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Vstupenky na hudební festival

Začal předprodej vstupenek na 18. ročník 
hudebního festivalu Kocianovo Ústí, který 
se uskuteční od 1. do 6. 5. Vstupenky lze 
zakoupit online na webu Klubcentra nebo v IC 
v budově radnice. klubcentrum.cz
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Březnové hledání Stromoucha

Sbor pro záchranu hradu Lanšperka Vás zve na 
22. ročník turistického pochodu Hledání Stro-
moucha, který se uskuteční v sobotu 4. 3. Start 
je od 7.00 do 10.00 hodin v Chaplin Restau-
rantu, cíl do 18.00 hodin. lansperk-sbor.cz.
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... je důstojnější zapřít se a snášet ceny energií 
a jejich výši, anebo se vzepřít současné situaci 
a zhasnout navždy?
Vážení spoluobčané, parafrází nejslavnějšího 
monologu prince Hamleta reaguji na příspěvek 
zastupitele (Ústecké listy 02/2023 – Úspory 
ano, či ne?). V článku je opakován návrh, který 
byl předložen zastupitelstvu města. Konkrétně 
se jedná o vypnutí veřejného osvětlení. Motivací 
je úspora dosažená snížením spotřeby ener-
gie. Zastupitelé byli na svém lednovém zase-
dání seznámeni se stanoviskem rady města 
k tomuto návrhu, který nyní poskytuji i vám.
Stanovisko vychází z doporučení společnosti 
TEPVOS a vyjádření Policie ČR. V obou přípa-

dech je město upozorněno na platnou legisla-
tivu, která mj. neumožňuje kompromisní řešení 
v podobě vypínání veřejného osvětlení tzv. ob 
stožár, nebo svícení pouze na kritických mís-
tech, přechodech pro chodce apod. Policie 
navíc upozorňuje na potencionální snížení bez-
pečnosti ve městě z hlediska pocitu občanů, 
riziko navýšení kriminality a v neposlední řadě 
také na dopravní bezpečnost s možným zvý-
šením počtu dopravních nehod. Na základě 
uvedeného rada města nepřistoupila na návrh 
zastupitele, tedy k omezení veřejného osvětlení 
v popůlnočním čase. Vedení města upřednost-
ňuje bezpečnost občanů. Uspořené finanční 
prostředky za sníženou spotřebu elektrické 

Svítit, nebo nesvítit – to je otázka:
energie nemohou být motivací na úkor snížení 
kvality života a bezpečí občanů.
Vážení spoluobčané, v této souvislosti je záro-
veň nezbytné zdůraznit, že městská společnost 
TEPVOS veřejné osvětlení postupně moderni-
zuje. V období do roku 2018 byla provedena 
kompletní výměna starých výbojek za novější 
sodíkové, čímž bylo dosaženo snížení spotřeby 
o cca 40 %. V období od roku 2019 se prů-
běžně mění sodíkové výbojky za LED svítidla. 
Díky tomu dochází nyní ke snížení spotřeby 
o dalších cca 17 %.

Petr Hájek
starosta města

Kultura

Pestrá nabídka táborů DDM

Dům dětí a mládeže DUHA připravil na letní 
prázdniny pestrou paletu pobytových a pří-
městských táborů pro děti od 6 do 17 let. Při-
hlašování do vámi vybraných táborů bude zahá-
jeno 1. 4. na ddm-usti.cz ikona „Přihlašovadlo“.
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Pro děti a mládež Sport
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Radniční koalice, kterou po zářijových komunál-
ních volbách vytvořily SNK Oušťáci, SNK Ústí 
Žije, ODS a KDU-ČSL, vydala Programové pro-
hlášení. Dokument obsahuje základní priority, 
které si koalice určila v následujícím čtyřletém 
funkčním období a specifikuje cíle, jichž chce 
dosáhnout. „Cílem programového prohlášení 
je zodpovědné hospodaření, plnění finančních 
závazků a přirozený rozvoj města. Ve spolu-
práci s ostatními členy zastupitelstva budeme 
usilovat o bezpečné a pozitivně se rozvíjející 
město včetně všech jeho částí. Naší snahou 
bude vytvářet příznivé podmínky a  podpo-
rovat všestranné aktivity, které povedou ke 
spokojenému životu našich občanů,“ deklarují 
v Programovém prohlášení koaliční zastupitelé. 

Záměry koaličních partnerů jsou zde rozděleny 
do deseti programových priorit:

1. Hospodaření města
2. Investice
3. Rozvoj města a pracovní příležitosti
4. Bydlení a místní doprava
5. Městem zřízené organizace a společ-

nosti, správa majetku
6. Životní prostředí
7. Památková péče, kultura, sport, volný čas
8. Školství, sociální služby a zdravotnictví
9. Bezpečnost
10. Informovanost a komunikace s občany
S Programovým prohlášením se můžete sezná-
mit na webových stránkách města.

-DP-

Koalice vydala Programové prohlášení

V lednu se konalo další z každoročních setkání 
vedení města s místními podnikateli. 
Starosta Petr Hájek spolu s místostarosty 
Jiřím Preclíkem, Pavlem Svatošem a Matou-
šem Pořickým pozvali několik desítek předsta-
vitelů ústeckých firem ke společnému setkání, 
které umožní vedení města a podnikatelům 
lépe spolupracovat. 
Tato neformální setkání jsou důležitým způ-
sobem, jak si vedení města může vyslechnout 
názory a připomínky místních podnikatelů.

-LP-

Město i  letos bude udělovat dotace z  pro-
gramu, 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 zadržování 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 požá-
dali 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 podporova-
ných oblastí může činit až 50 tisíc korun.

-DP-

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 formu-
láři Nominace 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, 

cestovního ruchu a propagace

Vedení města se setkalo 
s podnikateli

Podporujeme projekty ve  
prospěch životního prostředí

Výzva k předkládání nominací na ocenění udělovaná městem
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Zvu vás ke sledování nově založených face-
bookových stránek architekta města Ústí nad 
Orlicí, které slouží jako informační platforma 
pro komunikaci s veřejností o architektuře a při-
pravovaných akcích. 
Pokud vás zajímají novinky ze světa architek-
tury, urbanismu, veřejného prostoru, nebo se 
jen chcete dozvědět o přednáškách, procház-
kách s městskou architektkou a diskutovat 
o možnostech úpravy prostor ve vašem městě, 
najdete je ve vyhledávání pod jménem Architekt 
města Ústí nad Orlicí. Těším se na vaše názory 
a podněty.

Ing. arch. Petra Coufal Skalická

Město Ústí nad Orlicí pořádá ve dnech 
5. června – 10. června 2023 tradiční městskou 
akci „Město v pohybu – týden dobré pohody“. 
Kulturní program akce se koná v prostoru Míro-
vého náměstí denně do pozdních večerních 
hodin. Město poptává pro tuto akci dodava-
tele občerstvení. 
V případě Vašeho zájmu Vás žádáme o podání 
písemné nabídky nejpozději do 10. března 2023 
do 14.30 hodin na podatelnu Městského úřadu 
Ústí nad Orlicí, adresa: Městský úřad Ústí nad 
Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí. 

Nabídky doručené po uplynutí stanovené lhůty 
již do poptávkového řízení nebudou zařazeny. 
Nabídku doručte v zalepené obálce označené 
„Poptávkové řízení akce Město v  pohybu 
2023 – neotvírat – odbor ŠKPC“.

Bližší informace v případě zájmu poskytne 
Ing. Lucie Felgrová,

vedoucí Odboru školství, kultury, sportu, 
cestovního ruchu a propagace, 

mob.: 736 516 270.

Cenu veřejnosti v soutěži Recykluj[OU] a malu-
j[OU] získala Johanka Jentschke, v online hla-
sování získala největší počet hlasů. Johanka 
již vyhrála kategorii D určenou starším žákům. 
Jsme rádi, že se názor veřejnosti shoduje 
s odbornou porotou. Na Johančině obrázku jsou 
symbolicky dvě cesty, recyklace vede ke krásné 
krajině, život bez třídění odpadů ke zmaru. Jak 
nám Johanka prozradila při přebírání ceny, 
výtvarná činnost patří mezi její velké koníčky, je 

žákyní výtvarného oboru ZUŠ Jaroslava Koci-
ana. Město Ústí nad Orlicí využilo jejího talentu 
již jednou, Johančin obrázek se objevil v kalen-
dáři města pro rok 2022, kterým se prezentoval 
právě výtvarný obor zušky.
Děkujeme všem, kteří se do výtvarné soutěže 
zapojili, ať už jako soutěžící nebo hlasující v Ceně 
veřejnosti a těšíme se na další ročník soutěže.

-DP-

Architektka na Facebooku 
města

Poptávkové řízení 
na dodavatele občerstvení

Předali jsme Cenu veřejnosti ve výtvarné soutěži

Zkuste si letos zaplatit poplatek za 
odpad kartou nebo mobilní aplikací
Místní poplatek ze psa i za obecní systém odpa-
dového hospodářství můžete zaplatit prostřed-
nictvím mobilní aplikace ve svém telefonu nebo 
prostřednictvím platební karty.
Pokud máte mobilní aplikaci s internetovým 
bankovnictvím, nebo chcete poplatek zaplatit 
prostřednictvím platební karty, využijte k platbě 
platební portál města.
Při platbě přes platební portál nemusíte znát 
výši poplatku po slevě ani svůj variabilní sym-
bol. Stačí navštívit web města a v záložce Pla-
tební portál https://platby.muuo.cz/zpo/platby 
si tyto informace jednoduše a rychle dohledat. 
Na tomto místě můžete poplatek také zapla-
tit, a to buď prostřednictvím své platební karty, 
nebo ze svého účtu po vygenerování QR kódu 
ve Vaší mobilní aplikaci s internetovým ban-
kovnictvím.

Místní poplatky hradí i občané Ukra-
jiny s vízem strpění
V roce 2023 přichází změna pro občany, kteří 
přišli do našeho města v souvislosti s válečným 
konfliktem na Ukrajině a v České republice 
pobývají s vízem strpění. Loni byly těmto oso-
bám prominuty místní poplatky za komunální 
odpad a ze psů.

Pro rok 2023 finanční odbor rozhodnutí o pro-
minutí poplatků nevydá. Prosíme, pokud patříte 
k těm, kteří ukrajinským uprchlíkům pomáhají, 
nebo jste s nimi v kontaktu z jiného důvodu, 
upozorněte je na tuto povinnost.

K reklamním cedulím je třeba získat 
povolení
Pokud se rozhodnete zviditelnit svůj obchod 
nebo provozovnu venkovní reklamou, není 
možné ji umístit jen tak na chodník. Předtím 
byste měli získat povolení ke zvláštnímu užívání 
veřejného prostranství. Toto povolení si můžete 
vyřídit na odboru dopravy (kontaktní osoba Bc. 
Jan Gregar), místní poplatek za zábor veřej-
ného prostranství se hradí na finančním odboru.

Občané s pobytem na úřední adrese 
(radnici)
Upozorňujeme občany s pobytem na adrese 
Sychrova 16, že pobyt na úřední adrese je 
nezbavuje povinnosti hradit místní poplatky.
Pokud máte pobyt nahlášen na radnici, prověřte 
si na finančním odboru nebo na webu města 
v sekci Platební portál, že poplatky nedlužíte. 
Doručování zásilek je v tomto případě kompli-
kované a může mít za následek i to, že úřad 
bude muset v rámci daňového řízení dojít až 
k vymáhání prostřednictvím exekuce.

Informace finančního odboru MěÚ

Na konci ledna byl zvolen nový prezident repub-
liky Petr Pavel. V Ústí nad Orlicí dosáhla volební 
účast ve druhém kole voleb 71,85 %, což je 
7875 z 10 960 voličů. 

Nejvyšší účast v našem městě byla zazname-
nána na okrsku č. 5 ve výškové budově v ulici 
Tvardkova, a to 79,29 %. 

V Ústí nad Orlicí získal Petr Pavel 4 764 hlasů, 
Andreji Babišovi dalo hlas 3 067 voličů.

-LP-

Prezidentské volby
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V úterý 24. ledna se uskutečnilo letošní první 
pracovní setkání vedení našeho města s hejt-
manem Pardubického kraje Martinem Neto-
lickým. Hlavními body setkání byla výstavba 
nových ateliérů ústecké umprumky nebo pro-
blematika dopravy.
Podle hejtmana Netolického postupně dochází 
ke zpřesňování projektu výstavby nových ateli-
érů Střední školy uměleckoprůmyslové v býva-
lém areálu Perla 01. Zároveň byla vyjasněna 
definitivní varianta výstavby. Pardubický kraj 
v současné době mění projekt stavby a hledá 
cesty pro financování stavby z  evropských 
zdrojů. Kraj připravuje v první polovině roku 
podání žádosti do národního plánu obnovy, 
který je mimo jiné zaměřen na revitalizaci 
brownfieldů průmyslových areálů. Investice ve 
výši téměř 200 milionů korun výrazným způso-
bem pomůže rozvoji uměleckoprůmyslových 
oborů. Pokud vše půjde podle plánu, mohla by 
být výstavba nových ateliérů zahájena začát-
kem roku 2024. Dále hejtman informoval o při-
pravované rekonstrukci silnice z Českých Lib-
chav na Choceň, jejíž první etapa v úseku České 
Libchavy  – Rozsocha začne v  tomto roce. 
Hovořilo se také o silnici pod lesem v Kerhar-
ticích, jejíž rekonstrukci stále komplikuje velmi 
nestabilní podloží. Podle hejtmana Netolického 
byla komunikace původně určena pro menší 
dopravní zátěž a nyní se možnými variantami 
řešení zabývají experti na dopravní stavby.

-LP

Radní jednali s hejtmanem

Město Ústí nad Orlicí zveřejňuje záměr 
prodeje bytové jednotky do osobního 
vlastnictví

Jedná se o záměr prodeje bytové jednotky č. 
876/2 o velikosti 1+1, Smetanova 876, Ústí 
nad Orlicí o  celkové podlahové ploše bytu 
včetně příslušenství 55,15 m2, včetně spo-
luvlastnického podílu ve výši 1631/10000 na 
budově č.p. 876 a st.p.č. 1175 a dále podílu ve 
výši 1674/10000 na p.p.č. 1671/2 vše v obci 
a k.ú. Ústí nad Orlicí.

Byt se nachází v prvním nadzemním podlaží. 
Minimální kupní cena je stanovena ve výši 
1.511.100 Kč.

Bližší informace o podmínkách prodeje a nále-
žitostech nabídky získáte na úřední desce Měst-
ského úřadu v Ústí nad Orlicí, na elektronické 
úřední desce na ustinadorlici.cz v sekci úřad 
- úřední deska a na e-mailové adrese: colli-
nova@muuo.cz nebo na tel.: 465 514 262, 
777 736 318 (vyřizuje E. Collinová).

Záměr prodeje bytové jednotky
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Pokud si život bez knih nedokážete předsta-
vit, jste „stálým hostem“ v ústecké městské 
knihovně. Nabízí kolem osmdesáti tisíc svazků, 
které stačí otevřít a začít objevovat nové světy, 
nové obzory. O tom, jak se městské knihovně 
daří, jaké novinky pro své čtenáře připravuje, 
jsme hovořili s její ředitelkou Janou Kalouskovou.

Chystáte v rámci celostátní akce Březen – 
měsíc čtenářů nějaké akce?
Ano, i letos se naše knihovna zapojí do celo-
státní akce Březen - měsíc čtenářů, který má 
letos motto Zpátky do knihoven. Jsem ráda, že 
jsme během celé covidové epidemie připravo-
vali našim čtenářům tašky s knihami, takže nyní 
nemáme úbytek čtenářů, jako jiné knihovny, 
které byly dlouhodobě uzavřeny. Velice si pova-
žuji, že nám čtenáři zůstali věrní. V březnu se 
bude v knihovně konat pravidelná přednáška 
Akademie volného času, dvě vzdělávací akce 
pro seniory Chytrý mobil, akce pro děti a také se 
zapojíme do celonárodní Noci s Andersenem.

Kolik knih má knihovna ve svém fondu 
a kolik registruje čtenářů? Čtou více muži 
nebo ženy?
V  našem fondu máme kolem 80 tisíc knih, 
registrovaných, tedy platících čtenářů, máme 
přes 2000. Nedá se říci, zda čtou více muži či 
ženy, ale snažíme se nakupovat kvalitní litera-
turu, aby měli čtenáři z čeho vybírat.

Který žánr je ve vaší knihovně nejčtenější?
Nejčtenější jsou české detektivky a těší mě, že 
se oblibě těší současní čeští autoři.

Podle jakého klíče vybíráte nové knihy? 
Zohledňujete přání čtenářů? Kolik knih 
ročně koupíte?
Ročně nakoupíme přibližně 2 500 knih - v Česku 
ročně vychází kolem 17 tisíc titulů nových knih. 
Nové knihy vybíráme dnes už přes elektronický 
systém našich smluvních dodavatelů s výhod-
ným rabatem. Uvědomuji si, že je potřeba pod-

porovat i místní knihkupce, aby nemusili svá 
knihkupectví zavírat. K přání čtenářů přihlížíme, 
ale snažíme se vyhýbat nákupu bulváru a čer-
vené knihovny, přece jen by knihy měly přispívat 
ke kulturnímu rozvoji čtenářů.

Naopak, jak často se vyřazují staré knihy 
a co se s nimi děje?
Knihy vyřazujeme bohužel především kvůli 
opotřebování a také nedostatku skladových 
prostor, samozřejmě nevyřazujeme knihy svě-
tových autorů a regionální literaturu. Knihy ode-
píšeme a nabízíme pak v našem mini antikvari-
átu k rozebrání čtenáři.

Vedle půjčování knih, jaké další služby vaše 
knihovna nabízí?
Pořádáme pravidelné večerní přednášky cyklu 
Akademie volného času, také pořádáme před-
nášky se zajímavými osobnostmi a každý rok 
připravujeme přednášku pro studenty gymná-
zia. V loňském roce přednášela pro studenty 
gymnázia vrchní státní zástupkyně JUDr. Lenka 
Bradáčová, předloni nový pan prezident, tehdy 
ještě generál Petr Pavel nebo novinářka Petra 
Procházková.

