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Dětský karneval na ledě

Církev bratrská v Ústí nad Orlicí pořádá v neděli 
dne 19. února od 14.00 hodin již 10. ročník 
„Dětského karnevalu na ledě“ na zimním sta-
dionu v Ústí nad Orlicí. Připravené jsou hry, sou-
těže, drobné odměny a slosování vstupenek.
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A budeme se brát

Vernisáž 2. února v 17.00 hodin zahájí výstavu 
svatebních šatů. Připomenuty budou i pověry 
a zvyky, které se dodnes udržují. V kulturním 
programu vystoupí soubor Alou Vivat, připra-
vená je i módní přehlídka. muzeum-uo.cz.
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Vážení spoluobčané, únorový úvodník nepřímo 
navazuje na lednový, ve kterém jsem okrajově 
zmínil některé položky z návrhu rozpočtu města 
na letošní rok. Nyní vám předkládám rekapitulaci 
hlavních údajů.
Rozpočet města na rok 2023 byl zpracován na 
podkladě podnětů jednotlivých odborů měst-
ského úřadu, městské policie, příspěvkových 
organizací města a  společností založených 
městem. Logicky odráží také investiční záměry 
uvedené ve Strategickém plánu rozvoje města 
na období 2021-2027 a čerpá z aktualizova-
ného zásobníku připravovaných akcí a požado-
vaných projektů. Rozpočet je sestaven v celko-

vém objemu necelých 527 mil. Kč a představuje 
finanční možnosti města a způsob jejich využití. 
Očekávané příjmy dosahují téměř 430 mil. Kč. 
Rozpočet je tedy nastaven jako schodkový se 
schodkem ve výši necelých 97 mil. Kč. Roční 
podíl splátek úvěrů a půjček ve výdajové části 
rozpočtu činí 11 mil. Kč.
Hlavním zdrojem financování schodku rozpočtu 
jsou neutracené finanční prostředky loňského 
roku. Tato skutečnost je způsobena zejména 
nedokončením řady investičních akcí, ale také 
zvýšeným příjmem sdílených daní (zejména 
z DPH) a příjmem ze získaných dotací. Na konci 
roku 2022 činil zůstatek na bankovních účtech 

Rozpočet města na rok 2023
města 144 mil. Kč. Z těchto prostředků bude 
v rámci rozpočtu města využito necelých 107 
mil. Kč, a to především na krytí rozestavěných 
staveb, na které má město uzavřené příslušné 
smlouvy s termínem dokončení v letošním roce. 
Finance ve výši 37 mil. Kč se do rozpočtu neza-
řazují a zůstávají uloženy na spořicích účtech. 
Schodek rozpočtu tedy neznamená žádné nové 
zadlužení města. Naopak je rozpočet ve své pro-
vozní výdajové části úsporný a reaguje na před-
volební sliby a deklarace uvedené v Programo-
vém prohlášení současné koalice.

Petr Hájek
starosta města

Kultura

Budova ZUŠky slaví 20 let!

Výročí si připomeneme v sobotu 11. února. 
V době od 10.00 do 16.00 hodin na vás čeká 
bohatý program, ve kterém uvidíte a uslyšíte 
práci všech oborů ZUŠ a i vy se budete moci 
zapojit do nejrůznějších činností. zusuo.cz.
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Z našich škol Pro děti a mládež
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Občané, spolky, sdružení, instituce i  jiné 
subjekty mohou do 15. března 2023 před-
ložit návrhy na udělení ocenění Cena města 
Ústí nad Orlicí a Počin roku za rok 2022. 
Dále lze předkládat nominace na udělení 
čestného občanství města Ústí nad Orlicí.

Podmínky nominací na jednotlivá ocenění lze 
nalézt v příslušných statutech – Statut pro udě-
lení Ceny města Ústí nad Orlicí, Počinu roku 
a Ceny starosty města Ústí nad Orlicí a Statut 
pro udělení čestného občanství města Ústí nad 
Orlicí. Tyto statuty dne 8. 2. 2021 usnesením 
č. 336/13/ZM/2021 schválilo Zastupitelstvo 
města Ústí nad Orlicí a jejich platné znění nalez-
nete na webových stránkách města ustina-
dorlici.cz v záložce MĚSTO – Město Ústí nad 
Orlicí – Ocenění udělovaná městem.

Písemný návrh, ve kterém bude nominace 
pokud možno co nejpodrobněji odůvodněna, 
lze podat prostřednictvím podatelny Měst-
ského úřadu Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 
01 Ústí nad Orlicí, osobně, poštou, do datové 
schránky bxcbwmg nebo e-mailem na adresu 
podatelna@muuo.cz, a to na formuláři Nomi-
nace na udělení Ceny města Ústí nad Orlicí 
a  Počinu roku, resp. Nominace na udělení 
čestného občanství, který je uveřejněn na měst-
ských webových stránkách nebo je na vyžádání 
k dispozici v informačním centru.

Ing. Lucie Felgrová
vedoucí odboru školství, kultury, sportu, ces-

tovního ruchu a propagace

Výzva k předkládání nominací na ocenění udělovaná městem

Město Ústí nad Orlicí zveřejňuje záměr prodeje 
družstevního bytu ve vlastnictví Ústeckoorlic-
kého bytového družstva.

Byt č. 1218/19 o velikosti 1+0, ulice Polská 
čp. 1218, Ústí nad Orlicí, o započitatelné 
ploše 19,65 m2 se nachází v 6. nadzemním 
podlaží. Minimální kupní cena bytu je stano-
vena ve výši 1.000.000 Kč.

Bližší informace o podmínkách prodeje a náleži-
tostech nabídky získáte na úřední desce Měst-
ského úřadu v Ústí nad Orlicí, na ustinadorlici.cz 
v sekci úřad – úřední deska, obecné informace 
na e-mailové adrese friedlova@muuo.cz,
tel.: 465 514 266 nebo 736 516 266.

Město Ústí nad Orlicí vlastní a nabízí k proná-
jmu volné nebytové prostory v 5. nadzemním 
podlaží objektu GALEN.

Komplex 3 sousedících nebytových jednotek 
(každá o velikosti 21 m2) je vhodný k využití 
jako lékařská ordinace s čekárnou a zázemím.

Dále nabízíme volné nebytové prostory vhodné 
pro provoz služeb, jde o 2 sousedící jednotky, 
každá o velikosti 21 m2. Dříve sloužily jako pedi-
kúra a manikúra.

Kontaktní osobou pro bližší informace/pro-
hlídku je Ing. Rollerová, tel.: 777 326 694.

Užší architektonickou soutěž Galerie Perlou, 
kterou vypsalo město v minulém roce, vyhrál 
brněnský architektonický ateliér CHYBIK+KRIS-
TOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o. Podle 
jejich návrhu by se další část areálu bývalé tex-
tilky Perla 01 (část administrativní budovy, stro-
jovny a rozvodny) mohla proměnit na kulturně 
kreativní centrum, které rozšíří centrum města 
a možnosti trávení volného času. Vedle výstavní 
galerie má v objektu vzniknout i edukační pro-
stor a kabinet textilu, který by vyzdvihnul odkaz 
na textilní historii města. Zároveň by zde našlo 
zázemí Klubcentrum. Předpokladem realizace 
je zisk dotačního titulu, například z programů 
na revitalizaci brownfieldů.

V  první fázi soutěže se sešlo 18 přihlášek, 
odborná porota z  nich vybrala pět účast-
níků, kteří byli vyzváni k předložení soutěž-
ních návrhů. Odevzdány byly čtyři, které byly 
následně prezentovány a  hodnoceny ano-
nymně. Po jejich zhodnocení se porota, které 
předsedal doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc., 
rozhodla udělit 1. a 2. místo, 3. místo nebylo 
uděleno. První místo porota doporučila udělit 
ateliéru architektů Ondřeje Chybíka a Michala 
Krištofa, který zaujal svým odvážným a měs-
totvorným přístupem.
Porota ocenila jasné, elegantní řešení, vycháze-
jící z regulačního plánu území, včetně kreativ-
ního přístupu ke stávajícím objektům. Návrh při-

náší vhodné propojení provozu galerie, včetně 
jejího vnitřního veřejného prostranství s veřej-
nými prostranstvími, galerii obklopujícími, 
zejména s náměstím před Domem dětí a mlá-
deže, a umožnění průchodu vnitřním náměstím.
O průběhu a výsledku soutěže bylo informo-
váno zastupitelstvo města, v lednu se ve foyer 
Roškotova divadla konala výstava soutěžních 
návrhů.

Veřejná diskuse za účasti autorů vítězného 
návrhu se uskuteční 15. února v 17 hodin 
v Malé scéně v Ústí nad Orlicí.

Záměr prodeje
družstevního bytu

Nabídka nebytových prostor

Architektonická soutěž Galerie Perlou má svého vítěze
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Město bude i letos udělovat dotace z programu, 
který podporuje a prospívá životnímu prostředí. 
Občané mohou požádat o dotaci na vybudování 
čistírny odpadních vod na území města Ústí nad 
Orlicí, na instalaci podzemních nádrží na zadržo-
vání dešťových vod, dále na zelené fasády a zelené 
střechy. Zelené dotace město uděluje již třetím 
rokem a je o ně zájem. Na dotační program byla 
opět v rozpočtu vyčleněna částka ve výši 400 tisíc 
korun. V roce 2021 byly uděleny čtyři dotace za 
bezmála 90 tisíc korun, vloni tři žadatelé požádali 
o příspěvek v celkové výši zhruba 100 tisíc korun. 
O dotaci mohou požádat fyzické i právnické osoby. 
Příjem přihlášek pro 1. kolo odstartoval 1. ledna 
a bude ukončen 31. března. Druhé kolo proběhne 
od začátku června do konce srpna. Dotace na 
jeden projekt v každé z podporovaných oblastí 
může činit až 50 tisíc korun.

-DP-

Město pečuje o místa posledního odpočinku. 
Vloni byla stavebně obnovena kaple Zmrt-
výchvstání Páně na hřbitově v Knapovci. Sou-
částí prací byla mj. oprava střešní konstrukce, 
výměna krytiny a  klempířských prvků, nový 
systém hromosvodu, ale i statické zajištění 
zděných konstrukcí, oprava omítek a  oken 
nebo instalace nové mříže u vchodových dveří. 
Restaurátorské práce byly jen dílčí, týkaly se 
kamenných prvků na opěrném pilíři a vstupním 
portálu a dále kovaného kříže na štítu kaple. 
Restaurování interiéru přijde na řadu v další 
etapě.

Práce stály zhruba jeden milion korun, na 
obnovu kaple město obdrželo dotaci Pardubic-
kého kraje z programu na podporu památkové 
péče ve výši 200 tisíc korun.

-DP-

S platností od 1. 3. 2023 dochází k úpravě pro-
vozní doby sběrného dvora, a to po vyhodnocení 
dosavadní návštěvnosti sběrného dvora a s ohle-
dem na ekonomiku jeho provozu. Zohledněna byla 
i skutečnost, že město Ústí nad Orlicí na rozdíl 
od jiných samospráv zachovalo výši poplatku za 
komunální odpad v roce 2023 stejnou jako vloni.

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA
 1. 10.–31. 3. 1. 4.–30. 9.
pondělí 14.00 – 17.00 14.00 – 18.00
úterý 14.00 – 17.00 14.00 – 18.00
středa 14.00 – 17.00 14.00 – 18.00
čtvrtek 14.00 – 17.00 14.00 – 18.00
pátek 14.00 – 17.00 14.00 – 18.00

leden, únor, březen, červenec, srpen, prosinec
sobota 08.00 – 12.00 hodin
duben, květen, červen, září, říjen, listopad
sobota 08.00 – 14.00 hodin

Pozn.: o nedělích a státních svátcích a dnech 
pracovního klidu ZAVŘENO.

Podporujeme projekty ve
prospěch životního prostředí

Hřbitovní kaple v Knapovci 
prošla obnovou

Úprava provozní doby
sběrného dvora

Připravujeme vybudování naučné stezky po sto-
pách sudetské hranice kolem Ústí nad Orlicí, jde 
o projekt vybraný při veřejném hlasování v loň-
ském participativním rozpočtu PRO ÚSTÍ. Jeho 
hlavní myšlenkou je vytvořit značený turistický 
okruh, který by nabídl místním i turistům další 
alternativu k aktivnímu trávení volného času 
a připomněl dění v období protektorátu. Do rea-
lizace se pustilo město společně s městským 
muzeem, které bude garantem odborné stránky 
projektu. Ke spolupráci byl přizván i historik, vyso-
koškolský profesor a publicista František Musil, 
který se zúčastnil obhlídky míst vytipovaných pro 
plánovanou stezku přímo v terénu. V muzeu pro-
běhla základní rešerše písemných a obrazových 
materiálů. Dále byla načrtnuta základní osnova 
tematických okruhů, které by se mohly objevit 
na informačních tabulích na stezce a v propa-
gačních materiálech. Přípravy budou pokračo-

vat, je nutné prostudovat mapy, aby bylo možné 
přesně určit linii protektorátní hranice, budou se 
dál sumarizovat texty a obrazová dokumentace. 
Potřeba je také řešit majetkové vztahy k pozem-
kům, na kterých by měly stát informační tabule 
nebo navržené exponáty (cedule, patníky, závory 
apod.). Ruku v ruce s praktickou stránkou pro-
jektu se řeší i jeho financování. V participativním 
rozpočtu bylo na velké projekty vyčleněno 300 
tisíc korun. Pokud by měl být záměr realizován 
v plném rozsahu, tato částka stačit nebude. 
Město proto začalo hledat další možnosti finan-
cování projektu pomocí dotačních titulů. V úvahu 
připadá program Interreg Česko-Polsko nebo 
dotační program MAS Orlicko. Příprava naučné 
stezky bude pokračovat tak, aby se město mohlo 
letos přihlásit do některé z výzev a po obdržení 
dotace projekt realizovat.

-DP-

S naučnou stezkou pomohou dotační tituly

Ani v roce 2023 nesmí chybět pravidelné zprávy 
z MAPu – totiž z Místního akčního plánu vzdě-
lávání. Než rok 2022 skončil, stihli jsme uspo-
řádat jednání všech pracovních skupin, které 
v MAPu máme. Také jsme pod záštitou pra-
covních skupin uspořádali několik otevřených 
setkání, na kterých se členové pracovních sku-
pin mohli inspirovat od zkušených lídrů. Vše 
vyvrcholilo jednáním Řídícího výboru, který nám 
schválil všechny potřebné dokumenty a podpo-
řil plán na rok 2023.

A co nás tedy čeká nyní?
Především bychom vás rádi pozvali na Informa-
tivní setkání ke kvalitě vzdělávání ve spolupráci 
s Českou školní inspekcí, které se uskuteční 
9. února od 14.00 hodin v Kongresovém sálu 
Hotelu UNO v Ústí nad Orlicí. Těšíme se na vás.
Nás pak budou čekat další jednání pracovních 
skupin, otevřená setkání a 13. června opět jed-
nání Řídícího výboru.

Nositelem projektu je MAS ORLICKO, z.s. Tento 
projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Místní akční plán vzdělávání
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V roce 2022 jednotky požární ochrany zasa-
hovaly v okrese Ústí nad Orlicí u celkem 2518 
událostí, což je sice oproti roku 2021 mírný 
pokles, prohloubila se ovšem různorodost 
zásahů. Začátkem roku postupně doznívaly 
zásahy spojené s epidemií covid-19 a v rámci 
humanitární pomoci Ukrajině byl v České Tře-
bové zřízen sklad humanitární pomoci, kde jed-
notky PO zajišťovaly jeho chod. Ve spolupráci 
s Krizovým asistenčním centrem pomoci Ukra-
jině jednotky PO částečně zajišťovaly i převoz 
osob do ubytovacích zařízení. Z výjezdové čin-
nosti jednotky PO zasahovaly celkem u 185 
požárů. Náročné byly zejména zásahy v obci 

Kunvald, kde hořela stáj s dobytkem, a bylo 
zde nutno provést evakuaci ustájených zvířat. 
Zásah v Ostrově, zde došlo k požáru kovový-
robního provozu s hořením většího množství 
oleje obsaženém ve výrobní technologii. V sou-
vislosti s požáry byla vyčíslena celková škoda 
na majetku ve výši přesahující 32 mil. Kč, požár-
ním zásahem se podařilo uchránit hodnoty ve 
výši téměř 140 mil. Kč. V souvislosti s požáry 
pak evidujeme i 10 zraněných osob a 1 osoba 
bohužel v přímé souvislosti s požárem zemřela. 
Jednotky PO zasahovaly u celkem 339 doprav-
ních nehod s 251 zraněnými. Speciální činnosti 
typu vyprošťování osob z výtahů, otvírání bytů 

ve spolupráci s Policií ČR či odstraňování pře-
kážek z  komunikací představují již běžnou 
a každodenní rutinu. Těchto událostí je za rok 
vždy řádově několik stovek. V roce 2022 jsme 
vyjížděli i k 104 planým poplachům.

