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STAVEBNÍ AKTIVITY V NAŠEM 
MĚSTĚ NEUTICHAJÍ 

Vážení spoluobčané, březnové zastupi-
telstvo města, svolané k  problematice 
rekonstrukce ulice T. G. Masaryka, roz-
hodlo o změně dopravního řešení oproti 
původnímu záměru. Vyslyšelo tak stíž-
nosti a připomínky vlastníků nemovitostí 
a podnikatelů, kteří v této ulici vykonáva-
jí své živnosti. Komunikace zůstane i na-
dále jednosměrná od Finančního úřadu 
ve směru do centra a stavební práce ne-
budou zahrnovat realizaci samostatného 
pruhu pro cyklisty. Rekonstrukce bude 
i  nadále představovat nejen kompletní 
obměnu povrchu komunikace a chodní-
ků, ale také výstavbu okružní křižovatky 
U  Bubeníka, nové záchytné parkoviště 
s kapacitou 24 parkovacích míst v místě 
bývalého Zverimexu, výměnu veřejného 
osvětlení a městského mobiliáře a  insta-
laci nového architektonického vodního 
prvku v  prostoru křižovatky ulic TGM 
a Příkopy. Osobně jsem měl velmi dobrý 
pocit, že zastupitelstvo proběhlo korekt-
ně, diskuse byla věcná a  bez emocí. Za 
tuto skutečnost všem zúčastněným ještě 
jednou děkuji. Do posledního místa za-
plněná Malá scéna, kde se zastupitelstvo 
konalo, prokázala zájem veřejnosti o tuto 
dlouhodobě připravovanou a více jak rok 
diskutovanou rekonstrukci. Teď už zbývá, 
v uvozovkách, jen maličkost - stavbu zre-
alizovat. V rozpočtu letošního roku je na 
akci vyčleněno 14 mil. Kč, délka výstavby 
se předpokládá na sedm měsíců a  bude 
zahájena v dubnu. Stavební práce si jistě 

vyžádají dopravní omezení a komplikace 
v  zásobování, a  proto Vás opětovně žá-
dám o  toleranci a  případnou spolupráci 
při řešení dílčích problémů. 

Další významnou akcí zahájenou začát-
kem dubna, je modernizace povrchu sil-
nice I/14 od světelné křižovatky u Avionu 
až po výjezd z města ve směru na Českou 
Třebovou. Stavba, odložená v  loňském 
roce z důvodu výstavby kanalizace v uli-
ci Moravská, bude dokončena do konce 
června letošního roku. Realizace staveb-
ních prací se předpokládá za silničního 
provozu, který bude částečně omezen 
a navíc v úseku od firmy Rieter CZ s.r.o. 
po výjezd z města řízen semafory. Jedná 
se o investici ve výši více jak 23 mil. Kč, 
o  kterou naše město dlouhodobě usi-
lovalo. Investorem stavby je Ředitelství 
silnic a dálnic, správa Pardubického kraje 
a  město Ústí nad Orlicí se na moderni-
zaci podílelo v  loňském roce výstavbou 
dvou přechodů. Také tato stavba přinese 
řadu komplikací, které budou nepříjem-
né zejména pro obyvatele Hylvát. Zde 
v  průběhu prvních týdnů modernizace 
pravděpodobně dojde k navýšení osobní 
dopravy a navíc budou do Třebovské uli-
ce odkloněny i některé autobusové linky. 
Dopravně omezen a ztížen bude i přístup 
na Duklu. Došlo k dočasnému vyškrtnutí 
vybraných autobusových linek a díky ky-
vadlové dopravě se nedá vyloučit zpož-
dění na linkách zachovaných. I  v  tomto 

případě Vás žádám o  pochopení situace 
a  součinnost při řešení každodenních 
problémů.

Třetí stavbou, o které Vás chci informo-
vat, je zateplení ZŠ Na Štěpnici. Stavební 
práce, související se snížením energetic-
ké náročnosti budovy, jsou již v  těchto 
dnech zahájeny. Akce spočívá nejen v za-
teplení obvodových stěn, výměně oken, 
vnějších dveří a zateplení stropů půdních 
prostor, ale součástí tohoto projektu je 
také úprava venkovních rozvodů tepla 
a  plynu a  rekonstrukce elektroinstalace 
ve školní družině. Realizací tohoto pro-
jektu dojde ke snížení škodlivých emisí 
a k výrazné úspoře tepelné energie, tedy 
provozních nákladů města. Odhadujeme 
roční úsporu vyšší jak 1 000 GJ, což před-
stavuje téměř 400 tisíc korun. Celkové 
náklady na zhotovení díla činí 10 mil. Kč 
a město Ústí nad Orlicí akci realizuje díky 
získané dotaci ze zdrojů EU. Spolufinan-
cování Evropskou unií – Státním fondem 
životního prostředí ČR v rámci operační-
ho programu Životní prostředí předsta-
vuje 7,2 mil. Kč. Tento projekt potvrzuje 
skutečnost, že díky kvalitní přípravě umí 
naše město získat dotační prostředky, 
které jsou následně smysluplně využívá-
ny. Od roku 2010 je ZŠ Na Štěpnici již 
pátým školním objektem, který získává 
kompletní nové opláštění. 

Petr Hájek, starosta města
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AUTOBUSÁK NEPŘESOUVAT, 
ZA CÍRKEV NEPLATIT

Před pár týdny bylo k  mému překvapení 
zveřejněno programové prohlášení koalice 
pro volební období 2014-2018, které jsem 
si následně prostudoval. Zřejmě omylem 
a bez mého vědomí jsem v něm byl uveden 
jako jeden z  jeho signatářů. Vzniklý pro-
blém jsme řešili se starostou města. V rám-
ci neztěžování koaliční spolupráce se tímto 
dodatečně hlásím ke zveřejněnému progra-
movému prohlášení s výjimkou dvou v něm 
uvedených bodů. První se týká uvažovaného 
přesunu autobusového nádraží z centra měs-
ta na jeho okraj k nádraží železničnímu. Ta-
kový přesun považuji za velkou chybu, která 
by výrazným způsobem ztížila dostupnost 
autobusové dopravy pro většinu obyvatel 
našeho města. Druhý bod se týká spolupráce 
města s  katolickou církví při obnově centra 
městské památkové zóny. Zásadně nesouhla-
sím s  tím, aby město ze svých peněz platilo 
opravy církevního majetku. Věřím, že kato-
lická církev, která je jednou z  nejbohatších 
organizací v naší zemi, má dostatek vlastních 
peněz pro údržbu svého majetku a nepotře-
buje tedy žádné finanční injekce od relativně 
chudého města. 

Jaroslav Řeháček ml.
zastupitel za ČSSD, 

předseda finančního výboru ZM

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Upozorňujeme občany, že k 31.3.2015 vyprší termín pro zaplacení poplatku za komunální 
odpad. Výše poplatku je 550,- Kč na osobu a kalendářní rok. Podrobnosti byly uveřejněny 
v únorových Ústeckých listech. Ing. Jozef Polák, vedoucí finančního odboru

FARMÁŘSKÉ TRHY
Rada města schválila na svém jednání 2. března pořádání farmářských trhů v Ústí nad Or-
licí pro rok 2015. V letošním roce budou trhy opět probíhat jedenkrát měsíčně na Mírovém 
náměstí. 
Po dohodě s provozovatelem trhů byly určeny tyto prodejní dny 16. 4., 14. 5., 11. 6., 9. 7., 
20. 8., 17. 9., 15. 10., 12. 11. a 10. 12. 2015. Na základě vyhodnocení úrovně trhů v roce 2014 
uzavřelo město smlouvu se stejným provozovatelem. Sortiment nabízených výrobků bude 
podobný loňské nabídce.

ČERNÉ SKLÁDKY V ÚSTÍ NAD ORLICÍ A KRÁDEŽE VÝSADEB ROSTLIN
Dlouhodobým nešvarem v  Ústí nad Orlicí 
a  jeho okolí jsou neustále zakládané černé 
skládky různých druhů odpadů. Nejčastější 
jsou místa s  vyhozeným stavebním odpa-
dem, směsí bioodpadu a  komunálního od-
padu u  zahrádkových a  chatových kolonií, 
odhozené odpady u  cyklostezek, turistic-
kých míst, zejména jejich odpočívadel a mís-
ta v okolí hřbitovů. Přitom si myslíme, že od-
padkových košů, popelnic, míst mobilního 
svozu je ve městě dost a k tomu mohou ob-
čané města většinu druhů odpadu bezplatně 
odevzdat ve sběrném dvoře. Za poslední 
čtyři roky vynaložilo město Ústí nad Orli-
cí na sanaci černých skládek již částku 484 
026 Kč. Každý si dovede představit, kolik 
pomůcek k výuce dětí v základních školách 
by se za tuto částku mohlo například pořídit? 
Uvědomte si prosím, zda se nám takové cho-
vání vyplatí, vždyť každý daně platí a „veřej-
ný měšec“ není bezedný jako v pohádkách.
Dalším každoročním problémem v jarních 
a  letních měsících jsou krádeže výsadeb 
keřů, trvalek a  letniček! Snažíme se pak 
marně a  draze kultivovat prostředí města. 
K  tomu se přidává občasné ničení zeleně 
v okolí „kulturních stánků“, nebo rádoby od-
borné zkrášlování zeleně „pilkou“. 

Dokonce i  zdánlivě dobrý úmysl jako je 
„domácká“ výsadba stromů a  keřů občany 
na pozemcích města může mít velmi špat-
né a drahé důsledky. Ten, kdo stromy a keře 
sází, musí být totiž velmi dobře obeznámen 
se všemi vedeními sítí pod povrchem a znát 
všechny normované odstupové vzdálenosti 
od všech vedení v místě! Když se obvykle až 
za nějaký čas přijde na to, že takto samovol-
ně vysázená zeleň je v  kolizi s  ochrannými 
pásmy sítí a musí se pak draze odstraňovat, 
může ale také mezitím dokonce sítě poško-
dit a napáchat tak další škody! Podobný pro-
blém neustále řešíme na hřbitovech, kde si 
nájemci hrobových míst sází v rozporu s řá-
dem hřbitova „stromky“, které pak přerostlé 
ve stromy chtějí od hrobů odstraňovat, nebo 
dokonce chtějí příspěvky na opravy. Násled-
ně pak rizikové kácení takové dřeviny stojí 
město v řádu tisíců korun za kus! Proto pro-
síme, konzultujte s námi, nebo se správcem 
zeleně města nápady na výsadby ve vašem 
okolí, ale nevysazujte je samovolně.
Proto kromě běžného úklidu a péče o zeleň 
zintensivníme monitoring kritických míst 
a  budeme více dbát na postih těch, kteří 
porušují veřejný pořádek ve spolupráci 
s městskou policií. 

UPOZORNĚNÍ
Odbor životního prostředí Městského úřa-
du Ústí nad Orlicí sděluje občanům, že do-
chází ke změně termínu přistavení velko-
objemových kontejnerů a to na stanovišti 
v ulici Sokolská a Černovír. 
Termíny v jarních měsících jsou tedy ná-
sledující:
ČAS PŘISTAVENÍ: 10:00 - 18:00 hodin
  1. Horní Houžovec  14. dubna 
  2. Karpatská 15. dubna 
  3. Knapovec MŠ  16. dubna 
  4. Pivovarská u zeleniny  21. dubna 
  5. Na Tiché Orlici  22. dubna 
  6. STAPO 23. dubna 
  7. Dolní Houžovec  28. dubna 
  8. Černovír  29. dubna 
  9. Sokolská  30. dubna
10. Pivovarská   5. května 
11. Na Výsluní  6. května 
12. Knapovec u prodejny  7. května 
13. Park Čs. legií   12. května 
14. Staré Oldřichovice  13. května 
15. U Sauny  14. května 
16. U Strouhalů   19. května 
17. Kotelna Podměstí  20. května 
18. Korábova  21. května 
19. Třebovská   26. května 
20. Nová   27. května 
21. Dukla  28. května 
22. Na Štěpnici  2. června 

MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ SE PŘIDALO 
K CELONÁRODNÍ AKCI UKLIĎME ČESKO 

Dobrovolnická akce „Ukliďme Česko“ vychází z mezinárodně osvědčeného modelu „Let‘s Do 
It!“. Tento typ úklidových akcí již proběhl úspěšně ve více jak 100 zemích za účasti 9 milionů 
dobrovolníků. Protože město Ústí nad Orlicí žije bohatým spolkovým životem, bylo pro nás 
přirozené zapojit do něj i tuto společensky přínosnou akci. 
Sraz účastníků je v sobotu 18. 4. 2015 v 9:00 v prostoru Kociánky. Předpokládáme uklidit 
v  několika skupinách vytipované části (např. Wolkerovo údolí, okolí hřbitova v  Ústí nad 
Orlicí, prostor za cihelnou, okolí cyklostezky apod.)
Na akci si prosím vezměte odolnou obuv, vhodný oděv a dobrou náladu. Nářadí, pracovní 
rukavice, pytle a  drobné občerstvení bude pro účastníky zajištěno. Loňský úspěšný ročník 
„Ukliďme Česko“, byl oceněn Ekologickým Oskarem a tak doufáme, že i my letošní hojnou 
účastí přispějeme k rozšíření této kvalitní akce! Více informací na www.uklidmecesko.cz

Mgr. Tomáš Kopecký - odbor životního prostředí městského úřadu Ústí nad Orlicí
Jiří Preclík místostarosta města Ústí nad Orlicí a gestor životního prostředí
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MĚSTSKÁ SPOLEČNOST TEPVOS ZÍSKÁVÁ 
STÁLE NOVÉ ODBĚRATELE TEPLA 
A ROZŠIŘUJE TAK SVÉ PORTFOLIO

