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LÉTO BUDIŽ pOchváLenO 
navzDOry kOaLIční maTemaTIce 

Vážení spoluobčané, červnový úvodník 
jsem původně zamýšlel jako ohlédnutí za 
letošním X. ročníkem hudebního festivalu 
Kocianovo Ústí a zároveň jako pozvánku na 
tradiční akci Město v pohybu – týden dobré 
pohody, která se uskuteční v našem městě 
již pošestnácté. Úvodník měl navodit atmo-
sféru přicházejícího léta, bez nudných čísel 
a  statistik. Bohužel události uplynulých 
dní posunuly můj záměr na vedlejší kolej 
a já využívám tento prostor pro poskytnutí 
informace, která je pro mnohé z Vás neza-
jímavá a možná i zbytečná. Je ale odůvod-
něním příspěvků uvedených na následující 
straně, které je město dle tiskového zákona 
povinno zveřejnit.

Ústecké listy si dlouhodobě kladou za cíl 
zveřejňovat pouze informace o  dění ve 
městě, činnosti příspěvkových organizací, 

neziskových spolků a  sdru-
žení. Přinášejí aktuality 
o  kulturních a  sportovních 
akcích a svým obsahem po-
skytují objektivní a  vyváže-
né informace o dění v našem 
městě. Díky této skutečnosti 
a  respektování nepsaných 
pravidel se na stránkách Ús-
teckých listů neobjevovaly 
„názorové přestřelky“ ob-
čanů nebo politických stran. 
Tato diskuse se přesunula 
tam, kam ve své podstatě 
patří – na veřejná zasedá-
ní městského zastupitelstva nebo na pravi-
delná setkávání vedení města s občany. Přes 
moji snahu a uskutečněné jednání červno-
vým vydáním tento dobrý a  respektovaný 

zvyk končí. Samozřejmos-
tí města Ústí nad Orlicí, 
jako vydavatele Ústeckých 
listů, je respektování záko-
na č. 46/2000 Sb., tiskový 
zákon. V souladu s uvede-
ným zákonem je vydava-
tel obecního periodického 
tisku povinen poskytnout 
přiměřený prostor pro uve-
řejnění sdělení, které vy-
jadřuje názor členů zastu-
pitelstva, týkající se této 
obce. Na následující straně 
je tento prostor poskytnut 

včetně informace o  změně ve složení sou-
časné radniční koalice. 

Vážení spoluobčané, bez ohledu na aktu-
ální koaliční matematiku, budou nadchá-
zející dny předznamenáním léta, dovole-
ných a prázdnin. Přeji Vám tedy dny zalité 
sluncem, dny plné pohody a zaslouženého 
odpočinku. Věřím, že takové dny zažijeme 
také v prvním červnovém týdnu při měst-
ských slavnostech, na které Vás srdečně zvu! 
Přijďte se na ústecké náměstí bavit a setká-
vat se svými přáteli. Přijďte se naladit na 
léto! Na pohodu! Na dovolenou! 

P.S. Děkuji všem sponzorům Města v pohy-
bu za stálou podporu a přízeň! 

Petr Hájek
starosta města

pOzvánka na veŘeJnOU prezenTacI návrhU reGULačníhO pLánU
revitalizace území perla 01 v Ústí nad Orlicí

malá scéna Ústí nad Orlicí, 17. června 2015 v 17:00 hodin
Návrh regulačního plánu představí Ing. arch. Michal Šourek a Ing. arch. Milan Ševčík 
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v souladu s tiskovým zákonem č. 46/2000 
Sb. zveřejňujeme příspěvek člena zastupi-
telstva města Ústí nad Orlicí pana Ing. Bc. 
Jaroslava Řeháčka ml.

záhaDná kOUpĚ
Očekáváte jako občan Ústí nad Orlicí, že 
vedle údržby cest, osvětlení ulic či vyvážení 
odpadu bude Vaše město také nakupovat pa-
mátky církevního charakteru? Ne? Pak Vás 
následující řádky zřejmě překvapí. Zastupi-
telstvo města totiž rozhodlo, že od soukro-
mého vlastníka si město koupí pár metrů 
pozemku s  kamenným křížem a  plůtkem 
okolo něho za 9.250,- Kč. Následující údrž-
ba a případná rekonstrukce kříže rozhodně 
nebude zadarmo. Kdyby si kamenný kříž 
koupila například jedna z křesťanských círk-
ví, dávalo by to jistě smysl. Proč si ale město 
pořizuje kamenný kříž, který naprosto ne-
souvisí s jeho posláním a činností a do které-
ho bude muset pouze nadále investovat své 
peníze, kterých nemá rozhodně nazbyt, je 
skutečnou záhadou.

