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Ústecké listy
Vážení spoluobčané, častěji než dřív čelím
dotazům, kdo a za jakých podmínek nebo
za jakým účelem, může přispívat do Ústeckých listů. Zároveň čelím kritice, že např. Českotřebovské noviny jsou po stránce grafické
výrazně lepší, a tedy pro čtenáře „čtivější
a zajímavější“. Porovnávání čehokoliv mezi
Ústím a Třebovou patří k dlouholetému koloritu obou měst ☺. Dovolím si tedy únorový
úvodník věnovat Ústeckým listům samotným.
Ze zákona je město, jako vydavatel Ústeckých listů (dále jen listy), povinno poskytovat objektivní a vyvážené informace. Proto
se listy řídí vlastním statutem, který v roce
2015 projednalo zastupitelstvo a následně,
formou usnesení, schválila rada města. Statut
definuje tematické zaměření a obsah. Prvořadým účelem listů je poskytnutí informací
o činnosti samosprávy a úřadu města, dále
jsou poskytována sdělení a informace organizací a složek zřízených městem a informace
státních a ostatních institucí (např. Úřad práce,
Finanční úřad, zdravotnická zařízení apod.).
Nedílnou součástí je měsíční přehled kulturních a sportovních akcí. V souladu s tiskovým
zákonem dávají listy také přiměřený prostor
pro příspěvky členů zastupitelstva města. Definice obsahu listů zároveň určuje i okruh přispěvatelů. Z uvedeného je zřejmé, že Ústecké
listy nevyhrazují prostor pro příspěvky veřej-

nosti. Při projednávání a schvalování statutu
bylo konstatováno, že pro zachování objektivity a vyváženosti listů není možné přijmout
jiné řešení. Ústecké listy díky tomuto opatření
poskytují pouze informace, které neumožňují
jiný než faktický výklad. Případné zveřejnění
jakéhokoliv názoru či úvahy otevře, při snaze
zachování objektivity a vyváženosti, bránu
bezbřehé diskuse ve formě odpovědí. Taková
diskuse, leckdy bez znalosti všech souvislostí,
bývá zavádějící a nekonečná. Zároveň by bylo
velice těžké posuzovat způsobilost jednotlivých příspěvků, a tedy rozhodovat o jejich (ne)
zveřejnění. Uvedené omezení v žádném případě nebrání veřejnosti sdělovat své podněty
nebo připomínky. Pouze zamezuje činit tak
prostřednictvím Ústeckých listů. Jedinou formou jak využít prostor městského zpravodaje,
je placená inzerce, na kterou statut pamatuje
a zároveň stanovuje i její cenu.
Grafická podoba, tedy zejména pouze dvoubarevný tisk, absence barevných fotografií
a „obyčejný“ papír, závisí na výši výdajů vynaložených z rozpočtu města. Máme-li porovnat
Ústecké listy s Českotřebovskými novinami,
musíme tedy v první řadě porovnat výdaje.
S těmi logicky souvisí i počet vydaných čísel
v roce, měsíční náklad a počet členů redakce
či redakční rady. Ústecké listy na straně výdajů
zatížily rozpočet našeho města v loňském

roce částkou 610 tis. Kč, z inzerce a reklamy
se v podobě příjmu vrátilo 138 tis. Kč. Celkové náklady tedy činily 472 tis. Kč. Výdaje
na Českotřebovské noviny představují dle rozpočtu města Česká Třebová 1,110 mil. Kč. Placenou inzerci a reklamu noviny neumožňují.
Počet čísel a měsíční náklad – Ústecké listy
vycházejí zdarma 11x ročně v nákladu 7.000
ks, Českotřebovské noviny zdarma 12x ročně
v nákladu 7.200 ks. Redakci Ústeckých listů
tvoří jedna redaktorka, redakční radu Českotřebovských novin deset členů. Porovnání
nákladů vynaložených na jeden výtisk – naše
město 6,13 Kč/ks, Česká Třebová 12,85 Kč/
ks. Tolik strohý výčet údajů a faktů, tolik na
vysvětlenou a pro srovnání.
Vážení spoluobčané, nejen já osobně, ale celé
vedení města je otevřené k diskusi s Vámi. Přijímáme Vaše podněty nebo názory a reagujeme na ně buď osobně v přímé odpovědi,
anebo prostřednictvím pověřeného zaměstnance úřadu. Snad je pochopitelné, že ne vždy
se ztotožníme s Vaší představou nebo názorem
či Vámi navrženým způsobem řešení daného
problému. To ovšem ještě neznamená, že Vás
přehlížíme nebo odmítáme s Vámi vést dialog.
Petr Hájek
starosta města

Pro děti a mládež

Kultura

Sport

Dětský karneval na ledě

Burza všech sběratelských oborů

Hledání Stromoucha

Srdečně Vás zveme na 7. ročník Dětského
karnevalu na ledě, neděle11.2., 14.00 hodin,
Zimní stadion v Ústí n.O. (vstup zdarma). Připraveny jsou soutěže a hry a vystoupení krasobruslařského oddílu z Č. Třebové. Slosovatelné vstupenky o věcné ceny. Pořadatelem
je Církev bratská v Ústí n.O. ( www.cbusti.cz),
partnerem je spol. s r.o. Tepvos.

Oblastní filatelistická a sběratelská burza
všech oborů se uskuteční v neděli 18. února.
Schůzky se konají od 7.30 do 11.00 hodin
v salonku I. patra hotelu Poprad ve Smetanově
ulici v Ústí n.O. Občerstvení zajištěno. Přijeďte
prodat své sběratelské přebytky, nakoupit to,
co sháníte do své sbírky!

Sbor pro záchranu hradu Lanšperka Vás
srdečně zve na 18. ročník turistického
pochodu HLEDÁNÍ STROMOUCHA, který se
uskuteční v sobotu 3. března 2018.
Start je od Chaplin restaurantu od 7.00 do
10.00 hodin. Trasy 10km, 15km, 25km, 35km
a 50km povedou po okolí města. Bližší informace: www.lansperk-sbor.cz.
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Informace

Návrhy na ocenění udělovaná
městem

Upozornění majetkoprávního odboru – neoprávněný zábor
městských pozemků

Občané, spolky, sdružení, instituce i jiné subjekty mohou do poloviny března předložit
návrhy na udělení ocenění Cena města a počin
roku 2017 podle Statutu, který je uveřejněn na
webu města na této adrese www.ustinadorlici.
cz/files/2014/statut_udeleni_ceny_mesta_
pocinu_cena_starosty.pdf. Připomínáme,
že Cena města Ústí nad Orlicí je udělována
Zastupitelstvem města Ústí nad Orlicí za dlouhodobý přínos pro město, za celoživotní dílo
apod. Ocenění Počin roku je udělováno radou
města za činnost, dílo, kulturní nebo sportovní
počin, které významně obohatily některou
oblast či více oblastí veřejného života a přispěly tak k posílení dobrého jména města Ústí
nad Orlicí v uplynulém roce.
Písemný návrh, ve kterém bude nominace
pokud možno co nejpodrobněji odůvodněna, lze podat osobně na podatelně MěÚ
nebo zaslat poštou na adresu MěÚ Ústí nad
Orlicí. Návrh je možné zaslat také elektronicky
na odbor školství, kultury, sportu, cestovního
ruchu a propagace na adresu mikyska@muuo.
cz nebo na podatelnu podatelna@muuo.cz.
K návrhu lze využít formulář, který je k dispozici v Informačním centru a na webových
stránkách města Ústí nad Orlicí.

Majetkoprávní odbor Města Ústí nad Orlicí
vyzývá všechny uživatele pozemků ve vlastnictví Města Ústí nad Orlicí, kteří nemají k soukromému užívání těchto pozemků žádné oprávnění, aby si nejpozději do 31.03.2018 podali
žádost o pronájem jimi užívaného pozemku.
Jedná se o veškeré pozemky využívané pro
soukromé účely bez platné nájemní nebo
pachtovní smlouvy. Po uplynutí výše uvedeného data již Město Ústí nad Orlicí nebude
užívání pozemků tolerovat.

Mgr. Luboš Mikyska
vedoucí odboru školství, kultury, sportu,
cestovního ruchu a propagace

Výběrové řízení
Tajemník Městského úřadu Ústí nad Orlicí
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucího odboru správy majetku
města Městského úřadu Ústí nad Orlicí. Předpokládaný termín nástupu duben 2018, případně dle dohody. Přihlášku lze podat do
15. 02. 2018. Bližší informace naleznete na
www.ustinadorlici.cz.

Informace občanům
K 01.01.2018 byl jmenován novým vedoucím odboru dopravy, silničního hospodářství a správních agend lic. Jaroslav
Škarka. Pracoviště vedoucího je nově na
Mírovém náměstí č. p. 7., telefonní číslo:
465 514 346, mobil: 731 436 185,
e-mail: skarka@muuo.cz.
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V roce 2018 a 2019 bude probíhat pasportizace pozemkových parcel, a proto budou zároveň s touto pasportizací prováděny ve zvýšené
míře fyzické kontroly a místní šetření.
Zároveň vyzýváme také všechny majitele
budov evidovaných v katastru nemovitostí,

které jsou přestavěny jakoukoliv částí na
pozemky ve vlastnictví Města Ústí nad Orlicí,
aby také požádali o majetkoprávní narovnání
vztahu, v tomto případě podáním žádosti
o prodej případně pronájem dotčené stavební
parcely.
Potřebné formuláře pro podání žádosti o pronájem nebo prodej jsou k dispozici na webových stránkách www.ustinadorlici.cz v sekci
Úřad – Tiskopisy MěÚ – Tiskopisy ke stažení –
vybrat majetkoprávní odbor. Žádosti o prodej
nebo pronájem nemovitostí doručte na podatelnu Města Ústí nad Orlicí. Po doručení tyto
žádosti posoudí příslušné orgány města a až
po splnění všech zákonných podmínek může
být se žadatelem uzavřena příslušná smlouva.

Osadní výbor v Kerharticích
Osadní výbor v Kerharticích v současném složení vstupuje do posledního roku svého fungování jako poradní orgán stávajícího Zastupitelstva města. Z aktuálně 72 úkolů, které
jsme si v průběhu tří let stanovili, se někdy
více a někdy méně uspokojivě podařilo vyřešit
60. Aktivně jsme vstupovali do řešení mnoha
problémů Kerhartic, jako byla stavba nového
nádraží, opravy ulice Lesní, Školní a Karpatské, údržba bytových domů města, oprava
základní školy, údržba pozemků, komunikací
a chodníků, úklid černých skládek, problematika dopravní, odpadové hospodářství, veřejné
osvětlení, výsadby a údržba zeleně, park za
hřištěm a mnoho dalších. Reagovali jsme na
podněty našich spoluobčanů – stížnosti na
zápach, dopravní situaci, sekání a údržbu
pozemků v soukromém a veřejném vlastnictví.
Netvrdíme, že se vše podařilo, ale naší snahou
bylo najít co nejlepší řešení v přijatelném čase.
Celým obdobím se prolínala příprava protipovodňových opatření, zúčastňovali jsme se na
pozvání všech jednání a sami aktivně jednali.
Aktuální stav nám dává mírný optimismus, že
by se vše mohlo v dalším volebním období
podařit. Svědčí o tom v poslední době zahájené a probíhající výkupy dotčených pozemků
odsouhlasené Zastupitelstvem města.
Co nás čeká v letošním roce? Navrhujeme ze
zdrojů nám poskytnutých v rámci rozpočtu