Divize Energetické služby městské společnosti TEPVOS neustá-
le rozšiřuje okruh svých odběratelů tepla a  teplé vody. Starost 
o vytápění budov, které jsou ve správě města, je často svěřována 
městské společnosti TEPVOS, čehož si v divizi Energetické služ-
by nesmírně vážíme a děláme vše pro to, abychom tuto důvěru 
nezklamali a spolupráci dále prohlubovali.
Co nás dále těší je skutečnost, že k TEPVOSU přecházejí v po-
slední době zákazníci od konkurenčních společností. Dle dota-
zů tito zákazníci na TEPVOSU oceňují především zázemí silné 
a stabilní městské společnosti s minimální orientací na zisk, pře-
hledným financováním, zaručeným servisním zázemím a  také 
bohatými zkušenostmi. Dále oceňují především plně transpa-
rentní informace o  nabízených službách, které poskytujeme. 
Každý odběratel TEPVOSU je předem jasně a  zřetelně infor-
mován co přesně obsahuje služba, kterou mu nabízíme, kolik 
za ni zaplatí a jaké jsou celkové podmínky. Městská společnost 
TEPVOS bývá někdy konkurencí pasována do role drahého do-
davatele. Právě bývalí zákazníci těchto „levnějších“ konkurenč-
ních společností k  nám nyní přicházejí po často trpkých zku-
šenostech. Naši odběratelé zjišťují, že každá služba má určitou 
cenu a pokud městská společnost TEPVOS jako dodavatel plně 
transparentně prokáže a  vysvětlí  každou jednotlivou položku, 
pak je vždy patrné, že cena za službu je v  případě TEPVOSU 
více než přiměřená. V  přímém srovnání cen tepla, patří ceny 
společnosti TEPVOS k jedněm z nejnižších v ČR.
Zajišťovat spolehlivé, bezpečné a  ekonomické dodávky tepla 
a teplé vody není jednoduchá činnost a jako taková, by měla být 
vždy především v rukou odborníků s jistou dávkou zkušeností 
a odpovědnosti ke svým odběratelům.
Děkujeme všem našim stávajícím i novým zákazníkům za důvě-
ru a těšíme se na další úspěšnou spolupráci.

divize Energetické služby 
– městské společnosti TEPVOS

JARO V MŠ POD LESEM
Po úspěšné akci „Velikonoce v Mateřské ško-
le Pod Lesem„ si dovolujeme pozvat všech-
ny rodiče, příznivce školky a  nové zájemce 
o umístění dítěte v mateřské škole na „DÍL-
NU S TATÍNKY“ 22. 4. 2015 od 15 hod.
Mohou přijít všichni, kteří rádi pracují 
s  „chlapským“ nářadím. Budeme vyrábět 
dřevěné plůtky na hrníčky pro děti do MŠ 
a  zajímavé hudební nástroje z  kokosového 
ořechu. Noví návštěvníci si školku prohléd-
nou.  Na všechny se těší kolektiv MŠ

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
Zápis dětí do MŠ na školní rok 2015/2016 se uskuteční v úterý 5. května od 14:00 do 16:00 
hodin. V MŠ Klubíčko a v MŠ na Výsluní se zápis uskuteční ve stejný den už od 8:00 do 
16:00 hodin.
Žádáme rodiče, kteří mají zájem o umístění dítěte v mateřské škole v uvedeném školním 
roce, aby přišli k  zápisu. S  sebou si vezměte rodný list dítěte, občanský průkaz a  žádost 
(přihlášku) k zápisu, která je součástí přijímacího řízení (nutné lékařské potvrzení). Žádost 
si vyzvedněte od 1.4. v mateřských školách, nebo stáhněte z internetu. Informace o zápisu 
poskytnou ředitelky mateřských škol.
Upozorňujeme rodiče, že i v letošním roce bude v MŠ Klubíčko v Dělnické ulici otevřena 
logopedická třída pro děti s vadou řeči.

ZHODNOCENÍ PROJEKTU EDISON
Během projektu EDISON, který se konal na 
naší škole ve dnech 23.-27.2.2015, se žáci 
seznámili se zahraničními studenty a  do-
zvěděli se od nich spoustu nových a zajíma-
vých informací o  historii, kultuře, tradicích 
a stylu života v Japonsku, Brazílii, Bulharsku, 
Vietnamu, Gruzii a Taiwanu. Všichni stážisti 
byli velmi příjemní a vstřícní a dokázali děti 

zaujmout svými přednáškami. Někteří žáci 
v  sobě objevili skryté sociální dovednosti 
a  nebáli se bezprostřední komunikace s  ci-
zinci. Děti tento projekt velmi zaujal a už teď 
se těší na další podobné akce. Učitelé cizích 
jazyků zajisté ocení ten fakt, že všechny pre-
zentace proběhly v anglickém jazyce a našim 
žákům tak nezbylo nic jiného, než aby své 
znalosti anglického jazyka použili v praxi. 

Tereza Kristek

STOLOVÁNÍ NENÍ VĚDA
V únoru naše škola využila nabídku interak-

tivních workshopů a přímo do vyučovacích 
hodin za dětmi přijeli vyučující a  studenti 
z  Obchodní akademie a  Střední odborné 
školy cestovního ruchu Choceň. Žáci šestých 
ročníků byli seznámeni se správným sto-
lováním, naučili se vyzdobit stůl, ukázali si 
kolik různých skleniček, lžiček, nožů atd. lze 
k  jídlu použít. Nyní si už také mohou sami 
vymodelovat z  cukrářské hmoty růžičku na 
dort nebo překvapit návštěvu ozdobně vy-
krajovaným ovocem. Žáci toto zpestření vý-
uky přijali s  nadšením a  ocenili nápaditost 
tohoto projektu. Markéta Růžičková
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RECITAČNÍ SOUTĚŽ
V úterý 10. 3. se konalo oblastní kolo pře-
hlídky dětských recitátorů Dětská scéna 
2015. Naši školu reprezentovaly tři žákyně 
z V. C – Adéla Sedláková, Vendula Saňáko-
vá a Ta Tra Giang. Soutěžily ve II. kategorii, 
kde bylo 33 recitátorů. Děkujeme jim za 
účast a pečlivou přípravu. 

PaedDr. Yveta Bendová

KARNEVAL NA I. STUPNI
V pátek 27. 2. se pro 1. a 2. ročníky konal 
tradiční maškarní karneval. Děti soutěžily 
o  nejzdařilejší masky, jednotlivé třídy po-
tom o ceny v zábavných pohybových soutě-
žích. Dopoledne se vydařilo, děti si ho užily.

Mgr. Martina Drymlová

STAVEBNICE GEOMAG
Týden před jarními prázdninami navštívi-
la některé třídy 1. stupně paní Balvínová se 
stavebnicí Geomag. Děti měly možnost po-
stavit si stavbu podle vlastní fantazie nebo 
podle obrázkové předlohy. Během dvou 
vyučovacích hodin tak vznikaly stavby od 
malých věžiček až po Eiffelovu věž. 

Mgr.Michaela Kuklová

NÁVŠTĚVA SKUPINY 
CENACLE NA II. STUPNI

Hned v pondělí po jarních prázdninách če-
kalo na některé žáky překvapení v podobě 
netradiční hodiny angličtiny, neboť na naši 
školu přijala pozvání část skupiny Cena-
cle, pocházející z  Velké Británie. Poslední 
únorový týden tato kapela pobývala v UO. 
V  rámci svého turné Exit tour navštěvu-
je základní a  střední školy, koncertuje pro 
veřejnost. Celé setkání na naší škole zpro-
středkovala kolegyně Mgr. Kateřina Kul-
havá a pan Daniel Dostrašil. Našim žákům 

se v úvodu výuky představili třemi písněmi 
a poté o sobě povídali, samozřejmě ve svém 
rodném jazyce-tedy angličtině. Žáci se jich 
mohli na cokoliv zeptat a vyzkoušet si tak 
své znalosti v  cizím jazyce v  praxi. Ben 
a  Dan si svou bezprostředností hned zís-
kali velké sympatie dětí. Ve třídách nebyli 
sami, jejich český doprovod a součást pro-
jektu Exit tour příležitostně pomáhal dětem 
s překladem otázek a odpovědí. 

Mgr. Veronika Vinzensová

ZÁJEZD DO LONDÝNA
Vybraní zájemci z  řad žáků osmých a  de-
vátých tříd se o velikonočních prázdninách 
podívají do Londýna. Pedagogický dozor 
Mgr. Lucie Vavřínová a Mgr. Kateřina Kul-
havá tak stráví se skupinou dětí čtyři dny ve 
Velké Británii, kde navštíví památky, o kte-
rých se v rámci zeměpisu, dějepisu a anglič-
tiny ve školách učí. Zároveň se žáci procvičí 
v anglické konverzaci a poznají kulturní od-
lišnosti, tradice a zvyky. 

Mgr.Veronika Vinzensová

KARNEVAL VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Poslední únorový pátek patřil ve školní družině na ZŠ Bří Čapků karnevalovému veselí. Děti se převlékly za masky všech možných postaviček 
z říše pohádek a filmů. Byly pro ně připraveny soutěže a ke všemu hrála reprodukovaná hudba, takže o zábavu nebyla nouze. Za své snažení 
na jednotlivých stanovištích děti získaly drobné penízky, které u stánku proměnily za nejrůznější odměny podle vlastního výběru. Strávily tak 
příjemné odpoledne ve společnosti svých kamarádů a po skončení celého počinu si letošní karneval náležitě pochvalovaly. Martin Lamplot

OKRESNÍ KOLO 
OLYMPIÁDY 

V ANGLICKÉM 
JAZYCE

V okresním kole soutě-
že v  anglickém jazyce, 
které se konalo 24. 2. 
2015 v DDM Duha Ústí 

nad Orlicí, zastupovali naši školu Patrik Ber-
ger a Martina Vrobelová. Výborným výsled-
kem se blýsknul Patrik Berger. V kategorii 8. 
a 9. tříd obsadil sice nepopulární, ale skvělé 
4. místo. Gratulujeme! Martina Vrobelová se 
v  kategorii 6. a  7. tříd umístila na 14. mís-
tě. Děkujeme oběma žákům za reprezentaci 
školy! Mgr. Ivana Krátká

SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MATEŘSKÁ ŠKOLA 
A PRAKTICKÁ ŠKOLA ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Ve dnech 10.-16. ledna 2015 zorganizovala naše škola pro své žáky lyžařský výcvikový kurs 
v Janských Lázních. Žáci se naučili základy běžeckého lyžování a celý pobyt na zdravém vzdu-
chu si pěkně užili.
Na LVVZ navazovala další akce - Mistrovství České republiky v  běžeckém lyžování, které 
se konalo 16.-17.1. na Pomezních Boudách v Horní Malé Úpě. V konkurenci všichni dobře 
obstáli. Na 3. medailové pozici se umístil Matouš Hájek a na 5. a 9. místě se umístili Tomáš 
Kuchař a Jaroslav Hobza. Zaslouží si poděkování za výborné výsledky a sportovního ducha.
V měsíci únoru se žáci zúčastnili další sportovní akce. 24.2 proběhly závody na běžkách na 
Šerlichu ve Velké Deštné. Z dvaceti účastníků se na 1. místě umístila Nela Vargová, na 3. až 6. 
místě Veronika Kubíčková, Katka Horynová, Natálie Kubelková a Monika Petráňová.
V neposlední řadě bychom chtěli zmínit dvě akce, návštěvu karnevalu, pořádaného naší part-
nerskou školou v Polsku Bystrica Klodska, a karneval pořádaný na domácí půdě internátem 
naší školy. Obě akce si žáci patřičně užili a odnesli si nejen dobrou náladu, ale i spoustu no-
vých zážitků. Pedagogové SZŠ, MŠ a PrŠ

POZVÁNKA NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Dne 15. 4. od 8:00 do 12:00 hodin vás zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ve Speciální základní škole, Mateřské škole a Praktické škole 
v Ústí nad Orlicí. V tento den se bude konat také Den rozmanitých činností, kdy se žáci vzdělávají hravou formou na různých stanovištích 
– sportování, malování, modelování, keramika…

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JAR. KOCIANA
ABSOLVENTSKÝ RECITÁL I. STUPNĚ
M. Gorun, J. Šilar, A. Kraj, A. Mlynářová, V. Doleček, J. – ze třídy 
Miroslava Němce
středa 8. dubna v 18.00 hod. – koncertní sál ZUŠ
HUDEBNÍ BESÍDKA ŽÁKŮ HUDEBNÍHO OBORU
pondělí 9. března v 17.00 hod. – koncertní sál ZUŠ
PŘEDSTAVENÍ LDO – SAMUIL MARŠAK – DOMEČEK
čtvrtek 9. dubna v 18.30 hod. – učebna LDO
KONCERT POSLUCHAČŮ EVANGELICKÉ AKADEMIE 
V OLOMOUCI
pátek 10. dubna v 18.00 hod. – koncertní sál ZUŠ
KONCERT K 70. NAROZENINÁM ZDEŇKA ČERNÉHO
neděle 12. dubna v 16.00 hod. – Roškotovo divadlo

HUDEBNÍ BESÍDKA ŽÁKŮ HUDEBNÍHO OBORU
pondělí 13. dubna v 17.00 hod. – koncertní sál ZUŠ
HERANOVA VIOLONCELLOVÁ SOUTĚŽ 16. AŽ 18. DUBNA
Zahajovací koncert – čtvrtek 16. dubna ve 20.00 hod.
Koncert vítězů – sobota 18. dubna ve 14.30 hod. - koncertní sál ZUŠ
KONCERT SYMFONICKÉHO ORCHESTRU DECAPODA A STU-
DENTSKÉHO SYMFONICKÉHO ORCHESTRU Z FRANCIE
sobota 18. dubna v 19.00 hod. – koncertní sál ZUŠ
TŘÍDNÍ HUDEBNÍ BESÍDKA ŽÁKŮ HUDEBNÍHO OBORU P. 
UČ. EVY FELGROVÉ – KLAVÍR
středa 22. dubna v 17.00 hod. – koncertní sál ZUŠ
KONCERT UČITELŮ ZUŠ
čtvrtek 23. dubna v 18.00 hod. – koncertní sál ZUŠ
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TANČÍME PRO RADOST
pátek 24. 4. v 17.00, 18.30 a 20.00 hod. – Roškotovo divadlo 
PŘEDSTAVENÍ LDO – HANA VYČÍTALOVÁ 
– ZAŽEHLA VYHASLÁ
sobota 25. dubna v 19.00 hod. – učebna LDO
HUDEBNÍ BESÍDKA ŽÁKŮ HUDEBNÍHO OBORU
pondělí 27. dubna v 17.00 hod. – koncertní sál ZUŠ
KONCERT ŽÁKŮ KLAVÍRNÍHO ODDĚLENÍ 
úterý 28. dubna v 18.00 hod. – koncertní sál ZUŠ

PŘEDSTAVENÍ LDO – LÉTAJÍCÍ TŘÍDA
úterý 28. dubna v 18.30 hod. – učebna LDO
TŘÍDNÍ HUDEBNÍ BESÍDKA ŽÁKŮ HUDEBNÍHO OBORU P. 
UČ. VĚRY MATĚJŮ - KYTARA
čtvrtek 30. dubna v 16.30 hod. – koncertní sál ZUŠ

Základní umělecká škola Jar. Kociana, Smetanova 1500, Ústí nad Orli-
cí, tel.: 465 569 551, e-mail: info@zusuo.cz
www.ZUSUO.cz

ZÁPIS DĚTÍ DO ZUŠ JAROSLAVA KOCIANA
ZUŠ Jar. Kociana v Ústí nad Orlicí, Smetanova 1500 VYHLAŠUJE ZÁPIS DĚTÍ

HUDEBNÍ OBOR, SÓLOVÝ a SBOROVÝ ZPĚV
TANEČNÍ OBOR

VÝTVARNÝ OBOR
LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR – pro děti od 1. třídy ZŠ do přípravné výchovy. Starší děti budou zařazeny do ročníku daného oboru

PŘIHLÁŠKY jsou k dispozici v kanceláři školy, u vyučujících v ZUŠ a na www.zusuo.cz. Vyplněné přihlášky odevzdejte do ZUŠ 
NEJPOZDĚJI do 22. května 2015.

