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Rozpočet města na rok 2018
Vážení spoluobčané, městské zastupitelstvo
na svém únorovém zasedání schválilo rozpočet města na rok 2018. V letošním roce bude
město hospodařit s 354 miliony, přičemž
očekávané příjmy představují necelých 300
milionů korun. Rozpočet byl tedy schválen
jako schodkový. Schodek ve výši 54 milionů
je kryt přebytkem roku 2017 a dlouhodobým
úvěrem, který byl ve výši 42 mil. Kč přijat již
v loňském roce, ale dosud z něho nebylo čerpáno.

péče a dovybavení sběrného dvora v areálu
společnosti Tepvos. Na tyto nové investice
je v rozpočtu alokováno 20 milionů korun,
dalších 5 milionů je připraveno na zahájení
stavby související s přemístěním Stacionáře
do nového objektu v ulici Čs. armády. Nově
zahájenou stavbou je také rekonstrukce bývalé ubytovny Dukla v nákladech 17 milionů
korun. V tomto objektu vznikne 27 malometrážních bytů. Na běžnou údržbu chodníků,
komunikací a mostů je v rozpočtu vyčleněno
více jak 5 mil. Kč. Téměř 5 milionů korun je
určeno na opravy školských zařízení, restaurování kulturních památek a obnovu městského mobiliáře a dětských hřišť. Městské
části prostřednictvím svých Osadních výborů mají k dispozici téměř 2,5 milionu korun.
Rozpočet města samozřejmě pamatuje také
s výdaji na zajištění provozu cyklostezek, veřejných prostranství a na zajištění projektů
souvisejících s dalším rozvojem města.

Nedílnou součástí rozpočtu města je podrobný soupis stavebních investic a oprav, které
budou v průběhu roku realizovány v celkové výši téměř 110 milionů korun. Investice
jsou zaměřeny zejména na dokončení staveb
zahájených v loňském roce. Jedná se o rekonstrukci hasičské zbrojnice SDH Hylváty,
rekonstrukci a přístavbu MŠ Pod Lesem, rekonstrukci ulic Havlíčkova, Černá a Příkopy,
propojení ul. Kostelní s ul. Husovou, zateplení MŠ Na Výsluní a v neposlední řadě demolici areálu Perla 01. Výčet těchto investic
představuje výdaje téměř 45 milionů korun.
Novými stavbami jsou výstavba chodníku
v ul. Pražská v Kerharticích, nový chodník
v ul. Kladská, dešťová kanalizace v Oldřichovicích, modernizace evakuačních výtahů v Domově důchodců a v Centru sociální

Jako každoročně bude z rozpočtu města finančně podpořena řada sportovních a kulturních akcí, které mají mezinárodní anebo
celonárodní význam. Jedná se o individuální
dotace v celkové výši více jak 1 milion korun.
Naopak formou grantových dotací bude na
činnost sportovních oddílů a na údržbu a rozvoj sportovišť rozděleno 3,5 milionu korun.

Sociální /Zdravotní

Informace

Velikonoční výstava
Velikonoční výrobky dětí ze školských zařízení v Ústí nad Orlicí a neziskových organizací,
velikonoční ukázky malování kraslic - od 13.
3. 2018 do 16. 3. 2018.
Zasedací místnost - budova radnice (Galerie),
Ústí nad Orlicí, otevřeno úterý - čtvrtek od
9.00 do 17.00 hodin, pátek od 9.00 do 15.00
hodin.
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Výběrové řízení
Město Ústí nad Orlicí vyhlašuje výběrové
řízení na pracovní místo strážník městské
policie. Předpokládaný termín nástupu
květen 2018, nebo dle dohody.
Bližší info
naleznete na www.ustinadorlici.cz

Volnočasové aktivity kulturních spolků budou podpořeny částkou 0,5 mil. Kč a projekty
školských zařízení částkou 0,75 mil. Kč. Grantová podpora v oblasti sociálních služeb bude
činit 1,5 milionu korun.
V posledních dvou letech se naše město
zaměřilo na zkvalitnění veřejné zeleně. Náklady na údržbu, ošetřování a další rozvoj
zeleně budou v letošním roce představovat
6 milionů korun. Mezi nové záměry patří regenerace veřejné zeleně v parku v Hylvátech
a v lokalitě Andělov. Nová výsadba a zároveň
regenerace stávající zeleně bude provedena
v parku za ústeckým kostelem, který bude
koncem května zpřístupněn veřejnosti. Součástí rozpočtu výdajů v oblasti životního
prostředí jsou prostředky určené na realizaci
dotačního programu zaměřeného na nákup
nádob na bioodpad.
Vážení spoluobčané, podrobně se s rozpočtem Ústí nad Orlicí můžete seznámit na
webových stránkách města, kde zároveň můžete v průběhu roku sledovat i jeho plnění.
Petr Hájek
starosta města

Pro děti a mládež
Dětský karneval v Černovíru
MS ČČK Černovír vás zve na DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL, který se koná v sobotu
24. března ve 14.00 hodin v místním hostinci
U Bobše.
Pro děti jsou připravené hry, soutěže, odměny
a diskohudba.
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Upozornění majetkoprávního odboru – neoprávněný zábor
městských pozemků
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.
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.
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Návrhy na ocenění udělovaná městem
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 adrese www.ustinadorlici.
cz/files/2014/statut_udeleni_ceny_mesta_
pocinu_cena_starosty.pdf.
Písemný návrh s co nejpodrobnějším odůvodněním nominace je možné:
- podat osobně na podatelně MěÚ,
- poslat poštou na adresu MěÚ Ústí n.O.,
- zaslat elektronicky na e-mail:
mikyska@muuo.cz nebo na e-mail:
podatelna@muuo.cz.
K návrhu lze využít formulář, který je k dispozici v Informačním centru a na webových
stránkách města Ústí nad Orlicí.

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

Burza práce pro osoby se zdravotním postižením

V pátek 23. 3. 2018 od 9.30 do 12.30 hodin
se uskuteční na ÚP ČR Kontaktní pracoviště
Ústí nad Orlicí již čtvrtý ročník Burzy práce
pro osoby se zdravotním postižením. Účastnit
se bude 11 zaměstnavatelů a 3 zástupci sociálních služeb, zabývajících se problematikou
zaměstnávání osob se zdravotním postiže3 / 2018

ním. Na akci bude rovněž přítomen zástupce
regionálního pracoviště Národní rady osob se
zdravotním postižením ČR pro Pardubický kraj.
Návštěvníci se dozvědí od odborných pracovníků ÚP ČR podrobnosti týkající se pracovní
rehabilitace - komplexního systému aktivit,
jehož cílem je usnadnění vstupu osobám se
zdravotním postižením na otevřený trh práce.
Burza se koná na adrese ul. 17. listopadu
1394 v přízemí budovy Kontaktního pracoviště ÚP ČR v Ústí nad Orlicí.

Nemáte neaktivní Městskou
kartu?

V roce 2013 městská společnost TEPVOS
zavedla systém Městské karty jako elektronické peněženky, kterou lze využívat pro vstup
do rekreačních a sportovních zařízení provozovaných společností TEPVOS. Abychom naplnili
legislativní a technické požadavky, musíme ze
systému k 31. 12. 2018 vyřadit všechny karty,
na které nebyla od založení karty vložena
finanční částka po dobu 3 let. Zákazníci na
tuto situaci byli upozorněni v „Podmínkách
využívání vstupního a odbavovacího systému
Městské karty v Ústí nad Orlicí“ v bodu č. 3 je
uvedeno: Platnost konta je 2 roky od posledního nabití karty. Pokud MK nebude do 2 let
nabita, bude karta zablokována. Zákazník má
lhůtu ještě 1 rok na odblokování karty formou
nabití, po této lhůtě bude karta i její konto
ze systému vymazáno. Smazání finančního
zůstatku konta u neaktivních karet bude prováděno každý rok, vždy k 31. 12.
Prosíme všechny majitele Městské karty, kteří
si nejsou jisti datem posledního nabití karty,
aby si tuto skutečnost ověřili na kterékoliv
pokladně ve sportovištích městské společnosti
TEPVOS a v Zákaznickém centru. (Krytý plavecký bazén, Sauna, Zimní stadion, Skatepark,
Aquapark) Zablokované karty lze znovu aktivovat vložením jakékoliv částky, minimálně 100
Kč. Omlouváme se za způsobené komplikace,
ale legislativním a technickým podmínkám se
jako vydavatel karty musíme podřídit. Vážíme
si toho, že využíváte naše služby a věříme, že
nám i nadále zachováte přízeň. Podmínky využívání vstupního a odbavovacího systému Městské karty najdete na www.mestska-karta.cz.
Vedení městské společnosti TEPVOS

Poděkování školní jídelny
Smetanova 43
Chtěly bychom touto cestou poděkovat dobrovolným hasičům z Knapovce, Černovíra a Ústí
nad Orlicí za ochotu, vstřícnost, pohotovost
a bezproblémové přestěhování školní jídelny
z ulice T. G. Masaryka do nové jídelny na ulici
Smetanova. Dále děkujeme pracovníkům
firem Gastro s.r.o. Ústí n.O. za kompletní přestěhování kuchyňského zařízení , JaJ Computer
Ústí n.O. za zapojení veškerého počítačového
vybavení školní jídelny a panu Prokešovi za
zapojení k internetové síti.
Ještě jednou všem velký dík.
Kolektiv šj
www.ustinadorlici.cz

Z našich škol

V rámci předškolního vzdělávání v oblasti ekologické výchovy se snažíme doplnit výukový
projekt ve třídách zajímavostmi z naší přírody.
V úterý 23. ledna se v naší mateřské škole
uskutečnila interaktivní beseda s lektory
Záchranné stanice a Ekocentra Pasíčka. Mladší
děti se v tento den proměnily v malé ekology
a seznamovaly se se životem ježků v zimě.
Mimo jiné se dozvěděly, čím se tento živočich
živí a že nespí celou zimu, a tak ho mohou za
slunných dní vidět třeba i na sněhu. Největším
zážitkem byl živý ježeček, který si podupával
v kroužku mezi dětmi. Ale pozor - nesahat,

Poděkování

kromě bodlin má také velmi ostré zoubky! Na
závěr si děti vyrobily svého ježečka z papíru
a ovčí vlny.
Starší děti navštívily svět ornitologů: poznávaly
různé druhy ptactva, seznámily se se složením ptačí potravy a zahrály si velké společné
pexeso. Za svoji pozornost byly odměněny
drobnými dárky a radost jim udělalo dřevěné
krmítko, aby i ve školce mohly sledovat místní
ptactvo a pomáhat mu v zimě s obživou.
Děkujeme!
Kolektiv MŠ

Den otevřených dveří v MŠ Pod
Lesem
Den otevřených dveří a velikonoční tvoření
v MŠ Pod Lesem

Velmi děkujeme za „Strom splněných přání“,
který přinesl dětem nové hračky do MŠ. Celkem jich bylo 19. A komu za to vděčíme? Panu
Tomáši Teplému a zákazníkům měšťanského
pivovaru v Hylvátech. Ze srdce všem děkujeme.
Děti a zaměstnanci
Mateřské školy u skřítka Jasánka

Vážení rodiče a přátelé naší školky, srdečně
vás zveme na Den otevřených dveří spojený
s velikonočním tvořením. Můžete si u nás
namalovat vajíčka voskovou technikou, uplést
pomlázku z proutí nebo vytvořit drobnou velikonoční dekoraci. Přijďte se podívat a seznámit se s naší školkou. Těšíme se na vás v úterý
20. března od 15.30 hod. v prostorách Školní
družiny ZŠ Třebovská v Hylvátech, kde sídlíme
po dobu rekonstrukce naší MŠ.