HZS Pardubického kraje, Hylváty 5, 562 03 
Ústí nad Orlicí přijme do služebního poměru 
komisaře – technika spojové služby.
Více informací na: monika.kucharova@pak.
izsct.cz. HZS Pardubického kraje, Pracoviště 
personální a PaM, Teplého 1526, 530 02 
Pardubice.

Statistika výjezdů HZS územního odboru Ústí nad Orlicí

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Ústí nad 
Orlicí I. (stanice v centru města) zařadila do uží-
vání nové vybavení. Jedná se o vodácký mate-
riál, který se skládá z člunu a záchranářských 
suchých obleků, vše v rámci tzv. setů: 
raft Gumotex Colorado 450 - vyzkoušený a oblí-
bený nafukovací gumový raft od českého výrobce 
Gumotex s typovým označením Colorado 450. 
Jde o 6místný raft, který je vhodný jak na klidné 
tekoucí vody, tak ale i na sportovní typ plavby až 
do obtížnosti WW4 (to už je slušně divoká řeka). 
Součástí člunu je i další vybavení a to: 6x pádlo, 
pumpa Bravo 4l, sud 50l se šroubovacím víkem 

na uložení věcí, kompresní obal, sada lepení. Pro 
ucelený nákup vodáckého vybavení byly pořízeny 
ještě 2kusy suchých obleků v označení Agama 
rescue comfort. Jedná se o osvědčený suchý 
oblek, který hojně využívají i profesionální kole-
gové z HZS. Je velmi oblíbený i z důvodu svých 
parametrů v porovnání cena x poměr x výkon. 
Takový oblek slouží k případné záchraně osob 
z  vody (tonutí, prolomení ledu atd.), anebo 
pro dlouhodobější záchranné práce na vodní 
hladině. Součástí setu je: suchý trilaminátový 
oblek Agama RESCUE; podoblek Agama FIRST; 
ponožky Agama POLARTEC; neoprenová čepice 

Agama WIND; neoprenové rukavice s kevlarem; 
velká transportní taška v reflexní červené barvě; 
záchranný pěnový plovák Agama. 
Celková částka nakoupeného vybavení tak činila 
99.170 Kč. Byla však podána žádost o dotaci 
na Nadaci Agrofert, která byla kladně vyřízena 
a nadace přispěla částkou 50.000 Kč. Zbytek byl 
hrazen z rozpočtu města Ústí nad Orlicí.
Děkujeme tedy jak Nadaci Agrofert, tak i našemu 
zřizovateli za realizaci tohoto projektu.

Jiří Novák
velitel JSDH Ústí nad Orlicí I.

Hasiči Ústí nad Orlicí I. mají nové vybavení
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Ústí nad Orlicí je pevně svázáno s tradicí malo-
vaných betlémů. Nejnovějším počinem je bet-
lém ústeckých osobností. Představuje pět 
desítek již zemřelých osobností města Ústí 
nad Orlicí a jejich profese nebo životní poslání. 
Kulisou jsou různá městská zákoutí a nejzná-
mější ústecké objekty. Betlém se stal součástí 
trvalé betlémářské expozice, kterou muzeum 
otevírá od prosince do února.
Muzejnice Veroniky Bílek Fadrné a  autorky 
malovaného betlému Markéty Zemanové jsme 
se zeptali na další podrobnosti.

Jak vznikl nápad vytvořit betlém 
orlickoústeckých osobností?
Veronika Bílek Fadrná: Tento nápad se nám 
zrodil v hlavě někdy v roce 2020. Autorka bet-
lému vystavuje pravidelně na Ústeckém salonu. 
Po bližším seznámení se s její prací jsem zjistila, 
že již jeden betlém malovala a sama pochází 
z  betlemářské rodiny. Říkala jsem si, že by 
nebylo vůbec špatné vzdát hold osobnostem, 
které naše město posunuly v jeho historickém 
vývoji nebo zanechaly nesmazatelný odkaz, pří-
padně připomenout osobnosti, které se v naší 
regionální historii přehlíží. Po schůzce s Marké-
tou Zemanovou a našem oboustranném nad-
šení jsme započali spolupráci, která vyvrcholila 
v prosinci 2022.

Jste spokojeni s ohlasy na tuto novinku?
Veronika Bílek Fadrná: Neskromně musím říci, 
že ohlasy jsou skvělé. Paní Zemanová odvedla 
precizní práci, co se týče postav, tak i architek-
tury. S tím vším jsme se ji snažili pomoci.

Bylo náročné vybrat jména?
Veronika Bílek Fadrná: Ano i ne. Sáhli jsme 
po kalendáriu ústeckých osobností a doplnili 

aktuálnějšími jmény. Naše regionální historie 
má skutečně bohatou škálu osobností, museli 
jsme tedy pečlivě vybírat. Některé osobnosti 
byly jasné hned - například obrozenecké man-
želské páry či Jaroslav a Qiudo Kociánové, 
u  některých postav jsme váhali - například 
malířů či betlemářů je skutečně mnoho. Nalez-
neme zde sportovce, tanečnice, divadelníky, 
historiky a mnoho dalších. Zároveň jsme chtěli, 
aby byl betlém genderově vyvážený, a i tak je 
v něm mnohem více mužů než žen.

Bude se betlém v budoucnu rozšiřovat?
Veronika Bílek Fadrná: Betlém bude ještě 
doplněn o scenérie hradu Brandýs a Lanšperk 
a několik dalších postav, například o Floriana 
Hernycha. Návštěvníci sami mohou navrhnout, 
koho by si v betlémě představovali.

Bude betlém možné vidět i po uzavření 
stálé expozice?
Veronika Bílek Fadrná: Betlém bude vysta-
ven do Hromnic, tedy do 2. února. Prozatím se 
chystáme betlém vystavovat každý rok. Určitě 
doporučujeme betlém i pro školní kolektivy.

Malbě ústeckých betlémů se věnujete od 
roku 2001, jak se vám pracovalo na bet-
lému orlickoústeckých osobností?
Markéta Zemanová: Tento betlém byl svým 
rozsahem doposud mou největší realizací 
a spolu s počtem osobností se stal pro mne 
zajímavou výzvou. Velmi jsem si užívala tvůrčí 
volnost ve výtvarném zpracování.

Betlém má řadu postav a zákoutí, jsou vám 
některá obzvláště blízká či milá?
Markéta Zemanová: Během tvorby jsem se 
seznamovala s některými osobnostmi, které 
jsem do té doby neznala a jejich život a význam 
mne velice zaujal. Mezi má oblíbená zákoutí 
patří náměstí, hřbitovní zeď s  výtvarníkem 
Janem Steklíkem a fotografkou Emilou Med-
kovou a na obloze Karel Bína v letadle Nebeská 
blecha.

Když se ohlédnete za rokem 2022, co vám 
v oblasti ilustrace přinesl a co vás čeká 
v roce 2023?
Markéta Zemanová: V roce 2022 jsem se 
věnovala především tvorbě tohoto betlému. 
Ten mě inspiroval k  vytvoření Brandýského 
betlému, který chci letos začít malovat. Dále 
mám v plánu samostatnou výstavu obrazů 
a promýšlím další projekty.
Na závěr bych chtěla poděkovat městskému 
muzeu za tuto příležitost.

-DP-

Nový betlém vzdává hold osobnostem, které se nesmazatelně zapsaly do historie města
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Městská policie informuje

Blokující vozidla
Dne 1. 12. 2022 odpoledne jsme řešili vozidla 
zaparkovaná v blízkosti Orlickoústecké nemoc-
nice, která blokovala průjezd sanitních vozidel 
k urgentnímu příjmu. S podobnými problémy se 
čas od času setkáváme i uvnitř areálu nemoc-
nice. Žádáme proto řidiče, aby respektovali 
jak dopravní značení, tak i obecně stanovená 
pravidla provozu na pozemních komunikacích. 
Umožníte tím poskytnutí včasné lékařské 
pomoci.

Krádež pečiva
Dne 3. 12. 2022 v 4.40 hodin nám byla ozná-
mena krádež pečiva určeného ten den k prodeji 
v jednom z obchodů s potravinami poblíž cen-
tra města. Opět nám kromě svědeckých výpo-
vědí významně pomohly s identifikací pode-
zřelého kamerové záznamy. Jednalo se totiž 
o muže nám známého z dřívějších podobných 
skutků. Případ jsme právě z důvodu jeho trestní 
minulosti předali Policii ČR.

Pozor, koho pouštíte domů
Dne 5. 12. 2022 v 8.20 hodin jsme byli infor-
mováni o pohybu podezřelého mladíka v jed-
nom z  bytových domů na sídlišti Štěpnice. 
Hlídka na místě po podrobné kontrole celého 
domu již nikoho nezjistila. Bylo však zřejmé, že 
neznámého do domu pustil někdo z jeho oby-
vatel. Dalším šetřením jsme zjistili, že mladíka 
zadržela při jiné příležitosti Policie ČR. Tímto 
bychom chtěli opět připomenout, aby si občané 
vždy ověřili, koho si pouští domů. V zimním 
období se mohou osoby bez přístřeší častěji 
pokoušet dostat do krytých prostor z důvodu 
nepřízně počasí. Nevítaný návštěvník pak může 
způsobit škodu jak na vybavení ve společných 

PROSINEC 2022

prostorách, tak i na osobních věcech ponecha-
ných před byty nebo uložených ve sklepech 
a kolárnách.

Krádež nákupní tašky
Řeklo by se, že volně odložené věci minimální 
hodnoty pozornost zlodějů poutat nebudou. 
O opaku se bohužel 6. 12. 2022 krátce po 
11.00 hodině přesvědčila seniorka, která si 
takto v jednom z obchodů ponechala ve ves-
tibulu prázdnou nákupní tašku na kolečkách. 
Ta je pro ni vzhledem k vysokému věku a fyzic-
kým možnostem nepostradatelným pomocní-
kem při nákupech. Krádež zachytily kamerové 
záznamy, které jsme spolu s informacemi získa-
nými od přítomných svědků vyhodnotili a poda-
řilo se nám díky místní znalosti určit konkrétní 
osobu podezřelou z tohoto majetkového pře-
stupku. Dále se jím bude vzhledem k náhradě 
škody zabývat příslušný správní orgán.

Pomoc starší ženě
Dne 8. 12. 2022 v 18.20 hodin se na nás obrá-
tila náhodná chodkyně, která poblíž nemocnice 
potkala starší ženu s jízdním kolem hledající 
cestu domů. Strážníci zjistili, že se seniorka tro-
chu zamotala v přilehlých uličkách a byť byla 
místní, nedokázala trefit ten správný směr 
k domovu. Hlídka proto paní doprovodila do 
místa poblíž jejího bydliště, kde se již bezpečně 
orientovala a vrátila se domů.

Pomoc řidiči seniorovi
Dne 9. 12. 2022 dopoledne jsme na žádost 
Policie ČR prověřovali oznámení neoprávně-
ného stání na parkovacím místě vyhrazeném 
pro invalidy. Toto se nakonec nepotvrdilo 
z důvodu nedostatečného dopravního značení, 
které oznamovatel-uživatel tohoto parkoviště 
následně přislíbil obnovit. Nicméně protože 
potřeboval s vozidlem odjet k lékaři a nedoká-
zal vzhledem ke svému věku a fyzickému stavu 
do něho pro blízkost druhého vozidla nastou-

pit, strážník ve hlídce mu s tímto problémem 
pomohl a s vozidlem mu z parkoviště vyjel. 
S provozovatelem zmíněného blízko stojícího 
vozidla jsme následně věc projednali a poučili 
ho o povinnosti ponechávat u příslušně označe-
ných vozidel zákonem danou vzdálenost.

Ztracená dívenka
Dne 12. 12. 2022 krátce před 12.30 hodinou 
k nám na služebnu přivedly dvě ženy šestile-
tou dívenku, která se při cestě domů ztratila 
na podměstí poblíž hotelu Avion. Po zjištění 
její totožnosti ji hlídka převezla do místa jejího 
bydliště a v pořádku předala rodině.

Podivné rušení nočního klidu
Některé věci nemusí být tím, čím se na první 
pohled zdají – v případě události z brzkého 
rána 23. 12. 2022, jak jsou na první poslech 
slyšet. Obyvatelka jednoho z panelových domů 
nám oznámila rušení nočního klidu a patrně 
i možné vandalství, protože se od výtahu po 
domě rozléhaly rány od kopání do plechu. Chvíli 
předtím zaslechla i dupání po schodech a hlasy. 
Strážníci na místě ovšem zjistili, že se v jednom 
z pater domu výtah zasekl a rány způsobilo 
opakované otevírání a zavírání jeho dveří. Vyro-
zuměli jsme proto pohotovostní službu a místo 
následně předali jejich technikovi k opravě.

Poškození vozidla
Dne 24. 12. 2022 ve 14.37 hodin jsme přijali 
oznámení o muži, který měl poškozovat zapar-
kované vozidlo. Po příjezdu hlídky bylo zjištěno, 
že podezřelým z poškození měl být bývalý pří-
tel oznamovatelovy přítelkyně. Na vozidle to 
odnesla kola, stěrač a zpětné zrcátko. Hlídka 
zjistila dalšího svědka celé události a případ 
bude předán k uzavření příslušnému správ-
nímu orgánu.

Zapsala: Bc. Jiřina Vacková
Více na: ustinadorlici.cz/cs/mesto/mestska-

-policie-informuje
Zkontrolujte si své složenky SIPO, zda se vám 
v nich neobjevila nová položka, kterou neznáte.
Policisté v Pardubickém kraji přijali několik desí-
tek oznámení od občanů, kteří na svých slo-
ženkách SIPO zjistili novou položku s názvem 
„Služby“ za více jak 2 tisíce korun. Zahájili jsme 
úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání 
trestného činu podvodu a prověřujeme veškeré 
okolnosti případů. Doporučujeme občanům, kteří 
službu SIPO využívají, aby si neprodleně zkont-
rolovali všechny položky a v případě, že objeví 
položku, kterou neznají a sami nezadávali, aby 
se obrátili na nejbližší pobočku České pošty dříve, 
než bude platba za tuto službu stržena.

Zdroj: Policie ČR

Upozornění pro plátce SIPO

!!!
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Ohlédnutí za měsícem prosinec
Prosinec byl pro děti velmi pestrý. Začátkem 
měsíce nás navštívil Mikuláš s čertem a jeho 
nadílkou.
Zpestřením pro předškoláky bylo nocování 
v MŠ, kde byl pro ně připravený zábavný pro-
gram – soutěže, vlastní příprava večeře a noční
promítání vesmírné oblohy. Ráno na ně čekalo 
překvapení  – dárky od Ježíška, o  které si 
napsaly.
Zakončením roku byla besídka pro rodiče a pra-
rodiče, kde děti předvedly pásmo plné básniček, 
písniček a tanečků.