Přijetí do ZUŠ bude zveřejněno 25. června 2015 vyhláškou školy.
Přehled o činnosti školy a více informací na našich webových stránkách www.zusuo.cz. Reagujeme i na pozdější přihlášky.

EXIT TOUR 2015 NA 
GYMNÁZIU V ÚSTÍ

Gymnazisté v Ústí se po návratu z jarních 
prázdnin mohli do školy těšit ještě o něco 
víc než obvykle. Čekaly je zde totiž hned 
dvě unikátní akce, dva mezinárodní pro-
jekty – konkrétně EXIT Tour 2015 a Pro-
jekt Edison.
Ve středu 25. 2. se studenti prvních až tře-
tích ročníků zapojili do kulturního a vzdě-
lávacího programu EXIT Tour. Nabitý den 
pořadatelé zahájili rockovým koncertem 
americké kapely Cenacle. Následovaly jed-
notlivé programy – přednášky, besedy, ale 
i sociální hry v tělocvičně – to vše v duchu 
zajímavých témat: Soucit s  trpícími, Por-
nografie a kult těla, Antisemitismus a ho-
lokaust a World Road Trip. EXIT Tour pak 
skončil opět koncertem Cenacle.
A  co tento projekt studentům i  učitelům 
dal? Kromě nových poznatků bezespo-
ru také silné zážitky (kdy jindy je možné 
navštívit koncert v  tělocvičně?) nebo tře-
ba větší sebejistotu v  angličtině, protože 
velkou část dne museli studenti používat 
právě tento jazyk. M. Kovářová

BUDOUCÍ NÁVRHÁŘKY OPĚT SOUTĚŽILY. 
PATNÁCT JICH PŘIJELO DO ÚSTÍ

Přiblížit zajímavou formou oblast, kterou dříve, s trochou nadsázky, celé Ústí žilo. Právě to 
bylo cílem již druhého ročníku soutěže pro budoucí návrháře, kteří zatím na základní škole 
sní o své budoucnosti. Na zdejší umělecké škole se totiž mezi pěticí uměleckých oborů vyu-
čuje právě také oděvní design, který má v městě dlouhou a bohatou tradici.
Workshop za odměnu
Zatímco vítězka premiérového ročníku Štěpánka Fibigarová už v  současnosti na ústecké 
„umprumce“ oděvní design studuje, nejúspěšnější účastnice letošní soutěže zatím chodí 
do 8. třídy základní školy a o své budoucnosti se bude teprve rozhodovat. 15. ledna byla ví-
tězkou vyhlášena Saša Fialová z Poličky a společně s dalšími čtrnácti soutěžícími se zúčast-
nila 4. března workshopu, který pro ně připravily vyučující. „Spolu s našimi studentkami 
oděvního designu si patnáct účastnic vyzkoušelo práci s textilním materiálem. Aranžování 
oděvů na polovičních krejčovských panenkách všechny zúčastněné zaujalo a bavilo,“ bilan-
covala tvořivé setkání Jana Salabová.  Mgr. J. Pokorný/kráceno

CIZINCI PŘEDNÁŠELI 
NA GYMNÁZIU

Mexiko, Tunisko, Taiwan, Brazílie, Malajsie 
a Ukrajina. Šest států se zcela odlišnou histo-
rií, jazykem, kulturou a obyvateli. Dohroma-
dy bychom o nich dokázali říct snad jen to, že 
v Mexiku nosí sombrera, v Brazílii mají kar-
neval, na Ukrajině je válka a do Tuniska se 
jezdí na dovolenou. Avšak vysokoškolští stu-
denti z těchto zemí se rozhodli nás těchto ste-
reotypů zbavit a zavítali do České republiky 
v  rámci projektu Edison, jehož garantem je 
mezinárodní studentská organizace AIESEC. 
Týden od 23. 2. do 1. 3. strávilo šest stážistů 
v  budově Gymnázia v  Ústí n.O., kde se bě-
hem školního vyučování uskutečnilo celkem 
55 dvouhodinových besed. Při nich stážisté 
každé třídě přibližovali kulturní, sociální, 
ekonomickou a  také politickou situaci své 
země a vedli se studenty diskuze na nejrůz-
nější témata. 
Přednášející pojali prezentace v  kamarád-
ském duchu, značnou část věnovali hlavně 
seznamování se studenty. Zajímalo je, co 
koho baví a  co má rád. Kromě základních 
informací jako jak vypadá vlajka nebo co je 
jejich typickým jídlem, představili i  svůj ja-
zyk. Studenti si tedy zkusili napsat své jmé-
no v arabštině, pokusili se napodobit čínské 
znaky a naučili se představit se ve španělšti-
ně. Někteří prezentující pak závěr přednášek 
věnovali nejrůznějším tradičním hrám, jiní 
dali studentům prostor na dotazy. Dokon-
ce i  jindy vcelku ostýchaví jedinci se nebáli 
projevit a položili stážistům otázky, které je 
zajímaly. Díky tomu se řešila spousta témat, 
o nichž třeba nebyla řeč ani v samotných pre-
zentacích. Od těch úsměvných, jako zda má 
sympatický Mexičan Ricardo nějakou dívku, 
se dostali až k závažnějším, jako je válka na 
Ukrajině nebo islámské náboženství a víra. 
Cílem projektu bylo hlavně seznámit studen-
ty s odlišnými kulturami, zvyky a tradicemi 
a  zbavit je tak předsudků a  stereotypů, kte-
ré v naší společnosti již hluboce zakořenily. 

MARTIN DOLEČEK PLUJE 
SÓLO KOLEM SVĚTA

To byl název přednášky, která se konala na 
Střední škole automobilní Ústí nad Orlicí. 
Martin Doleček, mimochodem absolvent 
naší školy (SŠ automobilní), je dnes už zná-
mý mladý jachtař, který se nyní snaží zreali-
zovat svůj další sen. Tím je solo plavba kolem 
světa na jachtě Alya II. 
Vyprávěl našim studentům své zážitky z ces-
ty do Karibiku a  dále přes Panamu celým 
Pacifikem až na Nový Zéland. Své vyprávění 
doplnil filmem z  období přípravy cesty na 
Kanárských ostrovech a z cesty na Martinik 
a  celou řadou fotografií nádherné přírody, 
ale také lidí, se kterými se potkával. Nebyli 
to jenom námořníci, ale také domorodci. Ně-
kterým dokonce opravoval elektrozařízení – 
na lodích, autech, ale i v domácnostech, a tak 
si také přivydělával. Prostě jako vyučený au-
toelektrikář nezapřel „zlaté české ručičky“. 
Zimu tráví doma v Česku a plánuje doplout 
Indickým oceánem a kolem jižní Afriky zpět 
do Karibiku a pak domů do Evropy. 
Už se těšíme na příští rok – na další zážitky 
z cest. Mgr. Jana Pucholtová
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Češi mají tendenci všechny házet do jednoho pytle a dělat ukvapené závěry o věcech, o nichž třeba ani ve skutečnosti nic neví. Program Edison 
si klade za cíl tuto prohlubující se mezikulturní bariéru prolomit a nenásilnou formou studenty navést ke komunikaci a získávání informací. 
Samotní gymnazisté i jejich profesoři k projektu přistoupili s velkým nadšením. Nejenže se seznámili s novými lidmi, ale také si procvičili 
jazykové dovednosti, protože všechny besedy probíhaly v angličtině.
Tento týden přinesl Gymnáziu v Ústí n.O. mnohé. Nešlo jen o vědomosti, nové názory a odpovědi na dlouho nevyslovené otázky. Nebyli jsme 
totiž jediní, kteří se něco naučili. Stejně, jako stážisté obohatili novými informacemi nás, tak jsme my obohatili je. Pobytem v hostitelských 
rodinách zjistili více o české kultuře a o běžném životě typických Čechů. Byli jsme svědky vzniku nových přátelství, která snad přetrvají i po 
odjezdu těchto zahraničních návštěvníků. Jak studenti a profesoři gymnázia, tak i samotní stážisté budou na tento společně strávený týden 
ještě dlouho s úsměvem vzpomínat a doufat, že se jim znovu naskytne příležitost zapojit se do podobných projektů, jako byl právě Edison.

Kristýna Klazarová, 6.B

AUTOMOBILNÍ ŠKOLA NA DUKLE POŘÁDALA 
REGIONÁLNÍ KOLO MATEMATICKÉ SOUTĚŽE

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor školství, 
mládeže a  sportu, ve spolupráci s  Jednotou čes-
kých matematiků a  fyziků, pobočka Pardubice, 
a Střední školou automobilní Ústí n.O., uspořádal 

17. března již 33. ročník regionální matematické soutěže pro žáky středních od-
borných škol, středních odborných učilišť a středních integrovaných škol.
Soutěž již tradičně organizačně zabezpečovali učitelé Střední školy automobilní 
Ústí nad Orlicí, na úseku teoretické výuky na Dukle. 
Zúčastnilo se přes 200 žáků z více než 20 středních škol nejen Pardubického kraje, 
ale i krajů sousedních, z každé školy se mohli v každé kategorii zúčastnit nejvýše 
dva soutěžící, kteří byli rozděleni do těchto kategorií:
Kategorie U1, U2, U3 - žáci tříletých učebních oborů.
Kategorie S1, S2, S3, S4 - žáci studijních oborů.
Kategorie N1, N2 - žáci nástavbového studia. 
V každé kategorii bylo vyhodnoceno pořadí jednotlivců i jednotlivých škol.
Soutěž byla v 9 hodin slavnostně zahájena novým ředitelem odboru školství Par-
dubického kraje Mgr. Martinem Kissem. Poté již žáci začali řešit soutěžní úlohy.
Díky dobré organizaci proběhlo bezprostředně po ukončení soutěže opravení 
prací a vyhlášení výsledků, takže žáci mohli z Ústí n.O. cestovat domů již s vě-
domím svého umístění, nejlepší matematici si převzali i diplomy a věcné ceny. 
Kompletní výsledkové listiny jsou ke stažení na webu http://www.skola-auto.cz. 
Na tomto webu naleznete také další informace v sekci Aktivity školy/Matematika, 
kde jsou i zadání soutěžních úloh a výsledkové listiny z předchozích ročníků.
S potěšením lze konstatovat, že tradiční regionální matematická soutěž proběhla 
úspěšně a dokázala, že regionální střední školy se výuce matematiky stále plně 
věnují.  Mgr. Aleš Odehnal

STRATEGICKÁ PŘEPRAVA PROSTŘEDKŮ 
AČR NA SŠ AUTOMOBILNÍ

Na naší Střední škole automobilní Ústí n.O. se v únoru 
konala velice zajímavá a poutavá přednáška - Strate-
gická přeprava prostředků Armády České republiky.
Naši školu navštívil příslušník sekce podpory Gene-
rálního štábu AČR pplk. Ing. Miroslav Heger, který 
seznámil studenty s  velmi neobvyklým tématem, jež 
velmi vhodně doplnilo tématiku přednášenou v před-
mětech Manipulace s materiálem, Základy ekonomiky 
a Silniční doprava. Jako host naší školy se přednášky 
zúčastnil generálmajor Ing. Vladimír Lavička (bývalý 
velitel vojenského útvaru v Žamberku a také náčelník 
personální sekce Generálního štábu AČR).
V tématice přednášky se naši studenti seznámili s kon-
cepcí přepravy vojenské techniky a materiálu, s mož-
nostmi, jak naší armády, tak možnostmi, jež je možno 
využít v rámci struktur NATO. Na reálných příkladech 
byli seznámeni se způsobem přepravy vojenské tech-
niky a materiálu v přípravě a průběhu mezinárodních 
operací pod velením OSN, NATO nebo EU. 
Velmi zajímavou částí přednášky bylo porovnání 
schopností a  možností leteckých přepravních pro-
středků armády USA s  komerčními dopravními le-
touny využívanými pro strategickou přepravu bojové 
techniky. Představeny byly letouny výhradně ruské 
provenience An 70, Ruslan a Mrija. Karel Kout

SENIOR KLUB 
2.dubna – čtvrtek – 
„BEZPEČNOST SENI-
ORŮ V  DOPRAVĚ“ . 
Setkání s dopravní poli-
cií ČR se koná v jídelně 

penzionu, Na Pláni 1343 od 14.00 hodin. Vy-
užijte možnosti osobního setkání a připravte 
si dotazy. Vstup volný.
10. a  17. dubna - pátek – PLAVÁNÍ. Od 
14.00 hodin do 15.30 hodin se v krytém pla-
veckém bazénu koná plavání pro členy Seni-
or klubu, spojené se cvičením ve vodě. Vstup 
je možný pouze na průkazku SK a při zapla-
ceném příspěvku na rok 2015. Cena vstup-
ného je 50,- Kč. Akci zajišťuje p. Šlegrová
8. dubna– středa - cestopisná přednáška 
HELLADA - MARATÓN PO PEVNIN-
SKÉM ŘECKU. Ve spolupráci s  Klubcen-
trem Vás zveme na cestopisnou přednášku 
pana Ondřeje Valáška, Roškotovo divadlo 
od 19.00 hodin. Vstupné pro člena SK 40,- 
Kč. Hlásit se můžete v kanceláři SK v úterý 
od 10.00 hodin do 12.00 hodin. Akci zajiš-
ťuje p. Bílková 