Na začátku školního roku jsme v naší mateřské
školce začali realizovat projekt „Svět nekončí
za vrátky – cvičíme se zvířátky“. Jeho záměrem
je prezentovat pohyb jako každodenní přirozenou potřebu dětí a zdravé řešení volnočasových aktivit. Hlavním cílem projektu je vzbudit
v dětech zájem o aktivní sportování a vést je
k týmové spolupráci. Rádi bychom, aby plnění
jednotlivých úkolů přinášelo dětem potěšení
a radost z pohybu, naučilo je překonávat překážky a rozvíjelo jejich samostatnost.
Celý rok nás provází pět zvířátek, která zadávají úkoly zaměřené na obratnost, dovednosti
s míčem, rozvoj poznání, rozvíjení přirozených
cvičení, ale také netradiční aktivity (např. rozsvícení tmy, nepozemské bytosti apod.) Děti si
po celou dobu vedou cvičební deník a zvládnuté cviky značí samolepkami. Vždy v úvodní
části aktivit zazní hymna projektu s názvem
„Sportujeme“. Na konci školního roku čeká na
každého odměna za snahu a vytrvalost. Projekt je realizován ve spolupráci s Českou obcí
sokolskou.
Mgr. Andrea Exlerová

Základní škola Bratří Čapků

Výstava korunovačních klenotů
ZŠ Bratří Čapků podniká během školního roku
několik dějepisných exkurzí. Druhá letošní
výprava patřila Pražskému hradu. Děti, které
byly vybrány z mnoha zájemců, si prohlédly
korunovační klenoty vystavené u příležitosti
stého výročí vzniku samostatného Československa. Po programu na Pražském hradě děti
zavítaly do Nové budovy Národního muzea,
kde měly zajištěný program k výstavě Fenomén Masaryk. Pro děti byl program v Praze
nevšedním zážitkem, který si i podle vlastních
slov náležitě užily.
Martin Lamplot
Bezpečně internetem
V úterý 6. února 2018 celý svět slavil Safer
Internet Day. Protože toto téma vnímá naše
škola jako velmi důležité, připravili jsme k této
příležitosti lekci zodpovědného chování na
sociálních sítích pro deváté ročníky a v odpoledních hodinách přednášku Bezpečně internetem pro veřejnost.
Kateřina Kapounová
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Svět nekončí za vrátky – cvičíme
se zvířátky ve školce Na Výsluní

Návštěva z Ekocentra ve školce Na Výsluní

Z našich škol
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Základní škola Komenského

Ohlédnutí
Naši žáci na horách
Při lyžařských kurzech, které od loňského roku
pořádáme v nové lokalitě – Kunčice u Starého
Města pod Sněžníkem - mělo možnost strávit
týden v krásném horském prostředí na osmdesát žáků naší školy. Mnozí sedmáci se lyžovat
naučili a ti, co to už uměli, se zdokonalili. Žáci
vyšších ročníků si mohli vybrat mezi lyžemi
a snowboardem! Náš jednotný výchovný
a vzdělávací plán ŠKOLA PRO ŽIVOT byl naplněn do puntíku, když se děvčata a chlapci 8.
a 9. tříd ujali organizace večerních programů
pro své mladší spolužáky a i v běžném „provozu“ byli sedmákům příkladem - a to bylo
mnohdy víc, než samotné lyžování. Podrobné
reporty z obou lyžařských kurzů včetně videí je
možné zhlédnout na https://www.facebook.
com/uokome/
Mgr. Dana Špindlerová
Terezín
Žáci devátých ročníků pocítili atmosféru koncentračního tábora, kam byla zacílena dějepisná exkurze. Bylo to velmi emotivní doplnění právě probíraného učiva, které umocnil
výborný průvodce.
Mgr. Petra Šmídová
Co nás čeká
Den otevřených dveří
8. března od 14.30 do 17 hodin zveme rodiče
i všechny zájemce k návštěvě naší školy. Program v rámci Dne otevřených dveří bude
zaměřen na naše budoucí žáky (prvňáčky, ale
i šesťáky ze Štěpnice a z okolních škol). „Otevřen“ bude pavilon Na Štěpnici i budova II.
stupně v ulici Komenského.
Na vaši návštěvu se těší kolektiv pedagogů
i žáků naší školy.
Zápis žáků do 1. tříd proběhne v dubnu –
podrobnější informace najdete v příštím
vydání ÚL.

Základní umělecká škola Jar.
Kociana

Na přehlídce firem umprumka
ani letos nechyběla

ZUŠ Jar. Kociana, Smetanova 1500, ÚO, tel.:
465 569 551, e-mail: info@zusuo.cz, www.
zusuo.cz

Pod patronací Krajské hospodářské komory
Pardubického kraje a radního pro oblast školství Bohumila Bernáška se 23. ledna uskutečnil
další ročník Přehlídky strojírenských firem. Po
boku 24 firem z celého orlickoústeckého regionu se prezentovalo 9 středních škol a učilišť,
mezi nimiž nechyběla ani Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí. Ta si v uplynulém roce připomněla století a čtvrt od svého
založení a ve svém portfoliu má průmyslové
maturitní obory Mechanik-seřizovač, Reklama
a propagace a tříletý učební obor Nástrojař.
Důvodem většího zájmu žáků je zejména posílená spolupráce s firmami, z nichž se řada prezentovala právě v orlickoústeckém Kulturním
domě. Motivací pro žáky je kromě budoucího
pracovního uplatnění také možnost firemních
a v neposlední řadě krajských stipendií. To na
umprumce momentálně mohou využívat
mladí nástrojaři.
Mgr. Jan Pokorný

Veřejná zkouška tanečního oddělení
čt 1.3. | 18.00 hodin | sál TO
Představení tanců přihlášených do okresního
kola soutěžní přehlídky tanečních oborů ZUŠ
Hudební besídka žáků hudebního oboru
po 5.3. | 17.00 hodin | koncertní sál
Absolventský koncert
Tomáš Valenta – kytara
čt 8.3. | 18.00 hodin | koncertní sál
Absolventský koncert
Barbora Vojtíšková – klavír
Lenka Gregarová – klavír a zpěv
pá 9.3. | 18.00 hodin | koncertní sál
Třídní hudební besídka žáků hudebního
oboru p. uč. Hany Švendové – kytara
po 19.3. | 16.00 hodin | koncertní sál
Koncert souborů a orchestrů ZUŠ
út 20.3. | 18.00 hodin | Roškotovo divadlo
Koncert japonské klavíristky
pá 23.3. | 15.00 hodin | koncertní sál
Program pro žáky klavírního semináře
Hudební besídka žáků hudebního oboru
po 26.3. | 17.00 hodin | koncertní sál
Hudební besídka žáků klavírního semináře
út 27.3. | 17.00 hodin | koncertní sál
Třídní hudební besídka žáků hudebního
oboru p. uč. Jiřího Tomáška – kytara
st 28.3. | 16.30 hodin | koncertní sál

Gymnazista Vojtěch Šolc vyhrál soutěž Praktická elektronika 2018
Dne 16. ledna 2018 se na Střední průmyslové
škole elektrotechnické a Vyšší odborné škole
v Pardubicích uskutečnil pátý ročník soutěže
Praktická elektronika 2018.
Úkolem každého soutěžícího bylo dle osazovacího plánu (technologického postupu) sestavit
a oživit soumrakový spínač. Když byl výrobek
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Dvoutýdenní stáž žáků SŠ
automobilní v Itálii v Miláně

hotov, bylo třeba jej oživit a předvést jeho
funkčnost.
Ve tvrdé konkurenci 85 žáků 7. - 9. tříd získal
náš kvartán Vojtěch Šolc společně s dalšími
dvěma žáky úžasné 1. místo.
Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.
Václav Motyčka

Letošní školní rok je na naší Střední škole
automobilní Ústí nad Orlicí ve znamení zahraničních stáží žáků. Po úspěšném pracovním
podzimním pobytu v Lipsku vyrazila v lednu
skupina 13 žáků na dvoutýdenní pobyt do
Milána. Stáž se uskutečnila díky projektu
Erasmus+, do něhož se nám podařilo úspěšně
vstoupit. Žáci vyjeli 14.1.2018 v ranních hodinách, aby po 12 hodinách cesty dorazili do
hotelu Woodhause na předměstí Milána Cinisello Balsamo. V pondělí ráno pak začala
stáž v autoservisech. Žáci byli rozděleni podle
své specializace a možností servisu na sedm
různých pracovišť. První den vyrazili pracovníci místní agentury se žáky na cestu do práce
i zpět, aby jim ji tímto způsobem podrobně
ukázali. Od úterý 16.1. pak již žáci samostatně
vyráželi na autobus, do metra, do vlaků, které
je dopravily do servisů. Protože je Miláno 2.
největší město Itálie, nebylo divu, že někteří
cestovali do práce i 2 hodiny. Ale zvládli to.
pokračování na str. 5
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Navíc cesta městem, v přítomnosti tisíců různých lidí, byla sama o sobě zážitkem.
Práce v servisech byla různá, zpočátku jim
majitelé firmy dávali jednodušší práce, když
ale zjistili, že naši žáci jsou zruční, nebáli se je
pustit i do složitějších a zodpovědnějších prací.
Protože součástí projektu Erasmus+ je nejen
práce v zahraničí, ale také poznání jiné kultury
a zvyků národa, byl připraven i víkendový program. Navštívili expozici muzea značky Alfa
Romeo, čínskou čtvrť, hrad Castello Sforzesco
s rozsáhlým muzeem a parkem, světoznámý
chrám Duomo a Technické muzeum Leonarda
da Vinci. Pobyt pak zakončili prohlídkou závodního areálu v Monze, včetně zhlédnutí testovacích jízd vozů Lamborgini a Ferrari. Pobyt byl
nesmírně poučný a pozitivní. Naši žáci poznali
jinou kulturu, styl práce v servisu, pracovní
i životní tempo lidí. Samostatně se pohybovali po velkoměstě, komunikovali s lidmi. Tím
si prohloubili v praktické podobě anglickou
slovní zásobu, někteří z žáků dokonce zvládli
i základní italská slova. Jsme rádi, že se stáž
uskutečnila a již se těšíme na podzim do Budapešti na podobnou stáž.
Mgr. Aleš Odehnal

Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí

Zprávičky ze Stacionáře
Sportovci našeho zařízení se zúčastnili Zimní
speciální olympiády, kterou každoročně
v Horní Malé Úpě pořádá ČHSO. Sportovní
klub Človíček reprezentovalo 6 sportovců,
kteří závodili v běžeckém lyžování na vzdálenostech 50m, 100m
500 m a 1 km.
Kromě trémy se museli závodníci vyrovnat
i s rozmary počasí - silným větrem, sněžením.
Všechno nakonec dobře zvládli a dovezli si
spoustu medailí a pěkných umístění:
M. Bartošová - 500 m II. místo a 1 km IV. místo
M. Hamřík - 500 m V. místo a 1 km IV. místo
F. Heinige - 500 m I. místo
N. Harapátová - 50 m II. místo a 100 m I.místo
P. Horáková - 50 m II. místo a 100 m II. místo