Jaroslav Řeháček ml.
zastupitel za ČSSD, 

předseda finančního výboru ZM

záhaDná kOUpĚ – reakce 
STarOSTy mĚSTa

K  příspěvku zastupitele města Jaroslav Ře-
háčka ml. dodám jen pár chybějících in-
formací, které autor neuvedl, ale které byly 
rozhodující pro schválení kupní smlouvy 
zastupitelstvem města. Problematika výku-
pu pozemku, na kterém je umístěn kamen-
ný kříž, sahá až do roku 2008. Tehdy město 
Ústí nad Orlicí obdrželo od pana Stanislava 
Zemana podnět na realizaci pamětních de-
sek v Kerharticích. K záměru se vyjadřoval 
prof. PhDr. František Musil, CSc., který ve 
svém stanovisku zároveň upozornil právě na 

kamenný kříž z roku 1819 a na nedořešený 
majetkoprávní problém. Tím bylo umístění 
kříže na soukromém pozemku. Kamenný 
kříž byl v  roce 1958 zapsán do  ústředního 
seznamu kulturních památek bez určení 
vlastníka. Vlastníkem kříže je pak dle záko-
na vlastník pozemku, na kterém se kříž nalé-
zá. Na základě těchto informací se město již 
v  roce 2008 obrátilo na vlastníky pozemku 
s žádostí o odprodej příslušné části pozemku 
včetně kamenného kříže. V této době nedo-
šlo k dohodě na ceně výkupu, protože město 
odmítlo navrhovanou cenu ve výši 18.500 
Kč. Opětovně se o  výkupu začalo jednat 
v létě 2014 na podnět osadního výboru Ker-
hartice. Rada města v srpnu 2014 potvrdila 
svůj přetrvávající zájem na výkupu pozem-
ku, ale za podmínky poloviční ceny, tedy 
9.250 Kč. Následovala další kola vyjednává-
ní, ve kterých vlastníci pozemku požadovali 
výstavbu nového oplocení. Město odmítlo 
jakékoliv další podmínky prodeje a  v  říjnu 
2014 dospěly obě smluvní strany k dohodě. 
Následoval nezbytný administrativní proces 
– schválení záměru výkupu radou města (lis-
topad 2014), vyhotovení geometrického plá-
nu, odsouhlasení znění kupní smlouvy a její 
projednání v  radě města a  následné schvá-
lení Zastupitelstvem města Ústí nad Orlicí 
(únor 2015).

Pro úplnost dodávám, že výše uvedená pro-
blematika byla projednávána na veřejném 
zasedání zastupitelstva, na kterém měl každý 
zastupitel možnost vyjádřit svůj názor a po-
žadovat jeho uvedení do zápisu z  jednání. 
Zápis všechna vyjádření zastupitelů obsahu-
je a byl řádně ověřen a podepsán pověřený-
mi ověřovateli. Proti zápisu nepodal nikdo 
připomínku nebo námitku. Kupní smlouva 
byla schválena 16 hlasy z 21 přítomných za-
stupitelů (3 proti a 2 se zdrželi).

Jednou z povinností města je ochrana a péče 

o kulturní dědictví. Domnívám se, že zastu-
pitelé svým souhlasem tuto povinnost napl-
nili. 

Petr Hájek, starosta města

prOhLáŠení
My, zastupitelé Jiří Preclík, JUDr. Zdeněk 
Ešpandr, Ing. Zdeněk Bílý se distancujeme 
od článku Ing. Jaroslava Řeháčka ml., ne-
souhlasíme s  jeho zněním, jakožto i  jeho 
postupy jako předsedy MO ČSSD. Pro tento 
naprosto odlišný přístup k  vzájemné spo-
lupráci v  rámci městského zastupitelstva 
a Koalice, jsme vystoupili z ČSSD a ukončili 
vzájemnou spolupráci. Nadále budeme pů-
sobit, hájit a  propagovat levicové myšlenky 
v  Novém Sdružení nezávislých kandidátů 
a budeme prosazovat oprávněné požadavky 
našich voličů a Programové prohlášení sou-
časné koalice. Více se dozvíte od 1. 7. 2015 
na webových stránkách www.novesnkuo.cz

Jiří Preclík
JUDr. Zdeněk Ešpandr

Ing. Zdeněk Bílý

kOaLIční SpOLUpráce 
Bez čSSD

Vážení spoluobčané, jak vyplývá z Prohláše-
ní zastupitelů Jiřího Preclíka, JUDr. Zdeňka 
Ešpandra a  Ing. Zdeňka Bílého, dochází ke 
změně ve složení dosavadních koaličních 
partnerů. Vystoupení těchto zastupitelů 
z řad ČSSD a ukončení vzájemné spolupráce 
s  Ing. Jaroslavem Řeháčkem ml., se logicky 
odrazilo v  novém složení koalice. Koali-
ce je nyní tvořena zastupiteli SNK Oušťáci,  
KDU-ČSL, ODS a  Nové SNK. Spolupráce 
těchto zastupitelů byla a nadále je bezproblé-
mová a bude společně pokračovat na plnění 
Programového prohlášení koalice z prosince 
2014.