V knihovně se konají různé akce, přednášky, 
workshopy a podobně. Jaký je o ně zájem?
O přednášky bývá zájem, především, když u nás 
přednášejí osobnosti jako pan profesor Hilský 
nebo profesor bostonské university Igor Lukeš. 
Bohužel epidemie měla vliv i na návštěvnost 
přednášek. Lidé nepřestali chodit do knihovny 
půjčovat si knihy, ale už méně navštěvují večerní 
akce, tam se nám navracejí pomaleji.

Chystáte nějaké novinky?
V loňském roce jsme zavedli platby přes ter-
minál, zaměřujeme se na vzdělávací akce pro 
seniory a na malé čtenáře. Pravidelně každý 
měsíc se v knihovně setkáváme s maminkami 
na mateřské dovolené, které si u nás poví-
dají o knihách pro děti, a dokonce si vytvořily 
i facebookovou komunitu ústeckých maminek 
Bookstart - Maminky, které čtou dětem.

Dětskému světu dnes kralují média 
a moderní technika, nemají dnes knihovny 
nouzi o dětského čtenáře?
Ne, dětem v knihovně čteme a připravujeme 
pro ně zábavné a tvořivé programy, aby ale-
spoň v knihovně na chvíli na svět internetu 
zapomněly. Samozřejmě si samy vyhledávají 
informace o knihách v katalogu knihovny, ale 
jinak se snažíme s dětmi pracovat individuálně.

Máte vy sama čas číst knížky? Jací jsou vaši 
oblíbení autoři?
Snažím se najít si čas na čtení, abych uměla 
nabídnout a doporučit čtenářům kvalitní četbu, 
dokonce si již od dětství vedu čtenářský deník. 
Už jsem asi někde uváděla, že mojí oblíbe-
nou knihou je Zweigův Svět včerejška a kniha 
Sebastiana Haffnera Příběh jednoho Němce…

Ředitel Národní knihovny před dvěma lety 
řekl, že se knihovny mění a ty moderní nemů-
žou skončit jen u půjčování knih. Souhlasíte 
s tímto tvrzením?
Ano, souhlasím. Proto nabízíme veškeré infor-
mace o službách knihovny na webu, který se 
snažíme vytvářet jako informační portál nejen 
s katalogem knih naší knihovny, ale například 
i katalogy obecních knihoven okresu. Na webu 
nabízíme čtenářům i elektronické knihy nebo 
plné texty zákonů. Jsem ráda, že nám snadná 
dostupnost elektronických knih nesnížila zájem 
o půjčování klasických knih a neklesají nám ani 
počty čtenářů ani výpůjček.

Kde vidíte knihovnu za deset, dvacet let?
Tak to už bude spíše otázka pro mého 
nástupce, ale musím říci, že mám svoji práci 
a  naši knihovnu velice ráda, vždy jsem se 
snažila, abychom poskytovali čtenářům kva-
litní služby. Takže snad mám jen neskromné 
přání, aby knihovny nezanikly a zachovaly si 
své původní poslání býti otevřeným místem 
setkávání…

-DP-

Čtenáři zůstali knihovně věrní
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Městská policie informuje

Nevhodně zaparkované vozidlo
Dne 2. 1. 2023 odpoledne jsme řešili stížnost 
na nevhodně stojící vozidlo na sídlišti Štěp-
nice, které jeho řidič zaparkoval těsně u kon-
tejnerů na odpad, čímž k nim znemožnil přístup. 
Strážníci provedli šetření k osobě řidiče, který 
následně po vyrozumění místo uvolnil. Jeli-
kož se s podobnými stížnostmi čas od času 
setkáváme, chtěli bychom apelovat na řidiče, 
aby nespěchali ani při takové činnosti jako je 
parkování a včas si uvědomili, co a komu tím 
mohou zkomplikovat.

Nehlášená dopravní nehoda
Dne 8.  1.  2023 dopoledne došlo v  centru 
města k dopravní nehodě – sražení dopravní 
značky, kterou měl její původce nahlásit Policii 
ČR. To ale neučinil a z místa nehody odjel. Na 
kamerových záznamech jsme zjistili průběh 
a okolnosti nehody a věc jsme předali k doře-
šení Policii ČR.

Zkolaboval v bytě
Dne 13. 1. 2023 odpoledne jsme přijali ozná-
mení od staršího pána, který uvedl, že zkolabo-
val ve svém bytě v jednom z domů s pečovatel-
skou službou. Informaci jsme ihned předali na 
tísňovou linku Zdravotnické záchranné služby 
ČR a hlídka na místo vyjela s náhradním klíčem, 
aby umožnila bezodkladný přístup do bytu. 
Muži jsme poskytli základní pomoc a následně 
si ho již do své péče převzala posádka záchra-
nářů.

Vandalismus
Dne 14. 1. 2023 dopoledne jsme prověřovali 
oznámení, kdy v Hylvátech neznámý pachatel 
odkryl a poškodil patky lamp veřejného osvět-
lení. Díky kamerovým záznamům a všímavosti 
strážníků při pochůzce v rajonu se nám podařilo 

Policie České republiky varuje před podvody 
s investicemi do kryptoměny. Podvedeným je 
tentokrát senior z Orlickoústecka, který přišel 
o více než sto tisíc korun. 

Všechno začalo, když poškozeného kontak-
toval údajný zaměstnanec jedné firmy s tím, 
že na bitcoinovém účtu má 200 tisíc korun 
a on mu je chce poslat na jeho bankovní účet. 
Volající byl natolik přesvědčivý, že mu poško-
zený uvěřil. Aby ale tyto peníze mohl skutečně 
dostat, nechal se navést k instalaci programu 
do svého počítače a následně se přihlásil do 

LEDEN 2023

Pozor na falešné bankéře

zjistit a ztotožnit podezřelé osoby na zázna-
mech. Vzhledem k výši způsobené škody jsme 
případ předali k vyšetření Policii ČR.
Při naší práci se neobejdeme bez pomoci veřej-
nosti, a proto prosíme občany, pokud by byli 
svědky takového nebo podobného jednání, aby 
nám ho ihned nahlásili na tísňové lince 156. 
Zvýšíte tím šanci na dopadení vandalů, kteří 
konkrétně tímto jednáním mohou ohrozit třeba 
kolem procházející malé děti.

Zraněný pták
Dne 17. 1. 2023 vpodvečer zjistili strážníci 
uprostřed komunikace na Mendriku zraněného 
kačera. Bylo štěstí, že ho některý z projíždě-
jících řidičů vzhledem ke špatným světelným 
podmínkám nepřejel. Jeden ze strážníků se 
proto malého pacienta s bolavým křídlem ujmul 
a poskytl mu azyl v domácí péči.

Osobní bezpečnost nejmenších
Dne 24. 1. 2023 odpoledne jsme přijali ozná-
mení, kdy se u  jedné z místních základních 
škol měla v době polední pauzy pohybovat 
podezřelá osoba, nabízet přítomným dětem 
předměty a požadovat za to po nich sdělení 
adresy jejich bydliště. Případ si převzali k pro-
věření kolegové z Policie ČR. Tématu osobního 
bezpečí se věnujeme při pravidelných besedách 
s dětmi v rámci prevence kriminality. Mimo plán 
těchto besed jsme ihned poté navštívili žáky 
prvních stupňů základních škol a vysvětlili jsme 
jim nejdůležitější pravidla osobní bezpečnosti 
při styku s neznámou osobou. Podobné udá-
losti nepodceňujeme a přijali jsme dále v rámci 
služby příslušná kontrolní opatření. Šetření ve 
věci ale nakonec přineslo překvapivý zvrat. Celá 
situace před školou se totiž po důkladném 
prověření odehrála úplně jinak a k žádnému 
ohrožení dětí při ní nedošlo. Velkou roli přitom 

svého internetového bankovnictví. Celou dobu 
telefonního hovoru byl neznámým mužem 
ujišťován, že všechny tyto kroky jsou nutné 
k tomu, aby slíbené peníze získal. Po několika 
minutách hovoru a ujištění, že převod peněz 
proběhl v pořádku, však poškozený zjistil, že 
mu na jeho účtu nic nepřibylo, naopak mu tam 
chybí 115 tisíc korun. 

„Buďte velmi obezřetní a  nedůvěřujte kaž-
dému. Pokud vám někdo chce poslat jakékoliv 
peníze, opravdu k tomu nepotřebuje instalaci 
nových programů, ani vaše přihlášení do inter-

netového bankovnictví, nepotřebuje ani čísla 
platebních karet a další osobní údaje,“ varuje 
tisková mluvčí policie Pardubického kraje Dita 
Holečková.

sehrálo nepřesné vyhodnocení prvotních infor-
mací dospělými, jejich rozšíření mezi veřejnost, 
což bohužel probíhalo souběžně s policejním 
šetřením, a dále bezprostřední zveřejnění údaj-
ného incidentu na sociálních sítích, na které 
se začaly nabalovat další „zaručené“ zprávy 
o podobných událostech z okolních obcí.

Nepojízdné vozidlo
Dne 27. 1. 2023 krátce před 20.00 hodinou 
se na nás s prosbou o pomoc obrátila maji-
telka vozidla, které si ponechala zaparkované 
u vlakového nádraží v Kerharticích. Po návratu 
z cesty s ním chtěla odjet domů, ale vlivem mra-
zivějšího počasí ho nemohla nastartovat. Stráž-
níci následně oznamovatelce pomohli vozidlo 
přes startovací kabely zprovoznit.

Pomoc po telefonu
Dne 31. 1. 2023 dopoledne se na nás telefo-
nicky obrátila s prosbou o pomoc rozrušená 
žena, která ztratila peněženku s veškerými 
doklady, platebními prostředky a  čipovací 
kartou do zaměstnání. Aby toho nebylo málo, 
musela ještě řešit vážný zdravotní stav blíz-
kého rodinného příslušníka. Jelikož jsme žádný 
takový nález neobdrželi, s oznamovatelkou 
jsme po telefonu „prošli“ její předchozí den 
a přislíbili kontrolu městského kamerového sys-
tému na jí uvedených místech. Rovněž jsme ji 
po částečném uklidnění doporučili, aby si znovu 
pozorněji zkontrolovala své vozidlo. Tato rada 
se ukázala nakonec jako správná – paní svoji 
peněženku našla zapadlou v místě, kde to nej-
méně předpokládal

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

-policie-informuje
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Srdečně vás zveme na tradiční VELIKO-
NOČNÍ TVOŘENÍ, které se koná V PONDĚLÍ 
27. BŘEZNA v 15. 00 hodin v naší MŠ.
Můžete si u nás uplést pomlázku z vrbového 
proutí, ozdobit kraslice nebo si vyrobit veliko-
noční dekoraci.
Nachystáno bude vše, co budete potřebovat.
Společné odpoledne chceme také nabídnout 
jako příležitost poznat prostředí a atmosféru 
školky pro zájemce o zápis do naší MŠ.

Těšíme se na Vás!

Úspěch v literární soutěži
Dva žáci Základní školy Třebovská, Sofie Schwa-
bová (7. ročník) a Tobiáš Klouda (8. ročník), se 
zúčastnili literární soutěže O cenu Ludvíka Kun-
dery a ve své kategorii získali 3. místo.

Do letošního XIII. ročníku přišlo 116 příspěvků 
z celé republiky. Žáci si mohli vybrat ze dvou 
témat – Neobvyklé Vánoce a Třináctá komnata. 
Právě druhé téma inspirovalo Sofii a Tobiáše 
a jejich práce odbornou porotu zaujaly.

Mgr. Miroslava Kroulíková

Výsluňáčci a péče o zvířátka
V rámci environmentální výchovy a péče o pří-
rodu jsme 23. ledna přivítali návštěvu z Eko-
centra „Pasíčka“. Malé děti ze spodních tříd 
byly nadšeny živým ježečkem, který ale zrovna 
neměl příliš náladu nechat se okukovat a odmí-
tal opustit přepravku. Přesto se děti dozvěděly 
zajímavé informace z jeho života – na čem si 
pochutná, jak zimuje, jak mu můžeme pomoci 
apod. Také si z modelovací hmoty jednodu-
chého ježečka vytvořily. Větší děti zabrousily do 
života ptáků, zejména pak těch, které můžeme 
v zimě vidět u krmítek. Učily se je poznávat 
a samy určovaly, co je vhodné do krmítek při-
pravit a co naopak ne. S radostí si zahrály na 
veterináře, který léčí nemocného ptáčka (kéž by 
to opravdu bylo tak snadné)…. V závěru besedy 
lepily papírovým ptáčkům barevné peří a slíbily, 
že o ně budou společně pečovat. Co říci závě-
rem? Snad jen to, že se těšíme na ptačí zpěv 
a budeme se snažit, aby s naší pomocí malým 
opeřencům bylo dobře i v zimě.

Váš Výsluňáček

Pozvánka do školky Na Výsluní
Srdečně zveme všechny zájemce o  vzdělá-
vání dětí v naší mateřské škole na prohlídku 
našeho zařízení. Seznámíte se nejen s učitel-
kami a vzdělávacím programem, ale prohléd-
nete si jednotlivé třídy s krátkými programy, 
tělocvičnu a saunu, zodpovězeny Vám budou 
Vaše dotazy a pro děti bude připraveno malé 
překvapení. Těšíme se na Vás v úterý 4. dubna 
od 16.00 do 18.00 hodin.

Kolektiv MŠ Na Výsluní

Rekonstrukce oken
Na budově 2. stupně ZŠ Komenského se usku-
tečnila výměna oken a vstupních dveří. Velké 
poděkování patří dětem, rodičům i pedagogům 
za trpělivost a zodpovědné dodržování zásad 
bezpečnosti.

Lyžařský výcvik
Na přelomu ledna a února si naši sedmáci užili 
bohaté sněhové nadílky na lyžařském kurzu 
v Hynčicích pod Sušinou. Nadšení ze zimních 
radovánek bylo vidět také na jejich nasazení. 
Pokročilí lyžaři se zdokonalili a vylepšili své 
dovednosti. Velký pokrok udělali úplní začá-
tečníci, neboť zvládli závody, které se konaly 
poslední odpoledne, a odjížděli jako opravdoví 
lyžaři. Žáci si odvezli spoustu krásných zážitků 
a  upevnili přátelské vztahy se svými spolu-
žáky. Tak za rok na zdokonalovacím lyžařském 
a snowboardovém kurzu!

Návštěva lišky obecné
V pátek 20. ledna 2023 proběhl v tělocvičně 
naší školy environmentálně edukativní program 
s ochočenou liškou. Programu se zúčastnilo 
145 dětí naší školní družiny. Domestikovaná 
liška obecná (vulpes vulpes) ve variantě uhlířka 
ukázala svoje dovednosti, ale i plachost. Děti 
se dozvěděly spoustu informací o jejím životě, 
stravě a povahových vlastnostech. S její pomocí 
nevlídné páteční odpoledne uplynulo velice 
rychle.

Kolektiv družiny

Safer Internet Day
V letošním roce jsme se tradiční Den bezpeč-
nějšího internetu rozhodli oslavit ve větším 
rozsahu než obvykle. Rodiče našich žáků byli 
pozváni na setkání věnující se tomuto v dnešní 
době velmi potřebnému tématu. Učitelé infor-
matiky, metodička prevence, školní psycho-
ložka, ICT metodička a  pan ředitel otevřeli 
pojmy jako kyberšikana, phishing, bezpečná 
hesla, digitální stopa a zabezpečení našich 
digitálních zařízení. Nechybělo ani vysvětlení 
koncepce preventivních programů, na které se 
na naší škole klade velký důraz.

Kateřina Kapounová

Začít spolu i na 2. stupni
Ve školním roce 2023/2024 otevřeme jednu 
šestou třídu s prvky vzdělávacího programu 
Začít spolu. Přihlašovací formulář a veškeré 
potřebné informace najdete na webu školy 
v sekci Začít spolu.
Ucelený přehled největších programů II. pololetí 
školy najdete na interaktivním posteru: pos-
ters.zsbcuo.cz/jaradosti-2023

Velikonoce v MŠ Pod lesem

Základní škola Třebovská

MŠ Na Výsluní

Základní škola Komenského

Základní škola Bratří Čapků

Ani jsme se nadáli a školní rok se přehoupl do 
své druhé poloviny. Zkušení školáci už začínají 
odpočítávat dny, které zbývají do prázdnin. 
A z vylekaných, nejistých prvňáčků, se stali 
ostřílení školáci, kteří se nezaleknou žádné 
výzvy. A všichni se pomalu začínají poohlížet po 
tom, kdo zasedne na jejich místa v příštím roce. 

Ano, je to tak, blíží se období zápisů do 1. třídy.
V naší škole bude zápis probíhat ve čtvrtek 
27. 4. 2023 od 13.00 do 17.00 hodin. V pří-
padě, že zvažujete odklad školní docházky, je 
nutné se objednat na vyšetření do PPP nebo 
SPC, zprávu pak doneste k zápisu společně 
s doporučením od pediatra. Oba dokumenty 
se hodí také při zápisu do přípravné třídy, který 

Základní škola Kerhartice proběhne ve středu 10. 5. 2023 od 14.00 do 
17.00 hodin. Všichni jistě víte, jak to v takové 
škole chodí. Děti sedí v lavici, píší, počítají, nebo 
čtou. Učitelka s přísným výrazem zkouší ubohé 
školáčky. ALE! Co když je to úplně jinak? Stalo 
se vám někdy, že přišlo vaše dítko domů a jeho 
první slova byla: „My jsme se dnes neučili“? Řek-
nete si, pro pána krále, už zas! Co v té škole 
dělají?! Neděste se! Tato věta je pro nás uči-
tele největším vyznamenáním. Když dokážeme 
připravit hodiny tak, aby si děti nevšimly, že se 
vlastně učí, je nám všem ve škole veselo. 