Kolektiv MŠ Pastelka

Kouzlo Vánoc s přáteli v Bystrzycy
Kłodzkiej
V pátek 16. 12. 2022 jsme se vydali zasně-
ženou cestou na návštěvu za dětmi a učiteli 
v partnerské škole v Bystrzycy Kłodzkiej. 
Tam jsme měli možnost zhlédnout představení 
Jesličky v podání polských žáků a poté se spolu 
s nimi věnovat výrobě ponožkového sněhuláka 
a vánoční ozdoby na stromeček. 
Po společném obědě jsme si popřáli krásné pro-
žití vánočních svátků a vydali se na zpáteční 
cestu domů.

Den otevřených dveří na Kometě
- 21. 2. 2023
Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří, 
který se uskuteční 21. 2. 2023. Do budovy 
I. stupně v  ulici Na Štěpnici  – na „Malou 
Kometu“  – bychom rádi pozvali zejména 
budoucí prvňáčky a jejich rodiče z ústeckých 
školek i blízkého okolí. Přijďte si prohlédnout 
prostředí naší školy, zeptat se na vše, co vás 
zajímá ohledně výuky, její organizace a kroužků. 
Budova II. stupně v ulici Komenského je určena 
hlavně pro žáky, kteří přestupují na „Velkou 
Kometu“ z pátého ročníku naší školy, ale i ze 
škol v okolí. V učebnách budou připraveny různé 
aktivity se zaměřením na jednotlivé předměty. 
Naši žáci Vás provedou školou, pomohou Vám 
s orientací po budovách a s plněním úkolů. 
V dopoledních hodinách budete mít možnost 
nahlédnout do výuky. Tým kvalifikovaných peda-
gogů zodpoví Vaše případné dotazy.
Bližší informace najdete na uokome.cz.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Fyzikální cirkus
Prosincový fyzikální cirkus si pro druháčky 
nachystal jedenáct velmi zajímavých stanovišť 
a závěrečnou show všech živlů. Kvůli vysoké 
nemocnosti se přišli podívat i žáci některých 
starších ročníků z prvního stupně. Skvělými prů-
vodci jednotlivými pokusy byli vybraní žáci ze 
7.A, 7.C a 9.A, kteří tak svým mladším kamará-
dům zpříjemnili dlouhé roky čekání, než budou 
mít v rozvrhu i pravidelné hodiny fyziky.

Jan Fátor

Děti dětem
Děti z 1. stupně se 21. 12. 2022 společně 
setkaly a rozdávaly radost ostatním dětem 
i učitelům. Tematicky laděné skladby zazněly 
hrou na kytary, housle, flétny, klavír, akordeon 
nebo bicí soupravu. Na závěr si děti zazpívaly 
vánoční koledy a zahrály na Orffovy nástroje.

Klára Maršíková

S přicházejícím jarem 2023 bychom Vás 
rádi pozvali na společné školní programy 
s názvem JARAdosti na Čapkárně 2023:
7. 2. - SAFER INTERNET DAY
 - Mezinárodní den bezpečného internetu
23. 3. - ČAPKACON 
 - literární festival pro 2. stupeň
25. 3. - PLES V OPEŘE
- oslava jara a Dne učitelů na školním plese
31. 3. - NOC S ANDERSENEM
- čtení je veliké dobrodružství

Těšíme se na Vás.

Mateřská škola Pastelka

Základní škola Třebovská

Základní škola Komenského

Základní škola Bratří Čapků

Přípravka tě nastartuje
Nevěřte škarohlídům a řečem o tom, že pří-
pravka je pro „hloupé děti“. Právě naopak! 
Přípravná třída je pro ty šikovné, kteří se ctí 
a radostí prošli posledním rokem školky a nau-
čili se tam, všechno co mohli. Vlastně by už 
mohli jít do školy - ALE sem tam se jim ještě 
něco malinko poplete. Někdo si nemůže zapa-
matovat barvičky, někoho stále neposlou-
chá jazýček při výslovnosti některých hlásek 
a někdo je třeba jen takový malý stydlín a tro-
chu déle mu trvá, než si někde zvykne.
V přípravné třídě děti pracují v pološkolním 
režimu. Chvíli se něco učí - poznávají barvy, 
první písmenka a číslice, povídají si o přírodě 
a světě kolem nás, poznávají nové kamarády 
a učí se respektovat sebe navzájem a řídit se 
stanovenými pravidly. Po práci samozřejmě při-
chází odpočinek ve formě vycházky a cvičení 
v tělocvičně. Odpoledne si pak všichni společně 
hrají v družince, kde se skamarádí i s dětmi 
z ostatních tříd.
A každý pracuje na tom, aby během tohoto 
bonusového roku dotrénoval to, co potřebuje 
a mohl v září s radostí a sebevědomě vstoupit 
do 1.třídy.
Jsme rádi, že již třetím rokem může přípravná 
třída dětem pomáhat v jejich rozvoji. A i na pří-
ští rok plánujeme její otevření a těšíme se na 
nové malé školáčky. Jak se nám všem ve škole 
vede, se můžete přijít podívat na „Den otevře-
ných dveří“, který proběhne koncem března.

Základní škola Kerhartice

Gympl předvánoční
Před Vánocemi u nás dlouhodobě probíhá řada 
akcí sportovních i kulturních. Covid však takové 
tradice přerušil, takže mnozí z  žáků je zažili 
poprvé. Studentský parlament zorganizoval Den 
ve vánočních převlecích. 
Seminaristé ruského a německého jazyka uspo-
řádali gastro-kulturní semináře, na kterých svým 
spolužákům představili tradiční jídla ze zemí, 
jejichž jazyky studují. 
Šachového turnaje se zúčastnilo 38 hráčů, 
vyhrála Dominika Šmajzrová (6. B). Oblíbený 
florbalový turnaj ovládla kvarta a 1. A. Populární 
soutěž Cvičení s hudbou přilákala 146 účastníků 
z několika škol, v jednotlivých kategoriích zvítě-
zili Eliška Konkolová (ZŠ Komenského), Václav 
Vacek (2. B), Kateřina Martincová (SZŠ), Tomáš 
Mlčůch (4. A). A celý předvánoční program uza-
vřelo Zpívání na schodech, k němuž se sešli žáci 
i učitelé celé školy. 

Studentské volby (vzdělávací projekt programu 
Jeden svět na školách) u nás vyhrála Danuše 
Nerudová. Pěvecký sbor gymnázia Vox coloris 
účinkoval nejprve na adventním setkání v ZUŠ, 
pak v Domově důchodců a zejména na Tříkrálo-
vém koncertě v ústeckém kostele jak s vlastním 
programem, tak s ostatními sbory při Rybově 
mši.

Soutěže
Probíhají školní kola jazykových olympiád. Bas-
ketbalový tým primy a sekundy vyhrál okres. 
Florbalisté vyššího gymplu skončili v okrese 
druzí. Plavecký tým (Matěj Neubert, Jakub 
Kleisl, Vojtěch Štantejský a Jakub Roškanin 
ze 3. A, Jakub Křivka ze 2. A, Štěpán Šnajdar 
ze 6. B a Bartoloměj Osoha ze 7. B) přivezl 
z kraje bronz!

Mgr. Pavel Holásek

Gymnázium
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Je to již 20 let, kdy se poprvé otevřely dveře 
naší nové a krásné budovy.
Toto výročí bychom si spolu s vámi rádi při-
pomněli v sobotu 11. února, kdy se naše 
škola otevře pro vás všechny.
V době od 10.00 do 16.00 hodin na vás čeká 
bohatý program, ve kterém uvidíte a uslyšíte 
práci všech oborů naší školy a i vy se budete 
moci zapojit do nejrůznějších činností.
Co vše s námi v ten den můžete zažít?
Oslavy zahájí v 10.00 úvodním slovem pan 
ředitel Jiří Tomášek. Po celý den bude pro děti 
připravena zábavná i trochu záhadná hra „Po 
tajemných místech školy“, ve které se podívají 

Zahraniční spolupráce na Vyšší 
odborné škole a střední škole zdra-
votnické a sociální Ústí nad Orlicí 
stále pokračuje!
V letošním školním roce jsme se zapojili do mezi-
národního eTwinning projektu Christmas cards 
se školami z Německa, Slovenska, Bulharska, 
Řecka, Španělska, Arménie, Rumunska a Pol-
ska. Studenti z partnerských škol si vzájemně 
zaslali vánoční přání s tradicemi svých zemí. Další 
projekt Czech Republic and Norway - Similarities 
and differences, realizován se školou z Norska, 
porovnává rozdíly i shody životního stylu v obou 
zemích. V rámci online setkání žáci plní v mezi-
národních týmech různé úkoly, a tak se učí nejen 
týmové práci, ale také prakticky používají a pro-
cvičují anglický jazyk. Před měsícem nás oslo-
vila zdravotnická škola v Řecku s návrhem na 
vzájemnou spolupráci. V rámci projektu Mobilita 
učitelů byla v září 2022 navázána spolupráce se 
zdravotnickou školou v Portoroži ve Slovinsku, 
se kterou aktuálně plánujeme vzájemné návštěvy 
a exkurze žáků. Jsme velmi rádi, že máme na 
naší škole šikovné a aktivní žáky, kteří se do mezi-
národních projektů s nadšením zapojují. Tím totiž 
získávají nejen odborné zkušenosti, ale posilují 
i komunikační, sociální a nezbytné jazykové kom-
petence.

Leona Červinková

i na místa, která nejsou běžně přístupná a na 
konci hry si všichni úspěšní hráči otevřou malý 
poklad. Pro zájemce z řad široké veřejnosti 
jsou připraveny prohlídky školy, kterými je pro-
vede sám architekt budovy Karel Blank, který 
určitě prozradí i mnohé zajímavosti o budově 
i její stavbě. Ve třídách výtvarného oboru bude 
(kromě soustředění žáků, kteří se budou zabý-
vat tvorbou pro módní přehlídku) pro všechny 
malé i velké návštěvníky připravena dílnička, 
v níž si budou moci složit papírový model školy. 
Také v koncertním sále se tentokrát představí 
výtvarný obor, a to formou prezentace animo-
vaných filmů, které vytvořili naši žáci.

V sálech tanečního oboru se (kromě ukázek 
práce našich tanečnic a tanečníků) můžete i vy 
zapojit a naučit se tak jednoduchou společnou 
choreografii tance flashmob.
V učebně oboru literárně-dramatického vás 
čeká improvizace (od jednoduché pantomimy 
po improvizaci situační) mladších i starších 
žáků, do které se budou moci zapojit děti 
i dospělí návštěvníci. Kromě toho na různých 
místech v  ZUŠ uslyšíte krátká vystoupení 
našich hudebníků. Těšit se můžete na swin-
gový orchestr Black Band, kytarový soubor 
Sweet wood, přípravný pěvecký sbor Čekanky, 
akordeonové kvarteto, školní rockovou kapelu, 
vystoupení komorních smyčcových seskupení, 
zpěváky i několik klavíristů. V rámci oslav také 
proběhne workshop našich bubeníků s pro-
fesionálním americkým bubeníkem Joeyem 
Denazenem. A pokud si budete chtít „zamu-
zicírovat“ i vy, můžete si přijít vyzkoušet hru 
na ukulele s Joskou Vondráčkem. Oslavy pak 
vyvrcholí slavnostním koncertem, na kterém 
zahrají současní i bývalí žáci a také někteří uči-
telé naší krásné ZUŠky. V průběhu celého dne 
se můžete občerstvit v kavárně na 2. poschodí. 
A možná potkáte i ŠÁŠU! Budete-li mít chuť, 
přijďte si s námi užít tento den.

Těšíme se na Vás!
Kolektiv pedagogů ZUŠ

Do Itálie na zkušenou?
V  rámci studia třetího ročníku oboru všeo-
becná diplomovaná sestra na Vyšší odborné 
škole a střední škole zdravotnické a sociální 
Ústí nad Orlicí jsme dostaly příležitost zúčastnit 
se odborné exkurze v Miláně. Stáž byla reali-
zována v termínu 28. 9.–2. 10. 2022 v rámci 
italsko  – českého projektu P PROGETTO  
F ORMAZIONE. Měly jsme možnost navštívit 
evropský onkologický institut (European Insti-
tute of Oncology Milano) a oddělení kardiologie 
nemocnice Miláno (Centro Cardiologico Mon-
zino). Bylo pro nás poučné a zajímavé vidět 
a porovnat rozdíly mezi zdravotnickými služ-
bami v ČR a Itálii. Velmi nás překvapilo nadstan-
dartní obsazení personálu, organizačně zvlád-
nutý chod napříč pracovišti a skvělé vybavení 
jednotlivých klinik. Tato exkurze do zahraničí 
byla pro nás velmi přínosná a otevřela nám 
nové možnosti. Díky ní máme totiž možnost 
i dlouhodobé stáže pod dohledem česky mlu-
vících sestřiček již pracujících na zmíněných kli-
nikách v Miláně. Děkujeme jak koordinátorce 
projektu Mgr. Veronice Košťálové, absolventce 
naší školy, za výborné průvodcovství a organi-
zační zajištění celé stáže, tak naší škole, že nám 
tuto zkušenost umožnila.

Gábina Jirsáková, Eliška Košňarová,
Mgr. Leona Červinková

Budova ZUŠky slaví 20 let!

VOŠ a SŠ zdravotnická a sociální

Předvánoční vydařená vernisáž 
umprumky
Poslední výstavu orlickoústecké umprumky 
v roce 2022 hostily od středy 21. prosince 
školní ateliéry ve Špindlerově ulici. Prezento-
ván byl výběr nejlepších prací z plenéru loňských 
druhých uměleckých ročníků. Vernisáž s hudeb-
ním doprovodem začala od 16 hodin za velké 
účasti pedagogů školy, studentů i jejich rodičů. 
K přítomným promluvil nejprve ředitel školy 
Zdeněk Salinger, okolnosti vzniku výstavy, její 
obsah a také mnohaletou tradici plenérů v tep-
lických skalách pak popsal vedoucí uměleckých 
oborů umprumky Jaroslav Habrman. „Kva-
lita prací, které zde můžete vidět, je opravdu 
vysoká, možná vůbec nejvyšší za celou historii 
plenérů. Zastoupeny jsou rozmanité techniky,“ 
dodal zkušený pedagog. Plenér se uskutečnil 
díky finanční podpoře města Ústí nad Orlicí.

Mgr. Jan Pokorný

Střední škola 
uměleckoprůmyslová
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Třídní přehrávka
2. 2. | 17.00 hodin | koncertní sál
Žáci houslové třídy p. uč. Kristýny Chomové

Hudební besídka
6. 2. | 17.00 hodin | koncertní sál

Třídní besídka 
9. 2. | 17.00 hodin | koncertní sál
Žáci pěvecké třídy p. uč. Jany Ženkové

Oslavy 20. výročí od zahájení výuky v nové 
budově ZUŠ
11. 2. | 10.00-16.00 hodin
Program oslav najdete v článku Budova ZUŠky 
slaví 20 let.

Slavnostní koncert žáků a  učitelů školy 
k oslavám 20. výročí budovy ZUŠ
11. 2. | 18.00 hodin | koncertní sál

Koncertík nejmenších muzikantů 1
16. 2. | 17.30 hodin | koncertní sál

Hudební besídka
20. 2. | 17.00 hodin | koncertní sál

4. klavírní setkání
21. 2. | 18.00 hodin | koncertní sál

Koncertík nejmenších muzikantů 2
23. 2. | 17.30 hodin | koncertní sál

Absolventský koncert
24. 2. | 18.00 hodin | koncertní sál
Veronika Hortlíková – klavír, 
Ta Tra Giang – housle, Anna Slezáková – housle

4. Reprezentační ples ZUŠ
25. 2. | 19.00 hodin
Kulturní dům Ústí n. Orlicí

Violoncellový večírek
27. 2. | 18.00 hodin | koncertní sál
Žáci ze tříd p. uč. Terezie Horké a p. uč. Zuzany 
Robové

ZUŠ Jaroslava Kociana

Inzerce

Vladimír Lněnička

AUTODOPRAVA
Autodoprava po celé ČR do 2 tun

tel.: 602 419 472
ulice V Lukách 878 • 562 01 Ústí nad Orlicí

Inzerce

Hledáte vhodného lékaře, který vám vyšetří 
sluch, nebo byste rádi získali přehled o kom-
penzačních pomůckách? S tím Vám mohou 
zdarma pomoci konzultantky z  pobočky 
Tichého světa o. p. s., které poskytují poraden-
ství lidem se sluchovým postižením po celém 
Pardubickém kraji. Mimo jiné Vám pomohou 
také s vyřízením úředních záležitostí, dluho-
vou problematikou nebo třeba se zvládnutím 
moderních technologií. 