města provést opravu ulice Kolmá, připravit
pozemek p.p.č. 326/1 k zástavbě, dokončit
instalaci mobiliáře. Odbor rozvoje města zpracoval podklady pro žádost o získání dotace na
stavbu chodníku v ulici Pražská, takže i zde je
naděje na realizaci důležité stavby. V závěru
roku proběhnou nové komunální volby a nové
volby zástupců osadního výboru. Věříme, že
i nadále bude v zájmu nového Zastupitelstva
města rozvoj „okrajových částí“ města a že
osadní výbor bude moci přispět k rozvoji Kerhartic.
V tom nám již nyní pomáhá spousta lidí
z našeho okolí, kterým patří naše poděkování.
Velký dík zároveň patří panu místostarostovi J.
Preclíkovi, který koordinuje spolupráci úřadu
s osadním výborem, dále pak odboru rozvoje
města, který řešil v Kerharticích nejen velké
investiční akce města, ale aktivně pomáhal
s uskutečňováním našich plánů na zlepšení
života v Kerharticích, zvláštní poděkování
bychom chtěli věnovat Ing. J. Nováčkové a p.
M. Dalešickému, kteří se vždy poctivě věnovali
našim problémům a aktivně je řešili, a Mgr.
T. Kopeckému z odboru životního prostředí,
který má své zásluhy na nové okrasné výsadbě.
Všechny občany Kerhartic rádi uvidíme i na
našich zasedáních a budeme vděčni za jakoukoli nabídku aktivní spolupráce.
OV Kerhartice
www.ustinadorlici.cz
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Odpověď odboru životního prostředí na příspěvek zastupitele pana Řeháčka
a pozvání na akci ukliďme Česko!
terních zdrojů. V březnu 2016 jsme vytvořili
a podali projekt do grantového programu
Škoda Auto ve spolupráci se SŠ automobilní
v Ústí nad Orlicí. Bohužel jsme v tomto dotačním titulu neuspěli. V roce 2016 jsme podnikli další kroky, aby mohla být provedena
obnova zeleně v Andělově a v parku v Hylvátech, tentokrát z dotace Státního fondu životního prostředí. Bohužel nebyl vypsán žádný
vhodný dotační program. Zůstalo tedy na
městě Ústí nad Orlicí, aby park v Hylvátech
a lokalitu Andělov regenerovalo z vlastních
prostředků. Proto do rozpočtu města 2017
byly zařazeny finanční prostředky na obnovení výsadeb v Andělově. Na základě ekonomicky přijatelného projektu z léta 2017
byla na podzim provedena první plánovaná
etapa, tedy odstranění stávajících odumřelých a poškozených stromů a výsadba nových
stromů a keřů. V rozpočtu města 2018 jsou
plánovány prostředky na II.etapu. Na tyto
plány a postupy neměly žádný vliv interpelace pana zastupitele Řeháčka, jak se bohužel
mylně ve svém článku domnívá.
Nicméně jsme rádi, že se jako bývalý referent
odboru životního prostředí pan zastupitel
Řeháček nadále zajímá o kvalitu okolí svého
bydliště. Je v Ústí nad Orlicí dobrým zvykem,
že se dobrovolnické akce Ukliďme Česko, kterou organizujeme, zúčastňují spolu s občany
i jejich volení zástupci. Bohužel neměl asi
pan zastupitel Řeháček v minulých třech ročnících časový prostor, aby se akce zúčastnil.
Budeme tedy rádi, když využije vážnost funk-

ce voleného zástupce a pozve své sousedy
v lokalitě Andělov, aby nám pomohli uklidit
černou skládku v parku v Hylvátech, která
zjevně souvisí s individuální výstavbou jejich
domů. Zajistili jsme zde tedy techniku a koordinátora úklidu (v den akce od 9:00 v místě).
Letošní ročník akce Ukliďme Česko se uskuteční v sobotu 14. dubna 2018. V březnových Ústeckých listech vás budeme informovat o konkrétních místech, která budeme
uklízet. Budeme rádi, tak jako po předchozí
tři ročníky, za náměty míst zapomenutých
černých skládek.
Mgr. Tomáš Kopecký
odbor životního prostředí
městského úřadu Ústí nad Orlicí

Záměr prodeje družstevního
bytu
Město Ústí nad Orlicí zveřejňuje záměr
prodeje družstevního bytu o velikosti 1+3
a výměře 69,03 m2 .
Byt se nachází v ulici Jilemnického v Ústí nad
Orlicí. Nejnižší kupní cena bytu je stanovena
na 900 tis. Kč.
Bližší informace o podmínkách prodeje a náležitostech nabídky získáte na úřední desce
Městského úřadu v Ústí nad Orlicí, na www.
ustinadorlici.cz, také v sekci úřad – majetkoprávní záležitosti – obecné informace a na telefonním čísle 465 514 266 nebo 736 516 266.

Z našich škol

Základní škola Bratří Čapků

Nejlepší programátor
Na Fakultě elektrotechniky a informatiky
Univerzity Pardubice se 21.12.2017 konalo
nejvyšší republikové kolo v programování
her Kodu Cup společnosti Microsoft. Naši
školu reprezentovali dva žáci, kteří postoupili
z okresního kola. V kategorii pro II. stupeň soutěžil David Pořický a v kategorii pro I. stupeň
zazářil Lukáš Žďárský, který byl díky svému
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předvedenému výkonu zvolen nejlepším programátorem Microsoft Kodu Cup v ČR. Oběma
účastníkům děkujeme za vzornou reprezentaci
školy, gratulujeme k dosaženým výsledkům
a přejeme mnoho dalších podobných úspěchů. 
Martin Falta
Hour of Code
Naše škola se zapojila do mezinárodní akce
Hour of Code, jíž se každoročně účastní stamiliony žáků z celého světa. Hodina kódu je
úvodem do informatiky, který má za cíl přiblížit programování a ukázat, že každý se může
naučit jeho základy. S několika odvážlivci jsme

tak společně zvládli lekci programování s robotem Karlem.
Kateřina Kapounová
Projekt EDISON
Rok se s rokem sešel a naše škola opět očekává zahraniční návštěvu. Od pondělí 26.2. do
pátku 2.3. se stanou součástí našeho týmu stážisté, kteří k nám přicestují z Indonésie, Brazílie, Číny, Ukrajiny, Tchaj-wanu, Pákistánu, Ázerbájdžánu a Turecka. Každý z nich originálním
způsobem představí svou zemi formou zajímavé prezentace vedené v anglickém jazyce.
Již nyní se těšíme na nové tváře a neopakovatelné zážitky.
Petra Mihulková
www.ustinadorlici.cz
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Není úplně obvyklé, abychom reagovali na
politický názor zastupitele touto formou. Obvykle si jak my, tak zastupitelé napříč politickým spektrem věci vysvětlíme osobně, nebo
pokud zastupitel potřebuje oficiální informaci, dotaz mu písemně zodpovíme. Vždyť nám
jde o stejnou věc, o město Ústí nad Orlicí
a jeho občany. Máme za to, že jsme ve věci
regenerace zeleně v lokalitě Andělov, kde bydlí pan zastupitel Ing. Bc. Jaroslav Řeháček,
jednali standardně včetně řádné odpovědi
na jeho dotaz. Mrzí nás tedy tvrzení z jeho
článku v Ústeckých listech č. 1/2018 na str. 17.
Rádi bychom k tématu dali informace, které
vycházejí i z naší oficiální odpovědi, kterou
obdržel:
Stromy v lokalitě Andělov sázel developer,
který nabízel pozemky k individuální výstavbě rodinných domů. Následně pozemky komunikací a přilehlou zeleň nabídl městu Ústí
nad Orlicí, které je odkoupilo. Do této doby
jsme neměli absolutně žádný vliv na to, jaké
stromy a jaké kvality byly vysázeny. Tehdejší
vlastník např. vysázel část stromů v ochranném pásmu pod vedením vysokého napětí.
Stromy byly z větší části ještě před jejich odkoupením městem poškozeny při výstavbě
rodinných domů a „svéráznou péčí“ jejich
vlastníků. Poškozené stromy byly tedy zjevně neperspektivní. Na přelomu roku 2015
– 2016 byla tedy lokalita Andělov vybrána k
celkové regeneraci. Protože tato akce vyžaduje větší finanční prostředky, pokusili jsme
se je, jako řádní hospodáři, nejprve najít z ex-

Z našich škol

Speciální ZŠ, MŠ a Praktická
škola Ústí nad Orlicí

Základní škola Komenského
S výsledky se můžete seznámit na stránkách
školy, popř. na https://www.facebook.com/
uokome/
Mgr. Dana Špindlerová
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Ohlédnutí
Mladý Demosthenes
Projekt zaměřený na prohloubení komunikačních dovedností nás velmi zaujal. V současné
době se už sice nerealizuje na celorepublikové
úrovni, ale jeho cíle - podpořit komunikační
aktivity žáků, zdůraznit význam kultury mluveného projevu a poskytnout dětem možnost
postavit se „před třídu“ a pokusit se zaujmout dvouminutovým monologem - vidíme
stále aktuální. Každoročně pořádáme školní
kolo této soutěže. Výkony “našich dětí“ jsou
mnohdy tak sofistikované, že jsme až dojati
jejich úrovní.

Logo-chvilky
Všechny děti, se kterými se pravidelně setkávám, mají za sebou kus práce. V některých
případech „čekáme na zoubky“, někdy se daří
více, někdy méně, ale snaha procvičit hbitost
jazyka a navazovat hlásky je ohromná. Děti
jsou pilné a pracují s velkým nasazením.
Mgr. Petra Mikulová
Co nás čeká
Zlatý klíček padesátiletý
Už půl století neodmyslitelně patří k naší škole
dětský pěvecký sbor, u jehož zrodu stála Maruška Biedermanová. O akcích připravovaných
k tomuto výročí vás budeme včas informovat.
Mgr. Dana Špindlerová

Základní umělecká škola Jar. Kociana
Školní kolo ve hře na bicí nástroje
st 14.2. | 14.00 hodin | koncertní sál

Základní umělecká škola Jar.Kociana,
Smetanova 1500, 562 01 Ústí nad Orlicí,
tel.: 465 569 551
e-mail: info@zusuo.cz, www.ZUSUO.cz
Workshop „Světelný design“
so 3.2. | taneční sál a učebna LDO
Třídní hudební besídka žáků hudebního
oboru p. uč. J. Kněžka - flétna
po 5.2. | 15.30 hodin | koncertní sál
Jak obléknout knihu
po 5.2. | 17.00 hodin | vernisáž
Výstava prací žáků výtvarného oboru v Městské knihovně v Ústí nad Orlicí. Výstava potrvá
do 30.3. 2018
Koncert nejmladších žáků školy
út 6.2. | 18.00 hodin | koncertní sál
Školní kolo pěvecké soutěže
st 7.2. | 15.00 hodin | koncertní sál
Hudební besídka žáků hudebního oboru
po 12.2. | 17.00 hodin | koncertní sál
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Začátek nového roku jsme začali hned po
prázdninách plaveckým výcvikem v České Třebové, který je součástí školního vzdělávacího
programu a je důležitou součástí výchovy ke
zdraví a zdravému způsobu života.
V úterý 16. ledna jsme se již tradičně zúčastnili Akademie speciálních škol, kde vystoupili
naši žáci v tanečním, dramatickém i pěveckém oboru. Zároveň jsme představili výtvarné
práce žáků a výrobky keramického kroužku.
Žáci 9. ročníku se každoročně zapojují do
celostátního projektu Holocaust. V rámci
tohoto projektu se 24. ledna účastnili besedy
s pamětníkem v Židovském muzeu v Praze.
Pro rodiče naše škola pořádala dvě přednášky
na téma Jonášova metoda – alternativní léčba
s Janou Pecháčkovou a Dentální hygiena
s Blankou Doubravovou, Dis.
V únoru proběhne výstava keramického
kroužku v Malé scéně pod názvem „Keramika
hrou“. K vidění budou výrobky našich bývalých i stávajících žáků. Zahájení vernisáže bude
1. února ve 14.00 hod. a potrvá až do konce
února. Srdečně zveme všechny rodiče, kamarády i přátele školy.

První maturitní ples umprumky
se vydařil

Školní kolo soutěže ve hře na dechové
nástroje
čt 15.2. | 15.30 hodin | koncertní sál
Třídní hudební besídka žáků hudebního
oboru p. uč. D. Bouškové – housle
po 19.2. | 16.30 hodin | koncertní sál
Hudební besídka žáků hudebního oboru
po 26.2. | 17.00 hodin | koncertní sál

Dvakrát do roka se v prostorách Kulturního
domu Ústí nad Orlicí konají maturitní plesy
zdejší uměleckoprůmyslové školy, která si
v uplynulém roce připomněla století a čtvrt
od svého založení. Nejinak je tomu letos, kdy
„zkoušku dospělosti“ skládají studenti dvou
průmyslových a dvou uměleckých tříd.
Maturitnímu plesu tříd 4.CS a 4.M patřil
pátek 12. ledna. Z rukou třídních učitelů Hany
Kačaras a Pavla Muruňka převzalo své šerpy
postupně 27 žáků a žákyň, kterým u maturit
popřál hodně zdaru ředitel SŠUP Zdeněk Salinger. I letos byla do programu zařazena dražba
dortu, návštěvníkům hrála k tanci a poslechu
až do druhé hodiny skupina Skelet a nechyběla
ani tradiční diskotéka v prostorách modrého
salonku.
Druhý maturitní ples umprumky se uskuteční
v pátek 8. února opět v prostorách Kulturního
domu Ústí nad Orlicí. Jeho hlavními aktéry
budou žáci 4. ročníků uměleckých oborů
školy.
Mgr. Jan Pokorný
www.ustinadorlici.cz

Z našich škol

Naše škola Trading Centre vyslala své studenty
v rámci programu Erasmus + na stáže do Londýna. Jak probíhala realizace?
Září: Získáváme grant pokrývající veškeré
náklady. Říjen: Kupujeme letenky. S top nabídkou přichází Ryanair.
Listopad: Letecká společnost potvrzuje, že
se všechny rezervované lety uskuteční. Žáci

MAP se blíží ke svému závěru

K 30.4. 2018 bude ukončena realizace první
etapy projektu MAP vzdělávání pro oblast SO
ORP Ústí n.O. a Č. Třebová. Už nyní pracujeme

obdrží kapesné ve výši 264 € a 26. 11. odlétají. Prosinec: 11.12. jsou všichni zpátky ve
škole. „Jaké to bylo?“ zajímá nás. „V práci
jsem poznala skvělé lidi. Rodina, u níž jsem
bydlela, byla sympatická,“ líčí stážistka Anna.
Studentka Denisa vnímá Erasmus + jako šanci
získat pracovní zkušenosti a zdokonalit se
v cizím jazyce před maturitou a zkouškami FCE.