Petr Hájek, SNK Oušťáci

UpOzOrnĚní prO OBčany
Informační centrum města Ústí nad Orlicí 
oznamuje, že v úterý 30. června 2015 bude 
celý den UZAVŘENO z důvodu provádě-
né INVENTURY.
v  době letních prázdnin – 1.7. – 31.8. 
rozšiřuje Informační centrum svoji pro-
vozní dobu o neDĚLI.

prázDnInOvá 
prOvOzní DOBa Ic:

pondělí – pátek: 7:00 – 17:00 hodin
Sobota: 8:00 – 12:00 hodin
neděle: 10:00 – 14:00 hodin
(vč. svátku 5. a 6.7.)
kOnTakTy na Ic: 
tel.: 465 514 271, ic@muuo.cz

InFOrmace prO UŽIvaTeLe 
kaBeLOvÉ TeLevIze 

ÚSTí naD OrLIcí
Vážení uživatelé kabelové televize, vzhledem 
k  neúspěšnému jednání se  zástupci progra-
mu komerčních televizí Prima a  Nova, kte-
ří od roku 2015 požadují platbu za každého 
abonenta jsme nuceni přistoupit k  úpravě 
ceny poplatku platné od 1. července 2015 
(poslední úprava ceny proběhla 1.7.2009). 
Omezená nabídka: 
současná cena  80,- Kč
nová cena 100,- Kč
Základní nabídka: 
současná cena  210,- Kč
nová cena  230,- Kč

Za Kabelovou televizi Ústí nad Orlicí 
Josef Luzar

DUBen v mŠ na vÝSLUní
Aprílový 1. duben přinesl nám dětem Ku-
řátkový den se spoustou legrace, soutěží 
a  hledání malovaných vajíček. Ta jsme si 
nabarvily dopředu a  těšily jsme se na to, 
jak je budeme hledat na školní zahradě. 
Jenomže – Apríl! Deštivé počasí donutilo 
naše učitelky poschovávat vajíčka ve tří-
dách. Ale protože jsme šikulky, každou 
škvírku jsme prohlédly a  všechna vajíčka 
jsme našly. V  maskách kuřátek jsme se 
potom všichni sešli v tělocvičně, abychom 
si přednesli velikonoční koledy a na závěr 
jsme si společně pro radost zazpívali.
V sobotu 4.4. přivítaly některé děti ze třídy 
Zajíčků nové občánky našeho města. Do-
poledne bylo velmi náročné, ale soustře-
děný výkon dětí si vysloužil uznání všech 
přítomných.
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S  dopravní tématikou zavítala 9.4. do naší 
školky dvojice „klaunů“. Jejich pořad na 
téma „Bezpečnost na silnici“ byl velmi 
poutavý, zábavný a  také poučný. Není to-
tiž legrace bezpečně přejít silnici a  také už 
víme, že fotbal smíme hrát jen na hřišti a ni-
kdy ne na chodníku.
V dalším týdnu jsme navštívili Malou scé-
nu a  díky Balince a  jejímu štěněti jsme se 
učili třídit odpad do barevných kontejnerů. 
Příběh se nám velice líbil a přestože se zdá, 
že pohádka s  ekologickou tématikou nás 
nemůže pobavit, Balinka nás přesvědčila 
o opaku.
V pondělí 20.4. přišel do školky záchranář 
ČČK. Nelekejte se, všichni jsme byli v po-
řádku a jeho první pomoc jsme nepotřebo-

vali. Jenom si pro nás připravil ukázky své 
práce a  my jsme se zase něčemu novému 
přiučili.
Starší děti se v pátek 24.4. vydaly do Roško-
tova divadla, aby shlédly tradiční pořad 
Tančíme pro radost. Nápadité choreografie, 
světelné efekty a zajímavá muzika – to vše se 
dětem velice líbilo a kdo ví, možná v někte-
rém z  dalších ročníků uvidíme i  některou 
naši malou kamarádku.
A máme tu konec měsíce – 30.duben. Pro 
nás snad nejkrásnější den tohoto období – 
Den čarodějnic. Všechny děti totiž přišly 
do školky v  kostýmu čarodějnic a  čarodě-
jů a uhodnete, kdo je vítal ve třídě? Jedna 
čarodějnice strašnější než druhá !!! Naštěstí 
jsme v nich poznaly naše paní učitelky, tak-