Pavla Míková,
pavla.mikova@tichysvet.cz

mobil: 722  975 567
Jana Palacha 1552, Pardubice (1. patro) 

každé UT a ČT od 9.00 do 16.00 hodin.

Zveme Vás na již tradiční 4. Reprezentační 
ples naší školy, který se uskuteční v sobotu 
25. února od 19 hodin v Kulturním domě.
K tanci i poslechu zahraje Black Band, Korona-
vanka a Tiger Swing.
O předtančení se postará taneční oddělení naší 
školy a nebude chybět ani překvapení, o které 
se postará výtvarné oddělení.
Vstupné 250 Kč. Vstupenky jsou v předprodeji 
v kanceláři školy.

Těšíme se na Vás.

Tichý svět Vám pomůže 
s řešením ztráty sluchu

Pozvánka na ples ZUŠ
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Senior doprava ČČK – TAXÍK MAXÍK
Senior doprava ČČK je určena seniorům, oso-
bám 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 pra-
covní den od 7.00 do 15.30 hodin.
Permanentky jsou k dostání u řidiče Senior 
dopravy, na OS ČČK, Kopeckého 840, Infor-
mačním centru města Ústí nad Orlicí (budova 
radnice) a v Nákupním centru NOVÁ LOUŽE – 
provozovna čistírny.

Senior doprava ČČK je provozována za pod-
pory 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. Bližší informace o akcích Cen-
tra pro život na cckuo.cz.
Změna programu Centra pro život vyhrazena.

Rok 2022 ve fotografiích ČČK
1.–28. 2. | výstava
Prohlídku výstavy lze sjednat individuálně na 
tel. 775 112 998 nebo v  době přítomnosti 
zaměstnanců OS ČČK a  při akcích centra. 
Budova OS ČČK Ústí nad Orlicí, Kopeckého 
840, vstup zdarma.

Zpívánky
7. 2. | 17.00 hodin
Zpívání s kytarou s MILIAMIRI v budově OS 
ČČK, Kopeckého 840, vstup zdarma.

Pečeme, vaříme
Mandlová valentýnská srdce
10. 2. | 10.00 hodin
Výroba pečených mandlových valentýnských 
srdcí. Budova OS ČČK Ústí nad Orlicí, Kopec-
kého 840, káva i vstup zdarma.

Senior kuželky
28. 2. | 10.00-12.00 hodin
Společné setkání při hře kuželky mezi seniory 
v Kuželně - Hylváty Ústí nad Orlicí. Nesoutěžní 
hra je určena jednotlivcům i družstvům, nutná 

Český červený kříž

Centrum pro zdravotně postižené a seniory 
Pardubického kraje, o.p.s., Detašované praco-
viště Ústí nad Orlicí nabízí tyto služby:
Sociální rehabilitace
Jednou z činností sociální rehabilitace je bez-
platné školení na PC, které probíhá individuálně 
na předem sjednaných schůzkách. Jedná se 
o základní obsluhu počítače, vysvětlení inter-
netu včetně komunikace, ovládání základních 
kancelářských programů.
Dále služba zahrnuje nácvik různých činností 
a dovedností, zprostředkování kontaktů se spo-
lečenským prostředím a další. Sociální rehabili-
tace je určena zdravotně postiženým od 19 do 
64 let a seniorům v nepříznivé sociální situaci.
Odborné sociální poradenství
Pomůžeme Vám v orientaci v systému sociál-
ního zabezpečení, při sepisování žádostí, námi-
tek, odvolání. Naše pomoc spočívá také v pod-
poře při hledání vhodného pracovního místa, 
sepsání strukturovaného životopisu. Služba je 
určena osobám se zdravotním postižením bez 
omezení věku a seniorům v nepříznivé sociální 
situaci i jejich blízkým. Služba je bezplatná.
Osobní asistence
Osobní asistenti pomáhají uživatelům zvládat 
každodenní běžné činnosti v jejich přirozeném 
prostředí. Osobní asistence se sjednává dle 

individuálních potřeb a požadavků uživatele. 
Je poskytována dětem od 1 roku až po seniory 
nad 80 let v nepřetržitém provozu.
Cena za služby: do 18 let – 80,– Kč/hodinu, od 
18 do 6 hodin a o víkendu 135,– Kč/hodinu. 
Nad 18 let – 90,– Kč/hodinu, od 18 do 6 hodin 
a o víkendu 135,– Kč/hodinu.
Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních 
pomůcek pro děti a dospělé
Osobám se zdravotním postižením, po úraze 
či v rekonvalescenci nabízíme k zapůjčení kom-
penzační pomůcky. Nabídku pomůcek rozšiřu-
jeme, aktuální informace poskytnou zaměst-
nanci Centra.
 
Děkujeme za podporu Krajskému úřadu Par-
dubického kraje, Magistrátu města Pardubic, 
Městskému úřadu Chrudim, Městskému úřadu 
Ústí nad Orlicí a všem dalším, kteří nás pod-
porují.

Obrátit se na nás můžete: osobně na Čs. 
armády 1181, Ústí nad Orlicí (vysoká budova RC 
Aktiva, 3. poschodí), telefonicky: 465 525 324, 
775 693 985, 775 693 983, e-mailem: 
eva.jirincova@czp-pk.cz, 
zlata.spakova@czp-pk.cz.
Více informací naleznete na czp-pk.cz.

Centrum pro zdravotně postižené a seniory

rezervace na tel. 775 112 998. Pro hráče 
s rezervací je akce zdarma (omezený počet 
účastníků).

Šikovné ručičky – váza z provázků
23. 2. | 14.00 hodin
Akce se koná v  jídelně Centra sociální péče 
města Ústí nad Orlicí (ulice Na Pláni 1434, 
budova Penzionu). Vstup je zdarma (hradí se 
spotřebovaný materiál). Akce se koná ve spo-
lupráci se Speciální základní školou, mateřskou 
školou a praktickou školou v Ústí nad Orlicí.

PRO ČLENY ČČK

Valná hromada MS ČČK Ústí nad Orlicí
24. 2. | 16.00 hodin
Zhodnocení roku 2022. Akce se koná v budově 
OS ČČK Ústí nad Orlicí, Kopeckého 840. Změna 
termínu možná dle aktuálního vývoje mimořád-
ných opatření.

PŘIPRAVUJEME

Společenský večer ČČK
18. 3. | 20.00-02.00 hodin | Kulturní dům
Hudba: MIX Litomyšl, bohatá tombola, předtan-
čení, občerstvení. Vstupné: 200 Kč za osobu. 
Vstupenky v prodeji na OS ČČK Ústí nad Orlicí 
(Kopeckého 840), na Informačním centru 
města Ústí nad Orlicí nebo přes cckuo.cz.

KAVÁRNIČKA – CENTRUM SETKÁVÁNÍ
Každý pátek od 9.00 do 14.00 hodin. Přijďte si 
popovídat se svými přáteli do Společenského 
centra ČČK. Každá 5. káva ZDARMA.

SOUSEDSKÁ KNIHOVNA
Sousedská knihovnička je volně přístupná 
a určená všem, kteří hledají domov pro staré 
i nové knihy, rádi čtou a chtějí budovat sou-
sedské vztahy. Můžete si půjčit knížku bez prů-
kazky, bez upomínek a v jakoukoliv denní dobu. 
Nejen, že si knížky můžete zapůjčit, ale i vložit 
do prosklené skříňky. Pokud knížku nevrátíte, 
je to vaše věc. Žádný postih za to neexistuje.
Knihovnička je umístěna na zahradě u budovy 
OS ČČK, Kopeckého 840, Ústí nad Orlicí.

MINI HOTEL NOVÁ LOUŽE
Přijede Vám návštěva a nevíte, kde přenocují? 
Nabízíme vám krátkodobé ubytování ve dvou-
lůžkových a čtyřlůžkových pokojích s vlastním 
sociálním zařízením, TV, internetem. Bližší 
informace a  objednání ubytování na tel.: 
775 765 659.
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Spolu – Senior kino | St 1. 2. | 14.30 hodin
Zveme vás na české drama, rež. M.Mullera a D. 
Laňka. Hlásit se můžete mimořádně přímo 
v divadle od 14.10 hodin. Cena pro člena po 
předložení průkazky 50 Kč. Peníze si doneste 
přesně. Pouze vstupenky do přízemí. Akci zajiš-
ťuje p. Štěch.

Guatemala a Kolumbie
Út 7. 2. | 19.00 hodin
Ve spolupráci s Klubcentrem Vás zveme na 
přednášku p. Svobody v Roškotově divadle. 
Vstupné 80 Kč pro člena Senior klubu. Hlásit 
se můžete ve Sladkovně dne 7. 2. od 10.00 do 
12.00 hodin. Nelze chodit bez přihlášení. Akci 
zajišťuje p. Ešpandrová.

Putování po ústeckých hospodách
Restaurace Šnyt
Čt 9. 2. | 14.30 hodin
Z důvodu zamluvení místa žádáme o telefo-
nické přihlášení účastníků u předsedy. Sraz 
v  uvedenou hodinu u  CSP, dříve Penzion, 
předchází vycházka cca 3 km. Doprovází JUDr. 
Ešpandr.

Běžky nebo pěšky směr Strážné
Čt 23. 2. | 12.30 hodin
Sraz v uvedenou hodinu u CSP - bývalý „Pen-
zion“. V případě nedostatku sněhu vycházka 
s tajným cílem. Akci zajišťuje JUDr. Králík.

Plavání nejen pro členy Senior klubu
Pá 24. 2. | 14.00-15.30 hodin
V krytém plaveckém bazénu se uskuteční pla-
vání spojené se cvičením ve vodě a vstupem 
do relaxačního centra. 
Pro členy SK vstup na průkazku 80 Kč, nečlen 
90 Kč, neobyvatel 100 Kč. Peníze si přichystejte 
přesně. Akci zajišťuje p. Rabová. Přijďte v hoj-
ném počtu.

PŘIPOMÍNÁME:
11. února 2023 – sobota - odjezd na Sloven-
sko do Parkhotelu v Hokovcích. Případná volná 
místa ověřujte u p. Ešpandra na telefonu č. 734 
398 390.

Výběr členského příspěvku pro rok 2023 
ve výši 200 Kč proběhne následovně:

Při službě ve Sladkovně od 10.00 hodin do 
12.00 hodin. Svoji návštěvu rozložte do uvede-
ného času, nepřijďte všichni najednou, vezměte 
si případně brýle a členský průkaz!!! Při přihlá-
šení na Senior kino, cestopis si můžete zaplatit 
příspěvek. Plavci si jej zaplatí v řádném termínu.

7. 2. pro členy a zájemce s příjmením od H po K
14. 2. pro členy a zájemce s příjmením od L po R
21. 2. pro členy a zájemce s příjmením od S po Z

Na březen připravujeme:
• plavání
• Senior kino
• cestopis
• běžky nebo pěšky
• akci s muzeem
• putování po Ústeckých hospodách. Jako 

druhá návštěva - restaurace U Malinů
• odpolední zájezd vlakem do Muzea 

v Chocni s posezením v cukrárně

Těšíme se na Vaši účast a na setkání s Vámi.
JUDr. Zdeněk Ešpandr

předseda

KONTAKTY NA VÝBOR SK:
JUDr. Ešpandr 734 398 390

p. Štěchová 731 601 548, p. Štěch 722 475 129
p. Rabová 734 188 853, p. Ešpandrová 

734 188 855 
JUDr. Králík 722 475 132, Ing. Bednářová 

605 834 042

Senior klub Ústí nad Orlicí

Lékařská pohotovostní služba pro dospělé
Adresa: Orlickoústecká nemocnice, pavilon 
urgentního příjmu (U)
Telefon: 465 710 192
Ordinační/provozní doba:
Všední dny: 16.00–21.00
So, Ne, svátky: 9.00–18.00
 
Lékařská pohotovostní služba 
pro děti a dorost
Adresa: Orlickoústecká nemocnice, 
ambulance dětského oddělení
Telefon: 465 710 191
Ordinační/provozní doba:
So, Ne, svátky: 8.00–18.00
 
Lékárenská pohotovostní služba
Adresa: Orlickoústecká nemocnice, 
budova lékárny
Telefon: 465 521 007
Provozní doba:
Po–Pá: 7.00–17.00
Ne, svátky: 8.00–12.00
Mimo uvedené časy lze využít pohotovostní 
služby lékárny Pardubické nemocnice, která je 
v provozu ve všední dny od 16.00 do 22.00 
a o víkendech a svátcích od 8.00 do 22.00.

Pečovatelská služba CSP 
města Ústí nad Orlicí
Potřebujete pomoci s osobní hygienou, chodem 
Vaší domácnosti nebo nákupy? A chcete nadále 
zůstat doma? Pak se můžete obrátit na pečo-
vatelskou službu – pracovnice bude docházet 
do Vaší domácnosti a bude Vám pomáhat dle 
Vaší potřeby. Kvalitní péči je možné poskytovat 
i doma bez nutnosti se stěhovat do pobytového 
zařízení. Pracovnice Vás může navštívit i několi-
krát denně v rámci provozní doby pečovatelské 
služby – a to i o víkendech nebo svátcích.
Základní sazba za hodinu péče je 130 Kč na 
území města Ústí nad Orlicí. V okolních obcích 
je sazba za hodinu péče stanovena na 135 Kč.
Nebojte se říct si o pomoc, s celou nabídkou 
našich služeb Vás rádi seznámíme. 

Neváhejte nás kontaktovat na tel. číslech uve-
dených níže.

Provozní doba pečovatelské služby
pondělí – pátek 6.30 – 20.00
sobota, neděle, státní svátky 7.00 – 20.30

Klidný začátek roku přeje 
kolektiv pracovníků 

KONTAKTY
Lucie Kaválková, vedoucí pečovatelské služby, 

tel.: 728 916 474.
Jana Vojáčková, sociální pracovnice, 

tel.: 736 503 571.
Markéta Gmuzdková, sociální pracovnice pro 

budovu Na Pláni 1343 (bývalý Penzion), 
tel.: 736 503 570.

Lékařská pohotovostní služba

CSP města Ústí nad Orlicí

4.–5. 2. | MDDr. Veronika Kubásková
Velké Hamry 155, ÚO, tel.: 604 463 997

11.–12. 2. | MDDr. Anna Drdová
F.V. Krejčího 405, ČT, tel.: 465 530 247

18.–19. 2. | MDDr. Eva Duchečková
Litomyšlská 590, ČT, tel.: 606 704 599

25.–26. 2. | MUDr. Martin Formánek
Masarykova 1071, ČT, tel.: 731 784 643

Aktuální info na:
pardubickykraj.cz/lekarska-sluzba

Stomatologická
pohotovost

V rámci Senior kina Vás zveme na český rodinný 
film o životě s autismem „Spolu“. Hrají: V. Žil-
ková, Š. Kozub, K. Janovičová, M. Němec).
Kde: Roškotovo divadlo Ústí nad Orlicí.
Kdy: středa 1. 2. ve 14.30 hodin. Cena: 40 Kč.
Vstupenky zakoupíte od našeho zástupce před 
představením. Informace na tel. č. 737 378 815 
a 731 052 128.