Zkvalitnění výkonu sociální práce Města Ústí nad Orlicí

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000819
Odbor sociálních služeb MěÚ Ústí nad Orlicí
již více 8 měsíců realizuje projekt Zkvalitnění
výkonu sociální práce Města Ústí nad Orlicí,
jehož cílem je udržitelnost kvalitního a efektivního výkonu standardizované sociální práce ve
veřejné správě. Svých stanovených cílů dosahuje realizačním tým projektu prostřednictvím
jednotlivých klíčových aktivit zaměřených na
profesní vzdělávání a rozvoj sociálních pracovníků a dále zajištění výkonu sociální práce pod
odbornou supervizí, která poskytuje reflexi
odvedené práce jak z hlediska její kvality, tak
kvantity. Profesní podpora a rozvoj sociálních
pracovníků je v souladu se standardy sociální
práce zacílena především na osvojování si inovativních metod sociální práce v oblasti vedení
motivačních rozhovorů s klienty či v oblasti
zvládání náročných konfliktních situací v rodinách klientů. Společným průsečíkem různých
alternativ výkonu přímé sociální práce je vždy
snaha o zkompetentnění klienta a jeho aktivizace, často prostřednictvím motivačních
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R. Mikulecký - 50 m III. místo a 100 m III. místo
Kromě sportování jsme se zúčastnili i doprovodných programů a akcí např. ,,Zdravý sportovec“ ,, Zdravá noha“ Bowlingu , kulturní akce
a diskotéky.
ZSO jsme se mohli zúčastnit díky sponzorství
OEZ Letohrad a dopravě BUS Zářecký.Velký dík
patří kolegyním, které se celý týden o sportovce vzorně staraly. Také naši tanečníci se
představili svým novým tanečním vystoupením na Valentýnském plese ve Svitavách, kde
se jim vystoupení moc povedlo.
V měsíci březnu se budeme, jako každý rok
prezentovat na Velikonoční výstavě, kterou
pořádá ČČK.
H. Zastoupilová, vedoucí služby
[5]

pokračování ze str. 4

rozhovorů s cílem zajištění participace, tedy
spolurozhodování klienta při řešení vlastních
sociálních těžkostí. Ať už se jedná o dospělé či
dětské klienty a mládež, přímá sociální práce
s každou z jmenovaných skupin vyžaduje specifické znalosti a dovednosti, které respektují
jejich fyzické možnosti a rozumové schopnosti. Zaměstnanci veřejné správy věnující se
rodinné a sociální problematice proto zaměřili svoji pozornost při výběru akreditovaného
vzdělávaní na nácvik nových metod sociální
práce a to prostřednictvím kurzů Zvládání
náročných situací v komunikaci a Koučovací
přístup v praxi sociální práce. Klíčovou aktivitou profesního rozvoje bylo celkem dosud
podpořeno 12 zaměstnanců.
V rámci výkonu supervize bylo za první období
realizace projektu uskutečněno již 41 hodin
přímé supervizní podpory v podobě týmových
supervizních setkání. Dosud se dále uskutečnilo první setkání u kulatého stolu zaměřené
zejména na podporu spolupráce odboru sociálních věcí se sociálními službami a neziskovým sektorem, školskými zařízeními a dalšími
pomáhajícími subjekty v regionu Třebíčska.
Zpracoval: realizační tým projektu

Senior klub Ústí nad Orlicí

Klub s desetiletou tradicí
Připomínáme
Naši Naši furianti
út 6.3. | 19.30 hodin
Divadelní představení DS Vicena. Vstupenky
přihlášeným budou vydány v divadle 15 min.
před představením. Akci zajišťuje JUDr. Králík
Plavání nejen pro členy Senior klubu
pá 9.3. | 14.00-15.30 hodin
Plavání spojené se cvičením ve vodě v KPB
v ÚO. Vstup 50 Kč na průkazku Senior klubu
na rok 2018, ostatní 60 Kč. Akci zajišťuje JUDr.
Králík. Stále jsou volná místa!

pokračování na str. 6
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pokračování ze str. 5
Akademie volného času
st 14.3. | 18.00 hodin
Ve spolupráci s Městskou knihovnou zveme na
přednášku Vladislava Severina „1. Republika“.
Vstup volný, akci zajišťuje p. Rabová

[6]

Odpolední zájezd do Litomyšle
čt 15.3. | muzeum, vycházka
Navštívíme velikonoční muzeum a projdeme
se po náměstí. Závazné přihlášky se přijímají
6.3. a 13.3. ve „Sladkovně“ od 10.00 do 12.00
hodin. Platba při přihlášení, členové mají přednost. Člen „Senior klubu“ hradí 60,- Kč, jako
náhradník nečlen 80,- Kč, neobyvatel Ústí nad
Orlicí 100,- Kč. V ceně doprava a vstup. Předpokládaný návrat po 18.00 hodině. Akci zajišťuje Mgr. Štěchová a p. Rabová.
Odjezdy autobusu: Hylváty Zářecký 12.05
hodin, Benzina pod Duklou 12.10 hodin,
Babyka 12.15 hodin, Autobusové nádraží
12.20 hodin, Tvardkova 12.25 hodin, Penzion
12.30 hodin
Věčně tvá nevěrná /Senior kino
st 21.3. | 14.30 hodin
Hlásit se mohou členové ve Sladkovně 6.3.
a 13.3. od 10.00 do 12.00 hodin. Cena pro
člena 40 Kč. Pouze vstupenky do přízemí. Akci
zajišťuje p. Ešpandrová
Záhadná Namibie
čt 22.3. | 19.00 hodin

Český červený kříž

Ve spolupráci s Klubcentrem vás zveme na cestopisnou přednášku K. Motani do Roškotova
divadla. Vstupné 80 Kč pro člena Senior klubu.
Hlásit se můžete 6.3. a 13.3. ve Sladkovně od
10.00 do 12.00 hodin. Nelze chodit bez přihlášení. Akci zajišťuje p. Štěch
Jarní vycházka po cyklostezce
st 28.3. | 13.30 sraz
Sraz je ve 13.30 hodin u Penzionu, cíl vycházky
je v restauraci U Malinů. Akci zajišťuje Mgr.
Štěchová, p. Rabová
Taneční podvečer
čt 29.3. | 17.30 hodin
Taneční podvečer v baru Husová s hudbou
Miroslava Biena a jeho doprovodem – k tanci
a poslechu hrajeme nejen členům SK a nejen
seniorům. Přijďte se s námi vrátit do mladších let. U baru dobré pití. Vstupné se hradí
na místě, na průkazku pro člena SK 40 Kč, pro
ostatní 50 Kč. Akci zajišťuje JUDr. Ešpandr.
Udržovací příspěvek na rok 2018 si mohou
zájemci zaplatit ve výši 200,-Kč v úterý 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.
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Zprostředkované prázdninové pobyty Krkonoše:
Modrokamenná bouda - termíny: 19.8. až
26.8.2018 - /Hylváty/, 26.8. až 2.9. 2018. Cena
3000,- Kč /osoba.
Jindřichův dům - termíny : 8.7. až 15.7. 2018,
29.7. až 5.8.2018 -/ Hylváty/, 26.8. až 2.9.
2018. Cena 3500,-Kč / osoba.
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. Informace na
telefonu: 728442575.
UPOZORNĚNÍ: Služby na Sladkovně sledujte vždy v Ústeckých listech. Obecně platí,
že nadále jsou již jen první a druhé úterý
v měsíci a to od 10.00 do 12.00 hodin.
Stále hledáme nového člena, členku do
výboru SK.
KONTAKTY NA SK: JUDr. Ešpandr 734398390,
JUDr. Králík 722475132, Mgr. Štěchová
731601548, p. Rabová 734188853, p. Ešpandrová 734188855, p. Štěch 722475129

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.

Těšíme se na Vaši účast!

CENTRUM PRO ŽIVOT: vzdělávací, relaxační
a volnočasové centrum pro seniory a nejen
pro ně, akce jsou určeny široké veřejnosti

Kudowa Zdroj – výlet Polsko
20.3. | 8.00 hodin | odjezd
Přihlásit se můžete na tel.: 775 765 659 nebo
každé pondělí od 8.00 do 15.30 hodin na ČČK,
kde se provádí úhrada za výlet. Odjezd z autobusového nádraží v ÚO v 8.00 hodin, návrat
okolo 15.00 hodin (zastávka v Náchodě). Cena:
120 Kč člen ČK, 150 Kč ostatní

Není-li uvedeno jinak, konají se akce
v budově OS ČČK, Kopeckého 840, Ústí n.O.

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.

pro členy SK a 13.3. pro nečleny a neobyvatele.

Vzpomínky na olympiádu
1.-31.3. | 8.00-15.30 hodin
Výstava obrázků a výrobků dětí ze ZŠ Třebovská Ústí n.O., vstup zdarma
Pečeme, vaříme – Listové růžičky
1.3. | 9.00 hodin
Přijďte se naučit upéct a ochutnat listové
růžičky Martina Hodovala. Vstup zdarma +
káva
Společenské posezení MDŽ
8.3. | 15.00 hodin
Přijďte si popovídat, poslechnout hudbu
a zazpívat si s MILIAMIRI, občerstvení zajištěno, pro ženy je připraven malý dárek. Vstup
zdarma

Za výbor „Senior klubu“
JUDr. Zdeněk Ešpandr - předseda

Odpolední vycházka
22.3. | 13.00 hodin | sraz
Odpolední vycházka po okolí města společně
s paní Zdenou Urbanovou. Sraz před budovou
OS ČČK Ústí n.O.
Šikovné ručičky – quilling
28.3. | 14.00 hodin
Tvoření z proužků papíru, spolupořadatelem
akce je Speciální ZŠ, MŠ a Praktická škola Ústí
n.O. Jako vstupné je úhrada spotřebovaného
materiálu
Velikonoce na zámku Hrádek u Nechanic
30.3. | výlet
pokračování na str. 7
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Připomínka velikonočních tradic v historickém
zámeckém prostředí.
Ve velikonočně vyzdobeném zámku jsou
návštěvníci seznámeni s historií Velikonoc,
s jejich zvyky a tradicemi. Dále se dozvíte,
jak se vypočítá datum jejich slavení, techniku
zdobení vajíček, význam dnů svatého týdne
a další zajímavosti týkající se těchto nejstarších
křesťanských svátků. Během této akce je otevřena zámecká kuchyň, kde můžete ochutnat
originální sváteční zámecký bílý punč.
Přihlásit se můžete na tel. 775 765 659 nebo
každé pondělí od 8,00 do 15,30 hodin na ČČK,
kde se provádí úhrada za výlet.
Odjezd v 8.00 hodin z autobusového nádraží
v ÚO. Cena: 180 Kč člen ČK/ děti, 230 Kč
ostatní. Cena obsahuje dopravu + vstupenku
do zámku
KAVÁRNIČKA – CENTRUM SETKÁVÁNÍ: každý
čtvrtek od 9.00 do 15.30 hodin - přijďte si
popovídat se svými přáteli do Společenského
centra ČČK (společenské hry)
SNOEZELEN: relaxační, multismyslová místnost, bližší informace a objednání na tel.
775 765 659, vstupné 30,- Kč za 1 hodinu/
osoba
ZDRAVÉ CVIČENÍ NA GYMNASTICKÝCH
MÍČÍCH: vhodné pro seniory, dospělé. Poslední
volná místa na cvičení s Nikolou, které se koná
ve čtvrtek od 17.00 hodin. Bližší informace
a přihlášení na tel. 775 765 659

MASÁŽE: klasické, havajské. Bližší informace
a objednání na tel. 775 765 659
KAVÁRNIČKA V DOMOVĚ DŮCHODCŮ: otevřeno každý den kromě pondělí od 13.00 do
16.00 hodin
OSTATNÍ AKCE
VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
Velikonoční výrobky dětí ze školských zařízení v Ústí nad Orlicí a neziskových organizací,
velikonoční ukázky malování kraslic - od 13.
3. 2018 do 16. 3. 2018. Zasedací místnost budova radnice (Galerie), Ústí nad Orlicí, otevřeno úterý - čtvrtek od 9.00 do 17.00 hodin,
pátek od 9.00 do 15.00 hodin. Akce se koná
za podpory města Ústí nad Orlicí
SPOLEČENSKÝ VEČER ČČK
Kulturní dům v Ústí nad Orlicí – 24. března
od 20.00 do 02.00 hodin. Hudba: BETL BAND
Vysoké Mýto. Bohatá tombola, předtančení,
občerstvení. Vstupné : 130 Kč/ za osobu.
Vstupenky v prodeji na OS ČČK Ústí nad Orlicí
(Kopeckého 840), na Informačním centru
města Ústí nad Orlicí nebo přes www.cckuo.cz
PŘÍMĚSTKÉ TÁBORY pro děti od 7 do 12 let:
I. turnus: 9. – 13. července 2018, Ústí nad
Orlicí
II. turnus: 20. – 24. srpna 2018, Ústí nad Orlicí
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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 účelem výstavky nabízen ZDARMA –
především seniorům. Bližší informace na tel.
775 765 659. 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
ÚKLIDOVÉ SLUŽBY: bližší informace a objednání úklidové služby na tel.: 773 001 088
MINI HOTEL NOVÁ LOUŽE
Přijede Vám návštěva a nevíte, kde přenocují, 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

Svaz postižených civilizačními
chorobami z.s., základní organizace Ústí n.O.