Spokojenost převládá i u ředitelky Ivany Zemanové: „Z Londýna si studenti odváží cenné zkušenosti, skvělou položku v CV, lepší angličtinu,
větší sebedůvěru. Ne každý může v 17 či 18
letech říct, že má za sebou odbornou zahraniční stáž.“
Duben 2018 bude ve znamení stáže ve Vídni,
na kterou se škola pečlivě připravuje.

na jeho pokračování, takže vzájemná spolupráce a podpora vzdělávání zdaleka nekončí.
Rádi bychom odměnili ty, kteří se aktivně na
tvorbě MAP podíleli a předložili svoji aktivitu
spolupráce do tzv. Pilotáže. Na webových
stránkách www.maporlicko.cz máte možnost
hlasovat pro nejzajímavější z nich. Bližší podmínky soutěže na www.maporlicko.cz.

V únoru se uskuteční dva zajímavé semináře.
Prvním je Diagnostika dítěte předškolního
věku pod vedením paní Bednářové z pedagogicko-psychologické poradny z Brna – 5.2.
Druhý, na téma Seznámení s využitím metody
FIE, se pod vedením ředitele ZŠ ve Svitavách
a jeho zástupkyně, uskuteční 12.2.
Těšíme se na Vás. Realizační tým MAP Orlicko

Sociální / zdravotní

Senior klub Ústí nad Orlicí

Klub s desetiletou tradicí
Běžky nebo pěšky směr Strážné
čt 8.2. | 13.00 hodin
Sraz ve 13.00 hodin před CSP – bývalý Penzion.
Akci zajišťuje JUDr. Králík
Plavání nejen pro členy Senior klubu
pá 9.2. | sport
Od 14.00 do 15.30 hodin se v KPB v Ústí n.O.
uskuteční plavání pro členy SK spojené se cvičením ve vodě. Vstup 50,- Kč na průkazku SK
na rok 2018. Ostatní 60,- Kč. Akci zajišťuje p.
Rabová
Akademie volného času
st 14.2. | 18.00 hodin
Ve spolupráci s Městskou knihovnou zveme
na přednášku Hynka Skořepy „Robinson Jef2 / 2018

fers - básník z Jestřábí věže“. Vstup volný, akci
zajišťuje Mgr. Štěchová
Byl jsem rok v Antarktidě
st 14.2. | 19.00 hodin
Ve spolupráci s Klubcentrem zveme do Roškotova divadla na cestopisnou přednášku Martina Mykisky. Vstupné 50,- Kč pro člena SK.
Hlásit se můžete 6. a 13.2. ve Sladkovně od
10.00 do 12.00 hodin. Nelze chodit bez přihlášení. Akci zajišťuje p. Štěch.
Deskový statek
čt 15.2. | 19.30 hodin
Zveme na divadelní představení souboru
Vicena. Vstupné pro člena SK 60,- Kč. Hlásit
se můžete pouze 6.2. ve Sladkovně od 10.00
do 12.00 hodin. Vstupenky budou vydány
v divadle 15 minut před představením. Akci
zajišťuje p. Rabová
Výroční členská schůze
čt 15.2. | 14.30 hodin
Schůze se koná v jídelně bývalého Penzionu.
Program je vyvěšen ve vývěsní skříňce SK.
Hlásit se můžete ještě 6.2. ve Sladkovně od

10.00 do 12.00 hodin. Možný počet účastníků
do 140. Občerstvení zajištěno.
Po členské schůzi, cca od 16.00 hodin bude
promítání 10 leté historie klubu z fotek Lukáše
Prokeše a kronik Klubu – zde je vstup volný
i pro veřejnost. Akci zajišťuje výbor SK.
Čertoviny
st 21.2. | 14.30 hodin
V rámci Senior kina vás zveme na novou českou pohádku. Hlásit se můžete ve Sladkovně
6. a 13.2. od 10.00 do 12.00 hodin. Cena pro
člena SK je 40,- Kč. Pouze vstupenky do přízemí. Akci zajišťuje JUDr. Ešpandr.
Taneční podvečer s hudbou M. Biena a jeho
doprovodem
čt 22.2. | 17.30 hodin
V baru Husova hrajeme k tanci a poslechu
nejen členům SK a nejen seniorům. Přijďte se
s námi vrátit do mladších let. U baru dobré
jídlo a pití. Vstupné se hradí na místě na průkazku člena SK 40,- Kč, pro ostatní 50,- Kč. Akci
zajišťují p. Rabová a p. Štěch
pokračování na str. 6
www.ustinadorlici.cz
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Trading Centre, s.r.o. Litomyšl

Sociální / zdravotní

pokračování ze str. 5
Připomínáme odjezd do lázní Hokovce
v sobotu 24.2.2018 od CSP- Penzion v 16,30
hodin. Sraz v 16,15 hodin. Akci zajišťuje JUDr.
Ešpandr, JUDr. Králík
Udržovací příspěvek na rok 2018 si mohou
zájemci zaplatit ve výši 200,-Kč v úterý
6.2.,13.2., 6.3. a 13.3. 2018 od 10.00 do
12.00 hodin. Zaplacení udržovacího příspěvku
je podmínkou pro poskytnutí slevy na akce
v roce 2018 a účasti na únorové členské schůzi.
6. března - úterý - od 19.30 zveme na divadelní představení souboru Vicena na hru
„ Naši, naši furianti“, vstupné pro člena SK
60,- Kč. Hlásit se můžete pouze dne 6.2.a 13.2.
ve Sladkovně od 10.00 do 12.00 hodin. Vstupenky budou vydány v divadle 15 minut před
představením. Akci zajišťuje JUDr. Králík.
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Český červený kříž

Senior doprava ČČK – TAXÍK MAXÍK
Senior doprava ČČK je určena seniorům, osobám zdravotně oslabeným a rodičům s dětmi
k návštěvě lékaře, úřadu, na nákup, kadeřnici,….
Senior dopravu ČČK lze objednat v pracovní
den před plánovanou jízdou (v den jízdy bez
záruky) na tel. 774 412 117
Senior doprava ČČK je provozována každý pracovní den od 7.00 do 15.30 hodin.
Permanentky jsou k dostání na ČČK - Kopeckého 840 a nově v Nákupním centru NOVÁ
LOUŽE – provozovna čistírny.
Senior doprava ČČK je provozována za podpory Města Ústí nad Orlicí, Pardubického kraje
a Nadace Charty 77.
Centrum pro život: vzdělávací, relaxační a volnočasové centrum pro seniory a nejen pro ně,
akce jsou určeny široké veřejnosti
Není-li uvedeno jinak, konají se akce
v budově OS ČČK, Kopeckého 840, ÚO
Vyšívání
1.-28.2. | 8.00-15.30 hodin
Výstava vyšívaných dekorací, vstup zdarma
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UPOZORNĚNÍ:
Propozice na Lázně Vyšné Ružbachy, hotel
Travertin I jsou umístěny ve vývěsní skříňce
SK. Záloha 600,-Kč se bude vybírat v úterý od
10.00 do 12.00 hodin na Sladkovně dne 6.3.
pro členy SK a 13.3. pro nečleny a neobyvatele.
Prázdninové pobyty Krkonoše Modrokamenná bouda a Jindřichův dům vybírá p.
Šamšulová v úterý dne 6.3. pro členy SK a 13.3.
pro nečleny a neobyvatele od 10.00 do 12.00
hodin na Sladkovně. Termíny pobytů jsou uvedeny ve vývěsní skříňce SK. Informace na tel.:
728 442 575.
Služby ve Sladkovně v únoru budou POUZE
6.2. a 13.2. 2018 – viz informace na Výroční
členské schůzi.

VÝZVA ČLENŮM:
Žádáme členy SK, aby se zapojili do tvorby
plánu akcí na rok 2018. Svoje návrhy a připomínky můžete na „Sladkovně“ vhodit do poštovní schránky u vchodu, nebo je sdělit telefonicky předsedovi klubu na telefon 734398390.
Jen společnými silami zajistíme akce, které Vás
budou zajímat.
Hledáme nového člena, členku do výboru SK.
KONTAKTY NA SK: JUDr. Králík 722475132,
Mgr. Štěchová 731601548, p. Rabová
734188853, JUDr. Ešpandr 734398390, p.
Ešpandrová 734188855, p. Štěch 722475131
Těšíme se na Vaši účast!
Za výbor „Senior klubu“
JUDr. Zdeněk Ešpandr, předseda

Pečeme, vaříme – Mandlová valentýnská
srdce
8.2. | 9.00 hodin
Výroba pečených mandlových valentýnských
srdcí, vstup zdarma (káva i ochutnávka)

PRAVIDELNÉ AKCE:
KAVÁRNIČKA – CENTRUM SETKÁVÁNÍ: každý
čtvrtek od 9.00 do 15.30 hodin - přijďte si
popovídat se svými přáteli do Společenského
centra ČČK (společenské hry)

Senior bowling
13.2. | 10.00-12.00 hodin
Společné setkání při hře Bowlingu RADAVA
v Ústí n.O. Nesoutěžní hra je určena jednotlivcům i družstvům. Nutná rezervace na tel.:
776 765 659, pro hráče s rezervací je akce
zdarma (omezený počet účastníků).

SNOEZELEN - relaxační, multismyslová místnost. Bližší informace a objednání na tel.
775 765 659, vstupné 30,- Kč za 1 hodinu/
osoba

Sebeobrana nejen pro seniory
14.2. | 16.00 hodin
Přijďte se naučit základní prvky sebeobrany
pod vedením Petra Vodstrčila, vstup zdarma
Odpolední výlet
20.2. | různé
Odpolední výlet do Muzea řemesel
v Letohradě na prohlídku RETRO výstavy.
Prohlídka s průvodcem trvá cca 40 min. Sraz
je ve 13.00 hodin na autobusovém nádraží
v ÚO. Bližší informace a přihlášení na tel.:
776 765 659 nebo každé pondělí od 8.00 do
15.30 hodin na ČČK, kde se provádí úhrada za
výlet. Cena je 50 Kč (cena obsahuje dopravu
a vstupné do muzea expozice H). Přibližný
návrat v cca 15.30 – 16.00 hodin.
Šikovné ručičky – Výroba mýdla
28.2. | 15.30 hodin
Spolupořadatelem akce je Speciální ZŠ, MŠ
a Praktická škola Ústí n.O., jako vstupné je
úhrada spotřebovaného materiálu.

ZDRAVÉ CVIČENÍ - cvičení na gymnastických
míčích vhodné pro seniory, ale i dospělé. Od
února otevíráme cvičení s Nikolou, které se
uskuteční vždy ve čtvrtek od 16.00 a 17.00
hodin. Bližší informace a přihlášení na tel.
775 765 659
KAVÁRNIČKA V DOMOVĚ DŮCHODCŮ: otevřeno každý den kromě pondělí od 13.00 do
16.00 hodin
PRO ČLENY ČČK
Valná hromada MS ČČK Ústí nad Orlicí
23.2. | 16.00 hodin
Zhodnocení roku 2017, akce se koná v budově
OS ČČK Ústí n.O. – společenské centrum
OSTATNÍ AKCE
Společenský večer ČČK
24.3. | 20.00 – 02.00 hodin
Kulturní dům v Ústí nad Orlicí, hudba: BETL
BAND Vysoké Mýto, bohatá tombola, předtančení, občerstvení, vstupné: 130,- za osobu.
pokračování na str. 7
www.ustinadorlici.cz

Sociální / zdravotní

Vstupenky v prodeji na OS ČČK Ústí nad Orlicí
(Kopeckého 840), na Informačním centrum
města Ústí nad Orlicí nebo přes www.cckuo.cz
VÝSTAVKA
Máte zájem vystavovat A NEVÍTE KDE, MŮŽETE
U NÁS. Fotografujete, kreslíte, tvoříte, sbíráte
pohlednice, známky,……
Nabízíme právě vám ukázat ostatním svá díla
a sbírky v prostorách Oblastního spolku Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí.
Každý měsíc připravujeme výstavku různých
fotografií, obrázků, sbírek. Prostor je za úče-

Poděkování panu
Milanu Richterovi
Transfúzní oddělení Orlickoústecké nemocnice bylo otevřeno v roce 1990 a od té doby
k nám pravidelně, každý měsíc, přicházel darovat krev skromný, usměvavý a empatický Oušťák pan Milan Richter a jeho jedinou motivací
k dárcovství byla snaha být prospěšný druhým.
Za tuto dárcovskou etapu života absolvoval
celkem 387 odběrů, z toho 69 odběrů plné
krve a 318 odběrů plazmy. Vzájemná spolupráce trvala 27 let a vzhledem k tomu, že
darování krve je věkově omezeno, museli jsme
se, ač velice neradi, s panem Richtrem jako
pravidelným dárcem rozloučit.
Rád bych mu s pokorou a uznáním poděkoval
za dlouhodobé dárcovství a popřál to, s čím
pomáhal ostatním – pevné zdraví do dalších
let.
MUDr. Jiří Řezníček
primář hematologicko-transfúzního
oddělení
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Orlickoústecká nemocnice

lem výstavky nabízen ZDARMA – především
seniorům. Bližší informace na tel. 776 765 659.
Těšíme se na Vaše výstavky
ČISTÍRNA, PRÁDELNA, OPRAVNA OBUVI,
PRODEJ ÚKLIDOVÝCH PROSTŘEDKŮ
v nákupním centru NOVÁ LOUŽE.
PROVOZNÍ DOBA: pondělí – pátek od 14.00
do 18.00 hodin.
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PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY ČČK PRO DĚTI
OD 7 DO 12 LET

MINI HOTEL NOVÁ LOUŽE
Přijede Vám návštěva a nevíte, kde přenocují,

I. turnus: 9. – 13. července / Ústí nad Orlicí
II. turnus: 20. – 24. srpna / Ústí nad Orlicí
Bližší informace a přihlášení na Oblastním
spolku Českého červeného kříže, Kopeckého
840, ÚO, tel.: 775 765 659, ustinadorlici@cervenykriz.eu, www.cckuo.cz

Jak se máme v Domově

SKP – CENTRUM, z.s.