Na vaši účast se těší 
členové výboru ZO SPCCH

Svaz postižených civilizačními 
chorobami z.s., ZO Ústí n. Orl.
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1. února Tavení skla dřevem, výstava, do 25.2. Městská knihovna www.knihovna-uo.cz

Rok 2022 ve fotografiích ČČK, výstava, do 28.2. Český červený kříž www.cckuo.cz

14.30 hodin Spolu, Senior kino Kino Máj www.klubcentrum.cz

18.00 hodin PSH Nekonečný příběh, film Malá scéna www.msuo.cz

19.30 hodin Víly z Inisherinu, film Kino Máj www.klubcentrum.cz

2. února 17.00 hodin A budeme se brát, vernisáž, výstava do 26.3. Městské muzeum www.muzeum-uo.cz

Gloria Musica, výstava do 4.6. Městské muzeum www.muzeum-uo.cz

Jan Křtitel Kunstvovný "Moje Oustí", výstava do 4.6. Městské muzeum www.muzeum-uo.cz

17.00 hodin Třídní přehrávka houslové třídy ZUŠ J. Kociana www.zusuo.cz

18.00 hodin Jiří Fikejz. WORKART, vernisáž Malá scéna www.msuo.cz

19.30 hodin Ostrov, film Kino Máj www.klubcentrum.cz

3. února 08.15 hodin Hradec Králové, Fly Zóna, výlet DDM DUHA www.ddm-usti.cz

19.00 hodin Cesta do Benátek, Orlická Thálie Malá scéna www.msuo.cz

19.30 hodin Muž jménem Otto, film Kino Máj www.klubcentrum.cz

4. února 17.00 hodin Ostrov, film Kino Máj www.klubcentrum.cz

19.30 hodin Někdo klepe na dveře, film* Kino Máj www.klubcentrum.cz

20.00 hodin Hasičský ples Hostïnec U Bobše, Černovír

5. února 10.00 hodin Perníková chaloupka, pohádka Malá scéna www.msuo.cz

17.00 hodin Muž jménem Otto, film Kino Máj www.klubcentrum.cz

19.30 hodin Ostrov, film Kino Máj www.klubcentrum.cz

6. února 10.00 hodin Bookstart Mini, Valentýnské setkání Městská knihovna www.knihovna-uo.cz

16.00 hodin Bookstart Junior, Valentýnské setkání školkových dětí Městská knihovna www.knihovna-uo.cz

17.00 hodin Hudební besídka ZUŠ J. Kociana www.zusuo.cz

18.00 hodin Avatar: The Way Of Water, film 3D Kino Máj www.klubcentrum.cz

7. února 17.00 hodin Zpívánky s kytarou Český červený kříž www.ckuo.cz

19.00 hodin Guatemala a Kolumbie, cestopisná přednáška Roškotovo divadlo www.klubcentrum.cz

8. února 19.30 hodin Koule, divadlo Roškotovo divadlo www.klubcentrum.cz

9. února Rostislav Bartoň, velkoformát. fotografie, výstava do 19.3. Galerie pod radnicí www.muzeum-uo.cz

14.30 hodin Putování po ústeckých hospodách, Restaurace Šnyt Senior klub tel.: 734 398 390

16.00 hodin Dramapohádka, pro děti 3-6 let Městská knihovna www.knihovna-uo.cz

17.00 hodin Třídní besídka pěvecké třídy ZUŠ J. Kociana www.zusuo.cz

19.00 hodin A pak přišla láska…, divadlo Malá scéna www.msuo.cz

19.30 hodin Bez kalhot: Poslední tanec, film * Kino Máj www.klubcentrum.cz

10. února 10.00 hodin Pečeme, vaříme - mandlová valentýnská srdce Český červený kříž www.cckuo.cz

19.30 hodin Emigranti, film Kino Máj www.klubcentrum.cz

11. února 10.00 hodin Divnosvět, film 3D Kino Máj www.klubcentrum.cz

10.00-16.00 hodin Oslavy 20. výročí zahájení výuky v nové ZUŠ ZUŠ J. Kociana www.zusuo.cz

18.00 hodin Slavnostní koncert žáků a učitelů ZUŠ ZUŠ J. Kociana www.zusuo.cz

18.00 hodin Olga Sommerová-Michael Kocáb, film + beseda Malá scéna www.msuo.cz

19.30 hodin Bez kalhot: Poslední tanec, film * Kino Máj www.klubcentrum.cz

12. února 17.00 hodin Asterix a Obelix: Říše Středu, film Kino Máj www. klubcentrum.cz

19.30 hodin W. Houston: I Wanna Dance With Somebody, film Kino Máj www.klubcentrum.cz

Více informací na ustinadorlici.cz a IC města, tel.: 465 514 271.
Pokud pořádáte kulturní, sportovní či jinou společenskou akcí v Ústí nad Orlicí a blízkém okolí (např. Kerhartice, Hylváty, Černovír, Knapovec, D. a H. Houžovec)
můžete využít bezplatného uvedení této akce v Ústeckých listech a na webových stránkách města.
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13. února 19.30 hodin Přání k narozeninám, film Kino Máj www.klubcentrum.cz

14. února 09.00 hodin Wolkrův Prostějov, přehlídka recitace Kulturní dům www.klubcentrum.cz

18.00 hodin Andrea Palladio, renesanční architekt, přednáška Malá scéna www.msuo.cz

19.30 hodin Titanic: 25. výročí, film 3D Kino Máj www.klubcentrum.cz

15. února 17.00 hodin Muzejní kafe železniční Městské muzeum www.muzeum-uo.cz

18.00 hodin R. Staněk: Jižní Súdán, přednáška z cyklu AVČ Městská knihovna www.knihovna-uo.cz

19.30 hodin Lubie Bílá, recitál (vyprodáno) Roškotovo divadlo www.klubcentrum.cz

16. února 16.30 hodin Ant-Man a Wasp: Quantumania, film 3D Kino Máj www.klubcentrum.cz

17.30 hodin  Koncertík nejmenších muzikantů 1 ZUŠ J. Kociana www.zusuo.cz

19.30 hodin Ant-Man a Wasp: Quantumania, film Kino Máj www.klubcentrum.cz

17. února 19.00 hodin Jazz Jam v Baru MS Malá scéna tel.: 733 617 721

19.30 hodin Ant-Man a Wasp: Quantumania, film 3D Kino Máj www.klubcentrum.cz

18. února 10.00 hodin Zoubková víla, film Kino Máj www.klubcentrum.cz

19.30 hodin Šťastně až na věky, film Kino Máj www.klubcentrum.cz

19. února 10.00 hodin Mumie, film Kino Máj www.klubcentrum.cz

14.00 hodin Dětský karneval na ledě Zimní stadion Ústí nad Orlicí www.cbusti.cz

17.00 hodin Mikulášovy patálie: Jak to všechno začalo, film Kino Máj www.klubcentrum.cz

17.00 hodin 7 podob lásky, seminář pro partnery RC Srdíčko tel.: 604 313 249

20. února 17.00 hodin Hudební besídka ZUŠ J. Kociana www.zusuo.cz

19.30 hodin Kino naslepo Kino Máj www.klubcentrum.cz

21. února Den otevřených dveří ZŠ Komenského, budova I. + budova II. www.uokome.cz

18.00 hodin 4. klavírní setkání ZUŠ J. Kociana www.zusuo.cz

18.00 hodin Ukradená vzducholoď, film Kino Máj www.klubcentrum.cz

22. února 09.00-11.30 hodin Měňárna RC Srdíčko tel.: 604 313 249

17.00 hodin Jak zandat maturitu z čestiny. Písemná práce, přednáška Malá scéna www.msuo.cz

19.00 hodin Malina Brothers, koncert Roškotovo divadlo www.klubcentrum.cz

23. února 12.30 hodin Běžky nebo pěšky, turistika Senior klub tel.: 722 475 132

14.00 hodin Šikovné ručičky - váza z provázků Jídelna CSP, Na pláni 1434 www.cckuo.cz

15.30-16.30 hodin Klub za BOOKem Junior Městská knihovna www.knihovna-uo.cz

17.00-18.00 hodin Klub za BOOKem Teenage Městská knihovna www.knihovna-uo.cz

17.30 hodin Koncertík nejmenších muzikantů 2 ZUŠ J. Kociana www.zusuo.cz

19.000 hodin Velká svoboda, film Malá scéna www.msuo.cz

24. února 14.00-15.30 hodin Plavání nejen pro členy Senior klubu Senior klub tel.: 734 188 853

18.00 hodin Absolvenstký koncert ZUŠ J. Kociana www.zusuo.cz

19.30 hodin Láska podle plánu, film Kino Máj www.klubcentrum.cz

25. února 09.00 hodin Duha dance cup, taneční soutěž DDM DUHA www.ddm-usti.cz

15.00 hodin Strašidelný mlýn, pohádka Roškotovo divadlo www.klubcentrum.cz

19.00 hodin GRI-GRI africké rytmy, koncert Malá scéna www.msuo.cz

19.00 hodin 4. Reprezentační ples ZUŠ J. Kociana Kulturní dům Ústí nad Orlicí www.zusuo.cz

19.30 hodin Tár, film Kino Máj www.klubcentrum.cz

26. února 17.00 hodin Děti Nagana, film Kino Máj www.klubcentrum.cz

19.30 hodin Medvěd na koksu, film* Kino Máj www.klubcentrum.cz

27. února 18.00 hodin Violoncellový večírek ZUŠ J. Kociana www.zusuo.cz

19.30 hodin Nezvěstná, film Kino Máj www.klubcentrum.cz

28. února 10.00-12.00 hodin Senior kuželky Kuželna v Hylvátech www.ckkuo.cz

18.00 hodin Ant-Man a Wasp: Quantumania, film 3D Kino Máj www.klubcentrum.cz
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Kultura

Pokud si film nejlépe vychutnáte na velkém 
plátně, určitě vás zajímá, jaké filmové premiéry 
uvidíte v kině Máj v roce 2023. Filmoví fanoušci 
si opět přijdou na své, nouze nebude o kome-
die, romantiku ani strhující akčňáky.
Na co se můžeme těšit v  prvních měsících 
roku?
 
Přání k narozeninám
Líba má každý rok jediné narozeninové přání. 
Trvá na tom, aby se na její oslavě sešla celá 
rodina, což všichni vždy splnili. Tedy až do letoš-
ních narozenin. Česká komedie má premiéru 
v lednu.

Babylon
Tři příběhy – příběh o muži na vrcholu, o dívce, 
která na něj šplhá, a o klukovi, který šel kolem, 
rámují bláznivou a velkolepou filmovou jízdu 
Damiena Chazella. V hlavních rolích jeho Baby-
lonu excelují Brad Pitt, Margot Robbie a nová-
ček Diego Calva. Film jde do kin v lednu.

Děti Nagana
Jedenáctiletý Dominik je u vytržení, když na 
turnaji století v Naganu naši poráží Kanadu 
a míří do finále. Přestože i on je trochu outsider, 
rozhodne se koupit hokejku a s kamarády hrát 
hokej, jak to jen jde. Premiéra české rodinné 
komedie je ohlášena na únor.

Ant-Man a Wasp: Quantumania
Scott Lang a Hope Van Dyne spolu s Hankem 
Pymem a  Janet Van Dyne prozkoumávají 
Quantum Realm, kde interagují s podivnými 
tvory a vydávají se na dobrodružství, které pře-
sahuje hranice toho, co považovali za možné. 
Marvelovka bude mít premiéru v únoru.

Titanic
Kdo by ten příběh neznal… V dubnu 1912 vyra-
zila luxusní zaoceánská loď Titanic z Anglie na 
svou první, a bohužel i poslední plavbu. Své 
pasažéry ale do cíle cesty nikdy nedovezla – 
narazila na ledovec a klesla pod hladinu. Na 
únor se k 25. výročí chystá obnovená premi-
éra filmu.

John Wick: Kapitola 4
John Wick (Keanu Reeves) se v dalším pokra-
čování série utká se svými dosud nejsmrtelněj-
šími protivníky. Vzhledem k tomu, že cena za 
jeho hlavu se stále zvyšuje, Wick bojuje proti 
High Table po celém světě, zatímco hledá ty 
nejmocnější hráče z podsvětí. Premiéra filmu 
je ohlášena na březen.

Buď chlap!
Pavlovi (Jakub Prachař) sice táhne na čtyřicet, 
ale stále ještě úplně nedospěl. Bydlí s mámou 
a chybí mu odvaha dělat v životě to, co by 
ho skutečně naplňovalo. Tu získá až ve chvíli, 
kdy potká svou dětskou lásku Terezu (Tereza 
Ramba) a prožije s ní dobrodružnou noc. Česká 
komedie bude mít premiéru v březnu.

 Super Mario Bros. ve filmu
Mario a Luigi, legendární Super Mario Bros., 
se konečně dočkali svého filmu! Premiéra je 
plánována na březen.
Bella a Sebastian: Nová generace
Chlapec Sebastian a jeho pes Bella se vrací na 
plátna kin s novým příběhem. Premiéra fran-
couzského dobrodružného rodinného filmu je 
plánována na březen.
 
Kuciak: Vražda novináře
Dokumentární film Kuciak: Vražda novináře 
podrobně zkoumá nejen vraždu Jána Kuciaka 
a Martiny Kušnírovej, ale i důsledky této dra-
matické události, která na Slovensku vyvolala 
největší protesty od pádu komunismu.
 
Creed III
Společnost Metro Goldwyn Mayer Pictures 
přichází s filmem „Creed III“, v němž Michael 
B. Jordan debutuje jako režisér a vrací se v roli 
Adonise Creeda ve třetím pokračování oblíbené 
série. Poté, co Adonis Creed ovládl svět boxu, 
se mu daří jak v kariéře, tak v rodinném životě.

Poradíme, na co do kina
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Domškoláci sobě
St 1., 8., 15. a 22. 2. | 10.00-12.00 hodin
Rády přivítáme všechny, kteří máte doma dom-
školáka nebo o alternativním vzdělávání pře-
mýšlíte. Info a přihlášení na marketa.mcmed-
videk@gmail.com.

Jóga pro maminky s dětmi
Čt 2., 9., 16. a 23. 2. | 10.00-11.00 hodin
Maminky se budou protahovat a  děti nám 
budou pomáhat. S sebou podložku na cvičení. 
Vstupné 40 Kč za lekci. Info a přihlášení na tele-
fonním čísle 732 653 413.

Šátkování, těhotenství, porod, 
šestinedělí…
Pá 3. 2. | 10.00-12.00 hodin
V MC je pro Vás každý první pátek v měsíci 
připravená Markétka Čermáková. Na e-mail 
marketa.mcmedvidek@gmail.com můžete 
psát náměty na povídání nebo požadavky na 
konkrétní téma.

Nemluvňátka, kojenci, batolátka
Po 6., 13., 20. a 27. 2. | 9.00 hodin
Sdílejte své starosti i radosti s novým přírůst-
kem do rodiny. Od 9.30 do 11.30 se na Vás 
těší Ilonka se synem Jáchymem, tak si přijďte 
pohrát.

Jóga pro děti
Po 6., 13., 20. a 27. 2. | 16.05-16.50 hodin
Cvičení jógy s  dětmi od cca 2 let. S  sebou 
karimatku, volný oděv a pití, plyšovou hračku. 
Vstupné 50 Kč za lekci. Hlaste se prosím pře-
dem na tel. č. 739 424 883.

Jóga pro dospělé
Po 6., 13., 20. a 27. 2. | 17.00 hodin
S sebou karimatku, volný oděv a pití. Vstupné 
60 Kč za lekci. Nováčci v případě zájmu volejte 
na tel. č. 739 424 883.

Kavárnička s Věrou
Út 7. 2. | 9.00 hodin

Hudební hrátky
St 8. a 22. 21. | 10.00 – 10.30 hodin
Volné muzicírování s Markétou a dětmi. 
Více informací a  přihlášení na marketa.
mcmedvidek@gmail.com.

Odpolední tvoření 
nejen pro rodiče s dětmi
St 8. a 22. 2. | 15.00 hodin
Každou druhou a čtvrtou středu v měsíci se na 
Vás těší Katka Fišarová. 
Vstupné 50 Kč.

Hýbánky pro maminky s dětmi
Pá 10. a 17. 2. , út 21. 2. | 10.00-12.00 hodin
Hýbat se budeme soustavně cca 30 minut, kdy 
si děti užijí legraci a maminky si pořádně zacvičí. 
Cvičení začíná 10.30 hod.
Po zbytek času je pro děti k dispozici naše 
herna s bazénkem a maminky se mohou dál 
protahovat nebo společně sdílet. 
Vstupné 40 Kč. Info a přihlášení na marketa.
mcmedvidek@gmail.com.