15. dubna – středa - PŘEDNÁŠKA 
V KNIHOVNĚ. V rámci cyklu AVČ zveme 
naše členy do knihovny na přednášku doc. 
PhDr. Marie Mackové na téma „Princ, vo-
ják, úředník K.G.W. Hohenlohe“. Začátek 
v 18.00 hodin. Vstup volný. 
16. dubna – čtvrtek - VELETRH SOCIÁL-
NÍCH SLUŽEB 
Zveme naše členy na 5. ročník veletrhu soci-
álních služeb do Kulturního domu Ústí nad 
Orlicí od 12.30 hodin. Bude zde prezentace 
jednotlivých sociálních organizací půso-
bících v  regionu. Přijďte se seznámit, jaké 
máme možnosti pomoci v  našich případ-
ných problémech. Senior klub zde bude mít 
svůj prezentační stánek. Vstup volný. 
Akci zajišťuje: p.Šamšulová, p. Šlegrová 
22. dubna – středa – CYKLOVÝLET 
BRANDÝS NAD ORLICÍ. Sraz účastníků je 
ve 13.00 hodin u „Sladkovny“ za příznivého 
počasí. V  cíli výletu malé posezení. Dobrá 
nálada a přilba na kolo – s sebou. Akci za-
jišťuje p. Hošek 
24. dubna – pátek – ZÁJEZD NA „FLORU 
OLOMOUC“ 

Přihlášky každé úterý od 10.00 hodin do 
12.00 hodin ve Sladkovně, uzávěrka přihlá-
šek 21.4.2015 nebo po naplnění autobusu. 
Platba zájezdu při přihlášení. Člen „Senior 
klubu“ 160,- Kč (doprava a  vstup), nečlen 
180,- Kč (doprava a vstup) 
Při zpáteční cestě zastávka – překvapení. 
Akci zajišťuje p. Šamšulová, p. Ešpandrová 
Odjezdy autobusu: Hylváty ČSAO 7.00 hod., 
Dukla prodejna 7.10 hod., Babyka 7.15 hod., 
Autobusové nádr. 7.20 hod., Tvardkova  
7.25 hod., Penzion 7.30 hod.
3. května– neděle – BYSTŘICE KLADSKÁ 
– DEN SV. FLORIANA
Senior klub zajišťuje účast seniorů na Dni 
Svatého Floriana v  Bystřici Kladské, občer-
stvení zajištěno. Přihlášky do počtu 10 seni-
orů se přijímají do 21.4.2015. ve „Sladkov-
ně“ od 10.00 do 12.00 hodin. Akci zajišťuje 
p. Šamšulová
Odjezdy autobusu: Hylváty ČSAO 11.00 
hod. Dukla prodejna 11.10 hod., Baby-
ka 11.15 hod., Autobusové nádraží 11.20 
hod.,Tvardkova 11.25 hod., Penzion 11.30 
hod.
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UPOZORŇUJEME:
Relaxační pobyty se „Senior klubem“ v  Kr-
konoších - PEC POD SNĚŽKOU – penzion 
Jindřichův dům
Termín: 9.8. 2015 -16. 8. 2015 a 23. 8. 2015 
- 30.8. 2015. Ubytování a  plná penze: cena 
2 800,- Kč 
JÁNSKÉ LÁZNĚ – Modrokamenná bouda
Termín: 23. 8. 2015 - 30.8. 2015. Ubytování 
a plná penze cena: 2 800,- Kč 
Přihlášky v  kanceláři „Senior klubu“ každé 
úterý od 10.00 hodin do 12.00 hodin. Při při-
hlášení se bude platit záloha 1 000,- Kč. Akci 
zajišťuje a bližší informace podá p. Šamšulo-
vá tel. 722475129
KONTAKTY NA SK: JUDr. Ešpandr 
734398390, p. Šamšulová 722475129, p. Bíl-
ková 722475132, p. Šlegrová 722475131, p. 
Tomanová 731601548, p. Hošek 734188853 
Těšíme se na Vaši účast ! 

Za výbor „Senior klubu“ 
JUDr. Zdeněk Ešpandr 

PREVENCE KRIMINALITY 
MĚSTA POKRAČUJE

Již třetí rok se město Ústí n.O. za pomoci 
Komise prevence kriminality zapojuje do 
dotačního programu Ministerstva vnitra 
ČR, které finančně podporuje preventivní 
projekty. V  roce 2013 se městu podařilo 
získat dotaci na rozjezd provozu volno-
časového klubu Kamin a  zřízení dvou 
pracovních pozic pro Asistenty prevence 
kriminality. Oba projekty se úzce zaměřují 
na sociálně znevýhodněné prostředí v na-
šem městě. Účelnost těchto projektů byla 
potvrzena nejen odborníky, ale činnosti 
např. asistentů jistě zaznamenává i  široká 
veřejnost.
Rok 2014 byl ve znamení pokračování 

BESEDA SE STUDENTY NA TÉMA ZÁVISLOSTÍ
Ve čtvrtek 5. března se v Malé scéně uskutečnily besedy pro studenty na téma závislostí. 
Určeny byly pro studenty místní Střední školy uměleckoprůmyslové. Přednášejícím pak byl 
lektor etických programů primární prevence na základních a středních školách Petr Kadlec 
za občanské sdružení Lidé mezi světy, dále zde byli zástupci oddělení sociálně právní ochra-
ny dětí Městského úřad Ústí n.O. a mluvčí Policie ČR.
Na programu byla přednáška zaměřená na téma drogové problematiky, tedy jak vznikají 
závislosti, co způsobují drogy z hlediska fyzického a psychického zdraví a jak mohou naru-
šovat sociální vztahy.
Na programu byly i konkrétní kazuistiky z praxe, které ukázaly, co může závislost způsobit 
a jaké jednání je již klasifikované jako trestný čin nebo přestupek. Nechyběl také prostor pro 
anonymní dotazy studentů na dané téma.
Za celé dopoledne se v hledišti Malé scény prostřídalo přes 350 studentů a jednu z besed 
navštívil také místostarosta města Jiří Preclík.

Bc. Sylva Heulerová, DiS.
vedoucí odd. SPOD, odboru sociálních služeb

MěÚ Ústí nad Orlicí

STANDARDY KVALITY VÝKONU 
SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY 

Povinnost mít vypracované Standardy kvali-
ty výkonu sociálně-právní ochrany vyplývá 
z novely zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-
-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 
předpisů. Jejich hlavním účelem je nastavení 
podmínek, personálního zajištění, pravidel, 
postupů a metodik pro výkon činnosti orgá-
nů SPOD. 
Standardy kvality výkonu sociálně-právní 
ochrany byly vytvořeny v  rámci realizace 
projektu „Standardizace OSPOD Ústí nad 
Orlicí“, reg.č. CZ.1.04/3.1.03/C2.00032, který 
je financován z  Evropského sociálního fon-
du prostřednictvím Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního roz-
počtu České republiky.
Kompletní obsah těchto Standardů kvality 
výkonu sociálně-právní ochrany OSPOD 
Ústí n.O. je v  elektronické verzi k  dispozici 
na webových stránkách města a v tištěné ver-
zi na oddělení SPOD.

Bc. Sylva Heulerová, DiS.
vedoucí odd. SPOD, odboru sociálních služeb

MěÚ Ústí nad Orlicí

CENTRUM SOCIÁLNÍ PÉČE MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ 
– PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Oznamuje, že od 01.01.2015 dochází k úpravě provozní doby: 
Po – pá:   6:30 hod. – 20:00 hod.
So, Ne, svátky:  8:00 hod. – 20:00 hod.
Potřebujete-li pomoc druhé osoby, jsme připraveni Vám pomoci s těmito činnostmi:
- pomoc při zvládání osobní hygieny (pomůžeme Vám s celkovou hygienou, koupelí, hygie-
nou na lůžku, oblékáním, svlékáním)
- můžeme Vás doprovodit k lékaři, na úřady, na nákup, v případě potřeby i autem pečovatelské 
služby
- pomůžeme Vám s chodem domácnosti (úklid domácnosti, donést nákup, zajistit různé po-
chůzky – na poště, úřadě…)
- zajistíme Vám pomoc při zajištění stravy (připravíme snídani, svačinu, večeři, dovezeme 
oběd až do domu a nachystáme na talíř, můžeme dovézt i dietní jídla)
V případě potřeby kontaktujte: Pečovatelská služba, Na Pláni 1433, Ústí nad Orlicí,
tel: 465 52 40 54, 728 916 474, e-mail: PS.ustinadOrlici@seznam.cz, www.csp-uo.cz

PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom touto cestou vyjádřili velké poděkování Domovu důchodců v Ústí nad Or-
licí pod vedením pana ředitele Jana Vojvodíka, veškerému ošetřujícímu personálu, všem 
milým sestřičkám a pečovatelkám, které se vzorně staraly s velkou trpělivostí, pečlivostí 
a v neposlední řadě profesionalitou o naši babičku Annu Jansovou. Ještě jednou velký dík 
Vám všem a to i za osobní a nadstandardní přístup k ostatním členům rodiny a přátelům. 

Rodina Jansova.
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těchto úspěšných projektů, jejich udržitelnost byla zajištěna prostřednictvím státní účelové dotace a finančních prostředků města. Opome-
nout nelze ani úspěšnou preventivní akci s názvem „Šmejdi alias bezpečné chování seniorů“, kterou město uspořádalo ve spolupráci s Policií 
ČR, Probační a mediační službou a Senior klubem.
Prevence kriminality a bezpečí občanů není městu lhostejné ani v roce 2015. V současné době je podána nová žádost o státní účelovou 
dotaci, která by finančně podpořila projekty volnočasového klubu a Asistentů prevence kriminality. V plánu je navázání na preventivní akci 
věnovanou seniorům, ale i nové preventivní akce zaměřené na děti a mládež.
Je zřejmé, že výsledky prevence kriminality nejsou vždy patrné na první pohled. Společně však věříme, že každý učiněný krok je krokem 
kupředu.

Mgr. Tomáš Lukes, manažer prevence kriminality

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ 
SENIOR DOPRAVA ČČK 
- je určena seniorům, oso-
bám zdravotně oslabeným 
a  rodičům s  dětmi k  ná-
vštěvě lékaře, úřadu, na 
nákup, kadeřnici,…….. 

Senior dopravu ČČK lze objednat v pracovní 
den před plánovanou jízdou (v den jízdy bez 
záruky) na tel. 774 412 117.
Senior doprava ČČK je provozována každý 
pracovní den od 7:00 do 15:30 hodin. Per-
manentky jsou k dostání na ČČK - Kopecké-
ho 840 nebo na Informačním centru města.
Senior doprava ČČK je provozována za pod-
pory Města Ústí nad Orlicí a Pardubického 
kraje.

CENTRUM PRO ŽIVOT - vzdělávací, re-
laxační a volnočasové centrum pro seniory 
a nejen pro ně, akce jsou určeny široké ve-
řejnosti

1.-30. dubna – VÝSTAVA HÁČKOVA-
NÝCH DEČEK, od 8:00 -15:30 hod. (v době 
přítomnosti zaměstnanců OS ČČK), budova 
OS ČČK ÚO, Kopeckého 840, vstupné zdar-
ma
10. dubna – UBROUSKOVÁ TECHNIKA 
– šikovné ručičky, paní Kubišová Vás naučí 
ubrouskovou techniku, od 15:00 hod., bu-

dova OS ČČK ÚO, Kopeckého 840, vstupné: 
úhrada spotřebovaného materiálu
11. dubna – VAŘÍME, PEČEME – „ME-
DOVNÍK“, jeho přípravu Vás naučíme s Lu-
cií Zuzikovou, od 9:00 hod., budova OS ČČK 
ÚO, Kopeckého 840
14. dubna – FIMO, šikovné ručičky, práce 
s FIMO hmotou, od 14:00 hod., budova OS 
ČČK ÚO, Kopeckého 840, spolupořadatel 
akce: Speciální ZŠ ÚO, vstupné: úhrada spo-
třebovaného materiálu
16. dubna – ODPOLEDNÍ VYCHÁZKA 
po okolí ÚO s paní Zdenou Urbanovou, sraz 
ve 14:00 hod. u budova OS ČČK ÚO, Kopec-
kého 840
17. dubna – VÝROBA PAPÍROVÝCH 
a  LÁTKOVÝCH PŘÁNÍ, šikovné ručičky. 
Přijďte si vyrobit přáníčko ke Dni matek, od 
13:00 hod., budova OS ČČK ÚO, Kopeckého 
840, vstupné zdarma
21. dubna – MEDITAČNÍ VEČER – setkání 
s vnitřním dítětem, na akci je nutné přihlá-
šení u paní L. Franzové na tel.: 604 650 708, 
nebo franzovalenka@seznam.cz, od 18:30-
19:30 hod., budova OS ČČK ÚO, Kopecké-
ho 840, vstupné 100 Kč ( s  sebou pastelky 
a deku)
23. dubna – CYKLOVÝLET po okolí ÚO 
s panem Ivo Preclíkem, čas srazu 13:00 hod. 
od budova OS ČČK ÚO, Kopeckého 840
23. dubna – DRÁTKOVÁNÍ, šikovné ručič-

ky, od 15:00 hod., budova OS ČČK, Kopec-
kého 840, vstupné 30 Kč
24. dubna – ČARODĚJNICKÉ POSEZE-
NÍ – Let čarodějnic, občerstvení, opékání, 
zábava (masky vítány), od 14:00 hod., zahra-
da ČČK, za nepříznivého počasí budova OS 
ČČK, Kopeckého 840
28. dubna – KINEZIOLOGIE, přednáška 
paní L. Franzové, od 17:00 hod., budova OS 
ČČK ÚO, Kopeckého 840, vstupné dobro-
volné

PRAVIDELNÉ AKCE:
KAVÁRNIČKA - CENTRUM SETKÁVÁNÍ
každý pátek od 8:00 do 15:30 hodin - přijďte 
si popovídat se svými přáteli do Společen-
ského centra ČČK (společenské hry, výtvar-
né činnosti), každý patek od 9:00 do 13:00 
společné čtení z časopisů ZDRAVÍ A PANÍ 
DOMU
SNOEZELEN - relaxační, multismyslová 
místnost, bližší informace a objednání na tel. 
607 131  592, vstupné 30,- Kč za 1 hodinu/
osoba
MASÁŽE KLASICKÉ, HAVAJSKÉ A LYM-
FATICKÉ, bližší informace a objednání na 
tel. 464 649 590, 607 131 592, bližší informa-
ce o akcích Centra pro život na www.cckuo.
cz
Změna programu Centra pro život vyhraze-
na.