Jak se máme v domově

Že to u nás v Domově stále žije, všichni, kdo
sledujete naše webové stránky a facebook,
jistě dobře víte. Pro ty z Vás, kteří nás nemáte
možnost sledovat na internetu, přinášíme
informace o dění v Domově prostřednictvím
Ústeckých listů. Od nového roku jsme navázali
spolupráci s paní Veronikou Šilarovou, která
k nám do Domova každé pondělí dochází na
cvičení jógy. Jóga si mezi našimi obyvateli až
překvapivě rychle našla své místo a je hojně
navštěvovaná. Chtěli bychom proto ještě jednou moc poděkovat Nadačnímu fondu pro rozvoj Plného vědomí a paní Veronice, že našim
obyvatelům jógu bezplatně dopřávají.
Děkujeme také studentům VOŠ a SOŠ zdravotnické a sociální a žákům tanečního oboru ZUŠ,
že k nám v únoru zavítali se svým masopustním programem a strávili s námi příjemné

Bližší informace a přihlášení na Oblastním
spolku ČČK Ústí nad Orlicí, Kopeckého 840,
tel. 775 765 659 nebo ustinadorlici@cervenykriz.eu, www.cckuo.cz

odpoledne. Společenské kontakty jsou pro
naše obyvatele velice důležité, proto se snažíme nabídnout jim nepřeberné možnosti
k trávení volného času. Vnímáme však, že
není v našich časových a personálních možnostech uspokojit společenské potřeby všech
našich obyvatel v takové míře, v jaké by si přáli
a zasloužili. Obracíme se proto na Vás, naše
příznivce, s velikou prosbou. Máte-li chuť, čas
a odvahu vyzkoušet si práci se seniory jako
dobrovolník, určitě Vás u nás moc rádi přivítáme. Chcete-li i Vy spolu s námi umožnit
našim obyvatelům stárnout s radostí, kontaktujte Mgr. Evu Plívovou, tel. 734 793 446,
e-mail: eva.plivova@dduo.cz.
Nezapomínejte na naše webové stránky
a facebook!
www.dduo.cz
Krásný březen Vám přejí
Zaměstnanci Domova důchodců
Ústí nad Orlicí

Pozvánka na detektivní hru „Osm žen“,
francouzského dramatika Roberta Thomase.
Motto: Byl jednou jeden hodný muž a kolem
něho bylo osm žen. Bojoval, jak nejlíp uměl,
ale ty ženy byly silnější než on…
Kam: Klicperovo divadlo Hradec Králové. Kdy:
středa 14. března 2018, začátek představení
v 19 hod.
(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 zájezd do Polska – tržnice
Kudowa Zdroj v úterý 27. března 2018, odjezd
Tvardkova v 7 hod.
(Hylváty v 6.45 hod., Dukla v 6.50 hod., Družba
6.55 hod., Tvardkova v 7.00, nádraží ČSAD
v 7.05 hod.) Cena: 130 Kč. Přihlášky a platba
vždy 1. a 2. čtvrtek v měsíci 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.
www.ustinadorlici.cz
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pokračování ze str. 6

Sociální / zdravotní

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:
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Oddlužení po novele insolvenčního zákona
Podle novely insolvenčního zákona k 1.7. 2017
si dlužník návrh na oddlužení už nemůže podat
sám. Výjimkou jsou případy, kdy má dlužník
právnické či ekonomické vzdělání v magisterském programu. Návrhy mohou podávat
pouze advokáti, notáři, insolvenční správci,
soudní exekutoři a akreditované osoby (např.
občanské poradny), kterým byla rozhodnutím
ministerstva udělena akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení.
Pokud návrh na povolení oddlužení podává
advokát, notář, insolvenční správce nebo soudní
exekutor, náleží mu odměna. Akreditované
osoby budou služby poskytovat bezplatně.
Stále platí, že pro vstup do oddlužení musí mít
dlužník stálý příjem, musí mít 2 a více věřitelů,
do návrhu musí uvést všechny své dluhy, musí
být schopen zaplatit 30 % svých dluhů a musí
mít dluhy déle než 30 dní po splatnosti. Oddlužení trvá maximálně 5 let od schválení návrhu.
Své dluhy dlužník uspokojuje buď ve splátkovém kalendáři, nebo prodejem majetku, po
novele také kombinací obou způsobů.

Dlužník je povinen osobně se dostavit k insolvenčnímu správci na přezkumné jednání a spolupracovat s ním po celou dobu oddlužení.
Insolvenční správce je povinen navštívit dlužníka v jeho obydlí a vyhotovit o tom záznam.
O způsobu oddlužení rozhoduje insolvenční
soud.
Pokud dlužník řádně plnil podmínky oddlužení,
bude po skončení osvobozen od zbytku nezaplacených dluhů, nově o osvobození nemusí žádat.
Občanská poradna pomáhá dlužníkům sepisovat návrhy na povolení oddlužení již od roku
2008. Poradna bude o akreditaci žádat a návrhy
i nadále bude bezplatně sepisovat a podávat.
Služby občanské poradny jsou určeny všem
lidem, kteří se dostali do nepříznivé sociální či
životní situace, nebo jim taková situace hrozí,
situaci neumí sami řešit a potřebují pomoc.
Nebojte se proto na nás obrátit, rádi se Vám
budeme věnovat.
Občanská poradna Ústí n.O., ul. 17.listopadu
69, tel. 734 281 415
Provozní doba: Pondělí: 9-12; 13-16 hod.,
Čtvrtek: 9-12; 13-16 hod., www.uo.charita.cz

Stomatologická pohotovost

Dentální hygiena

3.-4.3. – MDDr. Eva Duchečková,
Litomyšlská 590, ČT, tel.: 606 704 599
17.-18.3. – MUDr. Hana Hausknechtová,
Habrmanova 306, ČT, tel.: 465 534 835
24.-25.3. – MUDr. Pavlína Hejnová,
Smetanova 1390, ÚO, tel.: 465 523 310
30.3. – MUDr. Zdeněk Hendrych,
Husova 191, V. Mýto, tel.: 465 423 970
31.3.-1.4. – MUDr. Miroslava Hendrychová,
Husova 191, V. Mýto, tel.: 465 423 960

Kompletní dentální hygiena je nedílná součást
moderní stomatologie. Správně instruovaný
a motivovaný pacient může předejít vzniku
kazu, zánětu i paradentózy.
Nabízím:
- odstranění zubního kamene, pigmentací na
zubech a povlaků
- čištění zubů metodou AirFlow
- fluoridace
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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.

Senior klubu funguje již 11 let
Výroční členská schůze Senior klubu při Centru sociální péče města Ústí n.O. se konala ve
čtvrtek 15. února. Z více jak 200 členné základny Senior klubu se schůze účastnilo 116
členů. Všechny zde pozdravil starosta města
Petr Hájek, místostarosta Jiří Preclík a předseda Senior klubu Zdeněk Ešpandr.
Na programu schůze bylo hodnocení činnosti Senior klubu za uplynulý rok, plán akcí na
letošní rok, zpráva o hospodaření a diskuze.
Senior klub připravuje pro své členy bohatý
program složený z kulturních, společenských,
turistických a dalších aktivit. Nechybí zájezdy
za památkami a na výstavy, společná plavání,
cyklo výlety, vycházky a řada dalších.

- poradím a naučím vás, jak správně pečovat
o vaše zuby, mezizubní prostory i dásně.
Kontakt a objednání: Veronika Lukešová,DiS.,
Třebovská 140, Ústí nad Orlicí-Hylváty. Tel.:
465 524 087, e-mail:verca.lukesova@email.cz
Vaše zuby jsou Vaší vizitkou. Pravidelnými
návštěvami dentální hygieny lze docílit výrazného snížení nákladů na ošetření zubním
lékařem.
www.ustinadorlici.cz

Pro děti a mládež

Rodinné centrum Srdíčko
Nažehlovací folie I.
st 7.3. | 10.00 hodin| dekorace textilu
Nažehlovací folie II.
st 14.3. | 10.00 hodin | dekorace textilu
PROVOZNÍ DOBA: (začátky programů cca
10.00-10.30, pobytné 30 Kč/ 1 dítě, 40 Kč/
více dětí, možnost měsíční permanentky –
150 Kč/1 dítě, 200 Kč/ více dětí

Nažehlovací folie III.
st 28.3. | 10.00 hodin | dekorace textilu
ODPOLEDNÍ PROGRAMY (multifunkční sál, 1.
patro nebo Zambar, přízemí, vchod ze dvora):

Kurz manželů Leeových z Londýna, autorů
Manželských večerů – pro rodiče dětí do 10
let a nastávající rodiče, 2. lekce (celkem 5, lze
i jednotlivě) – informace: rcsrdicko@jbuo.cz,
tel.: 603 976 036
Nebezpečí v domácnosti
po 26.3. | 10.00 hodin | herna RC
Beseda se zdravotníkem, lektorem je Martin
Kalášek
Dámská jízda
po 26.3. | 20.00 hodin | Zambar

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

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

STŘEDEČNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY (cena dle spotřeby materiálu):

JEDNORÁZOVÉ AKCE:
Kurz výchovy dětí
st 21.3. | 10.00 hodin | Zambar

Práci Rodinného centra Srdíčko podporuje
MPSV, Pardubický kraj a město Ústí nad Orlicí

Každý pracovní den Vám po předchozí
domluvě rády pohlídáme děti v Dětském
klubu Fialka.

Vyzkoušíte si opičí dráhy, cvičení s balóny,
jednoduché tanečky a další pohybové aktivity.

KONTAKT: Mgr. Marcela Dostrašilová, tel.:
604 313 249, 603 976 036, e-mail:rcsrdicko@
jbuo.cz, www.rcsrdicko.estranky.cz

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
3 / 2018

[9]

Mateřské centrum Medvídek

Dětem zdravě – vitamíny v dětské stravě
čt 1.3. | 9.30 hodin
Každý první čtvrtek v měsíci je pro Vás v MC
připravená nutriční terapeutka a laktační
poradkyně T. Kraupnerová, DiS. Víte, jak na
správnou výživu dětí do 3 let?
Zpívánky s Radkou
pá 2.3. |9.30 – 10.30 hodin
Moje vnitřní holčička
so 3.3. | 9.00 – 11.30 hodin
Milé ženy, přijďte si procítit v ženském kruhu
svoji sílu, uvědomit si své záměry. Jak sama se
sebou zacházím a proč? Jsem na sebe vlídná či
nevlídná? V kruhu žen se vzájemně podpoříme
a najdeme odpovědi. S sebou: pastelky, papír,
volné oblečení. Cena: 330,- Kč, rezervace místa
na tel.: 604 650 708. Těší se na Vás certifikovaná terapeutka L. Franzová
Kavárnička
po 5.3. | 9.00 hodin
Pohybovky s Erikou
po 5., 12., 19. a 26.3. | 9.00 hodin
Od února se na vás těší E. Boňková, která
si každé pondělí připraví cvičení pro děti.