Kurz bezlepkového vaření a pečení
So 11. 2. | 9.00-13.00 hodin
Kurz s Vlaďkou Halatovou je určen pro všechny 
na bezlepkové dietě (v příp. dalších intolerancí 
a alergií – nutno uvést při přihlášení). 
Společně ochutnáme část upečeného pečiva 
a zbytek si odnesete domů.
S sebou si doneste přezůvky, misku na odne-
sení jídla domů, příp. nějakou zástěru, zavařo-
vačku na kvásek.
Hlaste se prosím na bezlepkove@seznam.cz. 
Cena kurzu 1 290 Kč.

Dopoledne s babičkou Zdenou
Út 14. a 28. 2. | 9.30-11.00 hodin

Pokud není uvedeno jinak, vstupné do herny je 
40 Kč za dospělou osobu.

PROVOZNÍ DOBA
Nemluvňátka, kojenci a batolátka, volná herna
Po | 9.00-12.00 hodin

Jóga pro děti a dospělé
Po | 16.05-18.00 hodin

Volná herna, dopoledne 
s babičkou Zdenou
út | 9.00-12.00 hodin

Domškoláci, hudební hrátky, 
volná herna, přednášky, besedy
St | 9.00-12.00 hodin

Odpolední tvoření 
nejen pro rodiče s dětmi
St (1xza 14 dní) | 15.00-18.00 hodin

Volná herna, jóga 
pro maminky s dětmi
Čt | 9.00-12.00 hodin

Šátkování, Hýbánky, besedy
Pá | 9.00-12.00 hodin

Volná herna
Út – čt | 14.00-16.00 hodin

Za finanční podpory města Ústí nad Orlicí, Par-
dubického kraje, Konzumu a úžasných dárců.

Markéta Čermáková, tel.: 777 815 344, 
Katka Fišarová, tel.: 605 965 463, 

medvidekuo@seznam.cz, medvidekuo.cz,
FB – Mateřské centrum Medvídek, Ústí n. Orlicí

Mateřské centrum Medvídek

PROVOZNÍ DOBA:
Začátky programů cca 10.00 – 10.30, pobytné 
40 Kč (1 dítě), 50 Kč (více dětí), možnost 
měsíční permanentky – 200 Kč (1 dítě), 250 
Kč (více dětí).

Herny, prográmek pro děti, tvoření 
i pro prcky
Po | 8.30-12.30 hodin

Herna, výtvarná dílna 
(především) pro dospělé
St | 8.30-12.30 hodin

Herna, prográmek pro děti, 
zpívánky a říkánky
Pá | 8.30-12.30 hodin

Výrobky z Paracordu
St 1., 8. a 15. 2. | 10.00 hodin
Na středeční výtvarné dílně budeme vyrábět 
přívěsky na batoh, klíče apod. Cena dle spo-
třeby materiálu.

7 podob lásky
Ne 19. 2. | 17.00 hodin | Zambar
Seminář pro partnery v rámci Národního týdne 
manželství. Lektoři: Bc. Daniel Dostrašil, Ing. 
Tomáš Pinkas, Mgr. Marcela Dostrašilová, 
Eliška Pinkasová DiS.

Měňárna
St 22. 2. | 9.00-11.30 hodin | sál 1. patro
Konec nakupování, pojďte měnit. Výměna 
nejen dětského oblečení, přineste nepotřebné 
a odneste potřebné.

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

Mgr. Marcela Dostrašilová, 
tel.: 604 313 249, 603 976 036,

rcsrdicko@jbuo.cz, rcsrdicko.estranky.cz

Rodinné centrum Srdíčko
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V DDM je od 6. února pro děti připraveno 
několik nových kroužků:

Staň se hercem
Kroužek je určený dětem od 7 do 10 let a bude 
se konat vždy v pondělí od 15.30 do 17.00 
hodin. Co tě čeká? Naučíš se základy improvi-
zace, komunikace, skupinové adaptace, pohybu 
a řeči, rozvíjení tvořivého myšlení, hraní různých 
postav. Cena je 600 Kč.

Přírodní výroba
Kroužek je určený dětem od 9 do 15 let a bude 
se konat vždy v pondělí od 17.00 do 18.00 
hodin. Dozvíš se, jak z řezané růže udělat růži 
zahradní, jak jsou bylinky prospěšné pro naše 
tělo, jak si vypěstovat rostlinu, vyrobit sirup 
z přírodních zdrojů a budeš vědět více o léči-
vých účincích bylin. Cena je 500 Kč.

Cvičení s prvky jógy
Kroužek pro děti od 6 do 17 let se bude konat 
vždy v pátek od 14.00 do 15.00 hodin.
Podpoříš svoji soustředěnost, sílu, pružnost, 
cvičení proti bolesti zad. Budeme cvičit prvky 
z jógy. Cena 500 Kč.

Tvořivý kroužek
Děti od 5 do 10 let se budou scházet ve středu od 
14.00 do 15.00 hodin, cena kroužku je 500 Kč.

Děti od 10 do 15 let se budou scházet ve středu 
od 15.00 do 16.30 hodin, cena kroužku je 
600 Kč. Účastníci kroužku si vyzkouší různé tech-
niky: malba kávou, bublinkový výkres, abstraktní 
kresba a mnoho dalších.

Králičí hop
Kroužek pro děti od 10 do 17 let se bude konat 
v pátek od 15.00 do 16.00 hodin.
S sebou: vodítko, pamlsky, vlastního králíčka. 
Cena 500 Kč.

POLOLETNÍ PRÁZDNINY
Hradec Králové - Fly Zone
3. 2. | výlet
Sraz je v  8.15 hodin na hlavním vlakovém 
nádraží, návrat v 15.34 hodin tamtéž. S sebou: 
protiskluzové ponožky, jídlo a pití na celý den, 
kapesné, kartičku ZP. Cena: 350 Kč (zahrnuje 
dopravu, vstupné, pojištění).

Přihlašování na kroužky i na akce vždy pouze elek-
tronicky – přes náš web – ikona Přihlašovadlo.

TANEČNÍ SOUTĚŽ DUHA DANCE CUP
25. 2. | DDM Duha | Prezence: 8.30 – 9.00.
První ročník taneční soutěže pro amatérské 
a začínající taneční skupiny i jednotlivce (např. 
DDM, SVČ, ZŠ, ŠD).
Startovné: 80 Kč jednotlivci, 400 Kč skupiny.

PŘIPRAVUJEME NA JARNÍ PRÁZDNINY

Příměstský tábor 
pro děti od 1. do 5. roč. ZŠ v termínu 
6. 3.–10. 3. Program: aktivity v DDM Duha 
i výlety do okolí např.: IQ park Ideon Pardu-
bice, 3D kino, Muzeum Svitavy – interaktivní 
program, Hala Tongo.
Podrobný program a přihlašování bude zve-
řejněno 1. 2. 2023 na našem webu a face-
booku.  Cena: 1600 Kč (zahrnuje dopravu, 
vstupné, pojištění).

Církev bratrská v Ústí nad Orlicí pořádá v neděli 
19. února  od 14.00 hodin již 10. ročník „Dět-
ského karnevalu na ledě“ na zimním stadionu 
v Ústí nad Orlicí. V rámci karnevalu vystoupí 
krasobruslařský klub z České Třebové. Pro děti 
jsou připravené hry, soutěže a drobné odměny. 
Na závěr proběhne losování vstupenek o věcné 
ceny. Vstup zdarma.

Partnerem karnevalu je 
firma Tepvos.

Dětský karneval na ledě

Inzerce

Dům dětí a mládeže DUHA
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Program Kina Máj

Spolu – Senior kino
1. 2. | 14.30 hodin
Drama ČR, vstupné 70 Kč

Víly z Inisherinu | 1. 2. | 19.30 hodin
Drama, titulky, vstupné 130 Kč

Ostrov | 2. 2. | 19.30 hodin
Komedie, české znění, vstupné 140 Kč

Muž jménem Otto
3. 2. | 19.30 hodin
Komedie, titulky, vstupné 130 Kč

Ostrov | 4. 2. | 17.00 hodin
Komedie, české znění, vstupné 140 Kč

*Někdo klepe na dveře | 4. 2. | 19.30 hodin
Horor, titulky, vstupné 140 Kč

Muž jménem Otto | 5. 2. | 17.00 hodin
Komedie, titulky, vstupné 130 Kč

Ostrov | 5. 2. | 19.30 hodin
Komedie, české znění, vstupné 140 Kč

Avatar: The Way Of Water 3D
6. 2. | 18.00 hodin
Sci-fi, dabing, vstupné 160 Kč

*Bez kalhot: Poslední tanec
9. 2. | 19.30 hodin
Drama, titulky, vstupné 130 Kč

Emigranti | 10. 2. | 19.30 hodin
Drama, titulky, vstupné 130 Kč

Divnosvět 3D
11. 2. | 10.00 hodin
Animovaný, dabing, vstupné 130 Kč

*Bez kalhot: Poslední tanec
11. 2. | 19.30 hodin
Drama, titulky, vstupné 130 Kč

Emigranti | 10. 2. | 19.30 hodin
Drama, titulky, vstupné 130 Kč

Asterix a Obelix: Říše Středu
12. 2. | 17.00 hodin
Komedie, dabing, vstupné 130 Kč

Whitney Houston:
Wanna Dance With Somebody
12. 2. | 19.30 hodin
Hudební, titulky, vstupné 130 Kč

Přání k narozeninám
13. 2. | 1930 hodin
Komedie, české znění, vstupné 130 Kč

Titanic: 25. výročí 3D
14. 2. | 19.30 hodin
Romantický, dabing, vstupné 160 Kč

Ant-Man a Wasp: Quantumania 3D
16. 2. | 16.30 hodin
Akční, dabing, vstupné 150 Kč

Ant-Man a Wasp: Quantumania
16. 2. | 19.30 hodin
Akční, dabing, vstupné 130 Kč

Ant-Man a Wasp: Quantumania 3D
17. 2. | 19.30 hodin
Akční, dabing, vstupné 150 Kč

Zoubková víla | 18. 2. | 10.00 hodin
Animovaný, dabing, vstupné 120 Kč

Šťastně až na věky
18. 2. | 19.30 hodin
Dokument, české znění, vstupné 120 Kč

Mumie | 19. 2. | 10.00 hodin
Animovaný, dabing, vstupné 130 Kč

Mikulášovy patálie: 
Jak to celé začalo
19. 2. | 17.00 hodin
Animovaný, dabing, vstupné 120 Kč

Kino naslepo | 20. 2. | 19.30 hodin
Dobrovolné odchodné

Ukradená vzducholoď
21. 2. | 18.00 hodin
Dobrodružný, ČR, vstupné 120 Kč

Láska podle plánu
24. 2. | 19.30 hodin
Komedie, dabing, vstupné 130 Kč

Tár | 25. 2. | 19.30 hodin
Hudební, titulky, vstupné 140 Kč

Děti Nagana | 26. 2. | 17.00 hodin
Sportovní, ČR, vstupné 140 Kč

*Medvěd na koksu
26. 2. | 19.30 hodin
Thriller, titulky, vstupné 140 Kč

*Nezvěstná | 27. 2. | 19.30 hodin
Thriller, titulky, vstupné 130 Kč

Ant-Man a Wasp: Quantumania 3D
28. 2. | 18.00 hodin
Komedie, dabing, vstupné 150 Kč

*přístupné od 15 let

Programová nabídka Klubcentra

Guatemala a Kolumbie
7. 2. | 19.00 hodin | Roškotovo divadlo
Dvě výpravy za krásami Střední a Jižní Ameriky. 
Guatemala je svůdná exotická kráska, nespou-
taný živel. Čekají nás výstupy na nejvyšší sopky 
Střední Ameriky, lávu chrlící vulkán Fuego, pes-
trobarevná tržiště i mayské pyramidy.
Atraktivní, svěže zelená Kolumbie se v posled-
ních letech stává novou cestovatelskou des-
tinací. Cestopisná přednáška Pavla Svobody, 
vstupné 120 Kč.

David Drábek: Koule
8. 2. | 19.30 hodin | Roškotovo divadlo
Hra s podtitulem „Příběh vrhačky“ je tragiko-
mickým fiktivním portrétem zestárlé česko-
slovenské těžké atletky Mileny, která lásce ke 
sportu obětovala všechno, i když ji stát s tota-
litním režimem nutil užívat doping, rozhodo-
val o účasti na závodech v zahraničí, vybíral jí 
přátele a zbavil soukromí. A Milena nyní svůj 
život plný komických i bolestných protikladů 
rekapituluje…
Hrají: P. Tomicová, Z. Valchařová Poulová,  
K. Sedlárová, I. Smečková Bencová / N. Holí-
ková, J. Zapletal, T. Lněnička a další.
Divadelní předplatné jarní sezóny 2023, zbý-
vající vstupenky v předprodeji a hodinu před 
začátkem představení u  pokladny divadla, 
vstupné 440 Kč.

Wolkrův Prostějov
14. 2. | 9.00 hodin | Kulturní dům
Oblastní přehlídka sólových recitátorů.

Lucie Bílá, recitál – VYPRODÁNO!
15. 2. | 19.30 hodin | Roškotovo divadlo

Malina Brothers
22. 2. | 19.00 hodin | Roškotovo divadlo
Bratři Malinové, banjista Luboš (Druhá tráva), 
kytarista Pavel a houslista Josef se společně sešli 
na pódiu v unikátním projektu nazvaném Malina 
Brothers, ke kterému přizvali ještě kontrabasistu 
Pavla Peroutku. 
Aktuální album Baroquegrass citlivě propojuje 
barokní hudbu s bluegrassem a můžete na něm 
slyšet například duet R. Křesťana s Fr. Černým 
(Čechomor). Na podzim roku 2023 skupina plá-

Klubcentrum v Ústí nad Orlicí
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nuje vydání nového autorského alba. Koncert, 
vstupné 290 Kč.

Strašidelný mlýn
25. 2. | 15.00 hodin | Roškotovo divadlo
Divadelní společnost Julie Jurištové uvádí 
původní českou pohádku s písničkami s legrač-
ními strašidly Bubulisem a Bobolisem a také 
s čertem Wibaldem. Ve strašidelném mlýně se 
dějí prapodivné věci. Ze sousední vesnice sem 
zabloudí Matěj a Bětuška, kteří se pokusí stra-

šidla vysvobodit ze zakletí. Pohádka pro děti, 
vstupné 90 Kč.

Předprodej:
Informační centrum města Ústí nad Orlicí,

budova radnice, tel.: 465 514 271.
KLUBCENTRUM, Lochmanova 1400.

Rezervační a prodejní systém
on-line na klubcentrum.cz

Info: KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí,
tel.: 735 746 521, info@klubcentrum.cz

A budeme se brát
2. 2.–26. 3. | výstava
Vernisáží 2. 2. 2023 v 17.00 hodin zahájíme 
svatební výstavu. Na vernisáži vystoupí soubor 
Alou Vivat a na závěr vás čeká milé překvapení 
v podobě módní přehlídky svatebního salónu 
Parada.
Prohlédnout si můžete nejen svatební šaty 
od konce 19. století do konce 20. století, ale 
můžete si připomenout i pověry a zvyky, které 
se dodnes udržují.

Gloria Musica
2. 2.–4. 6. | výstava
Výstavou si připomínáme 140. výročí naro-
zení světového houslového virtuosa Jaroslava 
Kociana.

Jan Křtitel Kunstovný 
„Moje Oustí“
2. 2.–4. 6. | výstava
Pro velký zájem bude z Galerie pod radnicí do 
Hernychovy vily přesunuta výstava poetických 
kreseb a obrazů starého Ústí.

Do Hromnic je otevřena 
naše stálá expozice betlémů.
Přijďte se podívat na nový betlém ústeckých 
osobností, který jsme pro vás letos připravili. 
Zejména pro školní kolektivy nabízíme komen-
tované prohlídky.