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY: bližší informace a objednání úklidové služby na tel.: 773 001 088.

Děkujeme za podporu
Domov důchodců Ústí nad Orlicí se v roce
2017 zapojil do projektu Českého rozhlasu
s názvem Ježíškova vnoučata. Řada obyvatel
Domova tak našla pod stromečkem dárky,
které si přáli – a obdarováni byli i obyvatelé
Domova jako celek. Od společnosti M2Trade
s.r.o. jsme obdrželi dva invalidní vozíky a od
firmy Teddies s.r.o. sadu stolních her – děkujeme! Máme ale na srdci i další poděkování.
Například zaměstnancům Gymnázia Ústí nad
Orlicí, kteří se našim uživatelům složili na další
invalidní vozík (těch není v Domově nikdy dost
a rychle se opotřebují). Děkujeme také společnosti DM drogerie markt jak za darovanou
kosmetiku, tak za úžasný kalendář s fotografiemi našich obyvatel, který se všem moc líbí.
Všem dárcům děkujeme, jejich dary přinášejí
pomoc a radost.
Zaměstnanci Domova
www.dduo.cz

Svaz postižených civilizačními chorobami z.s., základní organizace
Ústí nad Orlicí
POZVÁNKA na divadelní představení „Kočičí
hra“ s Jitkou Smutnou v hlavní roli. Kam:
Klicperovo divadlo Hradec Králové. Kdy: ve
čtvrtek 1. února, začátek představení v 19.00
hodin.
(Odjezdy autobusu: Hylváty ve 15.45 hod.,
Dukla 15.50 hod., Družba ve 15.55 hod., Tvardkova v 16 hod., nádraží ČSAD v 16.05 hod.).
Cena: člen 300 Kč, nečlen 340 Kč.
POZVÁNKA na premiéru divadelního spolku
Vicena – komedii V. Štecha s názvem „Deskový statek“. Kam: Roškotovo divadlo ÚO.

nabízíme vám krátkodobé ubytování ve dvoulůžkových a čtyřlůžkových pokojích s vlastním
sociálním zařízením, TV, internetem.
Bližší informace a objednání ubytování na tel.:
775 765 659.

Kdy: čtvrtek 15. února v 19.30 hodin. Cena:
70 Kč.
Doprava tam i zpět je zajištěna. Odjezdy autobusu: Hylváty v 18.45 hod., Dukla v 18.50 hod.,
Družba v 18.55 hod., Tvardkova v 19 hod.
a Penzion v 19.05 hod.
Přihlášky a platba: 1. a 2. čtvrtek v únoru
od 10 hod. – 11.30 hod. v Klubu důchodců –
Sladkovně nebo telefonicky na č. 737 378 815
a 731 052 128.
Na Vaši účast se těší členové výboru ZO SPCCH

Od dubna 2017 realizuje organizace SKP-CENTRUM, o.p.s., v Ústí nad Orlicí nový přístup
k sociálnímu začleňování ve městě.
V rámci komunitní práce spolupracujeme
s pěti romskými lídry, zástupci jednotlivých
lokalit (J. K. Tyla, Hylváty, Kerhartice či Oldřichovice). S nimi intenzivně řešíme aktuální
situace v jejich místě bydliště, a předcházíme
tak negativním jevům, jako je nepořádek,
sociální vyloučení, nezaměstnanost a další
patologické jevy, které mohou ohrozit soužití
majority a minority.
V posledním půlroce jsme vytvořili dvě platformy, tj. prostor pro vyjádření názorů pro
veřejnou diskusi. První se zabývala zaměstnaností. Té se zúčastnili zaměstnanci Úřadu
práce, lídři a instituce, které se pohybují v sociálních službách.
Další platforma se týkala bytové politiky města
Ústí nad Orlicí. Kromě lídrů se jí zúčastnila
také radní města, paní Anna Škopová, která
přítomné seznámila s prací bytové komise
a osvětlila postup přidělování městských bytů.
Zúčastnilo se také bytové družstvo Démos,
které nás seznámilo s tím, jak probíhají opravy
bytů.
Tyto platformy bereme jako přínosné, a to
především díky nastavení diskuze mezi institucemi, lídry a veřejností. Můžeme tak efektivněji dostávat informace mezi obyvatele a ukázat většinové společnosti, že všem Romům
není lhostejné soužití s většinovou společností
v Ústí nad Orlicí.
SKP-CENTRUM o.p.s.
www.ustinadorlici.cz
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pokračování ze str. 6

Sociální / zdravotní

Poděkování
Touto cestou chci poděkovat Domovu
důchodců v Ústí nad Orlicí za péči o naši
maminku Annu Hornišrovou. V DD žila do
svých 96 roků. Mamince byla po celý pobyt
věnována veškerá péče a pochopení. Vřelý
dík celému kolektivu pečovatelek, sestřiček
a ostatního personálu budovy „A“ za starost
a lidský přístup, ale i vstřícné jednání ke členům rodiny při návštěvách.
Alena Vaňousová - dcera

[8]

Rieter CZ podporuje nemocnici
Slavnostní předání finančního daru na podporu Nadačního fondu „S námi je tu lépe!“
Orlickoústecké nemocnice se v pátek 12. ledna
uskutečnilo ve společnosti Rieter CZ v Ústí nad
Orlicí. Za účasti zástupců Pardubického kraje,
starosty našeho města a zástupců nadačního
fondu převzal z rukou generálního ředitelem
společnosti Rieter CZ Jana Lustyka šek v hodnotě 100 tisíc korun ředitel Orlickoústecké
nemocnice Tomáš Julínek.
Nadační fond „S námi je tu lépe!“ byl založen na začátku roku 2013 a slouží k podpoře
projektů vedoucích ke zvýšení kvality a bezpečnosti poskytované péče a ke zlepšení prostředí pro pacienty naší nemocnice. Do současné doby se podařilo realizovat celkem 5
významných projektů v celkové částce okolo
7 milionů korun.
Orlickoústecká strojírenská firma Rieter CZ,
která aktuálně zaměstnává 560 pracovníků
a patří tak k významným zaměstnavatelům regionu patří mezi pravidelné donátory
Nadačního fondu „S námi je tu lépe!“. Na chod
nemocnice v Ústí nad Orlicí firma přispěla již
celkem devětkrát.
Rieter CZ s.r.o. je součástí švýcarského koncernu Rieter, který je předním světovým
výrobcem strojních zařízení a ucelených systémových řešení pro textilní průmysl.
L. Prokeš

Stomatologická pohotovost
3.-4.2. – MUDr. Milena Židková,
Kollárova 605, Choceň, tel.: 465 471 223
10.-11.2. – MDDr. Richard Bado,
F.V. Krejčího 405, ČT, tel.: 465 530 247
17.-18.2. – MUDr. Valent Dostál,
Smetanova 1390, ÚO, tel.: 465 523 877
24.-25.2. – MUDr. Milena Břízová,
Na Štěpnici 999, ÚO, tel.: 465 525 210
2 / 2018

Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2018

Letošní Tříkrálová sbírka je za námi. Téměř
jarní počasí vylákalo nejen do ulic města Ústí,
ale i okresu, více než dva tisíce dobrovolníků,
kteří i letos přinesli lidem přání štěstí, zdraví,
a písmeny K+M+B požehnání jejich příbytku.
I letos jsme viděli slzy a radost v očích starších
lidí, kteří Tři krále netrpělivě očekávali, nebo
úžas v očích malých dětí…
V dnešním světě jsme sváděni strachem
či pomyšlením, že nás víc věcí rozděluje, než
spojuje. Tříkrálová sbírka je ale krásným příkladem toho, že dokážeme dobře spolupracovat
na společném díle. Charita, obecní úřady, farnosti, občanské spolky, stovky dobrovolníků
a tisíce lidí přijímají TS jako smysluplnou akci,
do které se každý svým dílem už 18 let obětavě zapojuje.
V Ústí nad Orlicí skupinky Tří králů obdržely
do svých pokladniček 240 457,- Kč, z toho

19 241,- Kč činí suma, která byla vybrána při
Tříkrálovém koncertu.
(Hylváty: 26 314,- Kč, Černovír: 6 882,- Kč, Kerhartice: 16 179,- Kč, Dukla: 22 007,- Kč, Knapovec: 10 135,- Kč, Oldřichovice: 2 428,- Kč,
Hutvald: 1861,- Kč) .
Výtěžek letošního ročníku Tříkrálové sbírky
podpoří tyto aktivit charitní služby na Orlickoústecku:
Sociálně terapeutické dílny, Domácí hospicová
péče, Pečovatelská služba, Rodinná centra,
Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
Nízkoprahové zařízení, Občanská poradna,
Zařízení pro osoby bez přístřeší, Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí, Přímá
pomoc lidem v nouzi.
Jako organizátor akce a příjemce vybraných
peněz vyjadřuje Oblastní charita Ústí nad
Orlicí upřímné poděkování všem, kdo se na
Tříkrálové sbírce podílejí, a také všem, kdo do
sbírky přispěli.
Podrobné výsledky najdete na webu OCH
www.uo.charita.cz
Za Oblastní charitu Petr Lipenský,
asistent sbírky

Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje,
o.p.s. Detašované pracoviště Ústí n.O.
Nebojte se počítače a naučte se být při práci
samostatní
Centrum pro zdravotně postižené a seniory
Pardubického kraje, o.p.s., Detašované pracoviště Ústí nad Orlicí
Aktuálně nabízí zdarma v rámci sociální
služby Sociální rehabilitace školení na počítači pro osoby se zdravotním postižením (od
19 let) a seniory.
Témata školení:
- Základy práce na počítači (základní funkce:
složky, plocha, klávesové zkratky)
- Textový editor Word, Excel, PowerPoint
(napsat a upravovat text, vytvořit tabulky,
základní vzorce, vytvoření prezentace)
- Práce na internetu (adresní řádek, vyhledávání, stahování)
- Založení e-mailu (odesílání, přijímání
e-mailů, připojení příloh)
- Sociální sítě (založení profilu, vyhledání přátel, ovládání programů)

- Vyhledávání informací (příspěvky, dávky,
nemoci, zákony)
- Pracovní portály (jak a kde hledat práci, brigádu, přivýdělek)
- Inzerce (jak a kde hledat nové bydlení)
Školení bude probíhat formou individuálních
konzultací.
V případě zájmu se obraťte na: Barbara Mejdrová, DiS., Čs. armády 1181, 562 01 Ústí nad
Orlicí, tel: 775 693 983
barbara.mejdrova@czp-pk.cz
V Centru také poskytujeme službu odborné
sociální poradenství. Můžete nás kontaktovat
s nejrůznějšími dotazy a problémy. Jedná se
například o pomoc v orientaci v systému sociálního zabezpečení ČR a to zejména v oblasti
státní sociální podpory, příspěvku na péči,
dávek pomoci v hmotné nouzi, průkazů osob
se zdravotním postižením, příspěvku na mobilitu, příspěvku na zvláštní pomůcku atd.

www.ustinadorlici.cz

Pro děti a mládež

Zpívánky s Radkou
pá 2.2. | 9.00-10.00 hodin
Kavárnička
po 5.2. | 9.00 hodin

PROVOZNÍ DOBA:
Pondělí od 9:00 do 12:00 hod. – Pohybovky
s Erikou
Pondělí od 17:00 do 18:00 hod. – Jóga pro
dospělé
Úterý od 9:00 do 12:00 hod. - Nemluvňátka,
Nosíme a šátkujeme s Věrou
Středa od 9:00 do 12:00 hod. – Zpívání, tvoření se Zdeničkou, volná herna
Středa od 16:05 do 16:45 hod. – Jóga pro děti
Čtvrtek od 9:00 do 12:00 hod. – Půlhodinka
s padákem a malé muzicírování, volná herna
Pátek od 9:00 do 12:00 hod. - Zpívánky s Radkou, Respektující a nevýchovní rodiče, Setkávání rodin dětí se speciálními potřebami
Pondělí - Pátek od 14:00 do 16:00 hod. - Volná
herna
KONTAKT: Míla Crhonková 732 681 858, Katka
Fišarová 605 965 463, medvidekuo@seznam.
cz, www.medvidekuo.cz, FB – Mateřské centrum Medvídek, Ústí nad Orlicí
Za finanční podpory Města Ústí nad Orlicí, Pardubického kraje, Konzumu
Každý pracovní den Vám po předchozí
domluvě rády pohlídáme děti v Dětském
klubu Fialka.
Dětem zdravě – sestavujeme dětské menu
čt 1.2. | 9.30 hodin
Každý první čtvrtek v měsíci je pro Vás v MC
připravená nutriční terapeutka a laktační
poradkyně Tereza Kraupnerová, DiS. Víte, jak
na správnou výživu dětí do 3 let? Dozvíte se
základní zásady tvorby dětského jídelníčku,
vhodnou skladbu potravin a mimo jiné i to,
jak zdravě nakupovat a vařit.