Chcete se o tom přesvědčit? Není nic snazšího. 
Přijďte v pátek 31. 3. na den otevřených dveří 
a uvidíte sami. Mezi 8.00 až 15.00 hodinou si 
můžete prohlédnout školu, ale také bez obav 
nahlédnout do výuky jednotlivých tříd i školní 
družiny.
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Talentovky na umprumce opět lákaly
Zatímco celostátní přijímací řízení na střední 
školy se bude konat až v měsíci dubnu, talen-
tové zkoušky jsou již minulostí. Týkaly se tra-
dičně také orlickoústecké umprumky, kon-
krétně pěti jejich výtvarných oborů, a byl o ně 
opět velký zájem. V průběhu prvního ledno-
vého týdne se na ateliérech ve Špindlerově 
ulici vystřídaly bezmála dvě stovky zájemců 
o studium. O měsíc později pak byly rozeslány 
výsledky o přijetí, na základě kterých by úspěšní 
uchazeči měli odevzdat zápisové lístky. 

Rekord u grafiků
Celkový počet přihlášek, který se na konci listo-
padu sešel v kanceláři školy, činil 235. „Fyzicky 
to znamenalo sto osmdesát jedna přihlášených 
žáků, daří se nám tedy držet příznivý trend 
posledních let, případně jej ještě nepatrně 

Gymnázium v zimě
Leden probíhá tradičně ve znamení klasifikace, 
ale stihli jsme i ledacos jiného.
Na lyžařský kurs vyjeli sekundáni a prváci, obě 
třídy do Dolní Moravy. Kvinta navštívila v Hradci 
Králové představení Antigona, seminář Svět 
umění v Praze expozici 1796 - 1918: Umění 
dlouhého století a výstavu Moje tělo není ost-
rov. Seminář chemie se zúčastnil workshopu 
na PřF UP v Olomouci. Kvinta, seminář děje-
pisu a dramatický kroužek realizovaly ve třech 
dnech historický projekt (strukturované drama 
na téma Železná opona). Probíhají školní kola 
olympiád. V pololetí jsme uspořádali přijímačky 
nanečisto za účasti asi 120 žáků. Ve sbírce ke 
Dni veteránů studenti vybrali 2 749 korun.

Akce studentského parlamentu
Uspořádali jsme také druhé kolo studentských 
voleb prezidenta, vyhrál jasně Petr Pavel zis-
kem 94 % hlasů. Zapojili jsme se i do mezi-
národní akce Den bezpečnějšího internetu. Již 
před Vánocemi proběhla nově připravená eva-
luace učitelů, jejíž výsledky dále reflektujeme 
(zúčastnilo se jí 61 % žáků). Čím dál větší oblibu 
si získávají dny věnované oblečení v určitém 
stylu. Proběhl Den bez batohů, v prosinci to 
byly samozřejmě vánoční převleky, druhé polo-
letí zahájil stylově Gala den. Příspěvky student-
ského parlamentu lze sledovat na Instagramu.

Mgr. Pavel Holásek

Nabídka míst
Od nového školního roku hledáme do týmu 
nové kolegy: správce počítačové sítě, učitele 
informatiky, učitele němčiny a  španělštiny. 
Podrobnosti na školním webu či u  ředitele 
školy.

Mgr. Marek Hoffmann

Leden v Miláně - studenti z automo-
bilní školy znovu v Itálii
V neděli 8.  ledna 2023 jsme se vypravili ve 
skupině deseti studentů Střední školy auto-
mobilní Ústí nad Orlicí společně s paní učitel-
kou Andreou Jirouškovou na čtrnáctidenní pra-
covní stáž do italského Milána. Po zdlouhavé 
cestě jsme se ubytovali v okrajové části Milána 
v Camping VillageCittàdi Milano. Bydleli jsme 
v malých, ale útulných bungalovech.
Pracovali jsme ve dvou firmách. Skupina pěti 
autotroniků, automechanika a  autoelektri-
káře pracovala v autoservisu Midas na ran-
ních a odpoledních směnách. Zbylí tři studenti 
dopravních prostředků pracovali v obchodu 
s oblečením Romanelli B 2 B.
Vždy po práci jsme společně s paní učitelkou 
vyrazili obdivovat krásy Milána a jeho přilehlého 
okolí. Navštívili jsme monumentální Duomo, 
muzeum Leonarda da Vinci, hrad Sforzesco, 
Automotodrom Monza a mnoho dalších zají-
mavých míst. Avšak nejkrásnějším místem, 
které jsme navštívili, bylo nedaleké město Ber-
gamo. Poznávali jsme i místní gastronomii. Nej-
více jsme si pochutnali na výborné italské pizze, 
různých druzích salámů, těstovin a croissantů. 
Velice často jsme navštěvovali místní kavárny.
V nabitých čtrnácti dnech jsme se zlepšili ve 
svých jazykových dovednostech, poznali cizí 
kulturu, získali praktické dovednosti v zahra-
niční firmě a zvětšili svoje budoucí uplatnění 
na trhu práce.

Ondřej Kosek
účastník stáže

vylepšovat,“ konstatuje ředitel SŠUP Zdeněk 
Salinger. Jak dále upozorňuje, přes padesát 
zájemců o studium využilo možnosti podat 
přihlášku na dva obory. „Týká se to poměrně 
často uchazečů, kteří mají zájem o studium 
grafického designu. O tento obor je totiž dlou-
hodobě nejvyšší zájem, letos přišel dokonce 
rekordní počet přihlášek, a to osmdesát čtyři!“ 
doplňuje ředitel.
Zájem je ovšem i o ostatní obory – na produk-
tový a interiérový design přišlo více jak 40 při-
hlášek, na oděvní design a fotografii přes 30. 
„Úroveň nejlepších je každoročně vysoká, pro 
nás je důležité, zda ti nejúspěšnější z přijatých 
zvolí nakonec ke studiu naši školu, anebo dají 
přednost jiné, na kterou se též hlásí,“ doplňuje 
ještě vedoucí výtvarných oborů umprumky 
Jaroslav Habrman.

Mgr. Jan Pokorný

Střední škola uměleckoprůmyslová

Gymnázium

Střední škola automobilní

Koncert žáků kytarového oddělení
1. 3. | 18.00 hodin | koncertní sál

 „Z OKA DO OKA“
1. 3.–30. 4. | Městská knihovna
Výstava žáků výtvarného oboru ZUŠ. Ve spi-
rále oči kočky, zajíci a portréty - nožky, točí se 
komiksy s klobouky a domy. 
Vernisáž 1. března v 17.30 hodin.

Komorní hra smyčcového oddělení
2. 3. | 13.00 hodin | koncertní sál
Školní kolo.

Houslový recitál absolventky Hany Jasanské
2. 3. | 18.00 hodin | koncertní sál

Hudební besídka
20. 3. |17.00 hodin | koncertní sál

Koncert komorních souborů školy
23. 3. | 18.00 hodin | koncertní sál

Absolventský koncert
24. 3. | 18.00 hodin | koncertní sál
Tereza Kroutilová (klavír), Vendula Svatá (klavír).

Koncertík pro školy – Děti dětem
28. 3. | 8.00 a 10.00 hodin | koncertní sál

Absolventský koncert
24. 3. | 18.00 hodin | Malá scéna
Elena Faltusová, Bára Štěpánová a Štěpán 
Šmétka  – bicí nástroje a  Kryštof Vavřín  – 
basová kytara + hosté, bubeníci Konzervatoře 
Pardubice.

Koncert klavírního oddělení
29. 3. | 18.00 hodin | koncertní sál

Absolventský koncert
30. 3. | 18.00 hodin | koncertní sál
Jakub Ludvíček (klavír).

Společný jarní koncert symfonického 
orchestru Decapoda a swingového 
orchestru Black Band
31. 3. | 18.00 hodin | Roškotovo divadlo

ZUŠ Jaroslava Kociana
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Vladimír Lněnička

AUTODOPRAVA
Autodoprava po celé ČR do 2 tun

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

Inzerce

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.

Společenské posezení – MDŽ
8. 3. | 15.00 hodin
Přijďte si popovídat, poslechnout a zazpívat, pro 
ženy je připravený malý dárek, drobné občerst-
vení zajištěno. 
Akce se koná v  jídelně Centra sociální péče 
města Ústí nad Orlicí (ulice Na Pláni 1343, 
budova Penzionu), vstup zdarma.

Cestopisné povídání
15. 3. | 16.00 hodin
Povídání s panem Jardou Maixnerem o jeho 
cestě na kole po Composteli – Španělsku. Akce 
se koná v jídelně Centra sociální péče města 
Ústí nad Orlicí (ulice Na Pláni 1343, budova 
Penzionu). Vstupné dobrovolné.

Šikovné ručičky
Zdobení velikonočních vajíček
16. 3. | 15.00 hodin
Budova OS ČČK Ústí nad Orlicí, Kopeckého 
840, vstup zdarma (úhrada spotřebovaného 
materiálu).

Společenský večer ČČK
18. 3. | 20.00-02.00 hodin
Akce se koná v Kulturním domě v Ústí nad 
Orlicí. Hudba: MIX Litomyšl. Bohatá tombola, 
předtančení, občerstvení. 
Vstupné: 200 Kč za osobu. Vstupenky v prodeji 
na OS ČČK Ústí nad Orlicí (Kopeckého 840), 
na Informačním centrum města Ústí nad Orlicí 
nebo přes cckuo.cz

Kudowa Zdroj
21. 3. | výlet, Polsko
Přihlásit se můžete na tel.: 775 765 659 nebo 
každé pondělí od 9.00 do 15.30 hodin na ČČK 
(ošacovací středisko), kde se provádí úhrada za 
výlet. Návrat okolo 15. hodiny.
Odjezd v 8.00 hodin z autobusového nádraží 
Ústí nad Orlicí. Cena: 150 Kč člen ČK, 190 Kč 
ostatní.

Český červený kříž

I v roce 2023 jsme tu jako organizace Péče 
o duševní zdraví a nabízíme podporu pro osoby, 
kterým do života vstoupilo duševní onemoc-
nění. Pokud hledáte pomoc pro sebe nebo pro 
někoho blízkého, neváhejte nás kontaktovat 
na: 465 381 521 nebo pdz-uo@pdz.cz. Přijít 
můžete i osobně, a to v pondělí od 9.00 do 
13.00 hodin. Působíme hlavně v terénu, naše 
služby jsou zcela bezplatné a určeny pro osoby 
starší 18 let z okresu Ústí nad Orlicí.

Nejčastěji nabízíme pomoc při: zvládání projevů 
duševní nemoci v běžném životě, jednání na 
úřadech, finančním hospodaření, nácviku péče 
o vlastní osobu i domácnost, řešení krizových 
situací, jako je ztráta zaměstnání či bydlení aj., 
aktivním trávení volného času a získávání spo-
lečenských kontaktů.

Letos budeme ve skupinových aktivitách oteví-
rat Podpůrnou skupinu s cílem získat a rozvíjet 
zkušenosti v mezilidských vztazích.

Nabízíme nově sezení s nutriční terapeutkou, 
střídavě s nabídkou pohybových aktivit jako je 
jóga, nordic walking, plavání, hodiny s fyzio-
terapeutkou, posilovna. Díky podpoře Burzy 
filantropie jsou aktivity pro naše klienty hrazeny.
Uklidnit mysl a  ruce můžete s  námi jeden-
krát měsíčně na Keramice. Výlet na neobvyklá 
místa, zkusit si bruslení či výpravu za “keškami“ 
můžete v rámci našeho klubu, který je také 1x 
měsíčně.

Těšíme se na Vás i v tomto roce, protože vyhle-
dat pomoc je odvaha.

Tým PDZ UO

Péče o duševní zdraví je tu i v roce 2023

Odpolední vycházka
23. 3. | 13.00 hodin
Odpolední vycházka po okolí Ústí nad Orlicí spo-
lečně s paní Zdenou Urbanovou. Sraz v uve-
denou hodinu před budovou OS ČČK Ústí nad 
Orlicí.

Šikovné ručičky - Jarní tvoření
30. 3. | 14.00 hodin
Akce se koná v  jídelně Centra sociální péče 
města Ústí nad Orlicí (ulice Na Pláni 1434, 
budova Penzionu). Vstup zdarma (úhrada spo-
třebovaného materiálu). Akce se koná ve spo-
lupráci se Speciální základní školou, mateřskou 
školou a praktickou školou v Ústí nad Orlicí.

Velikonoční výstava
28. 3.–31. 3. | Galerie pod radnicí
Výstava velikonočních výrobků dětí ze škol-
ských zařízení v Ústí nad Orlicí a neziskových 
organizací.
Otevřeno úterý - čtvrtek od 9.00 do 17.00 
hodin, pátek od 9.00 do 15.00 hodin.
Akce se koná za podpory města Ústí nad Orlicí 
a Městského muzea v Ústí nad Orlicí.

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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Velké safari & usmíření s Afrikou
St 1. 3. | 19.00 hodin
Ve spolupráci s Klubcentrem Vás zveme na 
přednášku K. Motani. Vstupné 80 Kč pro člena 
Senior klubu po předložení průkazky. Hlásit se 
můžete výjimečně přímo v divadle od 18.40 
až 18.50 hodin. Přijďte včas. Akci zajišťuje p. 
Ešpandrová.

IL Boemo – Senior kino
St 15. 3. | 14.30 hodin
Film o životě hudebního skladatele Josefa Mysli-
večka v Itálii. Hlásit se můžete ve Sladkovně dne 
7. a 14. 3. od 10.00 do 12.00 hodin. 
Nelze chodit bez přihlášení. Cena pro člena po 
předložení průkazky 50 Kč. Peníze si doneste 
přesně. Pouze vstupenky do přízemí. Akci zajiš-
ťuje p. Štěch.

Pěšky směr Vadětín na bledule
Čt 16. 3. | 14.30 hodin
Sraz v uvedenou hodinu u CSP - bývalý „Pen-
zion“. Konečný cíl restaurace Sporthotel. Akci 
zajišťuje p. Štěch a p. Rabová.

Členská schůze SK pro rok 2023
Čt 23. 3. | 14.30 hodin
Schůze se koná na Centru sociální péče, bývalý 
„Penzion“. Přihlášky se přijímají do počtu 120 
členů při službě ve Sladkovně od 10.00 do 
12.00 hodin dne 7. a  14.  3. Z  kapacitních 
důvodů nelze přijít bez přihlášení. 
Současně žádáme ty, kteří se přihlásili a nebu-
dou moci přijít, aby se u  předsedy omluvili 
a umožnili tak účast náhradníkům. Program 
schůze bude vyvěšen v  informační skříňce 
a zaslán členům e-mailem. 
Drobné občerstvení zajištěno. Akci organizuje 
předseda a výbor.

Plavání nejen pro členy SK
Pá 24. 3. | 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 vstup na průkazku 80 Kč, nečlen 90 
Kč, neobyvatel 100 Kč. Peníze si přichystejte 
přesně. Akci zajišťuje p. Štěchová. Přijďte v hoj-
ném počtu.

Choceň, muzeum
Čt 30. 3. | odpolední vlakový zájezd
Nejprve si prohlédneme muzeum, pak násle-
duje volno na občerstvení v některé z cukrá-
ren. V případě hezkého počasí možno dojít na 
Peliny, (asi 3 km). 
Svou účast nahlaste telefonicky p. Štěchové, 
která zájezd organizuje. Člen Senior klubu si 
hradí jízdné, vstup do muzea hradí SK. Odjezd 
rychlíkem z Žst. ÚO v 13.24 hodin, zpět odjezd 
v 17.26 hodin, nebo individuelně. Na odjezd se 
dostavte včas. 
Akci zajišťuje p. Štěchová.

Na duben připravujeme:
• Senior Kino
• cestopis
• cyklovýlet, na kole až do Turecka
• celodenní zájezd na Floru Olomouc 

a město Uničov
• putování po ústeckých hospodách. Jako 

druhá návštěva - restaurace U Malinů
• odpolední zájezd do dělostřelecké tvrze 

Hůrka u Králík

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

Zprávičky ze stacionáře
První měsíce nového roku věnujeme přípravě 
na Národní turnaj Českého hnutí speciálních 
olympiád v plavání. Pravidelně proto dochá-
zíme do krytého bazénu, kde zdokonalujeme 
jednotlivé styly plavání. V lednu jsme měli mož-
nost setkat se se známými a kamarády na akci 
Akademie 2023, konanou v Kulturním domě 
v Ústí nad Orlicí. Naši tanečníci také přispěli 
do programu pěkným vystoupením.

Převzali jsme také dárcovský šek od obchod-
ního družstva Konzum - grant pochází ze sbírky 
Společně za úsměv, do které se pravidelně 
zapojujeme. Loňský projekt byl na zakoupení 
ložního prádla pro klienty týdenního stacionáře.
Děkujeme všem, kteří nás v této sbírce pod-
pořili!

Mgr. Petra Bečková 
vedoucí týdenního stacionáře

a kolektiv pracovníků

CSP města Ústí nad Orlicí

4.–5. 3. | MDDr. Kateřina Fadrná
Masarykova 1071, ČT, tel.: 465 534 834

11.–12. 3. | MDDr. Jiří Hájek
Čelakovského 610, V. Mýto, tel.: 465 420 400

18.–19. 3. | MUDr. Pavlína Hejnová
Smetanova 1390, ÚO, tel.: 465 523 310

25.–26. 3. | MUDr. Zdeněk Hendrych
Husova 191, V. Mýto, tel.: 465 423 970

Aktuální info na:
pardubickykraj.cz/lekarska-sluzba

Stomatologická
pohotovost

Ráda bych poděkovala hasičskému sboru, který 
u mě zasahoval 30. 1. 2023 ve večerních hodi-
nách z důvodu havárie v bytě. Jsem vděčná za 
ochotu a vstřícnost hasičů, kteří mi pomohli 
situaci řešit a tímto bych jim chtěla vyjádřit své 
poděkování.