Muzejní kafe železniční | 15. 2. | 17.00
Nejstarší historie olomoucko-pražské dráhy 
a její vliv na naše město v podání specialistů 
na historii železniční dopravy Ing. Ludvíka Mátla 
a Ing. Jiřího Vorla.

MUZEJNÍ A GALERIJNÍ KROUŽEK 

Muzejní kroužek
15. 2. | Hernychova vila
Čínské písmo. Společně s dětmi nahlédneme 
do tajů čínského znakového písma a vyzkou-
šíme si jeho malování.

Galerijní kroužek
1. 2. | Galerie pod radnicí
Prostorová tvorba z recyklovaných materiálů. 
3D tvoření ze zajímavých materiálů.

Více info: Mgr. Dana Morávková, lektorka,
telefon 464 649 557; 
moravkova@muzeum-uo.cz
Mgr. Gabriela Faronová, lektorka, 
telefon 464 649 556;  
faronova@muzeum-uo.cz

• pro děti 6+
• vždy v 16.00 až do 17.30 hodin
• není nutné se dopředu nahlašovat
• děti můžou přijít jen na vybrané lekce
• za každou lekci 30 Kč poplatek

GALERIE POD RADNICÍ

Rostislav Bartoň
9. 2.–19. 3. | výstava
Fotograf Rostislav Bartoň nás zavede na svých 
velkoformátových fotografiích do různých 
koutů Orlických hor a  Podorlicka. Součástí 
výstavy bude i beseda s názvem “ Krajinou pří-
běhů“ o jeho putování tímto krajem s fotoapa-
rátem v ruce.

Aktuální informace o akcích Městského 
muzea najdete na muzeum-uo.cz

Městské muzeum

Sbor dobrovolných hasičů Černovír si Vás dovo-
luje pozvat na Hasičský ples, který se koná 
v sobotu 4. února od 20.00 hodin v hostinci 
U Bobše v Černovíru. 

Hraje ZEUS Dobruška, 
vstupné 150 Kč.

Hasičský ples

Jan Křtitel Kunstovný, „Moje Oustí“

Ilustrační foto
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Bookstart Mini
6. 2. | 10.00 hodin
Valentýnské setkání. Láska a přátelství v dět-
ské literatuře. 
Na akci je nutné se přihlásit ve FB skupině nebo 
na mailu iveta.sedova@knihovna-uo.cz.

Bookstart Junior
6. 2. | 16.00 hodin
Valentýnské setkání školkových dětí. Láska 
a přátelství v dětské literatuře. 
Na akci je nutné se přihlásit ve FB skupině nebo 
na mailu iveta.sedova@knihovna-uo.cz.

Dramapohádka | 9. 2. | 16.00 hodin
Přijďte na lekci s prvky drama technik na motivy 
známé pohádky O Popelce. Akce je vhodná pro 
děti 3-6 let, které budou při lekci bez rodičů, 
aby se mohly soustředit a plně se zapojit do 
pohádky.

Jižní Súdán – mladý a neklidný
15. 2. | 18.00 hodin
Přednáška Rostislava Staňka z cyklu Akademie 
volného času.

Klub za BOOKem Junior
23. 2. | 15.30-16.30 hodin

Klub zaBOOKem Teenage
23. 2. | 17.00-18.00 hodin
Bude probíhat druhé setkání čtenářského klubu 
zaBOOkem. Téma zatím není známé, protože 
se bude domlouvat individuálně ve skupině 
s dětmi.

ZaBOOKem
Čtenářský klub? Dá se to tak říct. Chceme se 
bavit o tématech, na kterých se spolu domlu-
víme, hrát hry, vyrobit si cosplay, probírat 
mangu, komiksy, ale klidně i maturitní četbu, 
nebo si jen tak společně číst, psát a dávat si tipy 
u čaje a limonády. Máme v plánu se setkávat 
jednou měsíčně, vytvořit si společnou Facebook 
skupinu a Instagram, inspirovat se a bavit se.

Soutěže pro všechny čtenáře 
z dětského oddělení 
od 1. února do 30. května
Knižní výzvu máme úspěšně za sebou a tak se 
intenzivně připravujeme na druhé pololetí škol-
ního roku. Od 1. 2. do 30. 5. budou probíhat 
hned dvě nové soutěže. První z nich je literární 
a druhá výtvarná.
V literární soutěži mají čtenáři za úkol napsat 
krátký příběh na 400 až 500 slov (zhruba 2 A4). 

Tento příběh musí začít větou: V KNIHOVNĚ 
JSEM NAŠEL TAJEMNOU ZAPRÁŠENOU 
KNIHU…

Na každého soutěžícího čeká na dětském oddě-
lení malá odměna a odborná porota složená 
ze dvou spisovatelek a učitelky českého jazyka 
vyberou vítěze každé ze tří kategorií dětského 
oddělení, který získá roční půjčovné zdarma.

Ve výtvarné soutěži čeká na účastníky 
úkol vytvořit plakát velikosti A3 na téma 
REKLAMA NA KNIHOVNU. Plakát musí obsa-
hovat obrázek, název naší knihovny a slogan, 
který přiláká staré i nové čtenáře k výpůjčkám. 
Pro všechny zúčastněné čeká na dětském 
oddělení malá odměna a  všechny plakáty 
budou vyvěšeny v rámci výstavy v knihovně.

Tavení skla dřevem
Do 25. 2. si v Městské knihovně můžete pro-
hlédnout výstavu reportážních fotografií pana 
Miroslava Holči.

UPOZORNĚNÍ:
V pátek 3. 2. jsou pololetní prázdniny a dětské 
oddělení bude otevřeno od 9 do 14 hodin.

Mgr. Zdeňka Honzátková

Městská knihovna

Aktuálně nabízíme následující volné pozice

DĚLNÍK VE VÝROBĚ (m/ž)
ELEKTROMECHANIK (m/ž) 

NÁBOROVÝ BONUS 30 000 Kč
 

Pracujeme v moderním, čistém provozu
Nabízíme motivační bonusy, příspěvek na dovolenou

V prosinci inkasujeme 13. mzdu
Nastoupit můžete třeba hned, vše Vás naučíme

Pro info o jednotlivých pozicích volejte na personální oddělení Erice nebo Pavlíně 
tel. 465 519 015, 465 519 014, prace@moldex.cz

moldex.cz

PROFESIONÁLNÍ OCHRANA DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ A SLUCHU

Přijmeme až 10 nových kolegů (m/ž)

Inzerce
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Jiří Fikejz.WORKART
2. 2. | 18.00 hodin | vernisáž
Expozice kombinující autorsky úmyslné využití 
fenoménu náhody s nezáměrnými grafickými 
výstupy bez jakéhokoli autorského zásahu. Na 
jedné straně nepochybné pracovní zmetky: a na 
straně druhé výtvarné solitéry, nabízející mož-
nost objevit hodnotu zamýšleného.

PSH Nekonečný příběh
Cyklus Dokument kino
1. 2. | 18.00 hodin
Českou hudební legendu Peneři strýčka 
Homeboye neboli PSH zná v České republice 
snad každý. Jací jsou ale ve skutečnosti dnes 
už kluci na prahu středního věku Orion, Vladimir 
518 a Mike Trafik? 
Legenda českého rapu v osobním celovečer-
ním dokumentu, který získal Diváckou cenu 
na letošním 56. ročníku MFF KV. Česko, 2022, 
režie Štěpán Vodrážka. Vstupné 90 Kč, 70 Kč 
členové FK.

Cesta do Benátek
Orlická Thálie
3. 2. | 19.00 hodin
Každý den si stárnoucí Oskar Tellmann, středo-
školský profesor zeměpisu, a jeho žena Edith, 
učitelka hudby, chtějí udělat radost. Proto si 
čtou sice už dávno přečtené, ale pozapome-
nuté knihy, ale nehodlají se vzdát své někdejší 
vášně, cestování. Jenže neduhy stáří jim už 
skutečné výlety nedovolují – tak cestují doma, 
v obýváku. V hlavních rolích Alexandr Gregar 
a Věra Pojmanová. Divadelní spolek Exil Par-
dubice. Vstupné 130 Kč, důchodci, studenti 
100 Kč.

Perníková chaloupka
5. 2. | 10.00 hodin
Žili, byli Jeníček a  Mařenka. A  ti zabloudili 
v hlubokém lese. Ale naštěstí v dálce zahlédli 
světýlko… Pohádka o tom, že i ten nejsladší 
perníček může někdy pořádně zhořknout 
v ústech. Loutková pohádka pro děti od 5 let 
a jejich rodiče. Damúza Praha. Vstupné 80 Kč, 
děti do 10 let 60 Kč.

A pak přišla láska
9. 2. | 19.00 hodin
Psycholožka Kristýna (Pavla Tomicová) zoufale 
hledá lásku a štěstí. Rozhodne se proto odjet 
se svou dospělou dcerou Sárou (Sára Venclov-
ská) na ozdravný víkend za kartářkou Zdenou 
(Tereza Hofová). Přijde na konci uzdravování 
konečně i  láska? Česko, 2022, režie Šimon 
Holý. Vstupné 100 Kč, 80 Kč členové FK.

Olga Sommerová – Michael Kocáb
11. 2. | 18.00 hodin
Portrét výrazné osobnosti, hudebníka a poli-
tika, který nadále zůstává výrazným a nepře-
hlédnutelným občanským aktivistou. Sou-
částí pořadu je setkání a beseda s filmovou 
dokumentaristkou a autorkou snímku Olgou 
Sommerovou. Česko, Slovensko, 2022, režie 
Olga Sommerová. Vstupné 80 Kč.

Andrea Palladio – skrytý génius renesanční 
architektury
Cyklus Umění a historie není žádná hysterie
14. 2. | 18.00 hodin
Málokterý architekt měl tak široký záběr sta-
veb a zasáhl do dějin umění tolik jako Palladio. 
Motivy a prvky, co vymyslel, procházejí architek-
turou dodnes. Přednášející Mgr. et Mgr. Jitka 
Kuběnková. Vstupné 70 Kč, důchodci 50 Kč, 
studenti 40 Kč.

Jazz Jam v Baru MS
17. 2. | 19.00 hodin
Hudební pátek. Rezervace míst k sezení na tel.: 
733 617 721.

Jak zandat maturitu z češtiny. 
Písemná práce.
22. 2. | 17.00 hodin
Třídílná maturitní zkouška z českého jazyka 
představuje pro mnohé středoškoláky noční 
můru v cestě za vysněným vysvědčením. Jak 
převézt Cermat? 
A jak nezkolabovat na potítku? Na co si dát 
pozor? Jak se připravovat efektivně a u zkou-
šek zbytečně neriskovat? To a mnohé další vám 
zodpoví tento přednáškový cyklus. Přednášející 
Mgr. Jan Pokorný – středoškolský učitel a novi-
nář. Vstupné 50 Kč.

Velká svoboda
23. 2. | 19.00 hodin
Příběh se odehrává v poválečném Německu. 
Hlavní postavou je Hans, který se opakovaně 
ocitá ve vězení za to, že je homosexuál. Jediný 
trvalý vztah pro něj představuje spoluvězeň Vik-
tor, který si odpykává doživotní trest za vraždu. 
Počáteční odpor se postupně mění v něco, co 
by se dalo nazvat láskou. Německo, Rakousko, 
2021, režie Sebastian Meise. Vstupné 100 Kč, 
80 Kč členové FK.

GRI-GRI africké rytmy
25. 2. | 19.00 hodin
Skupina nadšenců z Vysokého Mýta a blízkého 
okolí, které okouzlila hra na tradiční africké per-
kusní nástroje. 
Stejně jako jejich bubny, tak i rytmy a písně, 
které hrají a zpívají, pocházejí ze západní Afriky 
z Mali a Guineje. Vstupné 100 Kč, děti a stu-
denti do 18 let 60 Kč, ZTP zdarma.

Více na msuo.cz
změna programu vyhrazena

Malá scéna

PSH

GRI-GRI
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Koncert TRAKTOR
24. 3. | 19.30 hodin | Kulturní dům
Vstupenky 590 Kč, děti do 12 let 295 Kč, 
ticketstream.cz

Skupina KRYŠTOF
25. 3. | vyprodáno!

Vypsaná fixa
1. 4. | 19.30 hodin | Kulturní dům
Vstupenky 390 Kč v hotelu Poprad ÚO, 
goout.net

Techtle Mechtle | travesti show
12. 4. | 19.00 hodin | Kulturní dům
Vstupenky 400 Kč, prodej v IC města

Kouzelná školka | Michal k snídani
23. 4. | 10.30 hodin | Roškotovo divadlo
Vstupenky 290 Kč, prodej v IC města

Kulturní akce ve městě
– jaro 2023

Přípravy nových choreografií už začaly, a proto 
vás zveme si s námi zatančit. Pokud si chcete 
zacvičit či začít tancovat, přijďte na naše tré-
ninky. Pro podrobnější informace nás můžete 
kontaktovat na sociálních sítích na Instagramu 
nebo Facebooku. 
Zde také naleznete fotografie z vystoupení 
nebo tréninků a informace o našich aktivitách. 
Rádi vás uvítáme a věřte, že vám ukážeme sílu 
tance.
Nyní plánujeme aktivity pro tento rok a těšíme 
se, až je s vámi budeme sdílet. Plesová sezóna 
je stále v plném proudu a vy si můžete objednat 
naše vystoupení jako předtančení. 

V případě zájmu nás kontaktujte prostřednic-
tvím sociálních sítí. Tanci zdar!

Váš soubor C-Dance

V neděli 8. ledna se v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie v Ústí nad Orlicí uskutečnil Tříkrálový kon-
cert, který zakončil v pořadí 23. ročník tradiční 
Tříkrálové sbírky v Ústí nad Orlicí.
Nedělní koncert zahájilo vystoupení sboru Vox 
coloris Gymnázia Ústí nad Orlicí. Vyvrcholením 
tradičního koncertu byla Česká mše vánoční 
„Hej, mistře!“ od Jana Jakuba Ryby v podání 
smíšených pěveckých sborů Alou Vivat Ústí 
nad Orlicí, Familia Cantorum Letohrad, Cecilské 
hudební jednoty Ústí nad Orlicí a Campanula 
Dolní Dobrouč.

Výtěžek dvacáté třetí Tříkrálové sbírky, je 
určen především na podporu charitních služeb 
v našem regionu. Služby Oblastní charity využí-
vají mladí i staří - lidé čelící nemocem a zdravot-
ním potížím, chudobě či samotě. Také v tomto 
ročníku Tříkrálové sbírky podpořili dárci charitní 
služby na Orlickoústecku. Například sociálně 
terapeutické dílny, Centrum Pod střechou a čin-
nost jeho služeb, pečovatelskou službu, domácí 
hospic ALFA-OMEGA, rodinná centra, sociální 
rehabilitaci, nízkoprahové denní centrum pro 
osoby bez přístřeší a řadu dalších.

-LP-

Držte si klobouky, jedeme z kopce! Divadelní 
spolek VICENA zve na 3. ročník Plesu na Scéně 
s podtitulem „Kloboukový“, který se uskuteční 
v pátek 3. března od 19.00 v Malé scéně v Ústí 
nad Orlicí. Připravujeme pro Vás bohatý pro-
gram, nebude chybět předtančení ani tombola. 
Ty nejostřejší vypalovačky vytáhne z klobouku 
skupina TIGER SWING. Kostýmy jsou vítány, ori-
ginální pokrývka hlavy nutná! Vstupenky v ceně 
230 Kč bude možné zajistit během února na 
baru v Malé scéně (733 617 721). Neváhejte, 
vzhledem k velikosti sálu je kapacita omezená.

Více informací na vicena.cz, 
Facebooku či Instagramu.