že jsme se ani trošičku nebály. No, trošičku 
možná jo – to když se na nás usmály a my 
jsme zjistily, že jim chybí nejeden zub! Na-
víc ti pavouci a  pavučiny okolo nich – no 
hrůza pohledět!
Ale dopoledne jsme si všichni náramně 
užili. Samá soutěž, kreslení, tančení a  rej 
čarodějnic. A protože nám tentokrát docela 
přálo počasí, vydali jsme se na průvod měs-
tem. To víte, že v převleku. Však kdo z vás 
jel po průtahu kolem Tesla, jistě jste jeden 
z těch řidičů, co na nás troubil a vesele nám 
mával, děkujeme!
Už se těšíme na další zážitky, které nás 
v naší školičce ještě čekají.

Děti a učitelky MŠ Na Výsluní

zahraDní SLavnOST 
U JaSánka

Srdečně Vás zveme 
na „Zahradní slav-
nost“ 25.6. 2015 od 
15.15 hodin. Ten-
to den školka bude 
otevřena do 19.00 
hodin, k  dispozici 
Vám bude jak her-
na, tak zahrada MŠ. Budete si moci opéct 
vuřty a  děti Vám zahrají pohádku na téma 
„Tři bratři“ od pana Zdeňka Svěráka. Přijďte 
s námi strávit příjemné odpoledne. 
Těší se na Vás děti a zaměstnanci MŠ u skřít-
ka Jasánka.

SváTek mamInek v mŠ černOvír
V květnu v MŠ ÚO, Černovír se jako každoročně slavil nejen svátek maminek, předběžně 
i tatínků, ale také jsme po roce opět přivítaly i černovírské členky Českého červeného kříže, 
se kterými naše MŠ dlouhodobě spolupracuje.
Děti si pro všechny připravily láskyplné pásmo říkanek, písniček a pohádek. V závěru se 
konalo drobné občerstvení a milé rodičovské, sousedské, lidské popovídání.

veLIkOnOční LOnDÝn
Začátkem dubna se 40 žáků v  doprovodu 
čtyř vyučujících zúčastnilo pětidenního zá-
jezdu do Londýna. Cesta autobusem trvala 
přibližně 19 hodin, z toho 2 hodiny trajektem 
po moři. Průvodkyně byla milá a dozvěděli 
jsme se od ní spoustu informací. Navštívi-
li jsme mnoho zajímavých památek, např. 
zámek Hampton Court s bludištěm, Green-
wich Park, St. Paul´s  Cathedral, Tower of 
London, Museum voskových figurín Mada-
me Tussaud´s, Science museum a  Trafalgar 
Square. Také jsme jeli lodí po Temži, svezli se 
metrem a užili si večerní pohled na nasvíce-
né město z obřího kola London Eye. Mrzelo 
nás, že jsme nestihli navštívit China Town. 
Našimi hostiteli byly černošské rodiny, což 
bylo pro nás velkým překvapením a pro ně-
které i nepříjemnou zkušeností. Z anglických 
specialit jsme ochutnali například toasty, 
octové brambůrky, čaj s mlékem a různé va-
rianty sendvičů. Zájezd do Londýna se nám 
velmi líbil a děkujeme rodičům, že nám tako-
vý zážitek umožnili.

Renata Pecháčková a Iva Skalická

DrUŽIna má TaLenT 
V pátek 10.4.2015 se ve školní družině hrálo 
a zpívalo. Proběhla tu další talentová soutěž, 
která ukázala um a zdatnost mladých uměl-
ců. Porota sestavená z  vychovatelů neměla 
vůbec snadnou úlohu. Nakonec vybrala dva-
náct finalistů. Rozhodující slovo však měli 
diváci, kteří účinkující kamarády v průběhu 
vystoupení pozorně sledovali a  průběžně 
odměňovali potleskem. Zvítězilo taneční 
trio ve složení: Lucie Hrnčířová, Natálie Va-
vroušková a Lucie Cifrainová. Porota ale ne-
zapomněla ocenit drobnou odměnou všech-
ny vystupující za jejich odvahu předvést se 
před publikem. Martin Lamplot

pOznávání pŘírODnIn 
na 1. STUpnI

Jarní měsíce jsou každoročně na 1. stupni ZŠ 
Bratří Čapků ve znamení přírodovědných 
poznávacích soutěží. 
Ve středu 18. března 2015 soutěžili žáci ze 3.-
5. tříd v poznávání živočichů. V kategorii 3. 
tříd si nejlépe vedla Hana Čechová ze 3.A, 
ze 4. tříd byl nejlepší Matěj Ešpandr ze 4.B 
a mezi žáky z 5. tříd zvítězila Iveta Janyšová 
z 5.B. 
Soutěž v poznávání rostlin pro žáky 3.-5. tříd 
proběhla ve středu 15. dubna 2015. V kate-
gorii 3. tříd zvítězila opět Hana Čechová ze 
3.A, mezi žáky ze 4. tříd byla nejúspěšnější 
Adéla Škarková ze 4.A a z 5. tříd si vedl nejlé-
pe Daniel Toppisch z 5.A. Všem soutěžícím 
děkujeme za pečlivou přípravu a  přejeme 
hodně úspěchů v regionálním kole. 