PROGRAM „STAR KLUBU“ NA MĚSÍC DUBEN 2015
9. 4. - Vycházka „Naučnou stezkou do údolí Sejfů“ – na pozvání ZO ČSOP Ústí n. Orl. 
Délka trasy je asi 8 km. Sraz účastníků je v 15:00 hod. na rohu parkoviště u STOP Shopu, cíl 
cesty je v Cakli.
11.4. - Turistický pochod „Vandr skrz Maló Hanó“. Délka trasy je 15 km a vede krásným 
okolím Mor. Třebové s cílem na hradě Cimburk v Městečku Trnávka. Sraz účastníků na hlav-
ním nádraží (rychlík) v 7:20 hod., odjezd 7:38 hod. Návrat nejpozději v 18:16 hod. 
26. 4. - Turistický pochod „Kolem Hnátnice“. Délka trasy je 7 nebo 15 km se startem a cílem 
u Obecního úřadu v Hnátnici. Sraz účastníků na hlavním nádraží v 8:10 hod., odjezd vlaku 
v 8:25 hod. Návrat podle délky trasy, nejpozději vlakem v 16:08 hod.
30. 4. - „Čarodějnice“ u koliby „Na Hrádku“ s hudbou a výbornou kuchyní. Začátek v 16:00 
hod., sraz účastníků v 15:15 hod. před restaurací „U Kačera“ v Kerharticích.
Informace k akcím na tel. 731601548 nebo mailu: starklub@post.cz Tomanovi

KAVÁRNIČKA V DOMOVĚ 
DŮCHODCŮ - OTEVŘENO 

KAŽDÝ DEN KROMĚ PONDĚLÍ 
OD 13:00 DO 16:00 HODIN

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY
Pravidelné i  jednorázové úklidy domác-
ností: - Vysávání, mytí podlahových krytin 
- Utírání prachu - Mytí oken - Úklid soci-
álních zařízení - Mytí kuchyňských linek 
(sporáků, lednic) - Žehlení prádla - Běžný 
úklid /péče o hrob - a další
Bližší informace a  objednání o  úklidové 
služby na tel.: 773 001 088

SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI, ZO ÚSTÍ NAD ORLICÍ
OZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI, která se koná dne 9. dubna 2015 (čtvrtek) v hostinci U Bobše v Černovíře od 14.00 hod. 
Doprava tam i zpět je zajištěna. (Odjezd autobusu: Hylváty ve 12.50 hod., Dukla ve 12.55 hod., Družba ve 13.00 hod., Tvardkova ve 13.05 hod.)
POZVÁNKA NA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ z nabídky agentury Harlekýn Praha s názvem „VÍM, ŽE VÍŠ, ŽE VÍM“. V hlavní roli 
Simona Stašová a Michal Dlouhý. 
Kde: Roškotovo divadlo Ústí n. Orlicí. Kdy: úterý 21. 4. 2015 v 19.30 hod. Cena 300 Kč. Doprava tam i zpět je zajištěna (Hylváty v 18.45 hod., 
Dukla v 18.50 hod., Družba v 18.55 hod., Tvardkova v 19 hod. a Penzion v 19.05 hod.)
Přihlášky a platba v Klubu důchodců – Sladkovně nebo telefonicky na č. 737 378 815.
Na Vaši účast se těší členové výboru ZO SPCCH.



www.ustinadorlici.cz94/2015

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY PARDUBICKÉHO KRAJE, O.P.S.,
DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ ÚSTÍ N.O.

NABÍZÍ TYTO SLUŽBY:

SOCIÁLNÍ REHABILITACE je zajišťová-
na těmito způsoby:
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnos-
ti
Internetová učebna pro osoby se zdra-
votním postižením a  seniory: bezplatně 
naučíme základní obsluhu osobního po-
čítače a  vyhledávat si potřebné informace 
prostřednictvím internetu. Služba je posky-
tována každý všední den od 8:00 do 16:00 
osobám se zdravotním postižením od 19let 
a seniorům. 
Nácvik dovedností pro zvládání péče 
o  vlastní osobu, soběstačnosti a  dalších 
činností, vedoucích k  sociálnímu začle-
ňování: nácvik obsluhy běžných zařízení 
a  spotřebičů, nácvik péče o  domácnost, 
nácvik péče o děti nebo další členy domác-
nosti, nácvik samostatného pohybu, nácvik 
dovedností potřebných k úředním úkonům
Zprostředkování kontaktu se společen-

ským prostředím: doprovody osob se zdra-
votním postižením a seniorů, nácvik schop-
nosti využívat dopravní prostředky, nácvik 
efektivního hledání pracovního místa a vy-
stupování při pracovním pohovoru, nácvik 
komunikačních dovedností a práce s  infor-
macemi, nácvik základů znakového jazyka
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a  při obstarávání osobních zále-
žitostí: podávání informací o  možnostech 
získávání rehabilitačních a  kompenzačních 
pomůcek, Informační servis

OSOBNÍ ASISTENCE je určena osobám se 
zdravotním postižením a  seniorům, které 
potřebují pomoc při zvládání každodenních 
situací. Služba je poskytována osobám od 1 
roku věku včetně starších seniorů nad 80 let 
se sníženou soběstačností z důvodů zdravot-
ního postižení, nemoci nebo věku. Cena za 
hodinu do 18. let činí 60 Kč, nad 18. let 70 
Kč.
ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 

uživatelé se na nás mohou obrátit s nejrůz-
nějšími dotazy a  problémy, které vznikly 
v  důsledku jejich nepříznivé sociální nebo 
zdravotní situace. Mohou se na nás obrátit 
osobně, telefonicky, e-mailem nebo poštou. 
Také nabízíme prodej baterií do sluchadel za 
výhodnou cenu 100 Kč za 6 ks baterií.
PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH PO-
MŮCEK PRO DĚTI SE ZDRAVOTNÍM 
POSTIŽENÍM k  dispozici máme autose-
dačku, mechanický dětský vozík, dětské ber-
le, polstrované chodítko, chodítko s podpůr-
nou hrazdou, dětské kolo, mobilní sedačku, 
pojízdnou sedačku.
KDE NÁS NAJDETE: Čs. armády 1181 (vy-
soká budova Rieter – 3. podlaží), ÚO,
tel: 465 525 324, web: www.czp-pk.cz
KONTAKTY: Eva Jiřincová – vedoucí, 
tel.: 775 693 985, 
e-mail: eva.jirincova@czp-pk.cz, 
Barbara Mejdrová, DiS. – sociální pracov-
ník, tel.: 775 693 983, 
e-mail: barbara.mejdrova@czp-pk.cz

STOMATOLOGICKÁ 
POHOTOVOST

4.-5.4. – MDDr. Veronika PECHAN-
COVÁ, Javornického 198, V. Mýto, 
tel.: 465 485 155
6.4. – MUDr. Radim PODGORNÝ, 
Gen. Závady 116, V. Mýto, 
tel.: 465 423 957
11.-12.4. – MUDr. Jiří PIRKL, Lito-
myšlská 590, ČT, tel.: 606 704 599
18.-19.4. – MUDr. Jana RÁČKOVÁ, 
Vrbenského 1075, ÚO, tel.: 465524127
25.-26.4. – MUDr. Jiří RICHTER, 
D. Libchavy 278, tel.: 465 582 058
1.5. – MUDr. Jana SMRČKOVÁ, 
Dolní 443, Choceň, tel.: 465 471 560

Přijali jsme pozvání na akci VŠICHNI NA PÓDIUM, kterou pořádala Střední škola sociální péče 
v Zábřehu. Mezi šesti vystupujícími jsme se prezentovali i my s dvěma tanečními vystoupeními. 
Program byl obohacen soutěžemi, pohádkami a scénkami, které nacvičila děvčata ze střední ško-
ly. Na závěr byla pro účinkující připravena diskotéka. Byl to moc krásný den.
Naše zařízení a hlavně uživatele přišli navštívit žáci z 5. ročníku ZŠ Libchavy se svoji paní učitel-
kou Ivou Kittlitz. Žáci přinesli finanční odměnu za své výrobky, které prodávali na Vánočním jar-
marku. Děkujeme jim za pěkný nápad.
23.3. se vydala část uživatelů se svými klíčovými pracovnicemi do Prahy na Matějskou pouť, kde 
společnost Kočka s.r.o. pořádá každý rok Den pro zdravotně postižené. Uživatelé využili atrakcí, 
jako např. dům smíchů, kolotoče, autodromy, horské dráhy apod. Odpoledne se konal u Křižíko-
vy fontány koncert předních českých zpěváků.
Touto cestou bych chtěla jménem vedení Stacionáře v Ústí nad Orlicí poděkovat ČČK v Ústí 
nad Orlicí, a to panu Preclíkovi a panu Hodovalovi za propůjčení prostorů budovy ČČK za 
účelem školení našich pracovnic. Dále bych také chtěla poděkovat pořadatelům 1. Pivovar-
ského plesu v Hylvátech za sponzorský dar z veřejné dražby.  H. Zastoupilová, ved. přímé péče

RODINNÉ CENTRUM SRDÍČKO 
PROVOZNÍ DOBA: bě-
hem této doby začátky pro-
gramů cca 9:30-10:00 hod., 
pobytné 30 Kč/1 dítě, 40 Kč/
více dětí, možnost měsíční 
permanentky – 150 Kč/
1 dítě, 200 Kč/ více dětí

PO: 8:30 – 12:30 hod. – HERNA, VÝTVAR-
NÁ DÍLNA (především pro dospělé)
ST: 8:30 – 12:30 hod. – HERNA, PROGRÁ-
MEK PRO DĚTI – zpívání, vyrábění, po-
hyb…
PÁ: 8:30 – 12:30 hod. – HERNA, ANGLIČ-
TINA pro MALÉ DĚTI

PONDĚLNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY (cena dle 
spotřebovaného materiálu):
po 6.4. OD 10:00 hod. – VÝROBKY ZE 

SLÁMY A PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ I.
PO 13.4. od 10:00 hod. – VÝROBKY ZE 
SLÁMY A PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ II.
PO 20.4. od 10:00 hod. – VÝROBKY ZE SLÁ-
MY A PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ III.

ODPOLEDNÍ PROGRAMY (multifunkční 
sál, 1. patro)
PÁ: 16:00 – 18:00 hod. – KLUB EXIT-
-pro mládež, kontakt: M. Kalášek, tel.: 
739 420 287
PÁ: 18:00 – 24:00 hod. – KLUB DESKO-
VÝCH HER S KAVÁRNOU, kontakt: Bc. D. 
Dostrašil, tel.: 603 913 885

JEDNORÁZOVÉ AKCE:
PO 6.4. od 9:30 hod. – MUZEUM ŘEME-
SEL LETOHRAD, ZÁMECKÝ PARK, ve-
likonoční výlet. Odjezd vlakem v 9:45 hod. 
z nádraží, sraz v 9:30 hod. u pokladen
ST 8.4. od 10:00 hod. – VAŘÍME A ŽIJEME 

ZDRAVĚ, workshop, kuchyňka RC. Víte, 
jak chutně uvařit cizrnu? A  proč je zdraví 
prospěšná?..
ST 22.4. od 10:00 hod. – JAK PRACOVAT 
S TEMPERAMENTY SVÝCH DĚTÍ, inter-
aktivní přednáška, herna RC, lektor Mgr. E. 
Rucký
PO 27.4. od 10:00 hod. – SKRYTÉ CUK-
RY V  POTRAVINÁCH, herna RC, beseda 
s lektorem M. Kaláškem
PO 27.4. od 20:00 hod. – DÁMSKÁ JÍZDA, 
herna RC

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

e-mail:rcsrdicko@jbuo.cz, 
www.rcsrdicko.estranky.cz

Práci rodinného centra Srdíčko podporuje 
MPSV, Pardubický kraj a město Ústí n. Orl.
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MATEŘSKÉ CENTRUM 
MEDVÍDEK 

CVIČENÍ PRO RODIČE 
S DĚTMI od 4měsíců do 
cca 2let pro předem při-
hlášené: pondělí 13., 20. 
a 27. dubna
4-5měs. 8:30hod., 5-8.
měs. nelezoucí 9:15hod., 