Tříkrálový koncert

Ples na Scéně

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 zastupi-
telstva města, odkazujeme na § 4a tiskového 
zákona: „Vydavatel periodického tisku územ-
ního samosprávného celku je povinen poskyto-
vat objektivní a vyvážené informace o územním 
samosprávném celku a poskytnout přiměřený 
prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje 
názory členů zastupitelstva územního samo-
správného celku, týkající se tohoto územního 
samosprávného celku.“ 

Úspory ano, či ne?
 „Tím druhým momentem je zodpovědnost, s 
níž přistupujete k nutnosti šetřit elektřinou a 

plynem. Nejen proto, že tak šetříte vaše vlastní 
peníze. Ale také proto, že tak přímo pomáháte 
naší ekonomice a celé naší republice, aby tuto 
energetickou krizi přečkala s co nejmenšími 
škodami“. 
Na úvod jsem si dovolil vypůjčit citát předsedy 
vlády z jeho posledního projevu. Musím, mu dát 
chtě nechtě za pravdu v tom, že při menší spo-
třebě energií ušetřím peníze. Na další, v projevu 
zmíněné tvrzení, už mám názor jiný.
Pozorovali jste v poslední době v našem městě, 
že by se, byť energetická krize zuří už přes rok, 
začalo energiemi šetřit? Já ne. Navrhl jsem 
proto na zastupitelstvu města, abychom při-
stoupili v nočních hodinách, kdy je po půlnoci 
pohyb občanů v ulicích mizivý, k vypnutí veřej-
ného osvětlení. Stejně tak postupuje řada jiných 

měst v naší zemi. Namátkou uvedu Skuteč, 
Hrochův Týnec, Jeseník. Úspora při vypnutí jen 
v pracovních dnech představuje za rok částku 
1,1 mil. korun. O víkendu, kdy se lidé baví dlouho 
do noci, navrhuji svítit i nadále. Kromě finanční 
úspory představuje vypnuté osvětlení i lepší 
podmínky pro kvalitnější spánek. Pozorovatelé 
hvězd ocení snížení světelného smogu, ekolo-
gové snížení emisí skleníkových plynů. A což 
teprve milenci v létě…
V době uzávěrky tohoto listu (10. ledna) není 
o řešení rozhodnuto. Rada města, v níž SPD 
nemá zastoupení, zadala teprve Tepvosu zpra-
cování právní analýzy. Asi máme na všechno 
dost času.

Martin Dudla (SPD a nezávislí)
/redakčně neupraveno/

Příspěvky zastupitelů města

Různé

Inzerce

Koupíme RD nebo chalupu k trvalému bydlení 
v Ústí nad Orlicí nebo v okolí cca do 20 km. 
V dobrém stavu s dispozicí 4+1 a větší nebo 
s možností dostavby dalších místností. Jsme 
přímí zájemci. Koupě od majitele i  od RK. 
Úspěšný tip hodnotně odměníme. 
Tel. 608 039 239.

Pedikúra – manikúra u Roškotova divadla. 
Romana Šimková, mob.: 732 819 977, 10.00 – 
19.00 hodin.

Koupím gramofonové LP desky do své archivní 
sbírky. Nesbírám vážnou hudbu, lidovky ani 
dechovky. Platba ihned v hotovosti. Děkuji za 
nabídky na tel.: 724 22 92 92 nebo e-mail: 
Fiat1955@seznam.cz

Nabízím pletení: kojenecké soupravy, men-
ší-větší čepice, svetry, čelenky, ponožky. Za 
rozumnou cenu. Tel.: 737 426 124.

Soubor C-Dance 
vás srdečně zve k tanci
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Zveme vás na kurzy sebeobrany Gaku-do, které 
pořádáme každé úterý v čase od 18.00-19.00 
hodin v tanečním sále v budově DDM a vede je 
Mgr. René Nedvěd. Sraz před budovou je v 17.55 
hodin. Kurzy vás naučí: jak se bránit, zvýší vám 
kondici a sebevědomí, naučí vás, abyste v kon-
fliktní situaci nepropadli panice a věděli si rady 
apod. Cena pro členy je 40 Kč a pro nečleny 70 
Kč. S sebou si vezměte pohodlné oblečení. Rádi 
přivítáme nové zájemce o sebeobranu.

Orel jednota Ústí nad Orlicí
oreluo@seznam.cz, oreluo.webnode.cz

Ve středu 28. 12. se v Restauraci Babyka konal 
vánoční turnaj v kulečníku v disciplíně hra na 4 
koule, na kterém se sešlo 14 hráčů, kteří byli 
rozděleni do dvojic. Turnaj se hrál na čtyři koule 
systémem 5 náběhů do 100 bodů. Vítězem se 
stala dvojice M. Boušek a M. Pospíšil.
Touto cestou bych chtěl poděkovat všem spon-
zorům: Restaurace Babyka, Drumel a Co Česká 
Třebová, Restaurace Zastávka. Indigo, Textilní 
galanterie Ústí n.O.

František Valášek
pořadatel turnaje

Otevírací doba lezení pro veřejnost
Úterý: 19.30 – 21.00 hodin
Čtvrtek: 19.00 – 20.30 hodin
Neděle: 16.00 – 17.30 hodin

Nově nutná rezervace na horoduha.cz.
Informace: horoduhauo@gmail.com.

STUDIOBART - jóga, zdravá záda, cvičení pro 
děti (Smetanova 470, pod Popradem).

Připravili jsme pro Vás pestrou nabídku - 
novinka - SM TAHY+VÁLCE, jóga, zdravá záda, 
pilates, cvičení pro seniory, cvičení pro děti 
s fyzioterapeutkou, street dance.

Pilates kurz od začátku února - každé úterý. 
Info na: pavlina.dvoranova@gmail.com, tel.: 
732552850.

Cvičení pro seniory - ranní nádech s Danou 
Holubářovou - čtvrtky 8.15 hodin.
Můžete se těšit na lekce vinyasa jógy s Bar-
čou, zdravých zad s Market a Veru, vitality jógu 
s Růžou. Pro maminky jsme připravili cvičení po 
porodu - středy 10.00 hodin.

Sledujte náš web studiobart.cz, či pište na 
info@studiobart.cz, rádi Vás budeme o novin-
kách informovat.

Kurzy sebeobrany GAKU-DOVánoční turnaj Lezecká stěna DDM 
pro veřejnost

STUDIOBART zve na cvičení

50. ročník tradičního běhu do vrchu na Andrlův 
chlum se uskutečnil v sobotu 7. ledna. Zúčast-
nilo se ho celkem 98 běžců, kteří byli rozděleni 
do 11 kategorií. Mezi nimi byli také dva ous-
tečtí dobrovolní hasiči, kteří závod absolvo-
vali v hasičské výstroji. Ti úspěšně zdolali trať 
dlouhou 2,5 km s převýšením 209 metrů za 
25 minut.

Na trase závodu od startu na Mendriku až do 
cíle u chaty Hvězdy se běžci museli vypořádat 
s nepříjemnou nástrahou v podobě rozbláce-
ných úseků. Nejrychlejším závodníkem se stal 
20letý David Bílek z Ústí nad Orlicí, který doká-
zal trasu zvládnout v čase 9 minut a 44 sekund.
Po doběhu se konalo slavnostní vyhlášení 
výsledků a předání cen nejlepším běžcům.

-LP-

Půl století běhu na Andrlův chlum

T. J. Sokol Ústí nad Orlicí uspořádala při příleži-
tosti 160. výročí založení Sokola a 135. výročí 
založení Sokola v Ústí nad Orlicí ve čtvrtek 
29. 12. 2022 míčový 5boj dvojic. V pouze tem-
perované Sokolovně se zúčastnily 4 mužské 
a 3 smíšené dvojice. V obvyklých disciplínách 
nohejbal, volejbal, kopaná, basketbal a stolní 
tenis se soupeřilo do odpoledních hodin. Zví-
tězili Pepa Kvapil s dcerou Hankou, 2. místo 
obsadili Petr Sršeň a Tonda Gubka a třetí skon-
čili senioři Václav Kopřiva a Petr Kříž. Bodové 
rozdíly i na dalších místech byly velmi těsné. 
Po výborném guláši obdrželi všichni účast-
níci věcné ceny, na jejichž zajištění se podílelo 
město Ústí nad Orlicí. Již tradičně byli účastníci 
zárukou pohodového průběhu soutěže!

-PK-

Míčový 5boj dvojic

Účastníci 5boje 2022, zleva stojí: David Fišer, Jakub Fišer, Petr Knob, Pepa Kvapil, Standa Knob, Hanka 
Kvapilová, Petr Sršeň, Tonda Gubka, Pavel Onderka, Martina Pötterová, Zdeněk Vítek, Terka Pötterová, 
Vašek Kopřiva a Petr Kříž.
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Různé

Ústí na sociálních sítích

V roce 2022 to bylo již 21 let, co vás prostřed-
nictvím našich webových stránek informujeme 
o dění v Ústí nad Orlicí. V roce 2022 jsme při-
nesli fotografie, videa a informace z více jak 
320 akcí z města a jeho okolí.
V archivu je v současnosti na 800 tisíc převážně 
fotografií a videí o celkové velikosti přesahující 
3 TB dat.

V roce 2022 byl obsah našeho webu zobrazen 
620 tisíci unikátními zobrazeními.
Dále jsme v minulém roce na serveru YouTube, 
prostřednictvím našeho video kanálu, uveřejnili 
přes 100 videí z akcí. 
Náš youtube kanál dosáhl téměř 4,6 milionu 
zhlédnutí a v současné době máme na 4400 
odběratelů!
Kromě webu všechny akce a informace zveřej-
ňujeme také na našem facebookovém profilu - 

https://www.facebook.com/mestouo, kde nás 
sleduje na 5000 lidí a na INSTARGRAMU, kde 
máme před 1000 sledujících.
Pokud tedy chcete být vždy včas informování 
sledujte náš web a zaregistrujte si odběr novi-
nek vpravo dole na webu vyplněním Vašeho 
emailu a odesláním tlačítkem Předplatné!
Případně využijte aplikaci Mobilní rozhlas - 
ustinadorlici.mobilnirozhlas.cz/

QR C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE

QR C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE

QR C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE

QR C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE

QR C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE

QR C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE

QR C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE

QR C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE

QR C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE

QR C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE

QR C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE

QR C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE

QR C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE

QR C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE

QR C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE

QR C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE

QR C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE

QR C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE

QR C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE

QR C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE

QR C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE

QR C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE

QR C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE

QR C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE

QR C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE

QR C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE

QR C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE

QR C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE

QR C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE

QR C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE

QR C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE

QR C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE

QR C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE

QR C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE

QR C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE

QR C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE Q

R C
ODE

Inzerce

Inzerce



Sport

[24]02 / 2023

 

Periodický tisk územně samosprávného celku

Měsíčník pro občany města Ústí nad Orlicí. 
Vydává Město Ústí nad Orlicí 
Sychrova 16, Ústí nad Orlicí 
tel.: 465 514 313, e-mail: prazakova@muuo.cz 
IČO: 279 676, ustinadorlici.cz

Redaktorka: Zuzana Pražáková 
Grafický návrh: Studio Divize Praha 
Sazba, zlom, DTP: Jaroslav Prossa 
 
Autoři příspěvků: 
Dana Pokorná -DP-, Lukáš Prokeš -LP- 
Foto: Lukáš Prokeš a archiv města 
Tisk: Heat-Tech, s.r.o., Dolní Čermná 231, 
tel: 731 617 961 
Cena: Zdarma 
 
Uzávěrka ÚL 3/2023 je 9. 2. 2023 
Číslo 2/2023 vychází 26. 1. 2023. 
Roznáší Česká pošta 
MK ČR E100 39

Ústecké listy

Krytý plavecký bazén
Krytý plavecký bazén má právo na změnu pro-
vozních hodin pro veřejnost, na omezení rela-
xačního centra a ostatních atrakcí.

Raději se včas informujte na tel.: 734 353 475

Omezení plaveckých drah:
po | 16:00 – 17:00 | 2 dráhy
út + čt | 15:00 – 19:00 | 2 dráhy

Nabízíme kurzy:
Plavání kojenců a batolat, tel.: 775 858 670
Plavání dětí s rodiči, tel.: 777 673 357
Plavecký kurz DELFÍN, tel.: 605 079 633

Akce:
10. 2. | 20:00 – 22:00 | Nahaté koupání
každé úterý | 19:00 – 20:00 | Aqua aerobic
každé úterý | 20:00 – 21:00 | Kondiční plavání

tel.: 734 353 473, bazenusti.cz
Q. Kociana 382, 562 01 Ústí nad Orlicí

Centrum RIO
Alpinning, Indoor Cycling, TRX, Flowin,
Kruhový trénink, Fitbox.

Rezervace: tepvos.cz/rezervace
tel.: 777 673 359, bazenusti.cz

Polská 1360, 562 01 Ústí nad Orlicí

Sauna
Pro aktuální informace sledujte naše webové 
stránky bazenusti.cz.

Po  15:00 – 21:00 společná
Út  13:00 – 21:00 ženy
St  13:00 – 21:00 muži
Čt  13:00 – 18:00 ženy
  18:00 – 21:00 muži
Pá  13:00 – 21:00 muži
So  15:30 – 18:30 ženy
  18:30 – 21:00 společná
Ne  14:00 – 21:00 společná
Sanitární den 6. 2.
 tel.: 774 673 365, bazenusti.cz

V Lukách, 562 01 Ústí nad Orlicí

Skatepark
Pondělí – pátek 15:00 – 20:00
Sobota – neděle 13:00 – 19:00
Více informací na bazenusti.cz nebo se infor-
mujte na: info@skateparkustinadorlici.cz

tel.: 734 172 397, bazenusti.cz
V Lukách, 562 01 Ústí nad Orlicí

Zimní stadion
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  15:00 – 16:30 dospělí
Čt  15:00 – 16:30 děti do 15 ti let
  17:00 – 18:30 dospělí
Pá  15:00 – 16:30 děti do 15 ti let

tel.: 734 353 473, bazenusti.cz
Q. Kociana 382, 562 01 Ústí nad Orlicí

Krytý plavecký bazén – provozní doba únor

Den Datum Ranní plavání Plavání pro veřejnost Relaxační centrum

St 1. 2. 17:30 – 21:00 17:30 - 21:00

Čt 2. 2. 05:30 – 07:55 14:30 – 21:00 15:00 - 21:00

Pá 3. 2. 05:30 – 07:55 08:00 – 21:00 08:00 – 21:00

So 4. 2. 09:00 – 21:00 09:00 - 21:00

Ne 5. 2. 08:00 – 20:00 08:00 - 20:00

Po 6. 2. SANITÁRNÍ DEN

Út 7. 2. 05:30 – 07:55 14:30 – 19:00 15:00 - 19:00

St 8. 2. 17:30 – 21:00 17:30 - 21:00

Čt 9. 2. 05:30 – 07:55 14:30 – 21:00 15:00 - 21:00

Pá 10. 2. 05:30 – 07:55 14:00 – 20:00 14:00 - 20:00

So 11. 2. 09:00 – 21:00 09:00 - 21:00

Ne 12. 2. 08:00 – 20:00 08:00 – 20:00

Po 13. 2. 14:00 – 21:00 15:00 - 21:00

Út 14. 2. 05:30 – 07:55 14:30 – 19:00 15:00 - 19:00

St 15. 2. 17:30 – 21:00 17:30 – 21:00

Čt 16. 2. 05:30 – 07:55 14:30 – 21:00 15:00 – 21:00

Pá 17. 2. 05:30 – 07:55 14:00 – 21:00 14:00 – 21:00

So 18. 2. 09:00 – 21:00 09:00 - 21:00

Ne 19. 2. 08:00 – 20:00 08:00 – 20:00

Po 20. 2. 14:00 – 21:00 15:00 - 21:00

Út 21. 2. 05:30 – 07:55 14:30 – 19:00 15:00 - 19:00

St 22. 2. 17:30 – 21:00 17:30 - 21:00

Čt 23. 2. 05:30 – 07:55 14:30 – 21:00 15:00 - 21:00

Pá 24. 2. 05:30 – 07:55 15:30 – 21:00 15:30 - 21:00

So 25. 2. 09:00 – 21:00 09:00 - 21:00

Ne 26. 2. 08:00 – 20:00 08:00 - 20:00

Po 27. 2. 14:00 – 21:00 15:00 - 21:00

Út 28. 2. 05:30 – 07:55 14:30 – 19:00 15:00 - 19:00

Rekreační služby a sportoviště Tepvos