Lenka Hanušová

čTení pOmáhá
Již několik let se žáci 2. stupně naší školy 
zapojují do charitativního projektu Čtení 

pomáhá. Díky němu rozvíjejí čtenářské do-
vednosti, ale hlavně pomáhají lidem, kteří 
pomoc potřebují. Letos úspěšně složilo testy 
z přečtených knih 129 dětí. Nejlepšími čtená-
ři se stali Vít Falta (24 knih), Šárka Pospíši-
lová (22 knih), Ondřej Vlaškovský (13 knih) 
a Martin Paukert (12 knih). Pochvalu si také 
zaslouží všichni, kteří se projektu zúčastnili. 
Společně věnovali na charitu 19 300 Kč.

Jana Smolová 

BIOLOGIcká OLympIáDa
Dne 23.4.2015 v  Lanškrouně proběhlo 
okresní kolo Biologické olympiády kategorie 
D. Naši školu reprezentovaly Klára Hrnčířo-
vá, Tereza Dokoupilová a Gabriela Fišarová. 
Všem třem se velmi dařilo ve všech disciplí-
nách – v teorii, praktickém poznávání rost-
lin a živočichů, laboratorní práci i vstupním 
úkolu. Klára se stala přeborníkem okresu, 
Tereza skončila třetí a  na čtvrtém místě se 
umístila Gábina. První dvě žákyně postoupi-
ly do krajského kola v Chrudimi.
Dne 27.4.2015 se v Lanškrouně uskutečnilo 
okresní kolo Biologické olympiády katego-
rie C. Za naši školu se zúčastnily a výborně 
si vedly Marie Vicanová (1. místo), Lucie 
Fišarová (3. místo) a Lucie Kotyzová (4. mís-
to). První dvě postoupily do krajského kola 
v Chrudimi.  Alena Jirásková

akce prO pŘeDŠkOLáky
Tak jako každoročně i  letos navázala akce 
Škola nanečisto na zápis do prvních tříd. 
Jednou za čtrnáct dní se schází učitelky 1. 
stupně naší školy s budoucími prvňáčky ve 
svých třídách. Děti si tak vyzkouší sedět ve 
školních lavicích a naslouchat paní učitelce. 
Pokaždé navštíví jinou třídu s  jinou paní 
učitelkou a seznámí se s  jiným vyučovacím 
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kOnec 
DrUhÉ SvĚTOvÉ 
váLky – ankeTa 

v ÚSTeckÝch 
ULIcích

8. května 1945 – před 
70 lety – skončila 
v  Evropě druhá svě-
tová válka. Osmáci 

Eliška Felgrová, Štěpánka Hermanová, Deni-
sa Hořínková, Adéla Kubátová, Honza Lan-
ger, Nicola Sršňová, Michal Špitálský a Tere-
za Vaňousová se vydali za lidmi do ústeckých 
ulic s anketou k tomuto tématu. Oslovili cel-
kem 40 respondentů různého věku. Položili 
jim tyto otázky:
1. Co se Vám vybaví, když se řekne druhá 
světová válka?
2. Kdy podle Vás druhá světová válka skonči-
la (co nejpřesněji)?
3. Má smysl si konec druhé světové války při-
pomínat? Proč ano, proč ne? Jakou formou 
to dělat?
A co se dozvěděli?
Výsledky ankety na http://www.zstrebovska-
-ustino.cz/konec-druhe-svetove-valky-an-
keta-v-usteckych-ulicich-2/

Mgr. Radomil Jindra

camBrIDGe cOmpeTITIOn 2014-15
Od prosince 2014 do začátku března 2015 se 
skupina žáků z  5. třídy zapojila do soutěže 
v  anglickém jazyce  cambridge competi-
tion 2014-15. K  plnění úkolů jim nestačila 
pouze znalost slovíček.  Učebnicovou ang-
ličtinu museli nahradit různými jazykovými 
strategiemi, využili své čtenářské dovednosti 
a schopnosti pracovat a hrát si s angličtinou. 
Do soutěže se přihlásilo 146 soutěžních sku-
pin z  celé České republiky, ale  řada  z  nich 
nesplnila všech 5 úkolů. Naše skupina (Karo-
lína Kolářová, Aneta Skalická, Karolína Ko-
vářová, Agnes Dopieralová, Táňa Bartáčková, 
Kateřina Dudlová a  Matěj Špitálský)  si se 
všemi úkoly poradila a skončila na 6. místě!