Přeji Vám vše nejlepší, s poděkováním 
Anežka Nováková.

Poděkování hasičskému 
sboru

Sbírka Společně za úsměv, kterou každoročně 
organizuje obchodní družstvo KONZUM v Ústí 
nad Orlicí, přinesla neziskovým organizacím 
v regionu částku 457 510 Kč. 
Formou dárcovských kuponů přispěli zákazníci 
na jednotlivých prodejnách Konzumu částkou 
237 510 Kč. Obchodní družstvo Konzum pak 
k veřejné sbírce přidalo dalších 200 000 Kč 
z vlastních zdrojů. 
V letošním ročníku bylo zapojeno 31 projektů 
neziskovek působících sociální oblasti. Nej-
většího úspěchu dosáhl projekt Oblastního 
spolku ČČK Ústí nad Orlicí, který obdržel částku 
74 842 Kč. Prostředky budou využity na rozší-
ření a dovybavení Centra sociální pomoci.

-LP-

Společně za úsměv

V rámci služeb pro veřejnost nabízí Domov 
důchodců Ústí nad Orlicí:

• Polední menu: Nabízíme běžné polední 
menu bez dietního omezení, případně 
dietní menu sestavené nutričním tera-
peutem (šetřící dieta, diabetická dieta, 
žlučníková dieta) za jednotnou cenu 79 Kč. 
Oběd, který zahrnuje polévku, hlavní jídlo 
a nápoj, si můžete vychutnat v naší útulné 
jídelně, nebo jej odebírat do jídlonosičů. 
Při přípravě jídla dbáme na jeho pestrost, 
kvalitu a vyváženost.

• Občerstvení na oslavu: Rádi pro Vaši 
oslavu připravíme pohoštění v podobě 
jednohubek, kanapek, miniřízečků, ale i růz-
ných moučníků.

Veškeré informace o nabídce Vám rádi sdělíme 
osobně každý všední den od 7 do 14 hod. nebo 
telefonicky na tel.: 734 186 389. Krásné jarní 
dny Vám přejí zaměstnanci Domova.

dduo.cz, jsme také na facebooku

Domov důchodců 
Ústí nad Orlicí
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Tři grácie z umakartu
Ne 12. 3. v 19.30 hod. | Roškotovo divadlo
Pozvánka na představení Studia Dva Praha
Hrají: Zlata Adamovská, Ilona Svobodová, 
Anežka Rusevová.
Cena pro člena 350 Kč.
Doprava tam i zpět je zajištěna. Odjezdy auto-
busu: Hylváty v 18.30 hod., Dukla v 18.35 hod., 
Družba v 18.40 hod., Letohradská v 18.45 hod. 
a Penzion v 19.05 hod.

Členská schůze SPCCH
Čt 16. 3. | 14.00 hodin
Pozvánka na členskou schůzi SPCCH, která se 
koná v jídelně CSP (Penzion), Na Pláni 1343
v Ústí nad Orlicí. Prezence od 13.30 hod.

Zájezd do Polska
St 29. 3. | tržnice Kudowa Zdroj
Odjezd: Letohradská v  7.00 hod., (Hylváty 
v 6.45 hod., Dukla v 6.50 hod.,Družba 6.55 
hod., Letohradská v  7 hod., nádraží ČSAD 
v 7.05 hod.). Cena: člen 150 Kč.

Přihlášky a platba 1. a 2. čtvrtek v březnu od 
10.00 hod. – 11.30 hod. v Klubu důchodců – 
Sladkovně. Informace na č. tel.: 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.

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

Inzerce
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1. března A budeme se brát, výstava, do 26. 3. Městské muzeum www.muzeum-uo.cz

Gloria Musica, výstava, do 4. 6. Městské muzeum www.muzeum-uo.cz

J. Kř. Kunstovný "Moje Oustí", výstava, do 4. 6. Městské muzeum www.muzeum-uo.cz

Rostislav Bartoň, výstava fotografií, do 19. 3. Galerie pod radnicí www.muzeum-uo.cz

Jiří Fikejz. WORKART, výstava Malá scéna www.msuo.cz

16.00-17.30 hodin Galerijní kroužek - Fotogram Galerie pod radnicí www.muzeum-uo.cz

17.30 hodin Z oka do oka, vernisáž, výstava do 30. 4. Městská knihovna www.knihovna-uo.cz

18.00 hodin Koncert žáků kytarového oddělení ZUŠ J. Kociana www.zusuo.cz

18.00 hodin Gorbačov. Ráj, dokument Malá scéna www.msuoc.z

19.00 hodin Velké safari & Usmíření s Afrikou?, cestopisná přednáška Roškotovo divadlo www.klubcentrum.cz

2. března 13.00 hodin Komorní hra smyčcového oddělení, školní kolo ZUŠ J. Kociana www.zusuo.cz

17.00 hodin Beseda s R. Bartoněm - Krajinou příběhů Galerie pod radnicí www.muzeum-uo.cz

18.00 hodin H. Jasanská: Houslový recitál ZUŠ J. Kociana www.zusuo.cz

19.00 hodin Hranice lásky, film Malá scéna www.msuo.cz

19.30 hodin Zatmění, film * Kino Máj www.klubcentrum.cz

3. března 19.00 hodin Ples na Scéně, DS Vicena Malá scéna www.vicena.cz

19.30 hodin Creed III, film Kino Máj www.klubcentrum.cz

4. března 7.00-10.00 hodin, start Hledání Stromoucha, turistický pochod Sbor pro záchr. hradu Lanšperka www.lansperk-sbor.cz

9.00-11.00 hodin Workshop vzdušné akrobacie, pro dospělé DDM DUHA www.ddm-usti.cz

19.00 hodin Hospoda Na mýtince, divadlo Roškotovo divadlo www.klubcentrum.cz

5. března 10.00 hodin O Sněhurce, loutková pohádka Malá scéna www.msuo.cz

17.00 hodin Bella a Sebastián: Nová generace, film Kino Máj www.klubcentrum.cz

19.30 hodin Creed III, film Kino Máj www.klubcentrum.cz

6. března 10.00 hodin Kocour v botách: Poslední přání, film Kino Máj www.klubcentrum.cz

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

7. března 10.00 hodin Asterix a Obelix: Říše středu, film Kino Máj www.klubcentrum.cz

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

8. března 10.00 hodin Zoubková víla, film Kino Máj www.klubcentrum.cz

15.00 hodin Společenské posezení-MDŽ Český červený kříž www.cckuo.cz

16.00 hodin H. Bartoníčková: Děti jako dar, o pěstounství Městská knihovna www.knihovna-uo.cz

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

9. března 10.00 hodin Avatar: The Way Of Water, film 3D Kino Máj www.klubcentrum.cz

19.00 hodin Tanec v temnotách, film Malá scéna www.msuo.cz

19.30 hodin Vřískot, film * Kino Máj www.klubcentrum.cz

10. března 10.00 hodin Děti Nagana, film Kino Máj www.klubcentrum.cz

11. března 12.00 hodin FK Orlicko - TJ Přelovice, dorost, fotbal stadion v Ústí nad Orlicí

13.30-17.00 hodin Cože?ale jak?, paličkované svatební ozdoby Městské muzeum www.muzeum-uo.cz

14.30 hodin Jiskra Ústí nad Orl. - Cidlina Nový Bydžov, fotbal, divize "C" stadion Ústí nad Orlicí

17.00 hodin Good Old Czechs, film Kino Máj www.klubcentrum.cz

19.30 hodin Korzet, 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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Plán stavebních investic a oprav na rok 2023

Obnova křížové cesty 
na Andrlově chlumu
II. etapa (kaple I-V) 

2.600.000 Kč
Jedná se o stavební práce na zastaveních – 
kapličkách I-V křížové cesty na Andrlův chlum. 
Druhá etapa byla zahájena v druhé polovině 
loňského roku. Stejně jako u první etapy jde 
o stavební práce, které se týkají především 
výměny střešní krytiny, opravy venkovních 
omítek a ošetření a restaurování kamenných 
prvků, tj. kamenných soklů, schodů a portálů.

Kulturní dům – modernizace 
(koncepční studie) 

700.000 Kč
Předmětem koncepční studie bude vyhodno-
cení stávajícího stavu a  provozu kulturního 
domu a vydefinování problémů, se kterými se 
objekt potýká. Zrekapituluje se současný stav 
zařízení a určí se další zadání a směřování nava-
zujících stupňů projektové dokumentace.

Centrum sociální péče
(koncepční studie) 

500.000 Kč
Koncepční studie prověří především dispoziční 
a provozní možnosti objektu a upřesní zadání 
projektové dokumentace zaměřené na vnitřní 
část objektu.

Domov důchodců – EZS 
4.000.000 Kč

Jedná se o postupnou instalaci elektronického 
záchranného systému v  budovách domova 
důchodců včetně souvisejících prací. Akce 
bude v letošním roce zahájena a dokončena 
v příštím roce.

Domov důchodců 
rozšíření areálu
(projektová dokumentace) 

2.000.000 Kč
Předmětem dokumentace je navázání na 
zpracovanou architektonickou studii přístavby 
k budově B v areálu domova důchodců. Sou-
částí projektu jsou i nezbytné úpravy stávající 
budovy B, které budou vyvolány propojením 
s novým objektem. Finanční prostředky jsou 
určeny na dokumentace k územnímu rozhod-
nutí a stavebnímu povolení.

Management provozní fáze 
dotačních projektů

100.000 Kč
Zajištění managementu provozních fází dotač-
ních projektů po dobu jejich udržitelnosti.

Budovy v majetku města
opravy a drobné investiční akce 

2.000.000 Kč
Prostředky jsou určeny na opravy budov 
v majetku města. Jedná se například o sanaci 
vlhkého zdiva vstupní chodby radnice, stavební 
úpravy hasičské zbrojnice SDH Ústí nad Orlicí 
a jiné.

Projektová příprava investičních 
akcí města a inženýrská činnost 

4.200.000 Kč
Částka určená na projektovou přípravu nových 
investičních akcí, např. rekonstrukce ulice Jež-
kova, Mývaltova, Zborovská, Truhlářská, revi-
talizace zahrady MŠ Dělnická a MŠ Knapovec, 
novostavba MŠ Nová Dukla, studie využití 
bývalé administrativní budovy Perla 06 apod.

Perla 01 – veřejná infrastruktura 
(dokončení II. etapy a zahájení III. etapy) 

8.000.000 Kč
Práce na stavbě technické infrastruktury budou 
pokračovat i v letošním roce, kdy je potřeba 
dokončit II. etapu – novou komunikaci podél 
novostavby DDM a budovy VITAL komplexu. 
Dále dojde k zahájení III. etapy – výstavbě nové 
komunikace propojující ul. 17. listopadu a Špin-
dlerova. Tato etapa nebude letos provedena 
v celém rozsahu a bude ukončena napojením 
na stávající parkovací plochy.

ZŠ Komenského čp. 11
výměna oken na přístavbě 

3.500.000 Kč
Jedná se o dokončení investiční akce zahájené 
v loňském roce. Okna a vstupní dveře se mění 
ve spojovacím objektu a na přístavbě školy 
z důvodu dožitých stávajících konstrukcí a za 
účelem snížení energetické náročnosti, a tedy 
snížení provozních nákladů.

Perla 01 – veřejná prostranství 
2.300.000 Kč

Jedná se o dofinancování veřejného prostran-
ství navazujícího na objekt DDM a  novou 

Aktivní turistika 
na Orlicko-Třebovsku 

1.023.000 Kč
Každoroční příspěvek města svazku obcí 
Region Orlicko-Třebovsko, který je určen na 
provoz a údržbu cyklostezek.

Školní jídelna v budově OSSZ 
(koncepční studie – rozšíření ) 

500.000 Kč
Koncepční studie bude zaměřená na prověření 
možností navýšení prostorové kapacity stáva-
jící školní jídelny v prostorách budovy OSSZ.

Oprava kulturních památek 
2.850.000 Kč

Jedná se zejména o dokončení renovace inte-
riérů kaplí VI-XI křížové cesty na Andrlův chlum 
a rekonstrukci a opravy interiéru hřbitovní kaple 
Zmrtvýchvstání Krista na hřbitově v Knapovci.

Budovy škol a školek 
opravy a drobné investiční akce 

2.500.000 Kč
Prostředky jsou určeny na běžné opravy na 
budovách MŠ a ZŠ. V letošním roce se plá-
nuje například dokončení oplocení MŠ Černovír, 
oprava střechy na ZŠ Třebovská v Hylvátech, 
oprava poškozené fasády a drobné stavební 
úpravy kuchyně MŠ Kerhartice, oprava poško-
zené dlažby před budovou MŠ Knapovec, 
oprava střechy na staré budově ZŠ Komen-
ského apod. Zbývající prostředky jsou určené 
na případné další opravy, které vyvstanou v prů-
běhu roku.

Komunikace a chodníky 
opravy a drobné investiční akce 

3.000.000 Kč
Prostředky jsou určeny na opravy komunikací, 
chodníků, uličního odvodnění a podobně - mimo 
plánované individuální akce. V letošním roce 
se jedná mj. o výměnu dlažby před ZŠ Komen-
ského, chodník v ulici Q. Kociána v úseku od 
ulice Královéhradecká po ulici V Lukách, chod-
ník v ulici Letohradská v úseku od ulice Pop-
radská po Stavebníků, chodník v ulici Chodská 
v úseku od ulice Na Štěpnici po Mazánkovu. 
Případně budou řešeny opravy, které vyvstanou 
v průběhu roku.

Rozpočet města na rok 2023 byl schválen v celkovém objemu výdajů ve výši necelých 527 mil. Kč. Jeho součástí je podrobný soupis stavebních 
investic a velkých oprav, které představují v součtu 170 mil. Kč. Přestože je plán ambiciózní, jde v první řadě o dokončení staveb zahájených v roce 
loňském. Mezi nové investice, které jsou dlouhodobě připravované a veřejnosti prezentované, patří zejména zahájení revitalizace parku u Roško-
tova divadla a výstavba technické infrastruktury Nová Dukla. V souvislosti s předloženým plánem stavebních investic a oprav, je dobré zopakovat 
i skutečnost, že finanční prostředky ve výši 37 mil. Kč nebyly do rozpočtu města zařazeny a zůstaly uloženy na spořících účtech.

Vážení spoluobčané, předložený přehled plánu stavebních investic a oprav na rok 2023 je v celkových nákladech, které přesahují 170 mil. Kč, ambiciózní.
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budovu VITAL komplexu. Stavební práce byly 
realizovány v loňském roce, letos bude akce 
dokončena a finančně vypořádána.

Okrajové části města
Hylváty 

1.157.000 Kč
Okrajové části města
Kerhartice 

1.017.000 Kč
Okrajové části města
Knapovec, Dolní a Horní Houžovec 

601.000 Kč
Okrajové části města 
Černovír, Oldřichovice, Václavov 

863.000 Kč

Finanční prostředky, jimiž disponují osadní 
výbory v okrajových (místních) částech města. 
Každoročně je alokována částka 450 tis. Kč 
pro každý osadní výbor s tím, že nedočerpané 
prostředky minulého roku jsou přičítány. Pro-
středky jsou určeny na akce, o nichž samo-
statně rozhodují osadní výbory a jsou zajišťo-
vány prostřednictvím ORM.

Rybník v Dolním Houžovci
rekonstrukce hráze

1.000.000 Kč
V současné době jsou v hrázi pozorovány prů-
saky vody a klesání hladiny při nadržení vody 
po normální úroveň. Opravou dojde k odstra-
nění dlouhodobých průsaků tak, aby nedošlo 
k pozvolnému poškození a snížení stability 
hráze. Dále se odstraní protékání vody na při-
lehlou komunikaci, které v zimě komplikuje 
provoz. Současně dojde k úpravě vtokového 
objektu.

Sportovní areál SDH Černovír
rozvoj areálu 

3.500.000 Kč
Jedná se o modernizaci zázemí sportovního 
areálu, který využívá SDH Černovír. Umístěny 
budou nové mobilní buňky a sociální zařízení 
včetně nezbytných přípojek inženýrských sítí. 
Opravena bude betonová tribuna, zpevněné 
plochy budou odvodněny a upraveny.

Odbor rozvoje města
ostatní výdaje 

400.000 Kč
Výdaje jsou určeny za služby související s inže-
nýrskou činností a přípravou jednotlivých akcí, 
např. připojovací poplatky ČEZ, Innogy, země-
měřičské práce, geologické průzkumy apod.

Ulice Kolmá
rekonstrukce 

2.000.000 Kč
Stavební akce řeší komplexní rekonstrukci 
povrchů komunikace a chodníků a navazuje 
na již provedenou rekonstrukci inženýrských 
sítí. Rekonstrukce proběhne v celé délce a šířce 
ulice.

z aktuálního Regulačního plánu a v roce 2023 
bude dopracována projektová dokumentace, 
která se bude podrobněji zabývat strukturou 
výše jmenovaných ulic včetně křižovatky před 
Hernychovou vilou.

Perla 01 – parkovací dům
 (dofinancování projektové dokumentace) 

1.150.000 Kč
Jedná se o dofinancování projektové dokumen-
tace na novostavbu parkovacího domu v areálu 
bývalé Perla 01. Kapacita parkovacího domu 
je 238 parkovacích míst. K  ukončení akce 
a uhrazení smluvní ceny v roce 2022 nedošlo 
z důvodu probíhajícího stavebního řízení. Další 
finanční prostředky jsou určeny na administraci 
žádosti o dotaci, která by měla být v letošním 
roce vyhlášena z evropských fondů v rámci pro-
gramu IROP.

Ulice Husova - II. etapa rekonstrukce
(projektová dokumentace) 

250.000 Kč
Projektová příprava druhé etapy rekonstrukce 
ulice Husova, konkrétně se jedná o úsek mezi 
ulicemi Zahradní a M. J. Kociana. Stavební akce 
naváže na revitalizaci parku u divadla a také na 
rekonstrukci prvního úseku. Rekonstrukce je 
plánovaná v celé šíři komunikace a chodníků.