Rodinné centrum Srdíčko

PROVOZNÍ DOBA: začátky programů cca 10.00
– 10.30 hodin, pobytné 30 Kč/ 1 dítě, 40 Kč /
2 / 2018

Pohybovky s Erikou
po 5., 12., 19. a 26.2. | 9.00 hodin
Od února se na vás těší Erika Boňková, která
si každé pondělí připraví cvičení pro děti.
Vyzkoušíte si opičí dráhy, cvičení s balóny,
jednoduché tanečky a další pohybové aktivity.
Jóga pro dospělé
po 5., 12., 19. a 26.2. | 17.00-18.15 hodin
Miluška Spíchalová bude pravidelně každé
pondělí cvičit jógu s dospělými. S sebou karimatku, volný oděv a pití. Vstupné 50,- / lekce.
Nováčci v případě zájmu volejte na tel. č. 739
424 883.
Nemluvňátka, kojenci, batolátka, nošení
a šátkování s Věrou
út 6., 13., 20. a 27.2. | 8.30-12.00 hodin
Přijďte mezi nosící rodiče, kteří se schází pravidelně každé úterý. Objevte kouzlo nošení dětí
v šátcích a ergonomických nosítkách. Základní
úvazy a informace o nošení vám podá Věra
mezi 8:30 a 9:30 hod.
Tvoření se Zdeničkou
st 7., 14., 21. a 28.2. | 9.00-10.00 hodin
Jóga pro děti
st 7., 14., 21. a 28.2. | 16.05-16.50 hodin
Miluška Spíchalová bude pravidelně každou
středu cvičit jógu s dětmi od cca 2 let. S sebou
karimatku, volný oděv a pití, plyšovou hračku.
Vstupné 40,- / lekce. Hlaste se prosím předem
na tel. č. 739 424 883.
Půlhodinka s padákem a malé muzicírování
čt 8., 15. a 22.2. |9.30 hodin
Na čtvrtek si pro děti Erika připravuje cvičení
s padákem a muzicírování s Orffovými nástroji.

Dopřejte si odpočinek a přijďte se zaposlouchat
do živého alikvótního zpěvu a hry na nástroje,
jejichž tóny a vibrace působí harmonizačně na
člověka a navozují příznivé změny na úrovni
tělesné, emoční, duševní i energetické.
Pro Vaše pohodlí si vezměte s sebou karimatku
(lépe nafukovací), spacák nebo teplou deku
na přikrytí, polštářek pod hlavu a pohodlné
oblečení. Vstupné 160,- Kč / osoba. Počet míst
je omezen. Na relaxaci je nutné se přihlásit
na tel. 737 536 555, SMS nebo mailem pisen.
srdce@seznam.cz.
Těhotenství, porod, šestinedělí, šátkování
s Pavlínou
út 13.2. | 10.00-12.00 hodin
Jednou měsíčně je pro vás v úterý v MC připravená Pavlína Marešová, která Vám zodpoví
Vaše dotazy ohledně těhotenství, přípravy
k porodu, bezplenkové komunikační metody,
šátkování a všeho, co Vás kolem daného
období ženy zajímá.
Respektující a nevýchovní rodiče
pá 16.2. | 9.00 hodin
Přijďte na první schůzku rodičů, kteří jsou při
výchově nakloněni respektujícím a partnerským principům a principům „nevýchovy“.
Od února budou setkání probíhat pravidelně
každý třetí pátek v měsíci.
Velký dětský maškarní rej – Pohádkový karneval
st 21.2. | 16.00 hodin
Maškarní ples s písničkami, tancem a zábavou
pro celou rodinu v Kulturním domě v Ústí nad
Orlicí. Celým programem provází paní učitelka
Kaplanová se studenty SZŠ. Představí se nám
i malé mažoretky „Tykadla“ z Ústí nad Orlicí.
Vstupné 50,- / rodina s jedním dítětem, 80,- /
rodina se dvěma a více dětmi

Pasivní muzikoterapeutická relaxace s Marií
Radvanovou
čt 8.2. a pátek 23.2. | 18.00-20.00 hodin

Setkávání maminek s dětmi se specifickými
potřebami
pá 23.2. | 9.00-12.00 hodin
Každý poslední pátek v měsíci budou probíhat
pravidelná setkávání rodičů dětí s PAS, ADHD
a dalšími problémy. Neseďte s dětmi doma
a přijďte se podělit o své zkušenosti.

více dětí, možnost měsíční permanentky – 150
Kč/ 1 dítě, 200 Kč/ více dětí

STŘEDEČNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY (cena dle spotřeby materiálu):

PO: 8.30-12.30 – Herna, prográmek pro děti
– zpívání a vyrábění
ST: 8.30-12.30 - Herna, výtvarná dílna (především) pro dospělé
PÁ: 8.30-12.30 – Herna, baby angličtina

Základy háčkování I.
st 7.2.| 10.00 hodin
Základy háčkování II.
st 14.2. | 10.00 hodin
pokračování na str. 12
www.ustinadorlici.cz
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Mateřské centrum Medvídek

Pro děti a mládež

pokračování ze str. 9
Základy háčkování III.
st 28.2. | 10.00 hodin
ODPOLEDNÍ PROGRAMY (multifunkční sál, 1.
patro nebo Zambar, přízemí, vchod ze dvora):
PÁ: 17.00-19.00 – KLUB EXIT – pro mládež,
kontakt: Bc. Tomáš Vodehnal, tel.: 731 787 586
PÁ: 18.00-24.00 – KLUB DESKOVÝCH HER
s kavárnou, kontakt: Bc. Dan Dostrašil, tel.:
603 913 885
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JEDNORÁZOVÉ AKCE:
Dětský karneval
ne 18.2. | 16.00 hodin | Kulturní dům
Každé malé dítě miluje převlékání, hudbu,
tanec, hry a soutěže. To všechno si můžete užít
na našem karnevalu uspořádaném na pohádkové téma ve spolupráci s našimi hosty z Litovle. Vstupné: dítě 60 Kč, dospělý 40 Kč, rodina
(rodiče a všichni potomci) 150 Kč
Kurz výchovy dětí
st 21.2. | 10.00 hodin | Zambar
Kurz manželů Leeových z Londýna, autorů
Manželských večerů – pro rodiče dětí do 10
let a nastávající rodiče, 1. lekce (celkem 5),
info: rcsrdicko@jbuo.cz, tel.: 603 976 036

Úzkost a stres
po 26.2. | 20.00 hodin | Herna RC
Beseda se zdravotníkem Martinem Kaláškem

Dům dětí a mládeže DUHA

Dámská jízda
po 26.2. | 20.00 hodin | Zambar
KONTAKT: Mgr. Marcela Dostrašilová, tel.:
604 313 249, 603 976 036, e-mail: rcsrdicko@
jbuo.cz, www.rcsrdicko.estranky.cz
Práci Rodinného centra Srdíčko podporuje
MPSV, Pardubický kraj a město Ústí nad Orlicí

Dětský karneval na ledě
Srdečně Vás zveme na 7. ročník DĚTSKÉHO
KARNEVALU NA LEDĚ, který se bude konat
v neděli 11.2. od 14.00 hodin na Zimním stadionu v Ústí nad Orlicí (vstup zdarma). Pro
příchozí jsou připraveny soutěže a hry. Těšit
se můžete na vystoupení krasobruslařského
oddílu z Č. Třebové. Slosovatelné vstupenky
o věcné ceny.
Pořadatelem je Církev bratská v Ústí n.O.
(www.cbusti.cz), partnerem je spol. s r.o.
Tepvos.

7.2. – Okresní kolo Soutěže v cizích jazycích –
němčina pro ZŠ
14.2. – Okresní kolo Soutěže v cizích jazycích
– angličtina pro ZŠ
15.2. – Okresní kolo Soutěže v cizích jazycích
– angličtina pro gymnázia a SŠ
PŘIPRAVUJEME NA JARNÍ PRÁZDNINY:
Příměstský tábor
12. – 16. března
Program: stavebnice Geomag, bowling, 3D
kino, VIDA Brno, Hřebčín Karlen, hala Fly
Zone Hradec Králové, tvořivá dílna a soutěže
v DDM Duha
Cena: 1 200 Kč (zahrnuje vstupné, jízdné, 2x
oběd v Radavě, pojištění).
Přihlásit se je možné pouze elektronicky na
www.ddm-usti.cz od 1.2. 2018.

Kultura

Klubcentrum Ústí nad Orlicí
Zde domov můj
čt 1.2. | 16.30 hodin | vernisáž
Výstava fotografií a básnické tvorby Josefa Kvičery ve foyer Roškotova divadla bude přístupná
vždy v době konání akcí v divadle a to do 28. 2.

Nabídka pořadů – únor 2018
PŘEDPRODEJ: Informační centrum Městského
úřadu, budova radnice, tel.: 465514271 a kancelář Klubcentra, Lochmanova ul. 1400, Ústí n.
O. Rezervační a prodejní systém on-line.
INFORMACE: KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí,
tel.: 736 503 564, 606 684 449, info@klubcentrum.cz. www.klubcentrum.cz
2 / 2018

Fabrice Roger-Lacan: Cravate Club (Dva muži
v nesnázích)
pa 5.2. | 19.30 hodin | Roškotovo divadlo
V režii Zdeňka Duška hrají Martin Pechlát
a Miroslav Etzler. Divadelní předplatné, zbývající vstupenky v předprodeji a hodinu před
začátkem představení v pokladně divadla.
Vstupné 380 Kč
Wolkerův Prostějov
út 13.2. | 9.00 hodin | Kulturní dům
Oblastní kolo přehlídky sólových recitátorů

Byl jsem rok v Antarktidě
st 14.2. | 19.00 hodin | Roškotovo divadlo
Cestopisná přednáška Martina Mykisky.
Vstupné 70 Kč
O čarodějné krčmě
so 17.2. | 15.00 hodin | Roškotovo divadlo
Představení pro malé diváky připravilo Divadlo
Andromeda. Vstupné 50 Kč
Ewa Farna 10: Neznámá známá
po 19.2. | 19.30 hodin | Kino Máj
Filmový dokument o známé zpěvačce mapuje
10 let její kariéry. Vstupné 120 Kč

pokračování na str. 13
www.ustinadorlici.cz

Kultura

Trio Bergerettes
út 20.2. | 19.30 hodin | ZUŠ Jar. Kociana
B. K. Sejáková / klavír, D. Oerterová / housle,
T. Strašil / violoncello. Koncertní předplatné,
zbývající vstupenky v předprodeji a hodinu
před začátkem koncertu u pokladny. Vstupné
150 Kč
Kino naslepo
čt 22.2. | 19.30 hodin | Kino Máj

*Padesát odstínů svobody
pá 9.2. | 19.30 hodin
Drama, USA, české titulky, vstupné 140 Kč
Sněhová královna: Tajemství ohně a ledu	 3D
so 10.2. | 17.00 hodin
Animovaný, Rusko, české znění, vstupné 130 Kč
*Padesát odstínů svobody
so 10.2. | 19.30 hodin
Drama, USA, české titulky, vstupné 140 Kč
Coco
3D
ne 11.2. | 17.00 hodin
Animovaný, USA, české znění, vstupné 130 Kč

3D Kino Máj –únor 2018

Nit z přízraků
ne 11.2. | 19.30 hodin
Drama, USA, české titulky, vstupné 110 Kč

Starwars: Poslední z Jediů
čt 1.2. | 19.30 hodin
Fantasy, USA, české titulky, vstupné 100 Kč