Mgr. Ivana Krátká

DeSeT LeT SpOLUpráce Se ŠkOLOU 
z BySTŘIce kLaDSkÉ

Deset let spolupráce, to už je opravdové 

přátelství. A  tomu odpovídala i  atmosfé-
ra při oslavě letošního kulatého výročí. 
Zástupci města a  školy Bystřice Kladské 
a Ústí nad Orlicí se sešli 16. dubna a spo-
lečně strávili celý den. Dopoledne probí-
halo v deseti dílnách projektu Den Země, 
kde české i polské děti vyráběly, soutěžily, 
spolupracovaly, luštily a bádaly. Odpoled-
ne patřilo vzpomínkám na uplynulých de-
set let, na kulturní, sportovní a  turistické 
akce, na všechny, kteří byli „při tom“, a zá-
roveň byl slavnostní vernisáží představen 
společný kalendář pro rok 2016 a jeho dět-
ští autoři. Pokřtěn byl symbolicky vodou 
z  řek, které našimi městy protékají. Kdo 
jím bude v příštím roce listovat, určitě po-
zná místa, která neodmyslitelně k Ústí pa-
tří, a  za neznámými se musí vydat, stejně 
jako hylvátská škola, do Bystřice Kladské.

Mgr. Miroslava Kroulíková

zapOmenUTá ŘemeSLa
Ve dnech 4. – 6. května podniklo 35 dětí 
z  1. stupně společně s  kamarády z  Bystřice 
Kladské exkurzi v česko-polském pohraničí. 
Akce byla zaměřena na řemesla, která zajiš-
ťovala v minulosti lidem žijícím v této oblas-
ti obživu. Děti při svém putování navštívily 
středověkou tvrz v  Klodzku, vystoupaly na 
jednu ze čtyř věží, které byly součástí opev-
nění Bystřice Kladské a prohlédly si nádher-
né expozice starých řemesel v letohradském 
muzeu. Ubytování v malé vesničce Janoušov 
nedaleko Štítů zajistilo dětem nejenom po-
hodlné bydlení, dobrou stravu, ale i  doko-
nalé vyžití. Společně si vyzkoušely některá 
z řemesel v připravených dílnách (navlékaly 
korálky, tkaly záložky, pracovaly s keramic-
kou hlínou a dřevem, poznávaly bylinky.......), 
podnikly pěší výlet do nedaleké vesničky Ja-
kubovice a  pod vedením polských učitelek 
se naučily nové pohybové hry s míčem. Tato 
akce patří do projektu Česko - polské pohra-
ničí – region neomezených možností, který 
je financován z evropských fondů prostřed-
nicvím Euroregionu Glacensis a Města Ústí 
nad Orlicí. Děkujeme oběma institucím za 
finanční podporu našich činností. 

Mgr. Dagmar Pavlíčková, 
Mgr. Dana Krátká

předmětem. Toto odpolední vyučování je 
dětmi i  rodiči už řadu let oblíbené, a  tudíž 
velmi navštěvované.
Na Školu nanečisto naváže v červnu pásmo 
soutěží a  her Do školy za pohádkou moti-
vované pohádkami. Naši žáci převlečení do 
pohádkových kostýmů vodí předškoláky po 
stanovištích, na kterých plní různé úkoly. 
Veselé zápolení mezi jednotlivými školkami 
nakonec končí předáním pomyslného klíče 
k naší škole, která se dětem stane na příštích 
devět let druhým domovem.  Jana Urbanová

zákLaDní ŠkOLa 
kerharTIce

„UkLIĎme kerharTIce“
Ve středu 15.4. se žáci a učitelé kerhartické 
základní školy zapojili do celorepubliko-
vého projektu „Ukliďme Česko “. Žáci byli 
rozděleni do pracovních skupin a uklízeli 
(hrabali listí, zametali a  sbírali odpadky) 
kolem školy, před obchodem, v  parčí-
ku u  multifunkčního hřiště a  na zahradě 
u bývalé hasičské zbrojnice. Pytle s odpa-
dem nashromáždili před školou, kde si je 
převzala společnost Tepvos. Za své snažení 
byli místními obyvateli pochváleni a obdr-
želi i malou sladkou odměnu. 
Lenka Horníčková