Ulice Bratří Čapků 
rekonstrukce (dofinancování akce) 

400.000 Kč
Jedná se o dofinancování akce, která byla rea-
lizována v loňském roce. Rozpočtovaná částka 
představuje pozastávku, která souvisí s nedo-
končenou plochou určenou pro kontejnery na 
tříděný odpad.

Centrum sociální péče
zateplení fasád a opravy lodžií 

6.694.000 Kč
Dokončení akce započaté v  loňském roce. 
Probíhající stavební práce řeší zateplení fasády 
a opravy lodžií včetně výměny zábradlí. Akce 
bude dokončena v první polovině letošního 
roku.

Nová Dukla
výstavba technické infrastruktury
(zahájení akce) 

10.000.000 Kč
Výstavba technické infrastruktury zahrnuje 
páteřní rozvody splaškové i dešťové kanali-
zace, vodovodu, plynovodu, rozvodů elektrické 
energie, veřejného osvětlení a kabelové tele-
vize. Následovat bude výstavba komunikací, 
chodníků, domovních vjezdů a výsadba veřejné 
zeleně. Prostředky v  rozpočtu jsou určené 
na zahájení akce, dokončení se předpokládá 
v druhé polovině příštího roku. Zasíťováním 
lokality bude území připraveno pro výstavbu 
rodinných a bytových domů.

Hasičská zbrojnice v Černovíře
přístavba 

7.000.000 Kč
Akce byla zahájena v loňském roce. Jedná se 
o přístavbu stávajícího objektu hasičské zbroj-
nice, ve kterém v současnosti chybí skladové, 
dílenské a další prostory. Dokončení stavby je 
předpokládáno v létě letošního roku.

Budovy čp. 219 a čp. 1405
stavební úpravy 

35.750.000 Kč
Akce představuje zásadní stavební a dispoziční 
úpravy objektu čp. 219, kde budou vytvořeny 
kanceláře a potřebné zázemí pro městský úřad 
(odbor sociálních služeb a služebna městské 
policie). Předmětem stavebních prací je též 
snížení energetické náročnosti obou objektů, 
které spočívá v zateplení budov včetně střešní 
konstrukce. Součástí řešení je i úprava dvora 
a bezprostředního okolí stavby. Akce byla zahá-
jena v  loňském roce, v současné době jsou 
dokončeny bourací práce, probíhá montáž 
oken, oprava střechy, pokládka vnitřní kana-
lizace a betonování podlah. V loňském roce 
bylo požádáno o  dotaci z  programu SFŽP 
Podpora opatření v oblasti energetické účin-
nosti a k zajištění energie z OZE ve veřejných 
budovách.

Park u Roškotova divadla
revitalizace (zahájení akce) 

6.000.000 Kč
Revitalizace parku u  Roškotova divadla je 
dlouhodobě připravovaná a plánovaná. Cílem 
revitalizace je nejen nový koncept a využití 
tohoto významného městského parku, ale 
i vytvoření důstojného prostředí národní kul-
turní památce – Roškotovu divadlu. Základní 
geometrická struktura návrhu vychází z budovy 
divadla a zachovává důležité směry pohybu 
přes park. Nově vytvořené plochy budou mít 
různý charakter, umožní svobodný pohyb 
a nabídnou možnost setkávání, relaxace i hry. 
V současnosti probíhá stavební řízení. Zahájení 
stavebních prací se přepokládá v září, dokon-
čení na jaře 2025.

Sídliště Hylváty
revitalizace (příprava akce) 

200.000 Kč
Prostředky jsou určeny na financování přípravné 
fáze – především administraci žádosti o dotaci. 
V minulém roce bylo požádáno o dotaci z pro-
gramu Regenerace veřejných prostranství na 
sídlištích ze Státního fondu rozvoje bydlení. 
Dotaci město nezískalo. V případě vyhlášení 
dotačního titulu bude v letošním roce žádost 
opakována.

Ulice 17. listopadu a Lochmanova
rekonstrukce (projektová dokumentace) 

442.000 Kč
Do budoucna je plánovaná rekonstrukce těchto 
ulic v návaznosti na dopravní řešení nově vzni-
kající lokality Perla 01. Dopravní řešení vychází 
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Obřadní síň – oprava 
9.000.000 Kč

Probíhající rekonstrukce obřadní síně řeší 
obnovu dnes již přežitého a morálně zasta-
ralého interiéru obřadní a předobřadní síně 
včetně přilehlého zázemí. V loňském roce byly 
provedeny bourací práce, instalace nových roz-
vodů, a hrubé povrchové úpravy. V současnosti 
probíhají práce na podhledech hlavních sálů, 
realizují se obklady, dlažby a parketové podlahy. 
Akce bude završena montáží interiéru a zpět-
nou instalací varhan.

Ulice Polská a křižovatka náměstí 
Svobody
rekonstrukce (projektová dokumentace) 

800.000 Kč
Zpracovávaný projekt se zabývá dopravním 
a urbanistickým řešením celé lokality v návaz-
nostech na další probíhající, nebo připravované 
investiční akce. V minulém roce bylo dokon-
čeno okolí Nové Louže a ulice Bratří Čapků. 
V rámci zpracovávání dokumentace je posu-
zována lokalita ulice U Hřiště, sportovní hřiště 
u ZŠ Bří Čapků a okolí bazénu. Dokumentace 
navazuje na projekt řešící ulici 17. listopadu.

Galerie Perla
 (projektová dokumentace) 

3.800.000 Kč
Výdaje jsou určeny na projektovou přípravu 
investičního záměru města, který vzešel z vítěz-
ného návrhu architektonické soutěže. Projekt 
bude řešit konverzi budovy bývalé kotelny, roz-
vodny a části administrativní budovy na prostor 
galerie. Vedle výstavní plochy bude v novém 
objektu umístěna i městská organizace Klub-
centrum. Případná realizace je podmíněna zís-
káním dotačních prostředků z programů urče-
ných na revitalizaci brownfieldů.

ZŠ Bratří Čapků
sportovní hřiště 

500.000 Kč
Projekt rekonstrukce stávajícího sportovního 
areálu u ZŠ Bratří Čapků v Ústí nad Orlicí zahr-
nuje vybudování nových polyuretanových spor-
tovních povrchů, které nahradí původní dožité 
povrchy. V rámci uvažované rekonstrukce je 
počítáno s běžeckým oválem, hřišti pro míčové 
sporty, tréninkovými sektory pro technické dis-
ciplíny, plochou pro workoutové prvky a pří-
padně i dopravním hřištěm.

Participativní rozpočet 
1.000.000 Kč

Prostředky vyčleněné v rozpočtu jsou určeny 
na veřejně prospěšné projekty, které vzejdou 
z návrhů a hlasování veřejnosti. Celkem budou 
podpořeny čtyři akce – dvě v hodnotě max. 100 
tis. Kč a dvě v hodnotě max. 300 tis. Kč. Zbý-
vající prostředky jsou směřovány na dofinan-
cování projektu My a voda, který byl vybrán 
v loňském roce, ale s ohledem na klimatické 
podmínky nemohl být realizován.

Ulice Heranova
rozšíření parkovacích ploch (u kotelny) 

4.000.000 Kč
Stavební akce představuje výstavbu nových 
parkovacích ploch v ul. Heranova naproti čp. 
1206 a 1207 a u kotelny na konci Mazánkovy 
ulice. Součástí akce je také realizace nového 
chodníku v ul. Heranova – mezi ul. Mazánkovou 
a Družstevní.

Ulice Wolkerova
výstavba chodníku 

1.500.000 Kč
Akce představuje vybudování nového chod-
níku od ulice ČSA po čp. 689 v ulici Wolkerova. 
V této části dojde k vybudování cca 8 podél-
ných parkovacích stání.

ZŠ Komenského čp. 11
zateplení fasád přístavby (zahájení akce) 

4.000.000 Kč
Zateplení fasád přístavby a spojovacího krčku 
navazuje na výměnu oken, která se momen-
tálně dokončuje s cílem snížit energetickou 
náročnost objektu a vytvořit nové – důstojnější 
prostředí, jak v interiéru školy, tak exteriéru 
objektů umístěných v návaznosti na městskou 
památkovou zónu. Město požádalo o dotaci 
v rámci programu SFŽP Snižování spotřeby 
energie ve veřejném sektoru. Akce bude zahá-
jena v případě získání dotace.

Energetické úspory
administrace žádostí o dotace 

500.000 Kč
Alokované prostředky jsou určeny na administ-
race žádostí o dotace na výstavbu fotovoltaic-
kých elektráren na střechách vybraných měst-
ských objektů, např. školní jídelna ZŠ Bří. Čapků, 
MŠ Na Výsluní, MŠ Klubíčko, MŠ Heranova, aj.

Budova MěÚ čp. 1405
rekonstrukce sociálního zařízení
(zahájení akce) 

2.500.000 Kč
Akce naváže na stávající stavební práce, které 
se týkají stavebních úprav čp. 219 a snížení 
energetické náročnosti objektu 1405. Zámě-
rem města je rekonstrukce stávajícího soci-
álního zařízení včetně vnitřních rozvodů vody 
a kanalizace v objektu čp. 1405. Zahájení akce 
se předpokládá na podzim letošního roku v sou-
vislosti s přemístěním stávajících agend úřadu.

Revitalizace Wolkerova údolí
II. etapa 

835.000 Kč
Investiční akce je pokračováním revitalizace 
Wolkerova údolí. Jedná se o  prodloužení 
haťového chodníku, opravu zábradlí stávajícího 
mostu, výstavbu nového mostku přes potok 
a vstupní brány do parku a zajištění nového 
odběrného místa elektrické energie.

Ulice Jana a Josefa Kovářů 
a ulice Zeinerova
rekonstrukce 

16.000.000 Kč
Jedná se o rekonstrukci ulic Jana a Josefa 
Kovářů, Zeinerova a části ul. Chodská v celé 
délce a  šířce. Stavební práce spočívající 
v  obnově povrchů komunikace a  chodníků 
včetně odvodnění. Akce se realizuje v návaz-
nosti na rekonstrukci inženýrských sítí a dokon-
čenou výstavbu urgentního příjmu Orlickoús-
tecké nemocnice.
 
Budova MěÚ čp. 7
rekonstrukce střechy 

2.500.000 Kč
Jedná se o výměnu stávající střešní krytiny 
na budově čp. 7 včetně klempířských prvků 
a střešních oken a zesílení stávajícího krovu. 
Rekonstrukce střechy bude spolufinancována 
z  dotačního programu Ministerstva kultury 
určeného na obnovu městských památkových 
zón.

Podchod pod světelnou 
křižovatkou u Avionu – oprava 

1.200.000 Kč
Oprava podchodů bude spočívat v očištění, 
odrezení a nátěrech plechových střech vstupů, 
v nových nátěrech kovových konstrukcí, opra-
vách soklů, nátěrech plechových podhledů 
a celkové kultivaci a vyčištění podchodů. 
Jedná se o realizaci projektu, který byl vybrán 
veřejností v rámci Participativního rozpočtu 
roku 2022.

MŠ Na Výsluní – rekonstrukce kuchyně
 (projektová dokumentace) 

300.000 Kč
Rekonstrukce kuchyně bude provedena přede-
vším v oblasti rozvodů všech instalací a obnově 
obkladů a dlažeb. Finanční prostředky rozpočtu 
2023 jsou určeny na projektovou přípravu. Sta-
vební realizace se předpokládá v příštím roce.

Tenisová hala – novostavba
 (projektová dokumentace) 

1.500.000 Kč
Projektová dokumentace navazuje na zpraco-
vanou studii tenisové haly v areálu bývalé Prefy. 
Hala bude umístěna naproti tenisovému are-
álu, její vstup je orientován do ulice V Lukách. 
Záměrem města je realizace haly se třemi kurty 
a nezbytným zázemím včetně úprav bezpro-
středního okolí. Realizace bude možná za před-
pokladu získání dotačních prostředků.

Budova radnice čp. 16
nové infocentrum 

2.500.000 Kč
Finanční prostředky jsou určeny na stavební 
úpravy a vybavení interiéru objektu, ve kterém 
se v současné době nachází služebna městské 
policie. Záměrem města je do tohoto prostoru 
přemístit Turistické informační centrum.
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Stavební investice a opravy – rozpočet výdajů 2023
Název akce Výdaje   

1  Obnova křížové cesty na Andrlově chlumu II. etapa  (kaple I až V)  2 600 000 Kč 

2  Kulturní dům - modernizace (koncepční studie)  700 000 Kč 

3  Centrum sociální péče (koncepční studie)  500 000 Kč 

4  Domov důchodců - EZS  4 000 000 Kč 

5  Domov důchodců - rozšíření areálu a stavební úpravy (projektová dokumentace)  2 000 000 Kč 

6  Aktivní turistika na Orlicko - Třebovsku  1 023 000 Kč 

7  Školní jídelna v budově OSSZ (koncepční studie - rozšíření )  500 000 Kč 

8  Opravy kulturních památek  2 850 000 Kč 

9  Budovy škol a školek - opravy a drobné investiční akce  2 500 000 Kč 

10  Komunikace a chodníky - opravy a drobné investiční akce  3 000 000 Kč 

11  Management provozní fáze dotačních projektů  100 000 Kč 

12  Budovy v majetku města - opravy a drobné investiční akce  2 000 000 Kč 

13  Projektová příprava investičních akcí města a inženýrská činnost  4 200 000 Kč 

14  Perla 01 - veřejná infrastruktura (dokončení II. etapy a zahájení III. etapy)  8 000 000 Kč 

15  ZŠ Komenského čp. 11 - výměna oken na přístavbě  3 500 000 Kč 

16  Perla 01 - veřejná prostranství  2 300 000 Kč 

17  Okrajové části města - Hylváty  1 157 000 Kč 

18  Okrajové části města - Kerhartice  1 017 000 Kč 

19  Okrajové části města - Knapovec, Dolní a Horní Houžovec  601 000 Kč 

20  Okrajové části města - Černovír, Oldřichovice, Václavov  863 000 Kč 

21  Rybník v Dolním Houžovci - rekonstrukce hráze  1 000 000 Kč 

22  Sportovní areál SDH Černovír - rozvoj areálu  3 500 000 Kč 

23  Odbor rozvoje města - ostatní výdaje  400 000 Kč 

24  Ulice Kolmá - rekonstrukce  2 000 000 Kč 

25  Hasičská zbrojnice Černovír - přístavba  7 000 000 Kč 

26  Budovy čp. 219 a 1405 - stavební úpravy  35 750 000 Kč 

27  Park u Roškotova divadla - revitalizace (zahájení akce)  6 000 000 Kč 

28  Sídliště Hylváty - revitalizace  (příprava akce)  200 000 Kč 

29  Ulice 17. listopadu a Lochmanova - rekonstrukce (projektová dokumentace)  442 000 Kč 

30  Perla 01 - Parkovací dům (dofinancování projektové dokumentace)  1 150 000 Kč 

31  Ulice Husova - II. etapa rekonstrukce (projektová dokumentace)  250 000 Kč 

32  Ulice Bratří Čapků - rekonstrukce (dofinancování akce)  400 000 Kč 

33  Centrum sociální péče - zateplení fasád a opravy lodžií  6 694 000 Kč 

34  Nová Dukla - výstavba technické infrastruktury (zahájení akce)  10 000 000 Kč 

35  Obřadní síň - oprava  9 000 000 Kč 

36  Ulice Polská a náměstí Svobody - rekonstrukce (projektová dokumentace)  800 000 Kč 

37  Galerie Perla (projektová dokumentace)  3 800 000 Kč 

38  ZŠ Bratří Čapků - sportovní hřiště (příprava akce)  500 000 Kč 

39  Participativní rozpočet  1 000 000 Kč 

40  Ulice Jana a Josefa Kovářů a ulice Zeinerova - rekonstrukce  16 000 000 Kč 

41  Budova MěÚ čp. 7 - rekonstrukce střechy  2 500 000 Kč 

42  Podchod pod světelnou křižovatkou u Avionu - oprava  1 200 000 Kč 

43  MŠ Na Výsluní - rekonstrukce kuchyně (projektová dokumentace)  300 000 Kč 

44  Tenisová hala - novostavba (projektová dokumentace)   1 500 000 Kč 

45  Budova radnice č.p. 16 - nové infocentrum  2 500 000 Kč 

46  Ulice Heranova - rozšíření parkovacích ploch (u kotelny)  4 000 000 Kč 

47  Ulice Wolkerova - výstavba chodníku  1 500 000 Kč 

48  ZŠ Komenského č.p. 11 - zateplení fasád přístavby (zahájení akce)  4 000 000 Kč 

49  Energetické úspory - administrace žádostí o dotace  500 000 Kč 

50  Budova MěÚ čp. 1405 - rekonstrukce sociálního zařízení (zahájení akce)  2 500 000 Kč 

51  Revitalizace Wolkerova údolí – II. etapa  835 000 Kč 

Celkem 170 632 000 Kč
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12. března 19.30 hodin Tři grácie z umakartu, divadlo Roškotovo divadlo www.klubcentrum.cz

13. března 10.00 hodin Bookstart mini, Karneval pohádkových postav Městská knihovna www.knihovna-uo.cz

16.00 hodin Bookstart junior, Karneval pohádkových postav Městská knihovna www.knihovna-uo.cz

19.30 hodin Vřískot, film * Kino Máj www.klubcentrum.cz

14. března 18.00 hodin Emil Hácha, z taláru do cely, přednáška Malá scéna www.msuo.cz

19.00 hodin The Kuh Trio, jazzový koncert Divadelní klub www.klubcentrum.cz

15. března 14.30 hodin Il Boemo, Senior kino Kino Máj www.klubcentrum.cz

16.00 hodin Hrajeme si s loutkovým divadélkem, pro děti do 8 let Městská knihovna www.knihovna-uo.cz