Jóga pro dospělé
po 5., 12., 19. a 26.3. | 17.00 – 18.15 hodin
M. 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 27.3. | 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 9:30hod.
Těhotenství, porod, šestinedělí, šátkování
s Pavlínou
út 6.3. | 10.00-12.00 hodin
Jednou měsíčně je pro vás v úterý v MC připravená P. Marešová, která Vám zodpoví
Vaše dotazy ohledně těhotenství, přípravy
k porodu, bezplenkové komunikační metody,
šátkování a všeho, co Vás kolem daného
období ženy zajímá.
Tvoření s paní učitelkou
st 7., 14., 21. a 28.3. | 9.00-10.00 hodin
pokračování na str. 10
www.ustinadorlici.cz

Pro děti a mládež

pokračování ze str. 9
Jóga pro děti
st 7., 14., 21. a 28.3. | 16.05-16.50 hodin
M. 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.
Tradiční jarní a letní bazar
kojeneckých, dětských a těhotenských
oděvů, hraček a sportovních potřeb
POZOR ZMĚNA – čtvrtek 8. března – pondělí
12. března v budově římskokatolického farního úřadu v Kostelní ulici.
ČT 8.3. – 9.00-17.30 hod. – příjem věcí do
prodeje
PÁ 9.3. – 8.30-12.00 hod. – příjem věcí do
prodeje
PÁ 9.3. – 8.30-17.30 hod. – prodej věcí
SO 10.3. – 8.30-12.00 hod. – prodej věcí
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Dům dětí a mládeže DUHA

PO 12.3. – 13.00-17.00 hod. – výdej neprodaných věcí
Další důležité informace viz. www.medvidekuo.cz nebo samostatný leták!!! Do prodeje
nebudou brány věci nepopsané a bez sepsaného seznamu!!!
Půlhodinka s padákem a malé muzicírování
čt 8., 15., 22. a 29.3. | 9.30 hodin
Pasivní muzikoterapeutická relaxace s Marií
Radvanovou
čt 8.3. a pá 23.3. | 18.30-20.30 hodin
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.
S sebou karimatku (lépe nafukovací), spacák
nebo teplou deku na přikrytí, polštářek pod

19.3. – Matematický klokan pro ZŠ a SŠ
KE DNI DĚTÍ – 1. června 2018 – připravujeme
výlet do LEGOLANDU v Německu
Cena: 1100 Kč (zahrnuje jízdné a pojištění)
Vstupné: bude vybíráno 12 EUR v hotovosti
v kanceláři. Přihlášení bude aktivní od 1.4.
Bližší informace naleznete v přihlášce.

Dětský karneval v Černovíru
VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY - 29. března 2018
BRuNo Family Park BRNO nabízí řadu atrakcí:
- skákací – trampolínu Brunův polštář, třípatrovou prostorovou síť
- prolézací – 14patrový Labyrint, který je zcela
unikátní svojí velikostí v ČR, lanové mosty
a visuté žebříky, závěsné Banány, chobotnice
- jezdící – Autodrom, Moře s plovoucími lodičkami, lanovky, skluzavky, tobogány
- překvapující – místnost bláznů, tajemný labyrint, kolo štěstí
Cena: 450 Kč (zahrnuje dopravu vlakem, 3
hodiny vstupu do BRuNo Parku, pojištění)

MS ČČK Černovír vás zve na DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL, který se koná v sobotu
24. března ve 14.00 hodin v místním hostinci
U Bobše.
Pro děti jsou připravené hry, soutěže, odměny
a diskohudba.

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.
Respektující a nevýchovní rodiče
pá 16.3. | 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.
Setkávání maminek s dětmi se specifickými
potřebami
pá 23.3. | 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.

Oblastní kolo festivalu poezie
Již tradičně se v polovině února v Ústí nad Orlicí koná oblastní kolo festivalu poezie Wolkrův Prostějov.
Letos to bylo v úterý 13. února v Kulturním
domě a tohoto kola se účastnilo se celkem 21
studentů ze 4 škol regionu. Konkrétně se jednalo o gymnázia z Ústí nad Orlicí, Letohradu
a České Třebové a Základní uměleckou školu
ze Žamberka.
Soutěž byla rozdělena do 2 kategorií a do
krajského kola, které se uskuteční 8. března
v Pardubicích, postoupilo 14 nejlepších recitátorů.

VELIKONOČNÍ DEKORACE – dílna pro děti
Cena: 150 Kč včetně materiálu
Od 9:00 do 12:00 v DDM Duha Ateliér
Upozornění: na všechny akce DDM Duha je
možné se přihlásit pouze elektronicky, více
informací na www.ddm-usti.cz ikona PŘIHLAŠOVADLO
AKCE PRO ŠKOLY:
5.3. – Chemická olympiáda – kategorie D
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Kultura

Klubcentrum Ústí nad Orlicí

PŘEDPRODEJ: Informační centrum Městského
úřadu, budova radnice, tel.: 465 514 271
a kancelář Klubcentra, Lochmanova ul. 1400,
Ústí n. O. Rezervační a prodejní systém on-line.
INFORMACE: KLUBCENTRUM v Ústí n. O.,
tel.: 736 503 564, 606 684 449,
info@klubcentrum.cz. www.klubcentrum.cz
Vznik samostatného Československa
2. – 30.3. | foyer Roškotova divadla
Výstava se zabývá vznikem samostatného Československého státu. Přibližuje všechna důležitá fakta tohoto dějinného procesu, který přinesl Čechům a Slovákům společný a svobodný
stát. Poskytuje zajímavé informace vztahující
se k Masarykově zahraniční akci, k působení
Československé národní rady i ke vzniku
a formování čs. legií v Rusku, Francii a Itálii.
Nechybí ani panely zabývající se i dobrovolci
v jiných dohodových armádách. Pozornost je
věnována i boji o integritu, kdy nové republice
hrozilo nejrůznější nebezpečí v pohraničních
oblastech a kdy Slovensko a Těšínsko muselo
být teprve tvrdě vybojováno. Poskytovatelem
výstavy je Projekt 100.
Výstava je přístupná vždy v době konání akcí
v divadle. Pro větší skupiny možnost přístupu
individuálně po předchozí domluvě (T. Fiedler
– tel. 736 413 530).
Mikhail Baryshnikov: Prostor
so 3.3. | 19.30 hodin | Kino Máj
Švédský choreograf Mats Ek vytvořil taneční
duet pro světově proslulého tanečníka Mikhaila Baryshnikova a Anu Lagunu, která je Ekovou
dvorní tanečnicí. Vstupné 120 Kč
G. Orwell: 1984 aneb Velký bratr tě sleduje!
čt 8.3. | 19.30 hodin | Roškotovo divadlo
Divadlo Radka Brzobohatého uvádí psychologický hudební thriller, ukazující postupný
rozklad člověka. Divadelní předplatné, zbývající vstupenky v předprodeji a hodinu před
začátkem představení u pokladny divadla.
Vstupné 320 Kč

Jarní prázdniny s Kinem Máj
po12. – pá 16.3. | 10.00 hodin | Kino Máj
Filmové tituly jsou zaměřeny na děti a mládež.
Hrajeme dopoledne za snížené vstupné. Více
informací na plakátech Kina Máj.
Milan Al-Ashhab – Houslový recitál
út 13.3. | 19.30 hodin | ZUŠ J. Kociana
Milan Al Ashhab – housle, Adam Skoumal –
klavír
Koncertní předplatné, zbývající vstupenky
v předprodeji a hodinu před začátkem představení u pokladny. Vstupné 150 Kč
Na kouzelném paloučku
so 17.3. | 15.00 hodin | Roškotovo divadlo
Představení pro malé diváky hraje loutkoherecká skupina Loudadlo. Vstupné 70 Kč.

3D Kino Máj – březen 2018
*Tvář vody
so 3.3. | 17.00 hodin
Romantický, USA, české titulky, vstupné 120 Kč
Mikhail Baryshnikov: Prostor
so 3.3. | 19.30 hodin
Taneční duet (30 min), vstupné 120 Kč
Padesát odstínů svobody
po 5.3. | 19.30 hodin
Drama, USA, české titulky, vstupné 120 Kč
Limonádový Joe aneb Koňská opera / Senior
kino
st 7.3. | 14.30 hodin
Komedie, vstupné 60 Kč
Akta Pentagon: Skrytá válka
st 7.3. | 19.30 hodin
Thriller, USA, české titulky, vstupné 90 Kč

Dětská scéna
út 20. a st 21.3. | 9.00 hodin | Kulturní dům
Oblastní přehlídka dětských recitátorů

Čertoviny
po 12.3. | 10.00 hodin
Pohádka, ČR, vstupné 80 Kč

Záhadná Namibie
čt 22.3. | 19.00 hodin | Roškotovo divadlo
Pobřeží koster, diamanty a červení černoši.
Cestopisná přednáška Kateřiny Motani.
Vstupné 100 Kč

*Přání smrti
po 12.3. | 19.30 hodin
Akční, USA, české titulky, vstupné 120 Kč

Velikonoční jarmark
pá 23.3. | 9.00-17.00 hodin | Kulturní dům
Prodej tradičního velikonočního zboží
F. Hervé/H.Meilhac a A.Milhaud: Alleluja,
svatá Nituš
pá 23.3. | 19.30 hodin | Roškotovo divadlo
Výpravná klasická opereta v úsporné verzi DS
Jirásek Nový Bydžov. Představení je zařazeno
do přehlídky Orlická Thálie 2018. Divadelní
předplatné, zbývající vstupenky v předprodeji a hodinu před začátkem představení
u pokladny divadla. Vstupné 170 Kč

Pračlověk
út 13.3. | 10.00 hodin
Animovaný, VB, české znění, vstupné 80 Kč
Tátova Volha
út 13.3. | 19.30 hodin
Komedie, ČR, vstupné 130 Kč
Coco			
3D
st 14.3. | 10.00 hodin
Animovaný, USA, české znění, vstupné 110 Kč
*Já, Tonya
st 14.3. | 19.30 hodin
Životopisný, české titulky, vstupné 110 Kč
Jumanji: Vítejte v džungli!
čt 15.3. | 10.00 hodin
Dobrodružný, USA, české znění, vstupné 80 Kč
pokračování na str. 12

3 / 2018

www.ustinadorlici.cz

[ 11 ]

Nabídka pořadů – březen 2018

Orlická maska
čt 8. – ne 11.3. | Malá scéna, Roškotovo divadlo
Krajská postupová přehlídka amatérského
činoherního a hudebního divadla pro dospělé.
IV. ročník přehlídky pořádané ve spolupráci
Malé scény, DS Vicena a Klubcentra v Ústí n.O.
Podrobné informace o jednotlivých soutěžních
představeních najdete na zvláštních plakátech.

Kultura

pokračování ze str. 11
Tomb Raider
čt 15.3. | 19.30 hodin
Akční, USA, české titulky, vstupné 120 Kč

*Tři billboardy kousek za Ebingem
po 19.3. | 19.30 hodin
Krimi, USA, české titulky, vstupné 100 Kč

Tlumočník
ne 25.3. | 19.30 hodin
Komedie, ČR, SR, Rakousko, vstupné 110 Kč

Včelka Mája: Medové hry
pá 16.3. | 10.00 hodin
Animovaný, Německo, Austrálie, české znění,
vstupné 80 Kč

Věčně tvá nevěrná /Senior kino
st 21.3. | 14.30 hodin
Komedie, ČR, vstupné 60 Kč

Cesta za králem Trollů
po 26.3. | 19.30 hodin
Pohádka, Norko, české znění, vstupné 110 Kč

Tátova Volha
st 21.3. | 19.30 hodin
Komedie, ČR, vstupné 130 Kč

Máří Magdaléna
út 27.3. | 19.30 hodin
Drama, VB, USA, Austrálie, české titulky,
vstupné 110 Kč

Tátova Volha
pá 16.3. | 19.30 hodin
Komedie, ČR, vstupné 130 Kč
Tomb Raider
so 17.3. | 19.30 hodin
Akční, USA, české titulky, vstupné 120 Kč
Triky s trpaslíky
ne 18.3. | 17.00 hodin
Animovaným USA, české znění, vstupné 120
Kč
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*Rudá volavka
ne 18.3. | 19.30 hodin
Thriller, USA, české titulky, vstupné 120 Kč

Městská knihovna

V rámci celostátní akce Březen – měsíc čtenářů zveme do Městské knihovny na tyto
akce:
Beze mne to (ne)zvládneš
1.3. | 18.00 hodin
Autorské čtení z rukopisu knihy paní Zory – ve
spolupráci s Péčí o duševní zdraví
Trochu jiná povinná četba – nejen klasika na
audioknihách
8.3. | 15.00 hodin
Vzdělávací akce zejména pro studenty-maturanty, které tlačí čas
Autorské čtení a beseda s europoslancem
Jaromírem Štětinou o jeho knize Století
zázraků
9.3. | 18.00 hodin
Vladislav Severin: Život za První republiky
14.3. | 18.00 hodin
Přednáška z cyklu
Akademie volného času
(DOPORUČUJEME)!
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Králíček Petr
so 24.3. | 17.00 hodin
Animovaný, USA, české znění, vstupné 120 Kč
Máří Magdaléna
so 24.3. | 19.30 hodin
Drama, VB, USA, Austrálie, české titulky,
vstupné 110 Kč
Včelka Mája: Medové hry
ne 25.3. | 17.00 hodin
Animovaný, Německo, Austrálie, české znění,
vstupné 100 Kč