JUBILeJní 15. rOčník zLaTÉhO 
SLavíka

Jubilejní 15. ročník soutěže Zlatý slavík, 
kterou tradičně pořádá základní škola 
v Kerharticích, přilákal do místní sokolov-
ny na 50 soutěžících ze čtyř různých škol 
– ze tří ústeckých a  jedné v  Libchavách. 
Akce pod záštitou města Ústí nad Orlicí 
probíhala v  místní sokolovně a  objevilo 
se v ní mnoho pěveckých talentů. Konku-
rence byla překvapivě vysoká, takže mnozí 
velmi dobří zpěváčci se vůbec neumístili 
na stupních vítězů. Součástí soutěže byla 
každoroční volba Miss sympatie, kterou 
si soutěžící vybírali sami mezi sebou. Kaž-
dý zpěváček si domů odnesl památeční 
visačku, vítězové pak pěkné ceny a diplo-
my a všechny zúčastněné školy nahrávku 
z celé soutěže. Lenka Náglová

čeSkO – pOLSká SpOLUpráce 
V pondělí 4. května nás již po několikáté 
navštívili žáci z polské partnerské školy. Po 
příjezdu si žáci vyrobili jmenovky a pak se 
společně vypravili na litomyšlský zámek, 
kde putovali po stopách historie. Ve dvou 
smíšených skupinách procházeli zámecké 
nádvoří i klášterní zahrady a prohlíželi vy-
stavené sochy. V dalším programu se po-
nořili do minulosti a bádali, jak se v prů-
běhu století proměnil zámek a jeho okolí. 
Ve výtvarných a  pracovních činnostech 
pak ve skupinkách stavěli dřevěné hradiš-
tě, renesanční zámek i  nádherný klášter 
a  zakreslovali atributy soch. I  přes počá-
teční ostych a rozdílný jazyk se děti spřá-
telily, nadšeně spolupracovaly a  již se těší 
na další společná česko – polská setkání.

Monika Ehrenbergerová

pODĚkOvání paní UčITeLce 
marTInĚ vInzenSOvÉ

Rodiče dětí 5. A. Základní školy Komen-
ského moc děkují paní učitelce Mgr. Mar-
tině Vinzensové za to, co naše děti za 5 let 
naučila a za obětavost, s kterou je připra-
vila k  dalšímu studiu na druhém stupni 
nebo na gymnáziu. Zaslouží si za to jed-
ničku s hvězdičkou.
Ještě jednou děkujeme, spokojení rodiče

máJOvÝ kOncerT a kOncerT-
ní záJezD zLaTÉhO kLíčkU DO 

OSTravy
Sbory Písnička a  Zlatý klíček přilákaly 
v květnových dnech do Roškotova divadla 
celou řadu svých příznivců. Tentokrát se 
staly ústředním motivem pohádky, které 
ožily na jevišti díky písničkám a kostýmům 
malých zpěváků. „Zlaťák“ se mohl už po-
druhé blýsknout novými „kroji“ a náš sbo-
rový evergreen „Maják“ si v publiku mohli 
zazpívat i  někteří rodiče současných zpě-
váků. Novinkou také bylo zařazení několi-
ka písní v úpravách pro smíšený sbor, pro-
tože se letos představila i poměrně zdatná 
mužská sekce. Nemalým zpestřením bylo 
vystoupení hostujícího dětského sboru 
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Muzika ze ZŠ J. Valčíka z Ostravy-Poruby. 
Sbory Zlatý klíček a  Muzika se navštěvují 
již více než 20 let. Letos poprvé oba sbory 
společně přejely do Ostravy, kde pokračo-
vala šňůra dalších koncertů. Zlatý klíček se 
na nich předvedl v nejlepším světle a skvě-
le reprezentoval nejen naši školu, ale i náš 
region. Děkujeme Městu Ústí nad Orlicí za 
finanční podporu.

Mgr. Dana Špindlerová

ŠkOLa TrvaLe UDrŽITeLnÉhO 
rOzvOJe

V pondělí 13. dubna byli na MŠMT v Pra-
ze přijati zástupci škol, které se zapojily do 
soutěže o  titul Škola trvale udržitelného 
rozvoje. Mezi 54 školami všech stupňů byla  
jediným  zástupcem  z  Pardubického kraje 
Základní škola  Ústí nad Orlicí, Komenské-
ho 11. D íky koordinační a dlouhodobé prá-
ci paní učitelky Mgr. Jitky Eliášové a  paní 
učitelky Mgr. Hany Entové získala   škola 
titul  „Škola trvale udržitelného rozvoje II. 
stupně“. Ten uděluje Klub ekologické vý-
chovy v  rámci celé České republiky. Na 
získaném ocenění  má podíl také většina 

učitelů naší školy a žáci, kteří se zapojují do 
různých environmentálních projektů.