8-12měs. lezoucí 10:00hod., 13-18měs. 
chodící 10:45hod., 18-24 měsíců 11:30hod. 
Přijďte si s dětmi zacvičit pod vedení fyzio-
terapeutky V. Duškové (775 290 683), cena 
50,- / 30min
KAVÁRNIČKA: středa 1. dubna od 9:30 hod.
JITČINA DÍLNIČKA PRO RODIČE – Per-
níčky: středa 1. dubna od 15:00hod.
POWERJÓGA PRO JÓGAMAMKY: čtvr-
tek 2., 9., 16., 23., 30. dubna od 10:00hod. 
Přijďte se protáhnout s M. Skalickou. 
Cena 50,- (možno i s hlídáním dětí ve Fialce 
40, / dítě). Počet míst omezen hlaste se pro-
sím předem přímo Markétě na 602 245 393.
DOPOLEDNE S  BABIČKOU MARUŠ-
KOU: pátek 3. a 17. dubna od 9:00 hod. Kaž-
dý sudý pátek se na Vás a Vaše děti těší ba-
bička Maruška s tvořením a muzicírováním. 
RADČINY ZPÍVÁNKY S  KYTAROU: 
středa 8. a 22. dubna od 9:00 do 10:00hod. 
Přijďte si s dětmi zazpívat a zatancovat s R. 
Manovou při doprovodu kytary :)
„KDO S RADOSTÍ VAŘÍ, DOBŘE SE MU 
DAŘÍ“: středa 8. a 22. dubna od 16:00 hod. 
Další dva praktické kurzy ze série vaření. Ve 

středu 8. dubna si od 16 hodin budeme po-
vídat na téma JAK NA SEMÍNKA a ve stře-
du 22. dubna od 16 hodin se můžete těšit na 
JARNÍ SALÁTY A DIVOKÉ BYLINY. Vše, 
co připravíme si sami sníme. Příspěvek na 
suroviny 50,- Kč. Na kurzy se prosím hlaste 
předem na telefonu 605 774 569 nebo zapsá-
ním v MC kvůli omezené kapacitě (max. 8 
lidí) a  množství surovin. Děkujeme za po-
chopení. 
VIRÓZY: pátek 10. dubna od 9:30hod. Dět-
ská zdravotní sestřička B. Henzlová Vám po-
radí jak naložit s virózou a jak jí předcházet. 
SÍLA A  LÉČIVÁ MOC KAMENŮ: sobota 
11. dubna od 14:00 do 18:00hod. Dorazte 
v sobotu na povídání L. Skřivánka. S sebou 
papír a tužku na poznámky, bude co psát :) 
Kameny je možné si osobně osahat – procí-
tit, koupit, …
VÝTVARNÁ DÍLNA MADLENKA – Kvě-
tiny: pondělí 13. a 27. dubna od 15:00hod.
METODA INTUITIVNÍHO VIDĚNÍ: 
Přednáška pro veřejnost: úterý 14. dubna od 
17:30hod., vstupné 50,- 
Kurz pro děti: středa 15.4. až neděle 19.4. po 
15. hodině, čas bude upřesněn podle zájmu.
Kurz pro dospělé: středa 15.4. až neděle 19.4. 
ve večerních hodinách, čas bude upřesněn 
podle zájmu. Kurz je 5 denní a děti od 5i do 
12 let a dospělí se učí 2 hodiny denně, - pro-
bíhá proces aktivace centra vnímání, cviče-
ní rozvíjí sebejistotu, harmonizuje se práce 
obou mozkových hemisfér, děti se celkově 
zklidňují, děti pasivní se rozvíjí v  aktivitě, 

navyšuje se IQ. Metoda může pomoci i ne-
vidomým a  slabozrakým k  orientaci v  pro-
storu a ke snadnějšímu absolvování školního 
programu. 12 letá zkušenost Marka Komis-
sarova, spolupráce s vědeckými ústavy. Veš-
keré informace podá Lenka Franzová, Fran-
zovaLenka@seznam.cz, tel. č. 604 650  708. 
V  případě konání kurzu bude MC odpo-
ledne zavřeno. Sledujte prosím program na 
webu a FB.

PROVOZNÍ DOBA:
Pondělí od 8:00 do 12:00 hod - Cvičení rodi-
čů s dětmi s Veronikou
od 14:30 do 17:00 hod - Volná herna bez 
programu
od 15:00 do 18:00 hod - Výtvarná dílna 
Madlenka (podle programu)
Úterý od 9:00 do 12:00 hod - Nemluvňátka 
se Zizou a Věrou
od 14:30 do 17:00 hod - Volná herna bez 
programu 
Středa od 9:00 do 10:00 hod - Radčiny zpí-
vánky s kytarou (podle programu)
od 10:00 do 12:00 hod - Přednášky, besedy, 
volná herna
od 16:00 do 18:00 hod - Kdo s radostí vaří, 
dobře se mu daří (podle programu)
od 15:00 do 18:00 hod - Jitčina dílnička 
(podle programu)
Čtvrtek od 9:00 do 12:00 hod - Powerjóga 
pro jógamamky s Markétou, hraní ve Fialce
od 14:30 do 17:00 hod - Volná herna bez 
programu
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Pátek od 9:00 do 12:00 hod (pouze lichý týden) - 
Muzicírování a rámusení s Bárou
od 9:00 do 12:00 hod (pouze sudý týden) - Dopo-
ledne s babičkou Maruškou 
od 14:30 do 17:00 hod - Volná herna bez programu
KONTAKT: Míla Crhonková 605/774569, Katka 
Fišarová 605/965463, medvidekuo@seznam.cz, 
www.medvidekuo.cz, FB – Mateřské centrum Med-
vídek
Za finanční podpory Města Ústí nad Orlicí, Pardubic-
kého kraje, Konzumu, Jsme tu doma, Iveco - Irisbus

DĚTSKÝ KLUB FIALKA
Dětský klub Fialka poskytuje krátkodobé, dlou-
hodobé, pravidelné i nepravidelné hlídání dětí. 
Nástup možný kdykoli během roku po předcho-
zí telefonické či osobní domluvě (den předem). 
Najdete nás v nákupní galerii Nová Louže v Pol-

ské ulici 1308. Náš klub férově podporuje Konzum. Další info najdete na webových 
stránkách: www.fialka-uo.cz
KONTAKT: Miluše Crhonková, tel: 732 681 858, 605 774 569, 
e-mail: fialkauo@seznam.cz

KLUBCENTRUM 
ÚSTÍ NAD ORLICÍ 

3D DIGITÁLNÍ KINO 
MÁJ – DUBEN 2015

Čtvrtek 2.4. v 19:30 hodin
CESTA NADĚJE. Příběh australského far-
máře hledajícího uprostřed hroutícího se 
impéria Osmanské říše hroby svých synů 
padlých v bitvě o Gallipoli. Titulky. Vstupné 
110 Kč

Pátek 3.4. v 19:30 hodin
*PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI. Titulky. 
Vstupné 110 Kč (opakujeme)

Sobota 4.4. v 15:00 hodin
PÍŠEŇ MOŘE. Animovaný film pro malé di-
váky. Česká verze. Vstupné 80 Kč

Čtvrtek 16.4. v 19:30 hodin
GUNMAN: MUŽ NA ODSTŘEL. Akční 
špionážní thriller. Titulky. Vstupné 110 Kč

Neděle 19.4. v 17:00 hodin
POPELKA. Hraná variace na známou po-
hádku. Česká verze. Vstupné 100 Kč. Před-
film: Oslava v Ledovém království – krátký 
animovaný film

Pondělí 20.4. v 19:30 hodin
RYCHLE A  ZBĚSILE 7. Titulky. Vstupné 
120 Kč

Neděle 26.4. v 15:00 hodin
KONEČNĚ DOMA - 3D. Kouzelná a vtipná 
animovaná komedie. Česká verze. Vstupné 
130 Kč

Pondělí 27.4. v 19:30 hodin
*NEUTEČEŠ. Osvěžující hororový příběh. 
Titulky. Vstupné 110 Kč

Úterý 28.4. v 19:30 hodin
KRÁLOVA ZAHRADNICE. Velká kostým-
ní podívaná z doby krále Ludvíka XIV. Titul-
ky. Vstupné 110 Kč

Středa 29.4. v 19:30 hodin
NOČNÍ BĚŽEC. Titulky. Vstupné 100 Kč

Cena vstupenky na 3D projekci nezahrnuje 
cenu brýlí (dospělí 30,-Kč, děti 25,-Kč, ke 
koupi v pokladně kina). 3D brýle lze použí-
vat opakovaně.
Rezervace a  prodej vstupenek on-line na 
www.klubcentrum.cz Předprodej: Infor-
mační centrum MěÚ, tel.: 465 514 271
Pokladna kina otevřena půl hodiny před za-
čátkem představení – tel. 736 503 566
Informace: Klubcentrum v  Ústí nad Orlicí, 
Lochmanova 1400, tel.: 465 521 047, 

info@klubcentrum.cz 

NABÍDKA POŘADŮ – DUBEN 2015

Středa 8. dubna
19:00 hodin – Roškotovo divadlo
HELLADA aneb Maratón po pevninském 
Řecku. Cestopisná přednáška s  besedou 
a promítáním fotografií, vstupné 65 Kč

Pátek 10. dubna
20:00 hodin – Roškotovo divadlo
DEN OPRIČNÍKA, Studio Hrdinů Praha. 
Vize putinovského Ruska v  novele V. So-
rokina pracuje s  představou totalitní moci, 
která vychází z praktik carské a stalinistické 
policie. V hlavní roli K. Dobrý. Doprovodný 
program festivalu Jeden svět, vstupné 250 Kč

Sobota 11. dubna
15:00 hodin – Roškotovo divadlo
NAJDI KLIČKU, CIFERNÍČKU aneb Ho-
dinářská pohádka, Divadlo MATÝSEK, 
Nový Bor, vstupné 50 Kč

Úterý 14. dubna
13:30 hodin – Roškotovo divadlo
KRAJSKÁ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH 
SKUPIN SCÉNICKÉHO TANCE, vstupné 
50 Kč

Středa 15. dubna
19:30 hodin – Roškotovo divadlo
HVĚZDY, JAK JE NEZNÁTE. V  zábavné 
show J. Krause uvidíte na jevišti M. Rupperta 
a DJ V.D.Kosíka, vstupné 250 Kč

16. – 18. dubna
ZUŠ Jaroslava Kociana
HERANOVA VIOLONCELLOVÁ SOU-
TĚŽ, 23. ročník

Čtvrtek 16. dubna
20:00 hodin – ZUŠ J. Kociana
VIOLONCELLOVÝ RECITAL – zahajovací 
koncert HVS. D. Weis Hošková – violoncello, 
J. Hošek – violoncello, klavír, koncertní před-
platné, vstupné 140 Kč

Sobota 18. dubna
14:30 hodin – ZUŠ J. Kociana
ZÁVĚREČNÝ KONCERT VÍTĚZŮ A LAU-
REÁTA HVS a předání cen, vstupné 80 Kč

Úterý 21. dubna
19:30 hodin – Roškotovo divadlo
R. Giordano, R. Sonego: VÍM, ŽE VÍŠ, ŽE 
VÍM. Hořkosladká komedie o zdánlivě nor-
málním manželství. V  hlavních rolích M. 
Dlouhý, S. Stašová, divadelní předplatné, 
vstupné 390 Kč

Čtvrtek 23. dubna
20:00 hodin – Bar Husová (bývalé Domino)
FRESH MINUTE – JAZZOVÝ VEČER, 
groove & fusion Zlín, vstupné 90 Kč

Pátek 24. dubna
17:00, 18:30 a 20:00 hodin – Roškotovo di-
vadlo
TANČÍME PRO RADOST, vstupné 50 Kč
17:00 hodin – tančí žáci Hany Hýbalové
18:30 hodin tančí žáci Pavlíny Lipenské
20:00 hodin tančí žáci Zlatuše Bartošové
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ZBRUSU NOVÉ VÝSTAVY 
V MĚSTSKÉM MUZEU 

Městské muzeum v  Ústí nad Orlicí Vás 
hned v první čtvrtek po Velikonocích zve 
od 17. hodiny na vernisáž zbrusu nových 
výstav. Budou připomenuta tři témata. 
Na galerii se seznámíte s  osobou JIN-
DŘICHA NYGRÍNA, další dvě výstavní 
místnosti budou věnovány ŽIVOTU ZA 
PROTEKTORÁTU a  jedna současnému 
pohledu na svět v  podání FOTOKLUBU 
OKO. Výstava KRYSÁCI určená nejen 
těm nejmenším potrvá až do 26.dubna.
Dále znovu prosíme majitele akvarelů JO-
SEFA ŠRÁMKA, aby nejpozději do konce 
dubna kontaktovali muzeum a předali buď 
písemně, na pokladně nebo mailem na 
adresu susserova@muzeum-uo.cz údaje 
o dílech, které by byli na výstavu ochotni 
zapůjčit (tzn. velikost, název, dataci), a  to 
včetně své adresy a čísla telefonu. Výstava 
bude otevřena vernisáží 18. června a potr-
vá do konce prázdnin.
Těšíme se na Vaši účast
S přáním hezkých Velikonoc a příjemných 
jarních dnů

Jarmila Süsserová
ředitelka Městského muzea v Ústí n. O.

Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY 
Čtvrtek 2. 4. od 16 hod. - PROBOUZENÍ JARA - 
čtení, vyprávění a tvoření na velikonoční téma - pro 
děti na dětském oddělení

Středa 8. 4. od 18 hod. - autorské čtení z nové knihy JIŘÍHO PADEVĚTA - KRVAVÉ FI-
NÁLE. Jaro 1945 v českých zemích
Středa 8.4. od 15 hod. – „MYŠLENKOVÉ MAPY – aneb Jak se nezbláznit z  maturity 
a zvládnout všechny zkoušky“, akce je určena středoškolákům a vysokoškolákům
Středa 15. 4. od 18 hod. - doc. PhDr. Marie Macková Ph.D. - PRINC, VOJÁK, ÚŘEDNÍK 
(K. G. W. HOHENLOHE-LANGENBURG 1777 -1866) - přednáška z cyklu Akademie vol-
ného času
Pondělí 20. 4. od 18 hod. Městská knihovna Ústí nad Orlicí zve všechny přátele knih a litera-
tury NA POSEZENÍ S JARNÍMI POVÍDKAMI a šálkem čaje
Úterý 21. 4. od 16 hod. - POHÁDKA Z HEJKALOVA - čtení a tvoření na dětském oddělení
O VELIKONOČNÍCH PRÁZDNINÁCH 2. - 3. 4. BUDE DĚTSKÉ ODDĚLENÍ OTEVŘE-
NO od 9 do 17:30 hod.
VÝSTAVA 
1.4. 2015 - 28. 5. 2015 - PETR KOTYK - STOLY SPISOVATELŮ - „Na podzim roku 2006 
v souvislosti s přípravou pražské Noci poezie 2007, kterou pořádala Česká centra ve spolu-
práci s Památníkem národního písemnictví Praha, mi byla nabídnuta možnost vystavit větší 
ukázku z cyklu Stoly spisovatelů - zvolil jsem formát fotografií 30×40 cm, barevnou metalízu, 
černé dřevěné rámy se sklem. Výstava zahrnuje stoly Michala Ajvaze, Jana Balabána, Pet-
ra Borkovce, Terezy Boučkové, Zuzany Brabcové, Antonína Brouska, Miloše Doležala, Violy 
Fischerové, Petra Halmaye, Zbyňka Hejdy, Daniely Hodrové, Petra Hrušky, Věry Jirousové, 
Emila Juliše, Alexandra Klimenta, Petra Krále, Jiřího Kratochvila, Edy Kriseové, Ludvíka 
Kundery, Ivana Matouška, Přemysla Ruta, Pavla Šruta, Karla Švestky a Václava Vokolka.“