Večer s Andersenem
16.3. | 17.00-19.00 hodin
Na motivy Andersenových příběhů ale i Pejska
a Kočičky. Čtení, tvoření, hry – pro děti do 8
let. Je zapotřebí se dopředu nahlásit.
Dílna Akademie volného času
Mgr. Radim Urbánek: Kurz lidové architektury ve východních Čechách II.
21.3. | 18.00 hodin
Noc s Andersenem
23.3. | 18.00 hodin
Večer se čtením, tvořením, hrami a přespáním
v knihovně. Letošním tématem jsou Andersenovy pohádky.
Mimořádná nabídka vyřazených knih
Zveme vás do chodby knihovny, kde probíhá
velký výprodej vyřazených knih. Knihy se stále
doplňují a bude nás těšit, když najdou své
poslední čtenáře.
VÝSTAVA
Jak obléknout knihu – výstava žáků ZUŠ do
30.3. 2018
UPOZORNĚNÍ:
12. – 16.3. – Jarní prázdniny – dětské oddělení
bude otevřeno od 9.00 do 14.00 hodin
30.3. – 2.4. – Knihovna uzavřena – velikonoční
svátky

Králíček Petr
čt 29.3. | 10.00 hodin
Animovaný, USA, české znění, vstupné 120 Kč
Sherlock Koumes 		
3D
so 31.3. | 17.00 hodin
Animovaný, USA, VB, české znění, vstupné
130 Kč
Erick Clapton
so 31.3. | 19.30 hodin
Dokument, VB, vstupné 110 Kč

Oslavy vzniku Československé
republiky

V letošním roce si naše republika připomíná
významné výročí své historie – 100 let od ustavení samostatného Československého státu.
Během letošního roku si budeme v našem městě
tuto významnou událost připomínat celou řadou
především kulturních akcí. Připraveny jsou tematické výstavy, besedy, přednášky, divadelní představení nebo koncerty, ale můžete s námi zasadit
také třeba strom republiky nebo přivítat T. G.
Masaryka na vlakovém nádraží.
Oslavy v našem městě vyvrcholí v sobotu 27.
října na Mírovém náměstí kulturním programem s překvapením a v neděli 28. října pietním aktem u Památníku odboje a slavnostním
koncertem v Roškotově divadle.
V tomto čísle Ústeckých listů vám přinášíme
stručný přehled připravených akcí, které
budeme v následujících vydáních upřesňovat
a zvát vás na konkrétní akce.
Všechny akce zařazené do oslav stého výročí
vzniku Československé republiky budou
v Ústeckých listech označeny logem oslav.
Věříme, že vás připravené akce zaujmou a společně tak důstojně, vesele nebo hravě oslavíme sté narozeniny naší republiky.
Přehled akcí oslav najdete na poslední straně
tohoto vydání Ústeckých listů.
www.ustinadorlici.cz

Kultura

A/ PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVY
Fotograf Jiří Toman
8. února až 1. dubna 2018
Probíhající výstava představuje výběr z díla
mimořádného pardubického fotografa Jiřího
Tomana. V jeho snímcích nechybí výtvarný
humor, hra a experiment.
Papírová realita
8. února až 1. dubna 2018
Působivě realistické papírové modely jistě zaujmou nejen kluky. V rámci výstavy nabízíme
možnost sestavení modelů z vystřihovánek,
které jsou zde pro naše návštěvníky k dispozici.
B/ DALŠÍ AKCE PRO VEŘEJNOST
Papírová modelařina s Petrem Pávem
sobota 3. března 2018 od 13:00 hodin
Zkušený modelář Petr Páv, který je zároveň
tvůrcem většiny modelů prezentovaných
na výstavě Papírová realita, nás naučí několik základních postupů, ale i triků. Nenechme
se mýlit, stavba modelů není jen pro děti, ale
poučit, potěšit a zaujmout může i dospělé.
Muzejní kafe s Josefem Habrmanem
středa 14. března 2018 od 17:00 hodin
První muzejní kafe, během něhož návštěvníkům kávu skutečně nabídneme, nás seznámí
hned s dvěma osobnostmi. Karlem Bínou,
který ve 30. letech minulého století postavil
malé letadlo zvané Nebeská blecha, a s Josefem Habrmanem, jenž tento letoun o tři
desítky let později upravil a pilotoval. Těšit
se můžeme jak na fotografie Nebeské blechy,
tak vyprávění Josefa Habrmana. Je Vám jméno
Nebeská blecha povědomé? Jistě, vždyť toto
letadlo řadu let poutalo pozornost návštěvníků v hlavní hale stálé expozice Národního
technického muzea.
Kurz lidové architektury II.
středa 21. března 2018 od 18:00 hodin
Druhý díl kurzu připraveného ve spolupráci
s Městskou knihovnou v Ústí nad Orlicí odhalí
řadu zajímavostí a souvislostí týkajících se lidového domu. Dozvíme se například, že černá
kuchyně není úplně přesný název. A také, že
půdorys drtivé většiny (nejen) vesnických
domů je trojdílný a v průběhu staletí se částečně měnila funkce jednotlivých dílů.
3 / 2018

Program Malé scény – březen 2018
a Roškotově divadle. Vstupné 30 Kč na jednotlivá představení, 150 Kč permanentka na celý
festival. Abonenti divadelního předplatného
mají vstup zdarma
Zaostřeno na detail | výstava
Výstava mapuje zaujetí fotografky Libuše
Schindlerové drobnými detaily, které většinou
míjíme bez povšimnutí, ale které mají svou
specifickou krásu. Kromě fotografií detailů
na výstavě najdeme i street foto a portréty
– všechny fotografie byly vytvořeny v duchu
autorčina motta: fotky z radosti a pro radost.
Výstavu připravil Fotoklub OKO ve spolupráci
s městem Ústí n.O. a Malou scénou. Vernisáž
výstavy 2. března v 17 hod.

Dokud nás svatba nerozdělí
15.3. | 19.00 hodin
Francouzská komedie. Vstupné 80 Kč, členové
FK 60 Kč
Karel Kekeši
16.3. | 19.00 hodin
Druhý hudební večer s hudebníkem, zpěvákem a humoristou. Rezervace míst na tel.:
733 617 721

Thelma
1.3. | 19.00 hodin
Norský thriller režiséra Joachima Triera.
Vstupné 80 Kč, členové FK 60 Kč

Je fotografie umění? /2. část
20.3. | 18.00 hodin
Historicko-umělecký cyklus Ve stínu velikánů.
Přednášející Martina Novozámská. Vstupné 50
Kč, studenti 30 Kč

Jazz Jam
2.3. | 19.00 hodin
Hudební podvečery v Baru Malá scéna. Rezervace míst na tel.: 733 617 721

Archa světel a stínů
21.3. | 19.00 hodin
Celovečerní dokument, ČR, režie Jan Svatoš.
Vstupné 70 Kč, členové FK 50 Kč

Co chce jepice
4.3. | 15.30 hodin
Pohádka pro děti v podání Studia DAMÚZA
Praha. Vstupné 70 Kč, děti 50 Kč

Čína s batohem nejen po Sečuánsku
28.3. | 19.00 hodin
Cestovatelé P. Kvarda a P. Chlum vás provedou celkem dvanácti provinciemi nejlidnatější
země světa. Vstupné 60 Kč, studenti 50 Kč

Ro(c)kování Jiřího Černého
7.3. | 19.00 hodin
Poslechový pořad, vstupné 80 Kč
Orlická maska
8.-11.3. | divadlo
4. ročník krajské postupové přehlídky amatérského činoherního a hudebního divadla pro
dospělé. Divadelní představení v Malé scéně

Orlická maska
Čtvrtý ročník krajské postupové přehlídky
amatérského činoherního a hudebního divadla pro dospělé se uskuteční od 8. do 11.
března v Malé scéně a v Roškotově divadle
v Ústí nad Orlicí.
Vstupné je 30 Kč na jednotlivá představení,
150 Kč permanentka na celý festival. Abonenti
divadelního předplatného mají vstup zdarma.
ČTVRTEK 8. března
Rozmarný duch – 18.00 – 19.50 hodin,
Malá scéna. Roztomilá komedie N. Cowarda

Odnikud
29.3. | 19.00 hodin
Německý thriller s Dianou Krugerovou v hlavní
roli. Vstupné 80 Kč, členové FK 60 Kč
Více na www.msuo.cz / Změna programu
vyhrazena

v podání Divadla Exil, z.s., Pardubice
Nejstarší řemeslo – 21.00 – 22.00 hodin, Malá
scéna. Komedie P. Vogel v podání DS Vicena,
Ústí nad Orlicí
PÁTEK 9. března
Ira Levin: Veroničin pokoj – 11.00 – 12.20,
a 13.00 – 14.20 hodin, Roškotovo divadlo.
Představení spolku TRIARIUS z.s., Česká Třebová
Lidovka – 18.00 – 18.50 hodin, Malá scéna.
Představení DS Zaklep, Svitavy

pokračování na str. 18
www.ustinadorlici.cz
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Městské muzeum

Kultura

pokračování ze str. 17
Prodaná nevěsta – 20.00 – 21.00 hodin,
Roškotovo divadlo. Spolek divadelních ochotníků Alois Jirásek, Úpice
SOBOTA 10. března
Klobouky – 10.00 – 11.30 hodin, Malá scéna,
divadelní soubor Gymnázia Lanškroun ŠKEBLE
Divná hloupost – 13.00 – 14.00 hodin, Roškotovo divadlo. Divadelní soubor Heřman, z.s.,
Heřmanův Městec
Zakázané uvolnění – 16.15 – 17.25, Malá
scéna. Divadlo Exil, z.s., Pardubice
Naši furianti – 18.00 – 19.50 hodin, Roškotovo
divadlo. Depresivní děti touží po penězích, z.s.,
Praha. Host přehlídky, inspirativní představení.
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NEDĚLE 11. března
Létající snoubenky – 10.00 – 11.50 hodin,
Malá scéna. Divadelní spolek Zdobničan,
Vamberk
Ve 14.00 hodin – Vyhodnocení a závěr přehlídky.
Více na www.msuo.cz/ Změna programu
vyhrazena

V Knapovci oslavíme Květnou
neděli folkovým koncertem
Na Květnou neděli 25. března 2018 zveme do
Knapovce na koncert skupiny KAPKY z Červené
Vody.
V 15 hodin bude v kostele sv. Petra a Pavla
mše svatá a po ní od 16 hodin následuje koncert skupiny Kapky (www.kapky.com). Kapky
patří k nejzajímavějším současným formacím
českého mainstreamového folku. Hrají melodický folk s lehce duchovními texty v obsazení – kytara Davida Švestky, kontrabas jeho
bratra Pavla, klávesy Hanky Švestkové a perkuse Kláry Macháčkové. Mají na svém kontě
vydaná alba Kořeny (2005), Tóny v kapkách
(2009) a Mohyly (2015).
Po koncertu zveme všechny domácí a návštěvníky na velikonoční jidáše a občerstvení před
kostelem. Za příznivého počasí budou u kostela rozmístěny lavičky a roztopena venkovní
kamna. Akce je součástí projektu Knapovecký
rok podpořeného městem Ústí nad Orlicí.
Jana Staňková a P. Vladislav Brokeš

Klub přátel umění

Klub Popráč zve do divadla

Srdečně Vás zveme do Galerie pod radnicí, kde
bude v pátek 23. března vernisáží zahájena
výstava

Srdečně vás zveme na divadelní představení
Milostný trojúhelník nově, které se uskuteční v neděli 15. dubna od 19.30 hodin
v Roškotově divadle. Chybovat je lidské, avšak
v improvizaci, kde neexistují žádná pravidla,
zcela nemožné… a to je naše spása … to je Trio
Milostný Trojúhelník. V Ústí nad Orlicí se představí v bezchybné konstelaci: Anna Geislerová,
Martin Zbrožek a Josef Polášek. Možná uděláte chybu, když nedorazíte. Volba je na vás!
Předprodej vstupenek a info: Klub Popráč,
Ústí n.O., tel.: 736 481 170.