16.00 hodin Cestopisné povídání Český červený kříž www.cckuo.cz

16.00-17.30 hodin Muzejní kroužek. Jak se psalo ve středověku Městské muzeum www.muzeum-uo.cz

17.00 hodin Muzejní kafe s P. Wagenknechtem Městské muzeum www.muzeum-uo.cz

18.00 hodin Za inspirací do pralesa, cyklus AVČ Městská knihovna www.knihovna-uo.cz

18.00 hodin Všechno dobře dopadne, film Malá scéna www.msuo.cz

18.00 hodin Kino naslepo Kino Máj www.klubcentrum.cz

Orlická maska, přehlídka divadla, do 19. 3. Malá scéna, Roškotovo divadlo www.msuo.cz

16. března 9.00-12.00, 13.00-16.00 Jak na tablet a chytrý telefon, pro seniory Městská knihovna www.knihovna-uo.cz

14.00 hodin Členská schůze SPCCH Jídelna CSP, Na pláni 1343 tel.: 737 378 815

14.30 hodin Pěšky směr Vadětín na bledule, turistika Senior klub tel.: 722 475 129

15.00 hodin Zdobení velikonočních vajíček Český červený kříž www.cckuo.cz

17. března 18.00-20.00 hodin Večer s Andersenem Městská knihovna www.knihovna-uo.cz

18. března 10.00 hodin FK Orlicko-FC Slávia Hr. Králové, fotbal, U13, U12 hřiště v Libchavách

15.00 hodin Mauglí, pohádka Roškotovo divadlo www.klubcentrum.cz

20.00-02.00 hodin Společenský večer ČČK Kulturní dům www.cckuo.cz

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

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

21. března 8.00 hodin Dětská scéna 2023, potrvá do 22. 3. Kulturní dům www.klubcentrum.cz

8.00 hodin Kudowa Zdroj, Polsko, výlet Český červený kříž www.cckuo.cz

22. března 17.00 hodin Jak zandat maturitu z češtiny, přednáška Malá scéna www.msuoi.cz

19.30 hodin 65, film Kino Máj www.klubcentrum.cz

Etnologické experimenty 2023, potrvá do 24. 3. Městské muzeum www.muzeum-uo.cz

23. března 13.00 hodin Odpolední vycházka Český červený kříž www.cckuo.cz

14.30 hodin Členská schůze Senior klubu CSP, bývalý Penzion tel.: 734 398 390

16.00 hodin Tvoříme v knihovně Městská knihovna www.knihovna-uo.cz

18.00 hodin Koncert komorních souborů školy ZUŠ J. Kociana www.zusuo.cz

19.00 hodin Idioti, film Malá scéna www.msuo.cz

19.30 hodin Kuciak: Vražda novináře, film Kino Máj www.klubcentrum.cz

24. března 14.00-15.30 hodin Plavání nejen pro členy SK KPB ÚO tel.: 731 601 548

18.00 hodin Absolventský koncert, bicí, basová kytara Malá scéna www.zusuo.cz

18.00 hodin Absolventský koncert, klavír ZUŠ J. Kociana www.zusuo.cz

19.30 hodin Buď chlap!, film Kino Máj www.klubcentrum.cz

Festival Jeden svět, do 1. 4. Malá scéna www.spousti.cz

25. března 12.30 hodin FK Orlicko - SK Pardubičky, fotbal, dorost stadion v Ústí nad Orlicí

14.30 hodin Mumie, film Kino Máj www.klubcentrum.cz

15.00 hodin Jiskra Ústí nad Orlicí - FC Hlinsko, fotbal, divize "C" stadion v Ústí nad Orlicí

17.00 hodin Fabelmanovi, film Kino Máj www.klubcentrum.cz
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26. března 10.45 hodin FK Orlicko-Footbal Talent Academy Praha, fotbal, U15, ČDŽ stadion v Ústí nad Orlicí

12.45 hodin FK Orlicko-Footbal Talent Academy Praha, fotbal, U14, ČDŽ stadion v Ústí nad Orlicí

15.00 hodin Jiskra Ústí nad Orlicí "B"-SK Proseč, fotbal, 1.A třída stadion v Ústí nad Orlicí

15.00 hodin Bella a Sebastián: Nová generace, film Kino Máj www.klubcentrum.cz

17.00 hodin Buď chlap!, film Kino Máj www.klubcentrum.cz

27. března 10.00 hodin Dejme dětem hranice, beseda RC Srdíčko tel.: 604 313 249

13.30 hodin Krajská postupová přehl. dětského scénického tance Roškotovo divadlo www.klubcentrum.cz

15.00 hodin Velikonoce v MŠ Pod lesem MŠ Pod lesem

28. března 8.00 a 10.00 hodin Koncertík pro školy - Děti dětem ZUŠ J. Kociana www.zusuo.cz

9.00-17.00 hodin Velikonoční výstava Galerie pod radnicí www.cckuo.cz

19.30 hodin 65, film Kino Máj www.klubcentrum.cz

Polsko, tržnice Kudowa Zdroj, zájezd SPCCH tel.: 737 378 815

29. března 9.00-17.00 hodin Velikonoční výstava Galerie pod rdnicí www.cckuo.cz

9.00-17.00 hodin Velikonoční řemeslný jarmark Kulturní dům www.klubcentrum.cz

9.00-11.30 hodin Měňárna RC Srdíčko tel.: 604 313 249

10.00-16.30 hodin Medvídkovský SWAP MC Medvídek tel.: 605 965 463

18.00 hodin Koncert klavírního oddělení ZUŠ J. Kociana www.zusuo.cz

19.30 hodin Bastardi 4: Reparát, film Kino Máj www.klubcentrum.cz

30. března 9.00-17.00 hodin Velikonoční výstava Galerie pod radnicí www.cckuo.cz

13.42 hodin, odjezd Zájezd do Chocně + muzeum Senior klub tel.: 731 601 548

14.00 hodin Jarní tvoření Český červený kříž www.cckuo.cz

18.00 hodin J. Ludvíček: Absolventský koncert (klavír) ZUŠ J. Kociana www.zusuo.cz

19.30 hodin John Wick: Kapitola 4, film * Kino Máj www.klubcentrum.cz

31. března 8.00-15.00 hodin Den otevřených dveří ZŠ Kerhartice www.zskerhartice.cz

9.00-15.00 hodin Velikonoční výstava Galerie pod radnicí www.cckuo.cz

18.00 hodin Noc s Andersenem, konec 1. 4. v 9.00 hodin Městská knihovna www.knihovna-uo.cz

18.00 hodin Decapoda a Black Band, společný koncert Roškotovo divadlo www.zusuo.cz
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Domškoláci sobě
St 1., 8., 15., 22. a 29. 3. | 10.00-12.00 hod.
Rády přivítáme všechny, kteří máte doma 
domškoláka nebo o alternativním vzdělávání 
přemýšlíte. 
Info a přihlášení na marketa.mcmedvidek@
gmail.com.

Odpolední tvoření nejen pro rodiče s dětmi
St 1. a 15. 3. | 15.00 hodin
Tvoříte rádi? Chcete si vyzkoušet různé 
výtvarné techniky? 1x za 14 dní se na Vás těší 
Katka Fišarová. Vstupné 50 Kč.

Jóga pro maminky s dětmi
Čt 2., 9., 16., 23. a 30. 3. | 10.00-11.00 hod.
Jóga je určena pro maminky, které nemají hlí-
dání, ale přesto se chtějí protáhnout a odpoči-
nout. S sebou podložku na cvičení.
Při nenaplnění kapacity se program nekoná. 
Vstupné 40 Kč. Info a  přihlášení na tel.č. 
732 653 413.

Šátkování, těhotenství, porod, šestinedělí…
Pá 3. 3. | 10.00-12.30 hodin
Přijďte si povídat s ostatními ženami, které ví, 
jaké to je být mámou. 
Na e-mail marketa.mcmedvidek@gmail.com 
můžete psát náměty na povídání nebo poža-
davky na konkrétní téma.

Nemluvňátka, kojenci, batolátka
Po 3., 13., 20. a 27. 3. | 9.00 hodin
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. 3. | 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. 3. | 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. 3. | 9.00 hodin

Hýbánky pro maminky s dětmi
Pá 10., 17., 24. a 31. 3. | 10.00-12.00 hodin
Aktivita je určena především pro maminky 
s dětmi v nosítku nebo šátku. 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.

Kojení + film Milky Way
Po 13. 3. | 9.30-12.30 hodin
Přijďte na promítání americko-švédsko-ně-
meckého dokumentu o kojení, který můžeme 
zhlédnout díky Mamila o. z. Chybět nebude ani 
diskuze o kojení. Rády přivítáme i ženy, které 
nekojí. Délka filmu 93 minut, diskuze cca 30 
minut nebo podle nálady. Více info a přihlášení 
na marketa.mcmedvidek@gmail.com. Vstupné 
50 Kč dospělá osoba.

Dopoledne s babičkou Zdenou
Út 14. a 28. 3. | 9.30-10.30 hodin
Naše nová “babička” Zdena si s dětmi občas 
zazpívá, občas zatancuje, něco vytvoří, někdy 
přečte pohádku. Nechte se překvapit, co Vás 
2x do měsíce čeká.

Domškolácký masopustní rej
St 15. 3. | 10.00-14.30 hodin
Přijďte se s  námi pobavit a  pohrát v  mas-
kách. Nebudou chybět hry, hudba, smích 
a masopustní procházka. Pouze pro předem 
přihlášené na mail marketa.mcmedvidek@
gmail.com. Kapacita omezená. Vstupné pro 
příchozí v maskách 50 Kč, bez masky 100 Kč.

První pomoc u dětí s ČČK
St 22. 3. | 10.00 hodin
Víte, jak poskytnout první neodkladnou pomoc 
miminkům a malým dětem? Přijďte načerpat 
důležité informace, přijďte si vyzkoušet resus-
citaci na figuríně. Kdo je připraven, není pře-
kvapen.

Medvídkovský SWAP
St 29. 3. | 10.00-16.30 hodin
PŘINES/DARUJ/VYMĚŇ/ODNES
Akce probíhá na stolech před MC, uvnitř je pro 
Vás k dispozici herna za obvyklých podmínek 
40 Kč (9 - 12 a 14 - 16 hod.). Věci můžete nosit 
v den akce od 9.00 do 15.30. Přineste prosím 
jen věci, které jsou čisté, celé a opravdu se dají 
ještě využít. Na osobu max. 15 ks, pokud máte 
něco většího nebo více věcí, kontaktujte mě 
prosím předem na marketa.mcmedvidek@
gmail.com.
Za podporu v podobě dobrovolného příspěvku 
bude Medvídek velice rád.

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

PROVOZNÍ DOBA

Nemluvňátka, kojenci, 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 | 1x za 14 dní

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

Odpolední tvoření nejen pro děti a rodiče
St | 15.00-18.00 hodin | 1x za 14 dní

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

Inzerce
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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).

Herna, 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

Náramky z minerálních korálků
St 1., 8., 15. a 22. 3. | 10.00 hodin
Výtvarná dílna. Cena dle spotřeby materiálu.

Manželské večery
Začíná 19. 3. | 17.00 hodin | sál RC
Kurz komunikace v manželství, 8 setkání, vždy 
v neděli. Přihlášky na mail rcsrdicko@jbuo.cz, 
dotazy na tel: 603 976 036 nebo 603 913 885. 
Dotovaná cena kurzu (v ceně občerstvení pro 
pár) - 250 Kč na dvojici a setkání, příspěvek na 
hlídání dětí 50 Kč za dítě. Při zaplacení celého 
kurzu sleva 1600 Kč/kurz.

manzelskevecery.cz.

Dejme dětem hranice
27. 3. | 10.00 hodin | herna RC
Beseda z cyklu Praktické rodičovství, lektorka 
Eliška Pinkasová.

Měňárna
29. 3. | 9.00-11.30 hodin | sál 1. patro

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

AKCE PRO ŠKOLY
Okresní kola olympiád
3. 3. Chemická olympiáda
14. a 16. 3. Konverzační soutěž v anglickém  
 jazyce pro ZŠ a SŠ
17. 3. Matematický klokan
22. 3. Fyzikální olympiáda, kategorie E a F
30. 3. Biologická olympiáda, kategorie D

JARNÍ PRÁZDNINY 6. 3.–10. 3.
Příměstský tábor pro děti od 7 do 11 let
Program: aktivity v DDM Duha, IQ park Ideon 
Pardubice, 3D kino, Muzeum Svitavy – inter-
aktivní program, Hala Tongo. Cena: 1 600 Kč 
(zahrnuje dopravu, vstupné, pojištění).

Workshopy vzdušné akrobacie
4. 3. a 25. 3. | pro dospělou veřejnost
Čas: 9.00 – 11.00 hodin, sraz v 8.45 hodin 
v DDM. S sebou: vhodné sportovní oblečení. 
Cena: 400 Kč.

Připravujeme na letní prázdniny

Pobytové tábory

Atletický tábor - Přihlašování aktivní
31. 7.–4. 8. | Orlické Záhoří
Určen: Pro členy atletických kroužků 6 – 17 let. 
Cena: 3 600 Kč. Strava: plná penze (5x denně). 
Ubytování: chata Bedřichova Orlické Záhoří.

Taneční tábor - Přihlašování aktivní
21. 8.–25. 8. | Doksy
Určen: Pro děti 7 – 13 let. Cena: 3 600 Kč. 
Strava: plná penze (5x denně). Ubytování: rekre-
ační středisko Poslův mlýn u Doks.

Vodácký tábor | 16. – 22. 7. | Ohře
Určen: Pouze pro plavce! Rodiče s  dětmi 
a mládež vařící si sama (12 – 17 let). Cena: 
3 100 Kč za osobu (cena zahrnuje dopravu, 
půjčovné lodi a vodáckých potřeb, pojištění). 
Strava: vlastní a co kemp dá. Ubytování: ve 
vlastních stanech (vhodně zkombinujeme 
posádky).

Lezecké soustředění
13.–19. 8. | Rabštejn
Určen: Pro členy lezeckých kroužků 7 – 17 let. 
Cena: 5 000 Kč (cena zahrnuje ubytování, stra-
vování, dopravu, pojištění). Strava: 3x denně 
(2x teplé jídlo). Ubytování: ve vlastních stanech.

Tramtáryje
28. 8.–1. 9. | Horní Jelení
Určen: pro děti 7 – 14 let. Program: výlet do 
IQ Parku Pardubice, stezka odvahy, táborák, 
diskotéka, střílení ze vzduchovek, hry v lese, 
koupání, míčové hry, vyrábění a tvoření. Cena: 
3 600 Kč (cena zahrnuje ubytování, stravování, 
dopravu, vstupné, pojištění). Strava: 4x denně 
(2x denně teplé jídlo). Ubytování: v chatkách.

UPOZORNĚNÍ: na Pestrý, Zážitkový a Pro-
gramovací tábory lze přihlásit dítě pouze jed-
nou za prázdniny, buď v červenci nebo srpnu.

Příměstské tábory

Pestrý tábor I.
10.–14. 7. | děti 7-11 let
Program: Fajn Park Chlumec nad Cidlinou, kou-
paliště Choceň, Pinguin Park Přívrat, sporto-
vání v Cakli, IQ Ideon Pardubice. Cena: 1 700 
Kč zahrnuje vstupné, jízdné, pojištění. Způsob 
dopravy: vlak, autobus.

Tvořivý tábor
17.–21. 7. | děti 10-15 let
Program: výroba keramické vázy, obrazu se 
sklem, možnost točení na kruhu; textilní tvorba 
šitý batoh s vlastním potiskem, makramé, lapač 
snů a tvořivá dílna v Muzeu Svitavy. Cena: 1 500 
Kč zahrnuje veškerý materiál, výpal výrobků, 
vstupné, jízdné, pojištění.

Zážitkový tábor I.
17.–21. 7. | děti 12-15 let
Program: Letohrad a Cakle loďky, lanové cent-
rum Olomouc, Aquapark Ústí nad Orlicí, Bran-
dýs nad Orlicí Labyrint, sjezd na kárách Říčky 
v Orlických horách. 
Cena: 1 900 Kč zahrnuje vstupné, jízdné, pojiš-
tění, 2x oběd. Způsob dopravy: pondělí, středa, 
čtvrtek na kole, ostatní dny vlak nebo autobus.

Programovací tábor I.
24.–28. 7. | děti 8-15 let
Základy programování a 3D modelování, lego 
WeDo 2.0 a  MindStorms EV3. WeDo 2.0, 
Minecraft 10 edition a code connection for 
Minecraft, pro pokročilejší vývojové prostředí 
studio.code.org, AGK – App Game Kit. Visual 
Basic. Windows, Android, iOS a  na webu 
HTML5. 2D, 3D i VR aplikace, venku Fresbee 
a RC auta. Cena: 1 700 Kč.

Pestrý tábor II.
7.–11. 8. | děti 6-10 let
Program: Fajn Park Chlumec nad Cidlinou, kou-
paliště Choceň, Pinguin Park Přívrat, sporto-
vání v Cakli, IQ Ideon Pardubice. Cena: 1 700 
Kč zahrnuje vstupné, jízdné, pojištění. 
Způsob dopravy: vlak, autobus.

Programovací tábor II.
7.–11. 8. | děti 8-15 let
Základy programování a 3D modelování, lego 
WeDo 2.0 a  MindStorms EV3. WeDo 2.0, 
Minecraft 10 edition a code connection for 
Minecraft.
Pro pokročilejší vývojové prostředí studio.code.
org, AGK – App Game Kit. Visual Basic. Win-
dows, Android, iOS a na webu HTML5. 2D, 3D 
i VR aplikace, venku Fresbee a RC auta. 
Cena: 1 700 Kč.