PROGRAM 
MALÉ SCÉNY

Duben 2015
1. 4. – 30. 5. JAN FIRST: 

PROTISTRESOVÉ OBRAZY S VÝCHOV-
NÝM PODTEXTEM. Umění, technika, his-
torie, erotika, osvěta, morálka. Všechna tato 
témata jsou zakomponována v  díle autora 
těchto krásných obrázků. Vernisáž výstavy 1. 
4. v 16 hod. 
2. 4. DIVOKÁ STVOŘENÍ JIŽNÍCH KRA-
JIN / USA, 2012. Magický příběh na pome-
zí pohádky a drsného naturalismu s jednou 
z  nejpozoruhodnějších filmových hrdinek 
poslední doby. V 19 hod./vstupné 80 Kč, pro 
členy FK 70 Kč
7. 4. ENERGIE ŽIVOTA. Povídání s  Evou 
Motyčkovou: Co nabízí rok 2015. Dořešení 
vztahových záležitostí.
Pomoc andělským dětem. Nemoc jako nápo-
věda. Řízená léčivá meditace. V 17. 30 hod./ 
vstupné 80 Kč
8. 4. – 12. 4. JEDEN SVĚT. Festival do-
kumentárních filmů. Více na stránkách  
www.spousti.cz
14. 4. VÝJIMEČNÉ OSOBNOSTI EVROP-
SKÉHO UMĚNÍ. Salvador Dalí. Přednáška 
z cyklu, který je věnován osobnostem evrop-
ského umění. Přednášející Marie Nováková. 
V 18 hod./ vstupné 45 Kč, studenti 30 Kč
16. 4. KRÁLOVSKÁ AFÉRA / Dánsko, 
Švédsko, ČR, 2012. Dánský kostýmní velko-

film vypráví podle skutečnosti příběh zaká-
zané lásky dánské královny a dvorního léka-
ře na kodaňském dvoře v druhé polovině 18. 
století. V 19 hod./ vstupné 80 Kč, pro členy 
FK 70 Kč
19. 4. VEČER S … ZBIGNIEWEM CZEN-
DLIKEM. Večer s  farářem Zbigniewem 
Czendlikem s podtitulem „Kostel – Hospo-
da - Postel“ (o  vážných věcech nevážně se 
známým lanškrounským římskokatolickým 
duchovním). V 18 hod./ vstupné 45 Kč
24. 4. LIWID + BEN DOVER. Jarní turné 
české poprockové kapely Liwid: nové sklad-
by, skvělá předkapela a  originální soutěž! 
Ve 20 hod. kavárna MS / vstupné předprodej 
smsticket 50 Kč (smsticket.cz), na místě 80 
Kč, prvních 10 CD Liwid zdarma
25. 4. MARTINA TRCHOVA TRIO. Oso-
bité autorské písně, výrazný hlas, jazzová 
i  klasická kytara, měkký tón kontrabasu 
a progresivní perkuse. Martina Trchová Trio 
hraje vlastní tvorbu vycházející ze silné žen-
ské písničkářské generace.Aranže písní se 
pohybují na hranicích jazzu, blues, folku, la-
tiny a šansonu. V 19.30 hod. / vstupné 70 Kč
30. 4. PĚNA DNÍ / Francie, Belgie, 2013. 
Neuvěřitelný film z  jiného století. Režijní 
génius Gondry si zvolil ten nejtěžší možný 
úkol - na filmové plátno převést nezfilmova-
telný kultovní text Borise Viana a jeho ,,mis-
sion impossible“. 
V 19 hod./ vstupné 80 Kč, pro členy FK 70 Kč

KLUB PŘÁTEL UMĚNÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Srdečně Vás zveme do Galerie pod radnicí na nově instalovanou výstavu

LADISLAV KAŠPAR 100
malba, kresba, volná grafika, exlibris

Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 10. dubna v 18:00 hodin.
Galerie pod radnicí je otevřena denně mimo pondělí, út až pátek 10-12, 14-17 hodin, 

sobota a neděle 14-17 hodin

POZVÁNKA NA FESTIVAL
Spolek přátel sborového zpěvu srdečně 
zve na XII. FESTIVAL SMÍŠENÝCH PĚ-
VECKÝCH SBORŮ, který se uskuteční 
v sobotu 18. dubna v 19:00 hodin v hale 
HERNYCHOVY VILY.
Účinkují pěvecké sbory CONCERTO 
GLACENSIS (Klodsko) a ALOU VIVAT 
(Ústí nad Orlicí).
Akci finančně podporuje město Ústí nad 
Orlicí.

ROK NA ČTYŘI DOBY
(50. výročí folklorního souboru JARO 

Ústí nad Orlicí)
1.doba – jarní

VEČER U CIMBÁLU
Moštárna Ústí nad Orlicí, 

sobota 11. dubna v 19:30 hodin.
Cimbálová muzika JARO 
hraje k tanci i poslechu.

JIHOČESKÁ TEXTILNÍ PÍSEK
Podniková prodejna JTX

Vás zve na 
PŘEHLÍDKU SVÉ KOLEKCE 

JARO – LÉTO 2015

Dne 23. dubna v 16:00 hodin před prodej-
nou JTX (býv. Kate servis Procházka)

Vstup zdarma
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POZVÁNKA NA KULTURU 
V ÚSTÍ NAD ORLICÍ

ARAKAIN & LUCIE BÍLÁ XXXIII TOUR 
2015 – koncert, pátek 3. 4. ve  20:00 hod., 
Kulturní dům, předprodej vstupenek v  In-
formačním centru v ÚO, cena 399,-Kč
DÍVČÍ VÁLKA – Čechovo prozatímně osvo-
bozené divadlo, čtvrtek 9. 4.v  19:00 hod., 
Roškotovo divadlo, předprodej vstupenek 
v Informačním centru v ÚO, cena 349,-Kč
JIŘÍ SCHMITZER – koncert, čtvrtek 9. 
4. v  19:30 hod., Sport Music Club,, před-
prodej vstupenek Sport Music Club, cena 
150,-Kč/200,-Kč
DEN OPRIČNÍKA – Divadlo Studio hrdinů 
Praha, v rámci festivalu Jeden svět, pátek 10. 
4. v 20:00 hod., Roškotovo divadlo, předpro-
dej vstupenek v  Informačním centru v ÚO, 
cena 250,-Kč (studenti 200,-Kč)
ABSOLUTE METAL STORM FEST - Törr, 
Debustrol, Fleshlles … , pátek 10. 4. v 18:30 
hod., Kulturní dům, 
předprodej vstupenek v Informačním centru 
v ÚO, cena 240,-Kč 
ŠVIHADLO + VASILŮV RUBÁŠ – koncert, 
pátek 17. 4. ve 20:00 hod., Sport Music Club, 
předprodej vstupenek Sport Music Club, 
cena 150,-Kč/200,-Kč
NA STOJÁKA - improvizační show, T. 
Matonoha, D. Čech, K. Hynek, středa 22. 
4.  ve  20:00 hod., Sport Music Club, před-
prodej vstupenek v Sport Music Clubu, cena 
250,-Kč/280,-Kč
GET READY + ROCKOVEJ BĚS – koncert, 
pátek 24. 4. ve 20:00 hod., Sport Music Club, 
vstup dobrovolný
PARTIČKA – improvizační show, čtvrtek 
14. 5. ve 20:00 hod., Kulturní dům, předpro-
dej vstupenek na www.ticketstream.cz, cena 
400,-Kč
VESELÁ TROJKA Pavla Kršky - česká mu-
zika, pátek 22. 5. v 18:00 hod., Kulturní dům, 
předprodej vstupenek v Informačním centru 
v ÚO, cena 200,-Kč 
MICHAL K  SNÍDANI – představení pro 
děti s M. Nesvadbou, sobota 23. 5. ve 14:00 
hod., Roškotovo divadlo, předprodej vstu-
penek v  Informačním centru v  ÚO, Cena 
150,-Kč

ZVEME NA VÝSTAVU SKALNIČEK
Klub skalničkářů Pardubice zve 9. a 10. dubna od 8:00 do 17:00 hodin na prodejní výstavu 
skalniček do zahrady „Národního institutu pro další vzdělávání“, Za Pasáží 657, Pardubice

AKCE JUNIOR KLUBU LETECKÝCH MODELÁŘŮ
JUNIOR KLUB Ústí nad Orlicí zve příznivce leteckého modelářství na soutěže, které 
pořádá na letišti Aeroklubu v Ústí nad Orlicí.
V sobotu 18. dubna 2015 to bude již tradiční JARNÍ ÚSTECKOORLICKÁ, určená 
pro všechny věkové kategorie. Létat se bude v  kategoriích H, V, A3, F1G, F1A. Dále 
v kategorii P 30, jejíž absolutní vítěz obdrží putovní pohár MEMORIÁLU LUBOMÍRA 
VALČÍKA a v kategorii F1H, jejíž absolutní vítěz obdrží putovní pohár MEMORIÁLU 
VLADIMÍRA MATĚJŮ.
Další soutěží je PŘEBOR MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE, který se bude konat 
v sobotu 9. května 2015. Soutěž se koná za finanční podpory Pardubického kraje. Létat 
budou žáci a junioři v kategoriích H, P 30, A3, F1A, F1H, F1G, F1P a V. Přebor je po-
stupovou soutěží na Mistrovství ČR mládeže, které se uskuteční 26. 9. 2015 v Hořicích. 
Členové JUNIOR KLUBU děkují Městu Ústí n. Orl. za dlouholetou finanční podporu. 
 Ivan Kubový, DiS., předseda JUNIOR KLUBU

PILATES – POZOR ZMĚNA
Posilovací cvičení s účinky na tvarování posta-
vy, vyrovnání svalových dysbalancí, prevenci 
a nápravu bolestí zad.
Cvičíme nyní NOVĚ v prostorách sálu soko-
lovny na Gymnáziu ÚO (boční vchod), každé 
pondělí 18:00 – 
19:00 hodin, 
vstup 50 Kč. 
Bližší info: 
Jana Šparlinková, 
tel.: 777 087 220
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IN-LINOVÁ ŠKOLIČKA O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH
Pro malé bruslaře pořádáme IN-LINOVOU ŠKOLIČKU plnou her, smíchu a zábavy. Pro 
velký zájem pořádáme taktéž BIKOVOU ŠKOLIČKU, ADRENALINOVOU, FREESTY-
LOVOU ŠKOLIČKU, PŘÍMĚSTSKÝ ZÁŽITKOVÝ TÁBOR, FREESTYLE KOLOBĚŽ-
KY A BRUSLÍME S ANGLIČTINOU.
•Příměstské tábory pro děti od 5 do 16 let
•V červenci a srpnu vždy od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin
•V ceně svačinky, obědy, pitný režim, pojištění, návštěva aquaparku a závěrečné překvapení
•Možnost zapůjčení bruslí i chráničů
Bruslařům začátečníkům i pokročilým nabízíme soukromé lekce in-line bruslení.
Přihlášky a další info na www.inlineusti.cz, market@inlineusti.cz či tel. č. 602 245 393 - 
Markéta Skalická.
Těšíme se na Vás Markéta Skalická a tým instruktorů:-)!!!!

POWERJÓGA PRO ZAČÁTEČNÍKY I POKROČILÉ
Přijďte vyzkoušet dynamickou formu jógu, kde si krásně protáhnete a posílíte celé tělo. Každé 
ÚTERÝ 17.30-18.30 v tělocvičně u ZŠ Štěpnice a každý ČTVRTEK od 18.00 - 19.00 hodin na 
Gymnáziu. Novinkou je ČTVRTEČNÍ dopolední cvičení v Medvídku pro jógamamky, kde je 
možnost pohlídání dítěte v klubu Fialka. Další novinkou je netradiční a zábavná forma jogy: 
ACROYOGA - párová akrobacie pro začátečníky i pokročilé. Bližší info na tel: 602 245 393, 
mailu: market@inlineusti.cz nebo na facebooku (skupiny: Powerjóga v Ústí, Acroyóga v Ústí). 
Těšíme se na Vás!!! Markéta Skalická, Bára Strnadová a Marcel Skalický

NA DROZDOVSKOU PILU
Klub českých turistů Ústí n.O. pořádá v so-
botu 25. dubna již 27. ročník cykloturistic-
ké akce NA DROZDOVSKOU PILU – Me-
moriál Zdeňka Švábenského.
START je průběžný od 7:30 do 9:00 hod. 
z  Mírového náměstí v  Ústí n.O. Ukonče-
ní akce do 17:00 hod. v  hostinci U  Filipů 
v  Žichlínku. Startovné dobrovolné! Více 
informací na www.nadrozdovskoupilu.cz. 
Všichni zájemci o cykloturistiku jsou vítáni!!