Šárka HROUZKOVÁ – STRUKTURY
Výstavu, která bude v Galerii pod radnicí instalována do 15. dubna, si můžete prohlédnout
denně mimo pondělí, úterý až pátek 10 – 12,
14 – 17 hodin, v sobotu a neděli 14 – 17 hodin.

Diskuzní večery Jednoty bratrské

Jednota bratská zve na seriál diskuzních
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 bratské, 1. patro.
Témata: 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

Kultura v Ústí nad Orlicí
Miroslav Donutil – show Cestou necestou
neděle 4. března 2018, Roškotovo divadlo
v Ústí nad Orlicí v 19.00 hodin. Předprodej
vstupenek CA Galaxy tour a CA CKM-tour, dále
na www.ticket-art.cz. Cena 340,- Kč a 380,- Kč
Traktour tour – koncert
sobota 10. března 2018, Kulturní dům v Ústí
nad Orlicí ve 20.00 hodin. Předprodej vstupenek pouze v síti ticketstream.cz. Cena 290,- Kč
Katapult – koncert
sobota 17. března 2018, Kulturní dům v Ústí
nad Orlicí ve 20.00 hodin. Předprodej vstupenek CA Galaxy tour, dále na www.rockisnotdead.cz. Cena 285,- Kč
Divadlo Sklep – představení Besídka
čtvrtek 14. dubna 2018, Roškotovo divadlo
v Ústí nad Orlicí v 19.30 hodin. Předprodej
vstupenek v Informačním centru v budově
radnice, tel.: 465 514 111, 465 514 271. Cena
360,- Kč
Tři sestry – koncert
sobota 4. května 2018, Kulturní dům v Ústí nad
Orlicí v 19.00 hodin. Předprodej vstupenek CA
Galaxy tour, dále na www.rockisnotdead.cz.
Cena 285,- Kč
Cestovní agentura Galaxy tour, Smetanova
470, Ústí n.O. (v hotelu Poprad),
tel.: 465 323 199
Cestovní agentura CKM-tour, M.R. Štefánika
234, ÚO (vedle Elektro Sychra),
tel.: 465 527 696, 606 748 616
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„Jak obléknout knihu“ prozradí výstava v knihovně
V městské knihovně v Ústí nad Orlicí byla
v pondělí 6. února zahájena výstava věnovaná originálním obalům knih a komiksům. Své
práce zde představují žáci výtvarného oboru
ZUŠ Jaroslava Kociana. Na výstavě nazvané

Jak obléknout knihu naleznou návštěvníci
knihovny navržené obaly převážně dětských
knih a dále originální komiksy a knižní ilustrace podle dětské fantazie. Výstava bude
knihovně k vidění do konce března.

Tradiční karneval na ledě
V neděli 11. února se na zimním stadionu
v Ústí nad Orlicí uskutečnil již 7. ročník dětského karnevalu na ledě. Na programu byla
řada soutěží a her, přehlídka masek a vystoupení krasobruslařek z České Třebové. Karnevalu, který má každoročně velký úspěch, se
účastnila stovka dětí v maskách i bez nich.

Keramika hrou v Malé scéně
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Průřez tvorbou keramického kroužku Speciální základní školy, Mateřské školy a Praktické
školy Ústí nad Orlicí byl po celý únor k vidění
v Malé scéně. Keramické výrobky, předměty
do interiéru i na zahradu, pomocníci do kuchyně a řada jiných představovaly dovednosti mladých keramiků ze speciální školy.

Vystoupení nejmladších žáků ZUŠ
Koncert nejmladších žáků hudebních oborů
Základní umělecké školy Jaroslava Kociana
se uskutečnil první únorové úterý. V koncertním sále ZUŠ vystoupilo na 25 nejlepších
žáků přípravných oddělení a 1. ročníku, ve
kterých je ve školním roce celkem 180 žáků.

Mezi vystupujícími byly děti z 1., 2. a 3. tříd
základních škol a také několik předškoláků.
Před zcela zaplněným hledištěm zazněla hra
na kytaru, klavír, housle, akordeon, žesťové
nástroje a sólový zpěv.

Muzeum zahájilo nové výstavy
Ve čtvrtek 8. února byly v Městském muzeu
v Ústí nad Orlicí zahájeny zbrusu nové výstavy. První z nich je věnovaná propracovaným
papírovým modelům různé techniky a vozidel od zkušeného modeláře Petra Páva a několika jeho kolegů. Především malí návštěvníci pak mají možnost si na výstavě vystříhat
a slepit vlastní model.
Druhá nově zpřístupněná výstava ze sbírek
muzea představuje výtvarně ztvárněnou madonu z Ústí nad Orlicí od řady místních známých i neznámých autorů v některých případech na pozadí dobového Ústí nad Orlicí.
Poslední z nových výstav představuje osobnost fotografa Jiřího Tomana a zapůjčila ji
Východočeská galerie v Pardubicích, která
v roce 1993 získala téměř 10.000 jeho fotografií a negativů. Výstavy potrvají do 1.4.
2018. 
Text a foto: L. Prokeš
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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: Katolická církev byla poražena. Útok
na městské lesy jí nevyšel.
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Ústecká římskokatolická farnost v čele s děkanem Brokešem ztroskotala ve své snaze při-

pravit naše město o 178 148 m2 městských
lesů. Nejvyšší soud ČR ji svým rozsudkem definitivně připravil o šanci „přilepšit si“ o tento
městský majetek.
Poděkování a poklonu za to, že městské lesy
neskončily v mnohamiliardových majetcích katolické církve patří panu Mgr. Marianu Radovi, vedoucímu odboru právního
a živnostenského. Vítězně hájil Ústí u soudu
a zachránil tak městské lesy před katolickou
církví, jejíž majetkové požadavky se zdají být
neukojitelné.
To, že nynější vedení města a římskokatolická
farnost k sobě mají až nezdravě „láskyplný“
vztah, se všeobecně ví. Nepřekvapí tedy, že
městské vedení takticky ponechalo soudní
spor „na hrbu“ vedoucímu odboru. Místo
aby najalo advokáta, jenž by se mohl soudu
o majetek takto vysoké hodnoty věnovat na

100 %. Pan Rada má jako vedoucí odboru
dost práce s běžným úředním provozem
a jeho možnosti v takto zásadním sporu jsou
pak logicky značně omezené. A s tím zřejmě
někdo také kalkuloval. Zle se ale přepočítal.
Pan Rada nad katolickou církví zvítězil. Slzu tak
asi uronil nejen děkan Brokeš, ale i pár politiků
na radnici.
A co je nového na www.ustibezcenzury.webnode.cz? Příspěvek pana Zdeňka Hurycha
o parkování a městské historii. Jsou trávníky
parkoviště? A proč mizí pamětní desky z budov
ve městě?
Autor je zastupitel, jaroslavrehacek@email.cz
/redakčně neupraveno/

Sport

Slavnostní večer vyhlášení nejlepších sportovců za rok 2017 přinesl cenná umístění pro fotbalový oddíl
TJ Jiskra Ústí nad Orlicí
Na slavnostním galavečeru k vyhlášení nejlepších sportovců okresu za rok 2017, který se
konal v ústeckém Kulturním domě v pondělí
22. 1. 2018, byl hodně vidět náš oddíl TJ Jiskra
Ústí nad Orlicí. Fotbalový tým mužů pod vedením trenéra Vladimíra Chudého, asistent Pavel
Mansfeld, vedoucí mužstva a trenér brankářů
Jiří Jansa, zvítězil v kategorii kolektivů. Postup
z divize do České fotbalové ligy byl velkou událostí pro celý region. Tým dorostenců pod
vedením trenéra Jiřího Bárty, vedoucí mužstva a asistent Marek Špitálský postoupil do
celostátní divize a v kategorii kolektivů mládeže obsadil krásné 4. místo. Na slavnostním
večeru byl oceněn také člen výboru TJ Jiskra
pan Oldřich Skalický. V kategorii nejlepší trenér
a cvičitel byl odměněn za organizaci okresních
výběrů mládeže a dlouholetou práci na úseků
péče o děti a mládež fotbalu i atletiky.
Všem oceněným srdečně blahopřejeme!
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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!

Pozvánka na cvičení do STUDIABART
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 od 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 energetických 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, sminář 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

Pilates
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.

Pro malé bruslaře pořádáme IN-LINOVOU
ŠKOLIČKU plnou her, smíchu a zábavy. Pro
velký zájem pořádáme taktéž Adrenalinovou,
Freestylovou školičku, Bike, Příměstský zážitkový tábor, Freestyle koloběžky a bruslíme s
angličtinou a tábor pro nejmenší Na Roubenkách a letošní novinka CAMP - SPORTOVNÍ
HRY - parkour - přirozený pohyb.
Příměstské tábory pro děti od 5 do 16 let.
V červenci a srpnu vždy od pondělí do pátku
od 8 do 16 hodin.

V ceně svačinky, obědy, pitný režim, pojištění,
návštěva aquaparku a závěrečné překvapení.
Možnost zapůjčení bruslí i chráničů. Bruslařům začátečníkům i pokročilým nabízíme soukromé lekce in-line bruslení.
Přihlášky a další info na www.inlineusti.cz,
market@inlineusti.cz či tel.č. 602 245 393 Markéta Skalická.
Těšíme se na Vás Markéta Skalická a tým
instruktorů:-)!!!!

Zimní olympiáda dětí a mládeže
Od 28. ledna do 2. února 2018 se v Pardubickém kraji konala Olympiáda dětí a mládeže,
která se do Pardubického kraje vrátila po 15
letech. Letos náš kraj hostil zimní variantu
Her. O medaile se bojovalo v jedenácti sportovních soutěžích (alpské lyžování, běžecké
lyžování, lední hokej, skicross, snowboarding, biatlon, krasobruslení, rychlobruslení,
lyžařský orientační běh, taneční soutěž a šachy). Mladí olympionici ze všech krajů republiky byli rozmístěni po městech Pardubického
kraje – Litomyšli, České Třebové, Vysokém
Mýtě, Chocni, Letohradu, Čenkovicích a na
Dolní Moravě.
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In-linová školička, bike, koloběžky, parkour o letních prázdninách

Sport

Inzerce
Polská 1360, 562 01 Ústí nad Orlicí
tel.: 465 524 254; 734 353 475
/tepvos | www.bazenusti.cz

Provozní doba
únor 2018
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Datum
1.3.
2.3.
3.3.
4.3.
5.3.
6.3.
7.3.
8.3.
9.3.
10.3.
11.3.
12.3.
13.3.
14.3.
15.3.
16.3.
17.3.
18.3.
19.3.
20.3.
21.3.
22.3.
23.3.
24.3.
25.3.
26.3.
27.3.
28.3.
29.3.
30.3.
31.3.