Prezident Blaník
po 12.2. | 19.30 hodin
Komedie, ČR, vstupné 120 Kč

Coco
pá 2.2. | 17.00 hodin
Animovaný, USA, české znění, vstupné 100 Kč

Labyrint: Vražedná léčba
út 13.2. | 19.30 hodin
Thriller, USA, české titulky, vstupné 130 Kč

Jumanji: Vítejte v džungli!
pá 2.2. | 19.30 hodin
Dobrodružný, USA, české znění,
vstupné 130 Kč

*Padesát odstínů svobody
pá 16.2. | 19.30 hodin
Drama, USA, české titulky, vstupné 130 Kč

S láskou Vincent
so 3.2. | 17.00 hodin
Animovaný, VB, Polsko, české titulky,
vstupné 110 Kč
*Padesát odstínů temnoty
so 3.2. | 19.30 hodin
Drama, USA, české titulky, vstupné 100 Kč
Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
ne 4.2. | 17.00 hodin
Komedie, ČR, vstupné 110 Kč
*Všechny prachy světa
ne 4.2. | 19.30 hodin
Drama, USA, české titulky, vstupné 90 Kč
Prezident Blaník
út 6.2. | 19.30 hodin
Komedie, ČR, vstupné 120 Kč
Špindl – Senior kino
st 7.2. | 14.30 hodin
Komedie, ČR, vstupné 60 Kč
*Tři billboardy kousek za Ebingem
Krimi, USA, české titulky, vstupné 110 Kč
st 7.2. | 19.30 hodin
2 / 2018

3D

Black Panther
so 17.2. | 19.30 hodin
Drama, USA, české titulky, vstupné 120 Kč
Čertoviny
ne 18.2. | 17.00 hodin
Pohádka, ČR, vstupné 110 Kč
*Tvář vody
ne 18.2. | 19.30 hodin
Drama, USA, české titulky, vstupné 120 Kč
Ewa Farna 10: Neznámá známá
po 19.2. | 19.30 hodin
Dokument, ČR, české znění, vstupné 120 Kč
Black Panther
3D
út 20.2. | 19.30 hodin
Akční, USA, české znění, vstupné 140 Kč
Čertoviny – Senior kino
st 21.2. | 14.30 hodin
Pohádka, ČR, vstupné 60 Kč
*Padesát odstínů svobody
st 21.2. | 19.30 hodin
Drama, USA, české titulky, vstupné 130 Kč

Kino naslepo
čt 22.2. | 19.30 hodin
Zážitek z očekávání, jaký film se na plátně
objeví, vstupenku nepotřebujete.
Věčně tvá nevěrná
pá 23.2. | 19.30 hodin
Komedie, ČR, vstupné 130 Kč
Pračlověk
so 24.2. | 17.00 hodin
Animovaný, VB, české znění, vstupné 120 Kč
Akta Pentagon: Skrytá válka
so 24.2. | 19.30 hodin
Drama, české titulky, vstupné 100 Kč
Hmyz
ne 25.2. | 17.00 hodin
Komedie, ČR, SR, vstupné 110 Kč
*Tvář vody
ne 25.2. | 19.30 hodin
Drama, USA, české titulky, vstupné 120 Kč
Nejtemnější hodina
po 26.2. | 19.30 hodin
Válečný, VB, české titulky, vstupné 100 Kč
Věčně tvá nevěrná
st 28.2. | 19.30 hodin
Komedie, ČR, vstupné 130 Kč

Nový platební terminál
v informačním centru
Od ledna 2018 je možné nově platit vstupenky, koncertní a divadelní předplatné
v informačním centru města a Klubcentru platební kartou.
Zároveň od ledna 2018 prodává informační centrum města vstupenky pouze na
akce pořádané organizací KLUBCENTRUM
(filmová a divadelní představení v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí). Zachováno
je zde také koncertní a divadelní předplatné organizované Klubcentrem.
Vstupenky na akce organizované jiným
pořadatelem (např. koncerty v Kulturním
domě v Ústí nad Orlicí) můžete zakoupit
na místech:
Cestovní agentura Galaxy tour, Smetanova 470, Ústí nad Orlicí (v hotelu Poprad),
tel. 465 323 199
Cestovní agentura CKM-tour, M. R. Štefánika 234, Ústí nad Orlicí (vedle Elektro
Sychra), tel. 465 527 696, 606 748 616.
Internet: na portále www.ticket-art.cz,
www.rockisnotdead.cz, www.smsticket.cz

www.ustinadorlici.cz
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pokračování ze str. 12

Kultura

Městská knihovna

V pátek 2.2. jsou pololetní prázdniny a dětské oddělení bude otevřeno od 9.00 do 17.30
hodin.
„Jak obléct knihu“
5.2. | 17.00 hodin
Vernisáž výstavy žáků výtvarného oboru ZUŠ.
Výstava v Městské knihovně bude pro veřejnost otevřena do 30. března
Informační schůzka k počítačovému kurzu
pro seniory
7.2. | 14.00 hodin
pc začátečníci (1. skupina) a mírně pokročilí
(2. skupina) – bezplatný kurz, vlastní notebook
výhodou

Vicena zve do divadla
Václav Macek: Manželství bez mýtů
13.2. | 18.00 hodin
Přednáška pořádaná v rámci Týdne manželství
O pejskovi, který všechno směl
14.2. | 16.00 hodin
Odpolední program pro děti, čtení a tvoření.
Vhodné pro děti do 8 let. Prosíme o příspěvek
10 Kč na materiál.
Robinson Jeffers – básník z Jestřábí věže
14.2. | 18.00 hodin
Přednáška Hynka Skořepy v rámci Akademie
volného času
Dílna Akademie volného času
21.2. | 18.00 hodin
Radim Urbánek – Kurz lidové architektury ve
východních Čechách I.

[ 14 ]

Městské muzeum

Fotograf Jiří Toman
8.2. – 1.4. | 17.00 hodin | vernisáž
Výstavu fotografa Jiřího Tomana (* 22. 3. 1924
v Pardubicích + 10. 4. 1972 v Hradci Králové)
zapůjčila Východočeská galerie v Pardubicích,
která v roce 1993 získala téměř 10.000 jeho
fotografií a negativů. Jiří Toman byl jedním
z mála regionálních umělců, který výrazně přesáhl hranice svého kraje. Jeho práce charakterizuje smysl pro výtvarný humor, hru a experiment. Tomanovy snímky, lokalizované hlavně
prostředím Pardubic, působí jako žitá poezie
a jejich hodnota spočívá nejen v umělecké
rovině, ale zároveň má velkou váhu dokumentární a historickou. Výstavu tvoří nové zvětšeniny zhotovené pardubickým fotografem
Luďkem Vojtěchovským.
Papírová realita
8.2. – 1.4. | 17.00 hodin | vernisáž
Vše postupuje kupředu a i dnešní papírové
modely mají ještě realističtější podobu, než
v dobách, kdy jsme je slepovali z časopisu ABC.
Vystavíme vyspělé modely techniky, zejména
automobilů od zkušeného modeláře Petra
Páva a několika jeho kolegů.

Cože? … ale jak? / mletí obilovin/
so 10.2. | 14.00 hodin
V první z dílen určených (nejen) pro děti nabízí
muzeum ukázku mletí pšenice, popř. ječmene
na replice slovanského ručního rotačního
mlýnku. Mletí se provádí opakovaně s průběžným vyséváním a jistě pro mnohé z nás
bude překvapení, že i na zdánlivě primitivním zařízení dokážeme vyrobit kvalitní mouky
a krupice.
Dílna Akademie volného času: Kurz lidové
architektury I.
st 21.2. | 18.00 hodin | Městská knihovna
Ve spolupráci s Městskou knihovnou v Ústí
nad Orlicí pořádá městské muzeum přednáškový cyklus věnovaný lidovým stavbám.
Tyto objekty v nás vzbuzují až romantické
představy, ale přitom v sobě skrývají mnohem víc, než příjemné pohledy a nostalgii. Ve
čtyřech přednáškách si představíme jak principy a důvody jejich podoby, zmíníme se o nejstarších východočeských domech, způsobech
jejich datování, ale věnovat se budeme i vesnickým hospodářským a technickým stavbám.
Chybět nebude řada zajímavostí historických,
společenských nebo stavebních.
Papírová modelařina s Petrem Pávem
so 3.3. | 9.00 hodin
Doprovodná akce k výstavě Papírová realita.
Pod vedením zkušeného modeláře si děti
i dospělí mohou sestavit papírový model.

Divadelní spolek Vicena pro Vás připravil
svoji 58. premiéru – nadčasovou komedii
DESKOVÝ STATEK. V inscenaci se představí
známé i nové tváře: Bedřich Ducháček, Květa
Venclová, Martina Kodytková, Vlastimil Drda,
Tereza Blažková, Dana Šedová, Sandra Šebrlová, Petr Tomášek, Jaroslav Hubený, Michal
Blažek, Ondřej Šeda, Dagmar Tomášková, Ota
Dunovský, Jan Štěpánský a Bob Koláček. Režie
se ujal Libor Krček.
Roškotovo divadlo, čtvrtek 15. února v 19.30
hodin. Předprodej vstupenek v Informačním
centru v budově radnice.
Připravujeme 12. reprízu úspěšné inscenace
NAŠI NAŠI FURIANTI, která se vrátí na jeviště
Roškotova divadla.
V hlavních rolích vystupují Petr Tomášek a Petr
Hájek, dále Vlastimil Drda, Martin Mačka,
Dana Tomášková, Věra Hájková, Dana Šedová,
Zuzana Průchová, Oto Dunovský, Alexandr
Gregar a další. V roli radního se na prkna, jež
znamenají svět, vrátil ve svých 86 letech Karel
Petr.
Režie této inscenace se za pomoci Alexandra
Gregara ujala Lenka Janyšová.
Roškotovo divadlo, úterý 6. března v 19.30
hodin. Předprodej vstupenek v Informačním
centru v budově radnice.
/Divadelní spolek Vicena podporuje město
Ústí nad Orlicí/

Program Malé scény
– únor 2018

Keramika hrou
1.2. | 14.00 hodin | vernisáž
Výstava ukazující průřez tvorbou keramického
kroužku, předměty do interiéru i na zahradu,
pomocníky do kuchyně a jiné. Na úvod vernisáže vystoupí pěvecký sbor Kosáci. Výstava
potrvá do 28. února
Haló, Jácíčku
4.2. | 15.30 hodin
Příběhy o velkém přátelství malého zajíčka
a veverky připravila pro děti společnost Kejklíř z Prahy. Vstupné 60 Kč, děti 50 Kč
pokračování na str. 15
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Kultura

Indie Rickshow
6.2. | 18.00 hodin
Zážitky z benefičního závodu motorových rikš
napříč celou Indií. Beseda s autory dokumentu.
Vstupné 70 Kč, studenti a členové FK 50 Kč

Severská filmová zima
16.—18. 2. 2018
Malá scéna Ústí nad Orlicí

Finsko v 80. letech, aby naplnili své sny ve svobodném světě.

Na konci světa
8.2. | 19.00 hodin
Citlivý příběh milostného vzplanutí mezi anglickým farmářským synkem a rumunským migrantem. Film VB režíroval Francis Lee. Vstupné
80 Kč, členové FK 60 Kč

Severní vítr vtrhne do našeho kina a přinese
s sebou minifestival bláznivých seversky
absurdních komedií i drsných dramat bez
záruky happy endu.
Začátky v 16 a 18 hod. Vstupné 80 Kč,
důchodci, studenti a členové FK 60 Kč

Je fotografie umění? 1. část
13.2. | 18.00 hodin
Historicko umělecký cyklus Ve stínu velikánů.
Přednáší Martina Novozámská.
Vstupné 50 Kč, studenti 30 Kč

PTÁCI NAD PRŮLIVEM
pá 16.2. | 16.00 hodin
Dánsko / historické drama / 2016 / 95 min. /
režie: Nicolo Donato. Válečné drama, které přibližuje osudy dánských Židů a pokusy o jejich
záchranu před běsnícími nacisty.

STAYING ALIVE
so 17.2. | 18.00 hodin
Norsko / komedie / 2015 / 84 min. / režie:
Charlotte Blom. Marianne zjistí, že ji její přítel
Hĺkon podvádí s kolegyní Fridou. Díky tipům
na pomstu od své nejlepší kamarádky klopýtá
Marianne do svého nového života.