KOLEM PASTVINSKÉ 
PŘEHRADY POJEDOU 

PO TŘICÁTÉ 
Klub českých turistů v  Ústí nad Orlicí 
pořádá v neděli 19. dubna 2015 30. roč-
ník cyklojízdy „Kolem Pastvinské pře-
hrady“.
Start je mezi osmou a  devátou hodinou 
z  Mírového náměstí v  Ústí nad Orlicí. 
Trasy 50 a 100 km vedou společně na Hej-
nice a  Žamberk. Padesátka pokračuje na 
Klášterec, Pastviny, kde obdrží účastníci 
v restauraci U Dolečka diplom a přes Le-
tohrad pokračují do Ústí n. O. Cyklisté, 
účastnící se stokilometrové trasy zamíří 
přes Kunvald do Bartošovic, na Zemskou 
bránu, Čihák, České Petrovice, Mladkov, 
Pastviny, Bredůvku, Jablonné n. O., H. a D. 
Čermnou (zde obdrží diplom a turistické 
materiály) a pokračují přes Petrovice a D. 
Dobrouč do Ústí n. O. Cykloakce není zá-
vod, vítězí každý, kdo projede kontrolami 
v Pastvinách a D. Čermné. Samozřejmos-
tí při podobných akcích je dodržování 
silniční vyhlášky, děti mladší patnáct let 
jedou v doprovodu dospělé osobyNa Vaši 
hojnou účast se těší pořadatelé z KČT Ústí 
nad Orlicí. Pořadatelé děkují Městu Ústí 
nad Orlicí za finanční dotaci. Dodržuj 
zákon 361/2000 o  pozemních komunika-
cích! MR

DOHRÁN 16. ROČNÍK 
MINIHOKEJOVÉHO TURNAJE

V  neděli 1. března 2015 byl dohrán již 16. 
ročník minihokejového turnaje Computer 
Shop Cup, který se hraje výhradně na zimním 
stadionu v Ústí n.O. V dohrávaných zápasech 
obhájil loňské prvenství ústecký Skala team, 
který nejprve deklasoval v sobotu Popeláře 
Libchavy 12:1 a v neděli i další libchavský 
celek TJ Sokol 13:3. Tím o jeden bod před-
stihl další ústecký celek Krajánky a ten tím 
pádem obsadil stříbrnou příčku. Překvapivé 
třetí místo obsadili Turováci z Podlesí. Vítě-
zem kanadského bodování se s padesáti body 
stal O. Čevora (Krajánci Ústí) a zároveň byl 
se 33 góly nejlepší střelec. Druhý skončil se 
stejným počtem bodů M. Resler (Skala team 
Ústí) a stal se i nejlepší asistentem s 29 při-
hrávkami. Třetí byl pak M. Resler (Krajánci 
Ústí) - 44 bodů. Nejlepší průměr obdržených 
branek pak měl brankář M. Šťovíček (Pope-
láři Libchavy) - 1,4 gólu na utkání. Turnaje se 
zúčastnilo, stejně jako vloni osm celků a bylo 
odehráno 56 zápasů. M. Resler
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INFORMACE Z FBK OT 
Juniorky
Nadstavbová část play-off juniorek je v plném prou-
du. Po odchodu brankářky a  výpadkům díky ne-
mocnosti se stále mnoho nedaří. Vzhledem k tomu, 
že tým je věkově v play-off nejmladší, jde především 
o sbírání cenných zkušeností. Přesto celek předvádí 
solidní výkony, které jsou příslibem na další roky, 
kdy naše juniorky budou tuto soutěž hrát. Trenér: 
Drvoštěpová Renáta

3.liga juniorů 
Junioři v letošní sezóně předvádějí velice dobré vý-
kony, které v  tuto chvíli znamenají jednoznačnou 
bilanci. Z dosavadních 12 zápasů si odnesli plný po-
čet bodů a  celek se pevně usadil na prvním místě 
soutěže. Přispělo k tomu i poslední kolo v Trutno-
vě. V prvním zápase narazili na domácí celek a po 
posledním debaklu měli domácí chuť předvést lepší 
výkon. Po počáteční přetahované se podařilo vyhrát 
4:3. V  druhém zápase junioři narazili na šikovné 
kluky z  Hradeckého Sionu. Těm už ovšem nedali 
šanci a vyhráli 9:2. Trenér: Typl Jiří

Pardubická liga mužů
Dne 1.3. odjel oslabený tým mužů na další kolo Par-
dubické ligy, které se konalo ve Skutči. V prvním zá-
pase se muži postavili proti FBC Respect Heřmanův 
Městec. Od prvních minut bylo jasné, kdo florba-
lovému míčku vládne a potvrdil to i závěrečný stav 
9:1. Ke druhému zápasu vyzvali tým FBC TJ Draci 
Lanškroun, který v pátek před zápasem stihl doplnit 
soupisku. S posíleným týmem chtěl zabojovat o lep-
ší výsledky. Připomínka posledního nepovedeného 
zápasu proti Lanškrounu muže povzbudila a tým od 
prvních okamžiků velmi dobře fungoval. Soupeř se 
dlouhé minuty nedostal z vlastního obranného pás-
ma. Jen góly naskakovaly velmi pomalu. Výborný 
gólman ušetřil Lanškroun vysokého skóre, které se 
zastavilo na 7:1. 

Trenér: Typl Jiří 
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Inzerce
• SALON TYRKYS – MANIKÚRA a PEDIKÚRA. Romana Šimková proti Roškotovu divadlu. Nabízím TRADIČNÍ PEDIKÚRU, RELA-

XAČNÍ PEDIKÚRU a péči o PŘÍRODNÍ NEHTY NA RUKOU. Objednávky 9 – 19 hod. Praxe v oboru 20 let. Tel.: 732 819 977, více na 
www.tyrkys-salon.cz

• TŘÍČLENNÁ RODINA KOUPÍ byt 3 + 1 nejlépe v OV v Ústí nad Orlicí. Tel.: 734 313 232

• CESTOVNÍ AGENTURA CAM s.r.o.,Ústí nad Orlicí, M. R. Štefánika 234, tel.: 465 527 696, mobil: 606 748 616 
 www.ckm-tour.cz
 vás zve:

CHORVATSKO autokarem z ÚO - 10 dní pobytu u moře, termín: 24.6.-5.7.2015, ubytování ve městech Baška Voda, Tučepi, Makarska 
v apartmánových vilách, cena Kč 6 850,-/os. děti Kč 6 300,-, možnost polopenze za Kč 3 600,-/os.
ITÁLIE město San Benedeto del Tronto, autokarem z ÚO
termín: 3.7.-12.7.2015, ubytování rezidence Collina*** s českou polopenzí, cena Kč 6 190,-/os. i děti
Autokarové 10-denní zájezdy do CHORVATSKA s odjezdem z ÚO každý pátek 
ubytování v apartmánových vilách do 200m od moře, možnost polopenze, Baška Voda, Tučepi cena červen a září Kč 6 200,-/os. červenec 
a srpen Kč 7 200,-/os.
Omiš-Sumpetar, Trogir-Seget Vranjica cena červen a září Kč 5 500,-/os. červenec a srpen Kč 6 200,-
Vodice, Biograd na Moru cena červen a září Kč 5 400,- červenec a srpen Kč 5 900,-, další nabídka na ubytování v jiných střediscích v kan-
celáři CAM

• JESSI PSÍ SALÓN V ORDINACI MVDr. 
PIRKLA: STŘÍHÁNÍ, TRIMOVÁNÍ, 
KOUPÁNÍ, ČIŠTĚNÍ ZUBŮ ultrazvu-
kem. AKCE – každá 5 návštěva zdarma. 
Tel.: 728  014  076, 602  431  141, Ježkova 
1073, Ústí n.O., (pod divadlem)

• PRODÁM ZAHRÁDKU v  lokalitě „Za 
cihelnou“ v  Ústí nad Orlicí. Pozemek 
vlastní, na pozemku menší dřevěná za-
hradní chatka a nová plechová kůlna na 
nářadí. K  dispozici veřejný vodovod se 
samostatným měřením odběru vody. 
Tel.: 603 520 823

• MASÁŽE – UVOLŇUJÍCÍ, ENERGETI-
ZUJÍCÍ, SPORTOVNÍ – Milan Vaňous, 
17. listopadu 77, Ústí nad Orlicí. Objed-
nání na tel.: 604 473 074 nebo na: 

 milan.vanous@email.cz

• SEMINÁŘ – RODINNÉ KONSTELACE 
– metoda řešení osobních, pracovních 
i  jiných problémů – 11.4. 2015. Nutné 
objednání na tel.: 602 262 880 nebo: 

 ivanajakubikova@seznam.cz. Více infor-
mací na: www.rodinneterapie.cz

• ROZKÓDOVÁNÍ SLOŽITÝCH ŽI-
VOTNÍCH SITUACÍ – Art – terapie, 
The – Work … Lada Pospíšilová, Iveta 
Plašilová, 17. listopadu 77, Ústí nad Orli-
cí, tel.: 725 325 031, 777 132 208

• PRONAJMU 2 PLUS 1 v  Ústí nad Or-
licí, blízko bazénu od dubna 2015. Byt 
po rekonstrukci, 1 patro ze dvou. Cena 
6000 Kč. Služby voda, elektřina dle počtu 
osob, cca 2500 Kč. Vratná záloha 18000 
Kč. Tel.: 725 606 259

• KADEŘNICTVÍ – DÁMSKÉ, PÁNSKÉ, 
DĚTSKÉ – Iveta Plašilová, 17. listopa-
du 77, Ústí nad Orlicí. Tel.: 777 132 208, 
http://www.facebook.com/kadernictvi.
Plasilova
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sešit s omalovánkami.. Na stánku byla k dis-
pozici také škála propagačních materiálů 
představujících rekreační služby města, kte-
ré spravuje společnost Tepvos, a další služ-
by pro turisty včetně přehledu ubytovacích 
a stravovacích možností ve městě a spádové 
oblasti. 

MULTIKULTURÁLNÍ SETKÁNÍ 
ŽÁKŮ A ZAHRANIČNÍCH 

STUDENTŮ
V rámci projektu EDISON zaměřeného na 
mezikulturní poznání navštívilo Základní 
školu Bratří Čapků v Ústí nad Orlicí šest za-
hraničních studentů, aby formou prezentací 
vedených v angličtině přiblížili žákům země, 
z nichž pocházejí. Na škole působili vyso-
koškolští studenti z Japonska, Brazílie, Bul-
harska, Vietnamu, Gruzie a Taiwanu. Žáci 3. 
až 9. tříd se měli možnost dozvědět mnoho 
zajímavých informací, které v učebnicích ne-
najdou. Díky této akci si také ověřili znalosti 
angličtiny a komunikační schopnosti. Po celý 
týden byli studenti ubytováni v rodinách uči-
telů i žáků školy.

ORCHESTRÁLNÍ KONCERT 
LÁKAL DO ZUŠKY

Orchestrální koncert dvou orchestrů se ko-
nal v pátek 6. března v Základní umělecké 
škole Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí. 

Ústecké listy
Měsíčník pro občany města Ústí nad Orlicí. Vydává Město Ústí nad Orlicí. Redaktorka Zuzana Pražáková. Adresa redakce: Sychrova 16, 
tel.: 465 514 313, 465 514 251, e-mail: prazako@muuo.cz, IČO: 279 676. Uzávěrka je každého 10. v měsíci. Číslo 4/2015 vychází 24. 3. 2015. 
Sazba JPG Ústí nad Orlicí. Tisk: Grantis, s.r.o., tel.: 465 525741. ZDARMA  MK ČR E100 39

MALÁ SCÉNA PŘIPRAVILA 
SETKÁNÍ S LUBOREM ŠPÁTOU

V pořadí čtvrté setkání s významnou osob-
ností našeho města uspořádala Malá scéna v 
neděli 15. února. Tentokrát diváky čekalo po-
vídání s chirurgem Luborem Špátou, který se 
narodil v 1941 v Náchodě. V úvodu setkání 
zavzpomínal na dětství a na svého tatínka, 
který měl obchod s papírnickým zbožím.
Lubor Špáta maturoval na náchodském gym-
náziu a později studoval na Fakultě všeobec-
ného lékařství UK v Praze. Ihned po jejím 
absolvování v roce 1965 nastoupil na chirur-
gické oddělení nemocnice v Ústí nad Orlicí, 
kde se věnoval mimo všeobecné chirurgii 
převážně traumatologii. Lubor Špáta také 
zavzpomínal na svého bratra Jana, známého 
kameramana, režiséra a vysokoškolského pe-
dagoga.

ÚSTÍ NAD ORLICÍ NA VELETRHU 
CESTOVNÍHO RUCHU V PRAZE

Město Ústí nad Orlicí se opět účastnilo ve-
letrhu Holiday World. Tento mezinárodní 
středoevropský veletrh cestovního ruchu se 
konal ve dnech 19. až 22. února 2015 v Praze 
v holešovickém veletržním paláci. Letos zde 
naše město poprvé představilo svůj nový tu-
ristický produkt „Turistický poznávací okruh 
městem“ a s ním spojené aktivity, propagač-
ní tiskoviny včetně mapy okruhu a drobných 
upomínkových předmětů. Dále město nabíd-
lo návštěvníkům aktuální kalendář akcí pro 
rok 2015 a malým návštěvníkům pracovní 

OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI
15. ÚNORA – 15. BŘEZNA 2015

Prvním z vystupujících byl smyčcový orches-
tr Orecchie grandi ze Základní umělecké 
školy Rychnov nad Kněžnou pod vedením 
Jany Formanové. V programu zaznělo Vival-
diho Čtvero ročních období.
Druhým vystupujícím byl studentský sym-
fonický orchestr Decapoda z naší umělecké 
školy pod vedením Miluše a Lenky Barvín-
kových. Decapoda zahrála pět skladeb od 
českých i zahraničních skladatelů.

KONALA SE SOUTĚŽ 
DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ

V úterý 10. a středu 11. března se v Kultur-
ním domě v Ústí nad Orlicí konalo oblast-
ní kolo přehlídky dětských recitátorů Dětská 
scéna 2015. Soutěž byla rozdělena do čtyř vě-
kových kategorií a nulté kategorie pro žáky 
prvních tříd. Prvňáčků se přihlásilo celkem 
7. Do soutěžních kategorií se přihlásilo cel-
kem 111 žáků škol z širokého okolí. Nechy-
běly školy z České Třebové, Vysokého Mýta, 
Letohradu, Lanškrouna, Chocně, Sloupni-
ce a dalších měst a obcí. Mezi soutěžícími 
byla pouze jedna domácí škola a to ZŠ Ko-
menského Ústí nad Orlicí. Recitační výkony 
hodnotila čtyřčlenná odborná porota, která 
rozhodla o postupech do krajského kola sou-
těže. Pořadatelem oblastního kola bylo Klub-
centrum.

KONALA SE PORADA ŘEDITELŮ 
MĚSTSKÝCH ORGANIZACÍ

Pravidelná pracovní porada ředitelů měs-
tem zřizovaných příspěvkových organiza-
cí se v úterý 17. března konala se v Základ-
ní umělecké škole Jaroslava Kociana v  Ústí 
nad Orlicí. Porady se účastnilo vedení města 
v čele se starostou Petrem Hájkem, vedoucí 
příslušných odborů městského úřadu a  na 
dvě desítky ředitelů příspěvkových organi-
zací (základních a mateřských škol, městské 
knihovny, městského muzea, centra sociál-
ních služeb a dalších).
Na programu porady byly informace k pro-
blematice branné výchovy na školách, rozpo-
čet organizací na rok 2015, kontrolní a ma-
jetková činnost nebo informace z  odboru 
životního prostředí zaměřené na odpadové 
hospodářství. Z  odboru sociálních služeb 
pak zazněly informace týkající se oblasti pů-
sobnosti, poradenství a součinnost škol s od-
dělením sociálně právní ochrany dětí.

Text a foto L. Prokeš
více na: www.ustinadorlici.cz