Ranní plavání
5:30 – 7:55
5:30 – 7:55

Plavání pro veřejnost
14:30 – 21:00
14:00 – 21:00
9:00 – 21:00
8:00 – 20:00
13:30 – 21:00
14:30 – 19:00
17:00 – 21:00
14:30 – 21:00
15:30 – 21:00
9:00 – 21:00
8:00 – 20:00
SANITÁRNÍ DEN
8:00 –21:00
9:00 – 21:00
8:00 – 21:00
10:00 – 21:00
9:00 – 21:00
8:00 – 20:00
13:30 – 21:00
14:30 – 19:00
17:00 – 21:00
14:30 – 21:00
14:00 – 21:00
9:00 – 21:00
8:00 – 20:00
13:30 – 21:00
14:30 – 19:00
17:00 – 21:00
8:00 – 21:00
9:00 – 21:00
9:00 – 21:00

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

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 březnu se můžete těšit na:
Jarní prázdniny s 211: 16.3.2018 10:00 – 14:00 hod.
Turnaj vodní pólo: 23.3.2018 od 16:00 hod.
Vodní noc: 24. 3. 2018 - 21:00 – 24:00 hod.
ZIMNÍ VSTUP – 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, ST, PÁ, SO a NE v čase pro veřejnost, ÚT 17:00 h., ČT 14:30 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 – nahlášení přes rezervační systém
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. 3. 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
Čt
Pá
So
Ne
Sanitární den

15:00 – 21:00
13:00 – 21:00
13:00 – 21:00
13:00 – 18:00
18:00 – 21:00
13:00 – 21:00
15:30 – 18:30
18:30 – 21:00
14:00 – 20:00
5. 3. 2018

společná
ženy
muži
ženy
muži
muži
ženy
společná
společná
pro veřejnost uzavřeno

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

Ústecké listy

Více informací na: www.bazenusti.cz, nebo na tel.: 774 673 365
Zimní stadion (zimní provoz – provozní doba)
Když počasí dovolí, bude Loučení na bruslích o jarních prázdninách:
12.3.2018
9:00 – 11:30
13:30 – 16:00
13.3.2018
9:00 – 11:30
13:30 – 16:00
14.3.2018
9:00 – 11:30
16:00 – 18:30
15.3.2018
9:00 – 11:30
13:30 – 16:00
16.3.2018
9:00 – 11:30
13:30 – 16:00 17:00 – 19:30
17.3.2018 13:30 – 16:00
16:30 – 19:00
18.3.2018 13:30 – 16:00
16:30 – 19:00
Pro aktuální informace o dění na ledové ploše sledujte webové stránky
www.bazenusti.cz
Veřejné bruslení
St
16:00 – 18:30
Pá
17:00 – 19:30
So
13:30 – 16:00
Ne
13:30 – 16:00
Hokej pro příchozí
Út
dospělí
15:00 – 16:30
St
děti do 15 ti let 14:00 – 15:30
děti do 15 ti let 15:00 – 16:30
Čt
dospělí
17:00 – 18:30
Více informací na tel.: 608 553 305
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Zimní stadion,
Q. Kociana, Ústí n. O.,
tel.: (+420) 608 553 305,
www.bazenusti.cz

Skatepark (provozní doba)
Pondělí
14:00 – 19:00
Úterý
14:00 – 17:30
Středa – pátek
14:00 – 19:00
Sobota – neděle
13:00 – 19:00
www.bazenusti.cz nebo se informujte na:
info@skateparkustinadorlici.cz
nebo tel.: 731 473 409

Periodický tisk územně samosprávného celku
Místo vydání: Ústí nad Orlicí
Vydává: Město Ústí nad Orlicí
Sychrova 16, Ústí nad Orlicí,
IČO: 279 676
Redaktorka: Zuzana Pražáková
tel.: 465 514 313
e-mail: prazakova@muuo.cz
Tisk: Grantis, s.r.o., tel.: 465 525 741
Cena: Zdarma
Roznáší Česká pošta s.p.
Uzávěrka je každého 10. dne v měsíci
Číslo 3 / 2018 vychází 26. 2. 2018
Měsíčník pro občany města Ústí nad Orlicí.
MK ČR E100 39

www.ustinadorlici.cz
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Inzerce
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Inzerce

[ 24 ]

Stavební firma
zaměřená na
rekonstrukce domů,
bytů a další
stavební činnosti.

3 / 2018

www.ustinadorlici.cz

[ 25 ]

Inzerce
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Inzerce

• 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.

[ 26 ]

• 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
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www.ustinadorlici.cz

Informace z radnice

Město Ústí nad Orlicí se již počvrté přidá, k celonárodní akci ukliďme Česko
vytipovaných místech. Předpokládáme uklidit v několika skupinách: Hylváty – černou
skládku v parku a okolí Andělova; Hylváty –
okolí hřbitova; Ústí – Špindlerova (okolí garáží směr Na Výsluní); Ústí – Špindlerova x Letohradská okolí kruhového objezdu (garáže);
Ústí – J.K. Tyla a okolí řeky; Ústí – Oldřichovice okolí silnice Letohradská – Na Tiché Orlici;
Ústí - prostor za cihelnou a okolí cyklostezky
apod.

Na akci si prosím vezměte odolnou obuv,
vhodný oděv a dobrou náladu. Nářadí, pracovní rukavice, pytle a drobné občerstvení
bude pro účastníky zajištěno.
Informace o akci je také možné získat na
http://www.UklidmeCesko.cz/event/16205/,
nebo na odboru životního prostředí městského úřadu Ústí nad Orlicí.
Kontaktní telefon (Kopecký 777 736 330)
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Dobrovolnická akce „Ukliďme Česko“ vychází z mezinárodně osvědčeného modelu
„Let‘s Do It!“. Tento typ úklidových akcí již
proběhl úspěšně ve více jak 100 zemích za
účasti 9 milionů dobrovolníků. Protože město Ústí nad Orlicí žije bohatým spolkovým
životem, je pro nás přirozené zapojit do něj
i tuto společensky přínosnou akci.
Sraz účastníků je v sobotu 14. 4. 2018 v 9:00
v prostoru Kociánky, nebo po dohodě na

Aktuální informace k odpadovému hospodářství a systému pytlového sběru plastu papíru a nápojových
kartonů!
V roce 2016 po zavedení systému pytlového sběru tříděných složek, nás vaše pozitivní reakce mile překvapila. Se zájmem jsme
očekávali, jak si systém povede v druhém
roce. Žádná stagnace sběru se nedostavila.
Opět se v Ústí nad Orlicí v roce 2017 podařilo meziročně zvýšit třídění plastu včetně
nápojových kartonů o 6% (215 tun), papíru
o 22% (282 tun), mírně o 2,5% naopak kleslo třídění skla (155 tun), což je patrně dáno
vývojem v používání obalů. Odevzdali jste za
rok celkem 82 280 ks pytlů tříděných složek
odpadů z toho 75 463 s nárokem na slevu.
Celkem vám tak na slevě z poplatku bude
vyplaceno 754 630 Kč. Podařilo se vytřídit
také o 4% více kovů (64 tun). Prostřednictvím města a Sběrného dvora tak občané
pomohli využít celkem 716 tun surovin. Díky
3 / 2018

tomu v našem městě výrazně neroste, váha
směsného komunálního odpadu. Postupnou
reorganizací třídění použitelných složek ve
Sběrném dvoře, který spravuje městská spol.
TEPVOS spol., s.r.o., se také podařilo meziročně výrazně snížit váhu velkoobjemového
a biologicky rozložitelného odpadu. Pomáháte nejen snižovat náklady městu a sobě,
ale především šetříte životní prostředí. MOC
VÁM DĚKUJEME.
• Nepoužité štítky z roku 2017 se používají
nadále i v roce 2018 do vypotřebování.
Pak je možné, si nechat další dotisknou
v Zákaznickém centru společnosti TEPVOS
u Sběrného dvora. K dotisknutým štítkům
obdržíte pouze adekvátní počet pytlů. Děkujeme za pochopení - šetřeme tím nejen
přírodu ale i prostředky.

• Svozová firma pracuje od brzkých ranních
hodin, PROTO JE POTŘEBA DÁT PYTLE NA
MÍSTO NEJPOZDĚJI V 6:00, jinak pak zůstávají neodvezeny!
• Kontrolu načtených pytlů si můžete provádět na webu města (www.ustinadorlici.
cz) v databázi, kterou najdete na hlavní
stránce za bílou ikonou s nápisem „2018
- Kontrola pytlů tříděného odpadu“ S reklamací chybně načtených pytlů se můžete také obrátit osobně, nebo na tel. čísle
465 514 263 (pí Velínská – odbor životního
prostředí).
Mgr. Tomáš Kopecký - odbor životního prostředí městského úřadu Ústí nad Orlicí
Jiří Preclík místostarosta města Ústí nad Orlicí a gestor životního prostředí
www.ustinadorlici.cz

100 LET ČSR I 100 LET ČSR I 100 LET ČSR I 100 LET ČSR I 100 LET ČSR I 100 LET ČSR I 100 LET ČSR I 100 LET ČSR I 100 LET ČSR I 100 LET ČSR I 100 LET ČSR

P Ř E H L E D A K C Í M Ě S TA Ú S T Í N A D O R L I C Í U P Ř Í L E Ž I T O S T I O S L A V V Ý R O Č Í 1 0 0 L E T V Z N I K U Č S R
leden

28. září 2018

TVÁŘE MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ
vernisáž výstavy fotograﬁí z kalendáře v Malé scéně

BEDŘICH SMETANA: MÁ VLAST
Cyklus symfonických básní provede Komorní orchestr Jaroslava
Kociana a dechová sekce Filharmonie Hradec Králové v čele
s dirigentem Bohuslavem Mimrou, v Roškotově divadle.

únor

TVÁŘE MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ
promítání medailonků tváří kalendáře v Malé scéně
14. března

ŽIVOT ZA PRVNÍ REPUBLIKY
přednáška Vladislava Severina v Městské knihovně
březen

VZNIK SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKA
výstava ve foyer Roškotova divadla
duben - červen

NA PAMĚŤ V KAMENI
výstava mapující pomníky a události v okolí města ve vztahu
k první republice v Městském muzeu
květen

60. ROČNÍK KOCIANOVY HOUSLOVÉ SOUTĚŽE
13. ročník hudebního festivalu Kocianovo Ústí s odkazem
na 100. výročí Československé republiky (pocta Emě
Destinnové, Slavnostní mše 1905 od Jaroslava Kociana)
proběhne v Roškotově divadle a kostele Nanebevzetí Panny
Marie. Patronem soutěže a uměleckým ředitelem festivalu
je Pavel Šporcl.
červen

TVÁŘE MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ
výstava fotograﬁí
červen

ÚSTÍ NAD ORLICÍ V PROMĚNÁCH ČASU
kniha fotograﬁí mapující uplynulých 100 let
červen

PŘÍJEZD T. G. MASARYKA V ROCE 1929 DO ÚSTÍ
NAD ORLICÍ
inscenované připomenutí návštěvy města prezidentem
21. 6. 1929 na vlakovém nádraží v Ústí nad Orlicí
srpen

OUSTECKÁ STAROČESKÁ POUŤ
aneb návrat k tradicím
září

PRVNÍ REPUBLIKA
– ÚSTÍ NAD ORLICÍ V OZVĚNÁCH ČASU
výstava fotograﬁí
září - prosinec

OUSTECKÉ OSMIČKY
výstava mapující významná výročí města vázající se na osmičku
na konci letopočtu v Městském muzeu

23. října

KONCERT UČITELŮ
v koncertním sále ZUŠ Jaroslava Kociana
zazní skladby českých autorů
říjen

STROM REPUBLIKY
výsadba lípy, umístění pamětní desky
říjen

NAŠI IRONIKOVÉ
literární večer DS Vicena k 100. výročí vzniku Československé
republiky v Hernychově vile
1. října - 30. listopadu

100. VÝROČÍ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
výstava v Městské knihovně
26. října – 23. listopadu

100 LET OD VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
20 let Klubu přátel umění - výstava dokumentů, výtvarných děl
a fotograﬁí v Galerii pod radnicí
27. října

KULTURNÍ PROGRAM NA NÁMĚSTÍ
oslavy vzniku Československé republiky
28. října

SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA
poděkování za vznik Československé republiky a 25 let ČR
v kostele Nanebevzetí Panny Marie
28. října

PIETNÍ AKT U PAMÁTNÍKU ODBOJE
28. října

SLAVNOSTNÍ VEČER
k 100. výročí vzniku Československé republiky
s koncertem symfonického orchestru DECAPODA v Roškotově
divadle
14. listopadu

100. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
a kapitoly ze starších dějin Slovenska
- přednáška Františka Musila v Městské knihovně
23. listopadu

SLAVNOSTNÍ KONCERT
v koncertním sále ZUŠ Jaroslava Kociana zazní skladby
českých, moravských a slovenských autorů v podání
Petry Kleislové (housle) a Víta Žižky (klavír)
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