Happy End
22.2. | 19.00 hodin
Film, Francie, režie: Michael Haneke. Vstupné
80 Kč, členové FK 60 Kč
Absurditky
23.2. | 19.00 hodin
Divadelní skupina Kozel ve fraku. A. Kukuczková & V. Svoboda. Pásmo autorských etud
na různá témata. Vstupné 120 Kč, důchodci,
studenti 80 Kč

STAR BOYS
pá 16.2. | 18.00 hodin
Finsko / drama / 2017 / 82 min. / režie: Visa
Koiso-Kanttila. Silný příběh sleduje dvě rodiny
architektů, kteří ustupují od morálních konvencí a oddávají se lásce a svobodě.
HRDINOVÉ
so 17.2. | 16.00 hodin
Estonsko / komedie / 2017 / 90 min. / režie:
Jaak Kilmi. Komedie o třech chlapcích, kteří
unikli ze sovětského Estonska do Švédska přes

NESMRTELNÍ
ne 18.2. | 18.00 hodin
Švédsko / drama / 2015 / 107 min. / režie:
Andreas Öhman. Isak a Em se potkají jedné
noci ve Stockholmu a během vteřiny se
všechno změní. Smích, sex, zmatek a dobrodružství...
Více na www.msuo.cz / změna programu
vyhrazena

Pozvánka na divadlo SKLEP

Tváře města Ústí nad Orlicí 2018
27.2. |16.00 a 19.00 hodin
Promítání dokumentárních filmů o osobnostech kalendáře města Ústí nad Orlicí 2018.
Výstava fotografií v Kavárně Malé scény do
půlky února.
Více na www.msuo.cz

Spolek SPOUSTI v Ústí nad Orlicí Vás srdečně
zve na divadelní představení divadla SKLEP
- Besídka a to 19. dubna od 19:30 hodin
v Roškotově divadle. Představení pořádáme
jako doprovodnou akci k desátému ročníku
filmového festivalu Jeden svět v našem
městě, který bude probíhat v době od 7.4. -

14.4.2018. Vstupenky si budete moci zakoupit
v informačním centru Městského úřadu a to
od 5.2.2018.
Cena vstupného je 360,- Kč a stejně jako
v minulých ročnících bude i nyní celý výtěžek
vstupného věnován na dobrou věc.
Těšíme se na Vás.

Kultura v Ústí nad Orlicí

Miroslav Donutil – show Cestou necestou
neděle 4. března 2018, Roškotovo divadlo
v Ústí nad Orlicí v 19.00 hod. Předprodej vstupenek CA Galaxy tour a CA CKM-tour, dále na
www.ticket-art.cz. Cena 340,-Kč a 380,-Kč

CA Galaxy tour, dále na www.rockisnotdead.
cz. Cena 285,-Kč

Veselá trojka - koncert
středa 7. února 2018, Kulturní dům v Ústí nad
Orlicí v 18.00 hod. Předprodej vstupenek CA
Galaxy tour a CA CKM-tour, dále na www.ticket-art.cz .Cena 230,-Kč a 270,-Kč
Komunál, Alkohol, Morčata na útěku - koncert
sobota 24. února 2018, Kulturní dům v Ústí
nad Orlicí v 18.00 hod. Předprodej vstupenek
CA Galaxy tour, dále na www.rockisnotdead.
cz. Cena 285,-Kč
2 / 2018

Traktour tour - koncert
sobota 10. března 2018, Kulturní dům v Ústí
nad Orlicí ve 20.00 hod. Předprodej vstupenek
pouze v síti www.ticketstream.cz
Cena 290,-Kč
Katapult - koncert
sobota 17. března 2018, Kulturní dům v Ústí
nad Orlicí ve 20.00 hod. Předprodej vstupenek

Tři sestry - koncert
sobota 4. května 2018, Kulturní dům v Ústí nad
Orlicí ve 19.00 hod. Předprodej vstupenek CA
Galaxy tour, dále na www.rockisnotdead.cz.
Cena 285,-Kč
Cestovní agentura Galaxy tour, Smetanova
470, Ústí nad Orlicí (v hotelu Poprad),
tel.: 465 323 199
Cestovní agentura CKM-tour, M. R. Štefánika
234, Ústí nad Orlicí (vedle Elektro Sychra),
tel.: 465 527 696 a 606 748 616.
www.ustinadorlici.cz
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Severská filmová zima 2018
16. – 18.2. | v 16.00 a 18.00 hodin
Minifestival bláznivých seversky absurdních
komedií. Vstupné 80 Kč, důchodci, studenti,
členové FK 60 Kč

KYSELÉ VÁNOCE
ne 18.2. | 16.00 hodin
Švédsko / drama / 2015 / 109 min. / režie:
Helena Bergström. Příběh, ve kterém Simon
a Oscar chtějí oznámit svým rodinám, že čekají
dítě se svou společnou přítelkyní. A kdy je na
to nejlepší čas? No přece o Vánocích.

Kultura

Diskusní večery Jednoty bratrské

Jednota bratrská zve na seriál diskusních
večerů pro všechny generace s názvem Pane
Bože, proč? aneb Co jste chtěli vědět o křesťanství, ale báli jste se zeptat.
Setkání probíhají každou neděli od 16.00
hodin v Jednotě bratrské v 1. patře.

SPORTOVNÍ PLES
FK Kerhartice pořádá v pátek 23.2. od 20.00
hodin v sokolovně v Kerharticích tradiční
SPORTOVNÍ PLES. K tanci a poslechu hraje
skupina Dreams of Rock Hradec Králové.
Vstupné: předprodej 90 Kč, v den konání plesu
110 Kč. Předprodej v sobotu 17.2. od 14.00 do
15.00 hodin v Pivnici u Kačera v Kerharticích.
HASIČSKÝ PLES
Sbor dobrovolných hasičů Černovír si Vás
dovoluje pozvat na HASIČSKÝ PLES, který
se koná v sobotu 10. února od 20.00 hodin
v hostinci U Bobše v Černovíru.
Hudba: skupina Duall, vstupné: 100 Kč.
LIDOVÝ PLES
Městská organizace KDU-ČSL v Ústí nad
Orlicí pořádá tradiční LIDOVÝ PLES v sobotu
3. února 2018, od 19.30 hodin v Kulturním
domě v Ústí n. Orl.
K tanci a poslechu hraje skupina SKELET.

Občerstvení zajištěno, večeře, soutěž o ceny,
předtančení Česká beseda Lukavice a SOUBOR
C-DANCE Evy Veverkové.
Ples se koná pod záštitou místostarosty města
Ústí nad Orlicí Michala Kokuly.
Předprodej místenek v ceně 150,- Kč:
Magda Kokulová, Na Štěpnici 970, tel.:
603 242 470
Knihkupectví Flétna Ústí nad Orlicí, tel.:
465 526 245

Burza všech sběratelských oborů
Oblastní filatelistická a sběratelská burza
všech oborů se uskuteční v neděli 18. února.
Schůzky se konají od 7.30 do 11.00 hodin
v salonku I. patra hotelu Poprad ve Smetanově
ulici v Ústí n.O. Občerstvení zajištěno. Přijeďte
prodat své sběratelské přebytky, nakoupit to,
co sháníte do své sbírky!
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Témata:
25. 2. – O životě, 4.3. – O Bohu, 11.3. –
O útěku, 18.3. – O návratu, 25.3. – O Ježíši,
1.4. – O naději, 8.4. – O rodině
Během programů zajišťujeme občerstvení
a program pro děti v herně Rodinného centra. Vstupné dobrovolné.

Plesová sezóna v Ústí nad Orlicí

Různé

Příspěvky zastupitelů města
V souladu s tiskovým zákonem č. 46/2000 Sb.,
zveřejňujeme příspěvky členů Zastupitelstva
města Ústí nad Orlicí.
Na časté dotazy čtenářů, proč je poskytován prostor pro členy zastupitelstva města,
odkazujeme na § 4a tiskového zákona:
„Vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku je povinen poskytovat objektivní a vyvážené informace
o územním samosprávném celku a poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku, týkající
se tohoto územního samosprávného celku.“
ŘEHÁČEK: Ústí bez cenzury
V Ústeckých listech, tedy oficiálním městském
měsíčníku placeném z městské kasy, budete
názory ústeckých občanů hledat marně. Ne
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snad proto, že by občané neměli o dění v Ústí
zájem, ale prostě proto, že si současné vedení
města žádné názory občanů v Ústeckých listech nepřeje. Znáte to, dáte lidem prostor
a ta „chátra nevděčná“ by mohla kritizovat
„úžasné“ městské vedení…
Mnoho občanů se na mě proto již obrátilo
o pomoc se zveřejněním jejich příspěvku
v Ústeckých listech. Rád bych pomohl, ale
nebylo jak. Městu vládnou jiní. Přemýšlel
jsem, co s tím. A něco jsem vymyslel. Na www.
ustibezcenzury.webnode.cz začnu zveřejňovat názorové příspěvky Oušťáků k městským
záležitostem, které mi zašlou a s nimiž nebudu
v zásadním rozporu. Na nové příspěvky Vás
vždy upozorním. Vznikne tak prostor pro
občany města, který bude suplovat nečinnost městského vedení, které občanské názory
v Ústeckých listech zablokovalo.

A začínáme právě teď. Na www.ustibezcenzury.webnode.cz je nově zveřejněn příspěvek
paní Mileny Balcarové „U nás v Kocourkově“
o městské hromadné dopravě v Ústí nad
Orlicí. Jaká byla očekávání a jak to ve skutečnosti dopadlo? A proč musíme z nádraží šlapat pěšky?
Dalším nově zveřejněným příspěvkem je „Průplav na Tiché Orlici“ od pana Ing. Jiřího Trhlíka.
Kdo na něm vydělá a komu poslouží? A neexistuje jiné, lepší řešení?
Také Vy mi můžete poslat Váš příspěvek ke zveřejnění! Zvládneme to i bez Ústeckých listů. J
Autor je zastupitel, jaroslavrehacek@email.cz
/redakčně neupraveno/

www.ustinadorlici.cz

Sport

Orlickoústecký mladý modelář 16 letý Vítek
Rössler dosáhl velkého úspěchu, když se mu
podařilo získat titul juniorského vítěze Světového poháru v kategorii větroňů F1A za rok
2017, královské kategorii volného letu modelů
o rozpětí 2,3 m. Po celkovém třetím místě
v roce 2016 zvítězil v loňském roce v závodech Světového poháru v Srbsku, Maďarsku
a 2x v Chorvatsku. Stal se tak teprve třetím
Čechem, který SP vyhrál v této kategorii mezi
juniory, ale také mezi seniory. Zároveň se stal
v roce 2017 i dvojnásobným Mistrem republiky jak v kategorii F1A, tak i v menších větroních o rozpětí 1,5 m F1H. Vzorně tak reprezentuje nejen mateřský klub LMK Choceň, Střední
průmyslovou školu elektrotechnickou v Pardubicích, kterou prvním rokem studuje a také
díky podpoře Krajského úřadu Pardubický kraj.
Vzhledem ke svým výborným výkonům byl
nominován do juniorského reprezentačního
družstva na Mistrovství světa, které se bude
konat v letošním roce v Bulharsku.

TJ Sokol Černovír, z.s.
Vánoční besídka pro naše malé „Sokolíky“ proběhla v úterý 19.12. 2017 v tělocvičně. Společně jsme si užili poslední „Sokol“ tohoto roku
a těšíme se na společné setkání v novém roce.
TJ Sokol Černovír, z.s. Vám přeje do nového
roku 2018 mnoho příjemných emočních epi-

zod ať na poli sportu, přátelství, uzdravení
anebo pomoci.
Děkujeme našemu sponzorovi – městu Ústí
nad Orlicí – za podporu v uplynulém roce.
Děkujeme.Všem kamarádům, přátelům a známým děkujeme za vzájemnou spolupráci. Vaší
pomoci si vážíme. Děkujeme
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Modelář Vítek Rössler – vítěz
Světového poháru 2017

ST-AR Klub v roce 2018
Turistická činnost ST-AR Klubu v roce 2018
nadále pokračuje. Od února dochází z organizačních důvodů ke změně ve zveřejňování
výletů. Informace o akcích budou vždy týden
před konáním akce vyvěšeny ve skříňce KČT
(pod jídelnou bývalé Perly).
Tomanovi

Pilates

Pozvánka na cvičení do STUDIABART

Cvičení k posílení hlubokých stabilizačních
svalů, prevenci bolestí zad a tvarování postavy
v prostorech STUDIOBART.
Termín: středa 18.00 – 19.00 hodin. S sebou:
podložka, ručník. Vstup: 60 Kč. Info: Jana Šparlinková, tel.: 777 087 220.