Zážitkový tábor II.
14.–18. 8. | děti 12-15 let
Program: Letohrad a  Cakle loďky, lanové 
centrum Olomouc, Aquapark Ústí nad Orlicí, 
Brandýs nad Orlicí Labyrint, sjezd na kárách 
Říčky v Orlických horách. Cena: 1 900 Kč zahr-
nuje vstupné, jízdné, pojištění, 2x oběd. Způ-
sob dopravy: pondělí, středa, čtvrtek na kole, 
ostatní dny vlak nebo autobus.

Přihlašování na tábory – elektronicky na ddm-
-usti.cz ikona „Přihlašovadlo“ – bude zahájeno 
1. 4. 2023

Dům dětí a mládeže DUHA
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Program Kina Máj

*Zatmění | 2. 3. | 19.30 hodin
Thriller, české znění, vstupné 130 Kč

Creed III | 3. 3. | 19.30 hodin
Sportovní, titulky, vstupné 130 Kč

Bella a Sebastián: Nová generace
5. 3. | 17.00 hodin
Rodinný, dabing, vstupné 130 Kč

Creed III | 5.3. | 19.30 hodin
Sportovní, titulky, vstupné 130 Kč

Kocour v botách: Poslední přání
6. 3. | 10.00 hodin
Animovaný, dabing, vstupné 80 Kč

Ostrov | 6. 3. | 19.30 hodin
Komedie ČR, vstupné 140 Kč

Asterix a Obelix: Říše středu
7. 3. | 10.00 hodin
Komedie, dabing, vstupné 100 Kč

Fabelmanovi | 7. 3. | 19.30 hodin
Drama, titulky, vstupné 130 Kč

Zoubková víla
8. 3. | 10.00 hodin
Animovaný, dabing, vstupné 80 Kč

Tár | 8. 3. | 19.30 hodin
Hudební, titulky, vstupné 140 Kč

Avatar: The Way Of Water 3D
9. 3. | 10.00 hodin
Sci-fi, dabing, vstupné 100 Kč

*Vřískot 6
9. 3. | 19.30 hodin
Horor, titulky, vstupné 130 Kč

Děti Nagana
10. 3. | 10.00 hodin
Sportovní ČR, vstupné 120 Kč

Good Old Czechs
11. 3. | 17.00 hodin
Dokument ČR, vstupné 110 Kč

Korzet | 11. 3. | 19.30 hodin
Historický, titulky, vstupné 120 Kč

*Vřískot 6
13. 3. | 19.30 hodin
Horor, titulky, vstupné 130 Kč

Il Boemo – Senior kino
15. 3. | 14.30 hodin
Historický, dabing, vstupné 70 Kč

Kino naslepo
15. 3. | 18.00 hodin
Dobrovolné odchodné

Služka | 20. 3. | 19.30 hodin
Drama ČR a SR, vstupné 140 Kč

65 | 22. 3. | 19.30 hodin
Sci-fi, titulky, vstupné 140 Kč

Kuciak: Vražda novináře
23. 3. | 19.30 hodin
Dokument, české znění, vstupné 120 Kč

Buď chlap!
24. 3. | 19.30 hodin
Komedie, české znění, vstupné 140 Kč

Mumie | 25. 3. | 14.30 hodin
Animovaný, dabing, vstupné 130 Kč

Fabelmanovi
25. 3. | 17.00 hodin
Drama, titulky, vstupné 130 Kč

Bella a Sebastián: Nová generace
26. 3. | 15.00 hodin
Rodinný, české znění, vstupné 130 Kč

Buď chlap! | 26. 3. | 17.00 hodin
Komedie, české znění, vstupné 140 Kč

65 | 28. 3. | 19.30 hodin
Sci-fi, titulky, vstupné 140 Kč

Bastardi 4: Reparát
29. 3. | 19.30 hodin
Komedie ČR, vstupné 140 Kč

*John Wick: Kapitola 4
30. 3. | 19.30 hodin
Thriller, titulky, vstupné 130 Kč

*přístupné od 15 let

Programová nabídka Klubcentra

Velké safari & Usmíření s Afrikou?
1. 3. | 19.00 hodin | Roškotovo divadlo
Prozkoumáme Namibii, Botswanu a Zimba-
bwe. Cestovatelská přednáška Kateřiny Motani. 
Vstupné 120 Kč.

Hospoda Na mýtince
4. 3. | 19.00 hodin | Roškotovo divadlo
Žižkovské divadlo Járy Cimrmana. Vědecký tým 
českých cimrmanologů dokazuje po mnoha 
desetiletích, že autorem světově proslulých 
melodií z Netopýrů, Polských krví a mnoha dal-
ších operet je zapomenutý Pojizeřan Cimrman. 
Vstupné 470 Kč.

Tři grácie z umakartu
12. 3. | 19.30 hodin | Roškotovo divadlo
Studio DVA divadlo Praha uvádí hořkou komedii 
o setkání, které jednou muselo přijít, ale i tak 
bylo nečekané. Tři ženy v  jedné panelákové 
kuchyni…
Hrají: Zlata Adamovská, Ilona Svobodová, 
Anežka Rusevová. Divadelní předplatné jarní 
sezóny 2023, zbývající vstupenky v  před-
prodeji a hodinu před začátkem představení 
u pokladny divadla. Vstupné 440 Kč.

THE KUH TRIO
14. 3. | 19.00 hodin | Divadelní klub
Trio tvoří vynikající rakouský kytarista žijící ve 
Vídni Edi Köhldorfer, jeden z nejlepších evrop-
ských kontrabasistů František Uhlíř a česká 
bubenická legenda Jaromír Helešic. Klubový 
koncert. Vstupné 150 Kč.

Mauglí
18. 3. | 15.00 hodin | Roškotovo divadlo
Divadlo U  staré herečky uvádí pohádku na 
motivy Knih džunglí Rudyarda Kiplinga. Vstupné 
70 Kč.

Dětská scéna 2023
21. a 22. 3. | Kulturní dům
Oblastní přehlídka dětských recitátorů.

Krajská postupová přehlídka dětských sku-
pin scénického tance
27. 3. | 13.30 hodin | Roškotovo divadlo
Vstupné 50 Kč.

Velikonoční řemeslný jarmark
29. 3. | 9.00-17.00 hodin | Kulturní dům
Bohatá nabídka velikonočních dekorací a dal-
šího zboží.

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

Klubcentrum v Ústí nad Orlicí
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A budeme se brát
Výstava | do 26. 3.
Prohlédnete si 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
Výstava | do 4. 6.
Výstavou si připomínáme 140. výročí narození 
světového houslového virtuosa Jaroslava Koci-
ana.

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

Cože? ale jak?
11. 3. | 13.30-17.00 hodin
Dílna nejen pro děti. Tvoření paličkovaných sva-
tebních ozdob s Dagmar Filipovou.

Muzejní kafe s Petrem Wagenknechtem
15. 3. | 17.00 hodin
Podvečer s dobrou kávou, povídáním nejen 
o svatební fotografii a s malou výstavou.

Etnologické experimenty 2023 
aneb Jak se co dělá | 23. a 24. března
Městské muzeum ve spolupráci s The Herring 
Era Museum – Síldarminjasafn Íslands a Národ-
ním muzeem pivovarnictví a pořádá meziná-
rodní česko-islandskou konferenci.

Pro zájemce z řad veřejnosti nabízíme 
návštěvu následujících dílen:
23. 3. | 13.45-15.00 hodin
Hliněná mazanina – Martin Novotný (národní 
ústav lidové kultury Strážnice)
23. 3. | 16.45-17.15 hodin
Křesání mlecích kamenů  – Radim Urbánek 
(Městské muzeum v Ústí nad Orlicí)
23. 3. | 17.45-19.00 hodin
(Re)kontrukce zpracování nejen kopřivového 
vlákna (CETRAT Příbor)

MUZEJNÍ A GALERIJNÍ KROUŽEK 

Galerijní kroužek
 1. 3. | Galerie pod radnicí
Fotogram. Fascinující stínové obrázky.

Muzejní kroužek
15. 3. | Hernychova vila
Jak se psalo ve středověku. Pergamen a jeho 
výroba, ukázky středověkého písma.

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 od 16.00 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
Výstava | do 19. 3.
Fotograf Rostislav Bartoň nás zavede na svých 
velkoformátových fotografiích do různých 
koutů Orlických hor a Podorlicka.
Doprovodná akce k  výstavě - 2.  března od 
17.00 hodin. Beseda s autorem – “Krajinou 
příběhů“ o jeho putování tímto krajem s foto-
aparátem v ruce.

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

Městské muzeum

Zahájen byl předprodej vstupenek na 18. roč-
ník hudebního festivalu Kocianovo Ústí, který 
se uskuteční v souběhu s Kocianovou houslo-
vou soutěží od 1. do 6. května. Připraveno je 
pět koncertů. Vstupenky je možné si zakoupit 
online na webových stránkách Klubcentra, 
v předprodeji v informačním centru města nebo 
v sídle Klubcentra.

PROGRAM 2023:

Jan Kubelík v Ústí
Zahajovací koncert
1. 5. | 19.30 hodin | Roškotovo divadlo

Růžencové sonáty
3. 5. | 19.30 hodin | Kostel Nanebevzetí 
Panny Marie

Komorní filharmonie Pardubice
a Lana Zorjan
4. 5. | 19.30 hodin | Roškotovo divadlo

Ivan Mládek a Banjo Band
5. 5. | 19.30 hodin | Roškotovo divadlo

Koncert laureáta a vítězů
65. ročníku Kocianovy houslové soutěže
6. 5. | 14.30 hodin | Roškotovo divadlo

Od 25. března do 1. dubna proběhne v Malé 
scéně festival Jeden svět tentokrát na téma 
Cena bezpečí. Na diváky čeká 13 dokumentů, 
k velké většině z nich bude i debata se zajíma-
vými hosty a další doprovodný program. 

Již nyní se mohou diváci těšit na debatu s před-
ním českým investigativním novinářem Jaro-
slavem Kmentou nebo s Alešem Svobodou, 
pilotem stíhacího letounu Gripen, zálohou do 
nového týmu astronautů Evropské vesmírné 
agentury (ESA). Přivítáme také antropoložku 
Zdenku Sokolíčkovou, která diváky seznámí se 
svými zkušenostmi se životem na Špicberkách 
a řadu dalších hostů.

Nedílnou součástí festivalu jsou i školní pro-
jekce, které v  Ústí proběhnou v  posledním 
týdnu v březnu. Výtěžek festivalu dostane malá 
Viktorka Čejková a její rodina z Dolní Dobrouče. 
Finanční prostředky rodině pomohou zvládat 
situaci spojenou s vážným Viktorčiným one-
mocněním.

Podrobný program najdete na js.spousti.cz 
nebo na Facebooku Jeden svět Ústí nad Orlicí.
Na všechny akce festivalu vás srdečně zve spo-
lek SPOUSTI.

Na Květnou neděli 2. dubna 2023 v 15 hodin 
zveme do Knapovce na požehnání tří obno-
vených sakrálních objektů. Jedná se o sochu 
Panny Marie v areálu bývalého statku Aveny 
(pozemek p.č. 621/2), nově umístěný křížek se 
třemi světci při cestě ke hřbitovu (p.č. 467/2) 
a kamenný pilíř s mariánskou soškou při cestě 
k vodojemu (p.č. 434/2), všechny v katastru 
Knapovec. Na jejich obnově se finančně podílelo 
město Ústí nad Orlicí a Pardubický kraj.

Obnova těchto tří objektů volně navazuje na 
meditační stezku se šesti obnovenými křížky, 
která byla vybudována na území Knapovce, 
Dolního Houžovce a Horního Houžovce v roce 
2015. V roce 2017 byla doplněna restaurova-
nými Božími muky u Dolského potoka v kata-
stru Dlouhé Třebové.

Součástí programu budou zastávky se zamyšle-
ním a modlitbou u každého křížku a zakončení 
v knapoveckém kostele sv. Petra a Pavla. 
Pro účastníky je zajištěné občerstvení v kul-
turním domě v Knapovci. Všichni jsou srdečně 
zváni.
Akci podporuje město Ústí nad Orlicí.

Zve PhDr. Jana Staňková 
a P. ThLic. Jan Pitřinec

Předprodej vstupenek 
na Kocianovo Ústí

Pozvánka na festival 
Jeden svět

Pozvánka na žehnání 
obnovených křížků v Knapovci
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I letos se Městská knihovna připojuje k celo-
státní akci Březen - měsíc čtenářů. Nabízíme 
vám tyto akce:

Hana Bartoníčková: Děti jako dar
8. 3. | 16.00 hodin
Pěstounství jako cesta k sobě…, koná se na 
hudebním oddělení.

Bookstart mini
13. 3. | 10.00 hodin
Karneval pohádkových postav. Na akci je nutné 
se přihlásit ve FB skupině nebo na mailu iveta.
sedova@knihovna-uo.cz.

Bookstart junior | 13. 3. | 16.00 hodin
Karneval pohádkových postav. Na akci je nutné 
se přihlásit ve FB skupině nebo na mailu iveta.
sedova@knihovna-uo.cz.

Hrajeme si s loutkovým divadélkem
15. 3. | 16.00 hodin
Tentokrát vám zahrajeme pohádku O koblíž-
kovi. Po pohádce si opět něco malého vytvo-
říme. Tak neváhejte, děti, a přijďte! Akce je 
vhodná pro děti do 8 let. 
Prosíme o příspěvek 20 Kč na materiál. V pří-
padě velkého zájmu zahrajeme divadélko i dva-
krát, aby všechny děti pěkně viděly.

Za inspirací do pralesa 
aneb Přirozený les nadějí ochranářů i lesníků
15. 3. | 18.00 hodin
Přednáška Hynka Skořepy z cyklu Akademie 
volného času.

Jak na tablet a chytrý telefon
16. 3. | 9.00-12.00, 13.00-16.00 hodin
Vzdělávací seminář pro seniory.

UPOZORNĚNÍ:
6. 3.–12. 3. | Jarní prázdniny
Otevírací doba na dětském oddělení bude 
v těchto dnech vždy od 9.00 – 14.00 hodin.

Z oka do oka
1. 3.–30. 4. | výstava
Výstava Výtvarného oboru ZUŠ J. Kociana. 
Vernisáž je 1. 3. v 17.30 hodin.

Mgr. Zdeňka Honzátková

Večer s Andersenem
17. 3. | 18.00-20.00 hodin
Jako každý rok zveme všechny předškoláky, prv-
ňáky a druháky na akci s názvem Večer s Ande-
rsenem. Jde o večer se čtením, tvořením a zají-
mavými hrami. Letos vás bude večerem provázet 
příběh z galské vesnice. Akce je omezena celko-
vým počtem dětí, proto neváhejte a hlaste se na 
tereza.drobna@knihovna-uo.cz, 737 205228.

Tvoříme v knihovně
23. 3. | 16.00 hodin
Přijďte si k nám uspokojit vaši uměleckou duši 
a vyzkoušet techniku plstění jehlou za sucha. 
Akce je vhodná pro všechny od 12 do 99 let. 
Prosíme o příspěvek 50 Kč na materiál.

Noc s Andersenem
31. 3. | od 18.00 hodin
1. 4. | do 9.00 hodin
Milé děti, zveme vás jako každý rok na akci 
s názvem Noc s Andersenem.
Jde o večer se čtením, tvořením, zajímavými 
hrami a hlavně přespáním v knihovně. Letos vás 
bude večerem a nocí provázet příběh z galské 
vesnice. Z kapacitních důvodu je nutné splnit 
alespoň jednu z našich nově vyhlášených výzev, 
které jsou uvedeny na našich webových strán-
kách nebo na Facebooku. 
Tak neváhejte a mrkněte se na knihovna-uo.cz  
facebook.com/knihovna.uo
Akce je určena dětem od 3.–6. třídy.

Městská knihovna

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 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

Aktuálně přijmeme kolegu na pozici:

Inzerce
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Jiří Fikejz. WORKART
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 nezamýšleného.

Gorbačov. Ráj. | 1. 3. | 18.00 hodin
Cyklus Dokument kino.
Soud nad Gorbačovem vynesou dějiny, zde 
však starý muž předkládá svou vlastní koneč-
nou výpověď, v níž s melancholií i humorem 
bilancuje svůj život a kariéru. Lotyšsko, Česká 
republika, 2020, režie Vitalij Manskij. Vstupné 
90 Kč, 70 Kč členové FK.

Hranice lásky | 2. 3. | 19.00 hodin
Hana (Hana Vagnerová) začíná cítit, že její vztah 
s Petrem (Matyáš Řezníček) se pohybuje v příliš 
zajetých kolejích. Rozhodne se ho tedy osvěžit 
a začne s Petrem sdílet své erotické představy 
a tajné sny. Experiment se svobodou se však 
může snadno vymknout z rukou… Česko, Pol-
sko, 2022, režie Tomasz Wiński. Vstupné 100 
Kč, 80 Kč členové FK.

Ples na Scéně
3. 3. | 19.00 hodin
Po delší pauze navazuje divadelní spolek Vicena 
na maškarní plesy na Malé scéně. Nadcházející 
ročník bude s odkazem na anglickou hru Jak 
důležité je mít Filipa – kloboukový! Připravte 
si proto různé originální klobouky, čapky, fas-
cinátory a jiné pokrývky hlavy. Majitel(ka) “klo-
bouku”, který nejvíce zaujme, bude náležitě 
odměněn(a). Vstupné 230 Kč.

O Sněhurce
5. 3. | 10.00 hodin
Klasická loutková pohádka o Sněhurce a sedmi 
trpaslících je určena pro nejmenší diváky. Text je 
doplněn písničkami a živým doprovodem hou-
slí, kytary, zobcové flétny a rytmických nástrojů. 

Malé divadélko Praha. Vstupné 80 Kč, děti do 
10 let 60 Kč.

Tanec v temnotách
9. 3. | 19.00 hodin
Svérázné československé emigrantce Selmě 
Ježkové hrozí brzká slepota. Sama emigro-
vala do USA 60. let, aby tu zajistila oční ope-
raci synovi postiženému dědičnou chorobou. 
Přestože Selmu obklopují dobří lidé, zůstává ve 
svém údělu sama. Dánsko, Německo, Nizozem-
sko, USA, Švédsko, 2000, režie Lars von Trier. 
Vstupné 100 Kč, 80 Kč členové FK.

Emil Hácha, z taláru do cely
14. 3. | 18.00 hodin
Cyklus Umění a historie není žádná hysterie.
Příběh člověka, který se obětoval. Přednášející 
Mgr. Martin Lamplot. Vstupné 70 Kč, důchodci 
50 Kč, studenti 40 Kč.

Všechno dobře dopadne
15. 3. | 18.00 hodin
Cyklus Dokument kino.
Hlavní postavou autorského dokumentárního 
filmu je včela a vedlejší postavou člověk. Lidská 
pýcha a chamtivost na straně jedné, nezištnost, 
pracovitost a smysl pro blaho celku na straně 
druhé, tedy na straně včel. Česká republika, 
2022, režie Miroslav Janek. Vstupné 90 Kč, 
70 Kč členové FK.

Orlická maska | 16. 3.–19. 3.
9. ročník krajské postupové přehlídky amatér-
ského činoherního a hudebního divadla pro 
dospělé. 12 divadelních představení v Malé 
scéně a Roškotově divadle. Program a aktu-
ální informace na www.msuo.cz.

Jak zandat maturitu z češtiny
Didaktický test #1
22. 3. | 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 připravo-
vat efektivně a u zkoušek zbytečně neriskovat? 
Přednášející Mgr. Jan Pokorný – středoškolský 
učitel a novinář. Vstupné 50 Kč.

Idioti
23. 3. | 19.00 hodin
V rodinném domě na předměstí Kodaně žije 
skupinka intelektuálů, které spojuje zvláštní 
zábava – hrají si na idioty a záměrně tak pro-
vokují své okolí. Dílo s podtitulem „Idiotský film 
o idiotech a pro idioty“ už ode dne své premiéry 
v soutěži festivalu Cannes rozděluje publikum 
a dráždí svou explicitností i zobrazením lidí 
s postižením. Dánsko, Francie, Nizozemsko, 
Itálie, 1998, režie Lars von Trier. Vstupné 100 
Kč, 80 Kč členové FK.

Absolventský večer bicích nástrojů
24. 3. | 18.00 hodin
Absolventský koncert absolventů ZUŠ, Eleny 
Faltusové, Barbory Štěpánové a  Štěpána 
Šmétky – bicí nástroje a Kryštofa Vavřína – 
baskytara. Jako hosté vystoupí bubeníci, stu-
denti pardubické Konzervatoře. Vstupné dob-
rovolné.

Jeden svět 2023
25. 3.–1. 4.
Dvacátý pátý ročník Mezinárodního festivalu 
dokumentárních filmů o lidských právech. Pro-
gram a aktuální informace na jedensvet.cz, 
spousti.cz a v příloze Ústeckých listů.

Více na msuo.cz
změna programu vyhrazena

Malá scéna

Soubor C-Dance vystupuje na předtančeních 
a chystá se na oslavu jubilea
Plesová sezóna stále probíhá a členky souboru 
C-Dance jsou připraveny zpestřit váš ples vese-
lým předtančením. Vystupovali jsme například 
na plese v Dolní Dobrouči. Mohli jste vidět jednu 
z našich nejnovějších choreografií Čokoládu. 
A také jednu nestárnoucí klasiku zakladatelky 
souboru Evy Veverkové s názvem Bábušky. 
S choreografií Čokoláda jsme vystupovali i na 
plese v Horním Újezdě.
V nejbližší době nás můžete vidět 18. 3. 2023 
na plese Českého červeného kříže. Budeme se 
na vás těšit!
Stále se také připravujeme na nadcházející 
výročí souboru. Pokud máte chuť si s námi 
zacvičit a zatančit, rádi vás do všeho zapojíme.

Váš soubor C-Dance

Známka Q symbolizuje kvalitu služeb v cestov-
ním ruchu a uděluje se ve spolupráci s Českou 
unií cestovního ruchu a profesními asociacemi. 
Podmínky a vlastní proces certifikace už splnily 
malé, střední i velké podniky a mohou ji získat 
profesionálové v turismu. 

Známku Q může používat víc než 250 subjektů, 
od cestovních kanceláří, cestovních agentur 
přes turistická a  informační centra, kempy, 
skiareály po fitness, bazény a horské průvodce.

Značku kvality služeb Q získalo také Turis-
tické informační centrum (TIC) města Ústí nad 

Orlicí, čímž se zavazuje k dodržování standardu 
kvality služeb a zvyšování spokojenosti svých 
návštěvníků. Udělený certifikát, který je platný 
3 roky, najdete v prostorách TIC.

Soubor C-Dance

Známka Q pro TIC
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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

Prodám: dvoukolové výsuvné hasičské žeb-
říky typ ZD-12 a DZ-18 (máme oba dva po 
dědovi), kloubový malotraktor typ MT8 132,2 
(orig. Prostějov), Ladu Nivu, stáří 5 let (jako 
nová). Tel.: 721 626 220.

V  letošním roce si připomeneme čtyřicáté 
výročí úmrtí učitele, botanika, entomologa 
a ornitologa Františka Vrbického. Orlickoús-
tecký rodák (narodil se zde 6. června 1907) 
absolvoval místní obecnou a  měšťanskou 
školu a poté studoval na Státním koedukačním 
ústavu učitelském v Litomyšli, kde maturoval 
v roce 1928. Výkon základní vojenské služby 
ukončil v roce 1930 a od 1. dubna téhož roku 
byl ustanoven pomocným učitelem v Horních 
Heřmanicích. Po složení zkoušky způsobilosti 
učil od 1. září 1930 na Obecné a měšťanské 
dívčí škole v Ústí nad Orlicí jako zastupující 
učitel. V roce 1934 vykonal zkoušku způso-
bilosti pro výuku na měšťanských školách 
na Státním koedukačním ústavu učitelském 
v Litomyšli a učil poté krátce ve Výprachticích. 
V letech 1937 - 1953 působil na měšťanské, 
resp. střední chlapecké škole v České Třebové 

a v období 1953 -1963 na Jedenáctileté, poz-
ději Střední všeobecně vzdělávací škole tam-
též. Aktivní službu učitele završil působením 
na Základní devítileté škole v Ústí nad Orlicí.
Děním v přírodě se František Vrbický zabýval již 
ve svém dětství. Během studií a učitelské praxe 
se věnoval především botanice a entomologii. 
Jeho bohatý herbář byl rozstříhán a nyní je 
patrně uložen ve Východočeském muzeum 
v Pardubicích. Měl hojný poznámkový mate-
riál, který trvale doplňoval při svém floristickém 
výzkumu. Znal velmi dobře lokality a obecněji 
přírodu Českotřebovska, Orlickoústecka, Žam-
berska, tj. Orlických hor a podhůří, ze svých stu-
dentských let i přírodu Litomyšlska. Od roku 
1933 byl členem Československé společnosti 
botanické. V entomologii se zájmově věnoval 
sběru hmyzu různých řádů. Výzkum entomo-
fauny prováděl současně s floristickým výzku-

mem, především v lokalitách v blízkosti svých 
studií a pracovišť. Od roku 1932 byl členem 
Československé společnosti entomologické. 
Osud jeho entomologické sbírky je neznámý. 
Činný byl rovněž v Československé společnosti 
ornitologické, v Přírodvědných klubech v Praze 
a v Brně. Řadu let prováděl výzkum avifauny 
Orlickoústecka, zabýval se kroužkováním 
ptáků, sledováním jejich výskytu a vedl o tom 
podrobné záznamy. Pro Meteorologický ústav 
v Praze zaznamenával různá meteorologická 
měření. Prováděl též různá fenologická pozoro-
vání a vedl o nich podrobnou evidenci. František 
Vrbický zemřel 7. října 1983 v Ústí nad Orlicí. 
Vzhledem k širokým aktivitám v přírodovědné 
oblasti je jeho památku vhodné alespoň něko-
lika slovy připomenout.
 

Oldřich Pakosta

Od úmrtí učitele Františka Vrbického uplyne letos 40 let

Inzerce
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O prázdninách 2023 se uskuteční 10. ročník 
příměstského atletického tábora v Ústí nad 
Orlicí. Formou hry se děti naučí základy atle-
tiky a užijí si při tom mnoho zábavy. 
Mimo atletického programu je pro děti připra-
ven i  jiný doprovodný program jako je např. 
návštěva aquaparku a výlety do přírody. 

Atletický tábor proběhne ve 4 termínech:
• 10. 7.–14. 7. 2023
• 17. 7.–21. 7. 2023
• 07. 8.–11. 8. 2023
• 14. 8.–18. 8. 2023

Atletický tábor pro předškolní děti
(3-6 let) proběhne v termínech:
• 10. 7.–14. 7. 2023
• 17. 7.–21. 7. 2023
Cena za dítě je 2 550 Kč/týden. V ceně jsou 
zahrnuty obědy, svačinky, pitný režim, všechny 
vstupy a jízdenky, pojištění, diplomy, táborová 
trika a sladké odměny. Přihlásit se je možné na 
internetových stránkách www.primestsky-atle-
ticky-tabor.cz nebo na tel. čísle 777 269 240.
Budeme se na Vás těšit o letních prázdninách 
2023!

Mgr. Ing. Žaneta Langrová
a tým instruktorů

Příměstský atletický tábor 
2023FK Orlicko

Přípravu fotbalových žáků FK Orlicko na jarní 
část sezóny jsme zahájili začátkem ledna se 
zaměřením na zlepšení fyzičky. Trénovali jsme 
3 až 4 krát týdně, z toho jednou v hale. Tré-
ninky byly proloženy týmovou akcí, zájezdem 
do Olomouce na ligové utkání SK Sigma Olo-
mouc – AC Sparta Praha. Kluci viděli zázemí 
fotbalového stadionu, síň úspěchů olomouc-
kého fotbalu, dokonce si mohli prohlédnout 
kabinu těsně před začátkem zápasu, ligové 
dresy i kopačky a také naservírované ovoce 
pro doplnění energie. Šli se podívat i na ligový 
trávník a prohlédnout si, jak se jeví hráčům hle-
diště z trávníku, a také se dotknout trávníku. Při 
zápase povzbuzovali hráče Sigmy a po utkání 
si s nimi mohli “plácnout“.

Kolektiv se utužil na čtyřdenním soustředění 
v Mistrovicích, kde trénovali 3x denně s maxi-
málním nasazením. Proběhly i společné akce, 
turnaj v bowlingu, fotbal na PlayStationu a také 
oslava narozenin Ondry.
Následovala nejoblíbenější část přípravy, a to 
přípravná utkání, letos poprvé i se zahraničním 
soupeřem Zaglebie Sosnowiec.
Příprava byla náročná a kluci to zvládali velmi 
dobře, i když ani nám se nevyhnula onemoc-
nění. Až mistrovské zápasy nám ukážou, jak 
jsme připravení na náročnou sezónu.
I když se nám podařilo doplnit tým o dva kluky, 
přesto rádi přivítáme i další se zájmem o fotbal, 
kteří se nebojí náročných tréninků a chtějí se 
fotbalově zdokonalovat.

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 sebevě-
domí, naučí vás, abyste v konfliktní situaci nepro-
padli panice a věděli si rady apod.

Cena pro členy je 40 Kč a pro nečleny 70 Kč. 
S sebou si vezměte pohodlné oblečení. Rádi při-
vítáme nové zájemce o sebeobranu.

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

Sportovní akademie Mapeto je určena spor-
tuchtivým chlapcům a dívkám ve věku 8-15 let 
(CLASSIC) a 15-18 let (SPECIÁL), kteří si rádi 
hrají, chtějí vyzkoušet atraktivní (i adrenalinové) 
sportovní disciplíny, prověřit svůj um a odvahu 
a porovnat individuální i týmovou výkonnost 
s ostatními „Mapěťáky“ v tradičních i méně 
tradičních sportech. 
Vše v krásném prostředí výcvikového a spor-
tovního střediska UP Olomouc na Pastvinské 
přehradě ve dnech 15. – 21. 7. 2023.

Další info a přihlášky na mapeto.eu, 
nebo Mgr. Tomáš Bek,

e-mail: bek.tom@seznam.cz, tel. 605160928.

Kurzy sebeobrany GAKU-DO

Sportovní prázdninový týden 
Mapeto

Tenisový klub Ústí nad Orlicí pořádá sportovní 
příměstský tábor s tenisem, výletem a cestou 
za pokladem, který je určený všem dětem, které 
si chtějí užít týden plný sportu a hlavně dobré 
nálady.
Termíny příměstského tábora:
10. 7.–14. 7. 2023
14. 8.–18. 8. 2023
Vždy od 8.00 hodin do 15.30 hodin. 
Cena je 2 800 Kč, kapacita tábora je 24 dětí.
Přihlášky posílejte na e-mail: tomas.hernik@
tkuo.cz. 

Bližší informace získáte od hlavního trenéra 
TK ÚO Tomáše Herníka na tel.: 777 645 721 

nebo na tkuo.cz.

Sbor pro záchranu hradu Lanšperka Vás zve na 
22. ročník turistického pochodu Hledání Stro-
moucha, který se uskuteční v sobotu 4. března. 
Start pochodu je od 7.00 do 10.00 hodin v Cha-
plin Restaurantu, cíl do 18.00 hodin.
Trasy
10 km: Ústí nad Orlicí – Lanšperk a zpět
15 km: Ústí nad Orlicí – Černovír – Lanšperk – 
Ústí nad Orlicí
25 km: Ústí nad Orlicí – Valdštejn – Lanšperk – 
Černovír – Ústí nad Orlicí
35 km: Ústí nad Orlicí – Lanšperk – Letohrad – 
Horačka – Strážný – Ústí nad Orlicí
50 km: Ústí nad Orlicí – Lanšperk – Letohrad – 
Skuhrov – Knapovec – Ústí nad Orlicí
Kočárková (5 km): Ústí nad Orlicí – Cakle – Na 
Tiché Orlici – Ústí nad Orlicí
Cílová: Odkudkoli do Ústí nad Orlicí a zpět

Připravené jsou tradiční perníčky a účasten-
ské listy. Čeká Vás krásná příroda a pohodová 
atmosféra.

Těšíme se na Vás!
pochody.lansperk@seznam.cz

lansperk-sbor.cz, FB Stromouch Turista

Příměstský tábor s tenisem 
a cestou za pokladem

Březnové hledání Stromoucha

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 novinkách informovat.

STUDIOBART zve na cvičení



Sport

[32]03 / 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 4/2023 je 11. 3. 2023 
Číslo 3/2023 vychází 23. 2. 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
ne 5. 3. | 9:00 – 11:00 | 2 dráhy,
ne 12. 3. | 9:30 – 10:30 | 1 dráha

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:
24. 3. | 20:00 – 22:00 | Vodní noc
každé úterý | 19:00 – 20:00 | Aqua aerobic
každé úterý | 20:00 – 21:00 | Kondiční plavání
Aqua aerobic a Kondiční plavání 7. 3. nebude. 

tel.: 734 353 473, bazenusti.cz
Q. Kociána 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. 3.
 

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.: 728 886 598, 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

Uzavření zimního stadionu je plánované na 
začátek března. ( v závislosti na počasí).

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

Krytý plavecký bazén – provozní doba březen

Den Datum Ranní plavání Plavání pro veřejnost Relaxační centrum

St 1. 3. 17:30 – 21:00 17:30 – 21:00

Čt 2. 3. 05:30 – 7:55 14:30 – 21:00 15:00 – 21:00

Pá 3. 3. 05:30 – 7:55 14:00 – 21:00 14:00 – 21:00

So 4. 3. 09:00 – 21:00 09:00 – 21:00

Ne 5. 3. 08:00 – 20:00 08:00 – 20:00

Po 6. 3. 09:00 – 21:00 09:00 – 21:00

Út 7. 3. 05:30 – 7:55 08:00 – 21:00 08:00 – 21:00

St 8. 3. 09:00 – 21:00 09:00 – 21:00

Čt 9. 3. 05:30 – 7:55 08:00 – 21:00 08:00 – 21:00

Pá 10. 3. 05:30 – 7:55 08:00 – 21:00 08:00 – 21:00

So 11. 3. 09:00 – 21:00 09:00 – 21:00

Ne 12. 3. 08:00 – 20:00 08:00 – 20:00

Po 13. 3. SANITÁRNÍ DEN

Út 14. 3. 05:30 – 7:55 14:30 – 19:00 15:00 – 19:00

St 15. 3. 17:30 – 21:00 17:30 – 21:00

Čt  16. 3. 05:30 – 7:55 14:30 – 21:00 15:00 – 21:00

Pá  17. 3. 05:30 – 7:55 14:00 – 17:00 14:00 – 17:00

So  18. 3. 09:00 – 21:00 09:00 – 21:00

Ne  19. 3. 08:00 – 20:00 08:00 – 20:00

Po  20. 3. 14:00 – 21:00 15:00 – 21:00

Út  21. 3. 05:30 – 7:55 14:30 – 19:00 15:00 – 19:00

St  22. 3. 17:30 – 21:00 17:30 – 21:00

Čt  23. 3. 05:30 – 7:55 14:30 – 21:00 15:00 – 21:00

Pá  24. 3. 05:30 – 7:55 15:30 – 20:00 15:30 – 20:00

So  25. 3. 09:00 – 21:00 09:00 – 21:00

Ne  26. 3. 08:00 – 20:00 08:00 – 20:00

Po  27. 3. 14:00 – 21:00 15:00 – 21:00

Út  28. 3. 05:30 – 7:55 14:30 – 19:00 15:00 – 19:00

St  29. 3. 17:30 – 21:00 17:30 – 21:00

Čt  30. 3. 05:30 – 7:55 14:30 – 21:00 15:00 – 21:00

Pá  31. 3. 05:30 – 7:55 14:00 – 21:00 14:00 – 21:00

Rekreační služby a sportoviště Tepvos