STUDIOBART - powerjóga, zdravá záda, tanec,
fyzio cvičení (Smetanova 470, pod Popradem)
Otevřené lekce - powerjóga, corejóga, zdravé
chodidlo, jóga pro těhotné, jóga pro maminky
po porodu, ranní nádech, jóga v závěsných
sítích, párová akrobacie.
Dopolední cvičení - pondělí 8:30 - powerjóga,
10:00 - pro maminky s dětmi, čtvrtek 8:15 ranní nádech.
Nové kurzy opět od března: zdravá záda,
powerjóga, jóga pro děti, akrobacie pro děti,
parkour, létající jóga pro děti, létající jóga
v závěsných šálách - úžasná novinka, relaxace,
protažení páteře, posílení a relax pánevního
dna.
Víkendové lekce různého zaměření:
Meditace s Martou Kanno - odstraňování
programů, systémů, přesvědčení a kódů negativně působících na tělo, aktivace energetic-

Cvičení pro ženy
Cvičení pro ženy se zaměřením na pánevní dno
se bude konat každý 14 dnů od 21.2. v tělocvičně ZŠ Bratří Čapků. Začátky dvouhodinových cvičení (z toho 30 minut teorie), jsou vždy
v 19.00 hodin. Cvičební lekce, které pomáhají
nejen proti inkontinenci a jsou vhodné i pro
těhotné, vede Mgr. K.M. Kvochová. Přihlášky
na tel.: 723 179 855 nebo na www.ksobe.cz
2 / 2018

kých center, obnova fyzických a psychických
sil i tvůrčích schopností,
Kundalini jóga s Vaškem Hnízdilem - (jóga
vědomí, nebo také Raj jóga tj. Královská sjednocující disciplína) je velmi mocná, účinná,
dynamická jóga podpořená hudbou, zpěvem
manter, pranayam (dechových cvičení), bandhas (tělesných uzávěrů), asán (tělesných pozic)
a meditací.
Lekce s Tomášem Strnadem, Petrou Polákovou, seminář s Barborou HU.
Dále hormonální jóga, akrojóga, zdravá chodidla, port de bras, corejóga, dancejóga,..
Sledujte náš web www.studiobart, či pište na
info@studiobart.cz, rádi Vás budeme o novinkách informovat.
Více info na www.studiobart.cz, Markéta
Skalická 602 245 393, Fb: Powerjóga v Ústí,
Akrojóga v Ústí, Studiobart
www.ustinadorlici.cz

Sport

Hledání Stromoucha

Sbor pro záchranu hradu Lanšperka Vás
srdečně zve na 18. ročník turistického
pochodu HLEDÁNÍ STROMOUCHA, který se
uskuteční v sobotu 3. března 2018.
Start je od Chaplin restaurantu od 7.00 do
10.00 hodin. Trasy 10km, 15km, 25km, 35km
a 50km povedou po okolí města. Bližší informace: www.lansperk-sbor.cz.
Těšíme se na Vaši účast!

FAYNFIT Nová Louže

Pravidelné cvičení pro seniory

Baví Vás sport? Máte rádi skupinové lekce? To
vše najdete v centru Faynfit Nová Louže. Ve
Faynfitu nabízíme velké množství skupinových
lekcí pod vedením energických a profesionálních lektorů. V našem centru naleznete nejenom velké množství dynamických lekcí – Deepwork, Jumping, BOSU, Total Body Workout,
BodyPower, Kruhový trénink, Problémové partie, Piloxing ale také lekce pomalé – Pilates,
Hatha Joga, BOSU core. Dále nabízíme kurzy
Poledance a po domluvě individuální lekce.
Hodiny v Ústí nad Orlicí probíhají v OC Nová
Louže, v klimatizovaném sále se zrcadly, s využitím celé řady originálních pomůcek a náčiní.
Více informací a rezervace na našich webových stránkách www.faynfit.cz, nebo na
e-mailu petra@faynfit.cz. Dále nás můžete
sledovat na našem Facebooku – Faynfit.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

NOVINKA V Ústí nad Orlicí! Začínáme v pátek
2. února ve 14.00 hodin. Rezervace na tel.:
731347 452 nebo na incoretainig@gmail.com.
Tělocvična v areálu VÚB, Na Ostrově 1165.
První hodina ZDARMA. 
Těším se na Vás!

Nová tělocvična v Ústí
* IN CORE TRAINING * KRUHOVÝ TRÉNINK *
TABATA TRÉNINK * CVIČENÍ PRO SENIORY *
CVIČENÍ VE DVOJICÍCH * INDIVIDUÁLNÍ CVIČENÍ *
Rezervace na tel.: 731 347 452, nebo na incoretranig@gmail.com. Rezervační tlačítko na
FC, facebook: InCore training, tělocvična v areálu VÚB, Na Ostrově 1165. Těším se na Vás!
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Inzerce
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*CESTOVNÍ AGENTURA CAM s.r.o. ÚSTÍ NAD ORLICÍ, M.R. Štefánika 234,
tel.. 606 748 616 www.ckm-tour.cz
Nabízíme poslední volná místa na zájezd do termálních lázní do Maďarska, Bukfurdó
hotel Répce Gold 4*
Termín 15.2. - 18.2.2018 s odjezdem z ÚO, ČT, cena Kč 5 230,-/osoba (v ceně je 3x
ubytování, polopenze švédské stoly, neomezený vstup do lázní, zapůjčení županu, pobytová taxa

• Hledáte práci a především slušné a fér jednání?
PowerJob s.r.o. je tu pro Vás! Neslibujeme jako
ostatní, jednoduše Vám najdeme práci v Pardubickém kraji a zaměstnáme Vás tam, kde budete spokojeni. Pro více informací navštivte internetové stránky
www.power-job.cz nebo nás kontaktujte na tel. čísle:
775 700 686.

*Dále vás zveme DO CHORVATSKA NA 12-DENNÍ ZÁJEZDY NA MAKARSKOU RIVIERU-BAŠKA VODA, MAKARSKA, TUČEPI s odjezdem z ÚO,ČT
Termín: 27.6. - 8.7.2018 /9 nocí/ Kč 6 990,-/osoba
Termín: 22.8. - 2.9.2018 /9 nocí/ Kč 6 990,-/osoba
Cena zahrnuje: 9x ubytování v apartmánech, povlečení, pobytovou taxu, dopravu autobusem z ÚO, možnost přikoupení polopenze

• Provedu práci z domova na PC přepis textů, články,
rešerše, tabulky, grafy, překlady z Aj do Čj a z Čj do
Aj aj., i o víkendu. Jsem absolvent SPŠS, s čistým TR,
diskrétní s praxí víc než 10 let a zdr. průkazem pro
práci s potravinami.
Seznámím se se slušnou, vlídnou, důvěryhodnou,
nezadanou mladou dámou ve věku asi 25 až 40 let,
nekuřačkou. Jsem 38/186 cm, svobodný, štíhlý, abstinent, nekuřák z okr. ÚO. Kontakt: manhood@email.cz

*NABÍZÍME PRONÁJEM APARTMÁNŮ V CHORVATSKU, CELÉ POBŘEŽÍ JADRANU, libovolný počet nocí, doprava autobusem z ÚO nebo vlastní, cena již od Kč 400,-/osoba,noc

Stavební firma
zaměřená na
rekonstrukce domů,
bytů a další
stavební činnosti.
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Sport
Polská 1360, 562 01 Ústí nad Orlicí
tel.: 465 524 254; 734 353 475
/tepvos | www.bazenusti.cz

Provozní doba
únor 2018
Den
Čt
Pá
So
Ne
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
Po
Út
St

Datum
1.2.
2.2.
3.2.
4.2.
5.2.
6.2.
7.2.
8.2.
9.2.
10.2.
11.2.
12.2.
13.2
14.2.
15.2.
16.2.
17.2.
18.2.
19.2.
20.2.
21.2.
22.2.
23.2.
24.2.
25.2.
26.2.
27.2.
28.2.

Ranní plavání
5:30 – 7:55

5:30 – 7:55
5:30 – 7:55
5:30 – 7:55

5:30 – 7:55
5:30 – 7:55
5:30 – 7:55

5:30 – 7:55
5:30 – 7:55
5:30 – 7:55

5:30 – 7:55

Plavání pro veřejnost
14:30 – 21:00
9:00 – 21:00
10:00 – 21:00
9:00 – 20:00
13:30 – 21:00
14:30 – 19:00
17:00 – 21:00
14:30 – 21:00
15:30 – 21:00
10:00 – 21:00
9:00 – 20:00
SANITÁRNÍ DEN
14:30 – 19:00
17:00 – 20:00
14:30 – 21:00
14:00 – 21:00
11:30 – 21:00
9:00 – 20:00
13:30 – 21:00
14:30 – 19:00
17:00 – 21:00
14:30 – 21:00
14:00 – 21:00
10:00 – 21:00
9:00 – 20:00
13:30 – 21:00
14:30 – 19:00
17:00 – 21:00
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Krytý plavecký bazén má právo na změnu provozních hodin pro veřejnost, na omezení relaxačního centra
a ostatních atrakcí. Proto se raději včas informujte na tel.: 734 353 475 nebo na www.bazenusti.cz
V únoru se můžete těšit na:
Valentýnská vodní noc: 10. 2. 2017 - 21:00 – 24:00 hod.
ZIMNÍ VSTUP od 13.2.2018 – zvýhodněné vstupné na 2 hod. za cenu 1,5 hod.
Relaxační centrum otevřeno z důvodu probíhajícího kurzu PLAVÁNÍ KOJENCŮ A BATOLAT,
v těchto časech: PO v čase pro veřejnost, ÚT 17:00 h., ČT 15:00 h.,
Po od 16:00 – 17:00 h. vyhrazeny 2 plavecké dráhy pro SO uno. Út a Čt 16:00 - 19:00 h. vyhrazena 1
plavecká dráha pro plavecký oddíl. Út 17:00 – 19:00 h., Čt 15:00 - 18:00 h. vyhrazena 1 plavecká dráha
pro plavecký kurz DELFÍN. Ne 09:00 – 11:00 h. vyhrazena jedna plavecká dráha pro Monoploutev.
AQUAAEROBIK každé Út 20:00 – 21:00 h.
KONDIČNÍ PLAVÁNÍ každé ÚT od 19:00 – 20:00 h.
PLAVÁNÍ PRO TĚHOTNÉ každou St 13:30 – 15:00 h., účast hlaste do porodnice na tel. čísle: 465 710 243.
Plavání Senior Klub Ústí nad Orlicí 9. 2. 18 – 14:00 – 15:30 h.
Nabízíme kurzy plavání kojenců a batolat,
tel. číslo: 775 858 670 a kurzy plavání dětí s rodiči, tel. číslo: 777 673 357
Centrum RIO

Pozor novinka!! Nové trenažery Alpinning, Indoor Cycling, TRX,
Flowin, Kruhový trénink, Fitbox, rezervace: www.tepvos.cz/rezervace;
kontakt: 777 673 359

Sauna (provozní doba)
Po
Út
St

15:00 – 21:00
společná
13:00 – 21:00
ženy
13:00 – 21:00
muži
13:00 – 18:00
ženy
Čt
18:00 – 21:00
muži
Pá
13:00 – 21:00
muži
15:30 – 18:30
ženy
So
18:30 – 21:00
společná
Ne
14:00 – 20:00
společná
Sanitární den
5. 2. 2018
pro veřejnost uzavřeno
Více informací na: www.bazenusti.cz, nebo na tel.: 774 673 365

V Lukách 135
Ústí nad Orlicí
tel.: (+420) 774 673 365
www.bazenusti.cz

Zimní stadion (zimní provoz – provozní doba)
14:00 – 16:00 h.
2. 2. 2018 – 4. 2. 2018 BRUSLENÍ O POLOLETNÍCH PRÁZDNINÁCH – VSTUP S VYSVĚDČENÍM ZA 10 Kč.
11. 2. 2018 POŘÁDÁ JEDNOTA BRATRSKÁ TRADIČNÍ KARNEVAL NA LEDĚ: 14:00 – 16:00 h.
Veřejné bruslení
St
Pá
So
Ne
Hokej pro příchozí
Út
St

16:00 – 18:30
17:00 – 19:30
13:30 – 16:00
13:30 – 16:00

dospělí
děti do 15 ti let
děti do 15 ti let
Čt
dospělí
Více informací na tel.: 608 553 305

15:00 – 16:30
14:00 – 15:30
15:00 – 16:30
17:00 – 18:30

Skatepark (provozní doba)
Pondělí
Úterý
Středa – pátek
Sobota – neděle

14:00 – 19:00
14:00 – 17:30
14:00 – 19:00
13:00 – 19:00

www.bazenusti.cz nebo se informujte na:
info@skateparkustinadorlici.cz nebo tel.: 731 473 409
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Zimní stadion,
Q. Kociana, Ústí n. O.,
tel.: (+420) 608 553 305,
www.bazenusti.cz

45. ročník běhu na Andrlův chlum
První lednovou sobotu se běžel tradiční běh do vrchu na Andrlův
chlum. Letošního 45. ročníku se účastnilo pěkných 122 běžců v 10
kategoriích. Kromě některých rozblácených částí 2,5 km dlouhé trati,
s převýšením 209 metrů, přálo závodům pěkné slunečné počasí.
Nejrychlejším závodníkem letošního ročníku závodu se stal Jakub
Stejskal ze Skialp Dolní Morava s časem rovných 10 minut. Druhým
nejrychlejším závodníkem byl ve stejné kategorii Tomáš Kubelka
z domácí TJ Jiskra Ústí nad Orlicí s časem 10 minut a 1 sekundu.
Třetím nejrychlejším závodníkem se stal Jan Herda z SKP Nymburk
s časem 10 minut a 8 sekund.
Nejstarším závodníkem byl Jiří Soukup z TJ LIGA 100 Hradec Králové
s časem 42 minut a 39 sekund, který se závodů účastní pravidelně.
Letos pan Soukup oslaví úctyhodných 91 let.
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