Mgr. Hana Entová

BeSeDa S reŽISÉrem krySákŮ
Na pátek 17. 4. byla pro třídy 1. stupně při-
pravena přednáška „Principy animovaného 
filmu“ s  režisérem, scénáristou a  animáto-
rem Cyrilem Podolským. Na skutečných 
postavičkách z  večerníčku Krysáci dětem 
ukázal, jak se animovaný film tvoří, jak se 
vyrábí postavičky a  rekvizity. Na některé 
z nich si děti mohly dokonce sáhnout, což 
pro ně byl veliký zážitek.

Mgr. Michaela Kuklová

kOncerT SLávka JanOUŠka
Ve čtvrtek 23. 4. navštívil 1. stupeň naší 
školy český písničkář a  ústecký rodák Slá-
vek Janoušek. Za doprovodu kytary zazpí-
val dětem písničky, které prokládal příběhy 
o tom, jak písničky vznikly. Děti si společně 
zazpívaly a zasmály se. 

Mgr. Michaela Kuklová

vITamínOvÝ Den
V úterý 14.4. se všechny třídy 1. stupně zú-
častnily tzv. Vitamínového dne, který pro 
ně připravila firma MK Fruit Šumperk. Děti 
měly možnost vyrobit si špíz z nakrájeného 
ovoce a  zeleniny, shlédnout výrobu ovoc-
né a  zeleninové šťávy lisováním. Součástí 
ochutnávky byla i výroba mléčného koktej-
lu s  ovocem a  medem. Při odchodu děti 
dostaly nakrájené ovoce, které společnými 
silami snědly. Mgr. Michaela Kuklová

Den zemĚ ve WOLkerOvĚ ÚDOLí
Ve čtvrtek 30.4. se žáci 3.-5. tříd zúčastni-
li Dne Země, který se konal ve Wolkerově 
údolí. Zde pro ně bylo připraveno 6 růz-
ných stanovišť. Děti k sobě přiřazovaly čle-
ny zvířecích rodin na obrázcích, prohlížely 
si skutečné rohy a parohy, ochutnávaly by-
linkové čaje, poznávaly a ochutnávaly ovoce 
a  zeleninu, zaujatě poslouchaly povídání 
pána ze záchranné stanice zvířat, hladily si 
hada, zkoušely si hry, které se dříve hrály na 
vesnicích a  v  neposlední řadě si také pro-
hlížely různý hmyz, o kterém se dozvěděly 
spoustu zajímavostí. Mgr. Michaela Kuklová

vLOnI Se prázDnInOvÉ SOUSTŘeDĚní UJaLO, chySTá Se prOTO repríza
Smělý plán - otevřít školu v čase, kdy po ní 
většina školáků příliš netouží - vyzkoušela 
ústecká Střední škola uměleckoprůmyslová. 
Součástí projektu Podpora přírodovědného 
a technického vzdělávání v Pardubickém kra-
ji, který skončí posledního června letošního 
roku, bylo loni o  letních prázdninách pre-
miérové Prázdninové soustředění – setkání 
s  technikou a  přírodními vědami. Nebývalý 
zájem, který mezi žáky základních škol a je-
jich rodiči vyvolalo, přimělo vedení ústecké 
„umprumky“ naplánovat soustředění s  po-
řadovým číslem 2.

nabídli rozmanité aktivity
Po vzdělaných pracovnících v  technických 
profesích na českém pracovním v  posled-
ních letech sháňka, zájem mezi žáky základ-
ních škol však ožívá teprve postupně. Ústec-
ká škola proto navázala spolupráci se čtyřmi 
základními školami, jejich žáci sedmých až 

devátých tříd absolvovali hned osm projek-
tových dnů a dvě odborné exkurze. 
Prázdninové soustředění bylo další z projek-
tových aktivit. „Jednalo se o  formu letního 
příměstského tábora. Na tuto akci se přihlá-
silo a také i zúčastnilo 85 žáků ze základních 
škol napříč okresem.,“ pochvaluje si stopro-
centní „docházku“ s  odstupem času ředitel 
školy Zdeněk Rössler a dodává, že jednotli-
ví účastníci byli rozdělení do skupin podle 
zájmových aktivit, jež si zvolili. Jednalo se 
mimo jiné o základy programování CNC za-
řízení, práci s konstrukčním softwarem, ro-
botickými a automatizačními stavebnicemi. 
Nechyběly ani základy analogové či digitální 
fotografie nebo obory úzce spjaté s  dějina-
mi dříve textilní školy – textilní řemeslné 
techniky, příprava a  výroba jednoduchého 
oděvu.

zájem o technické obory stoupl
„Po zhodnocení průběhu soustředění jsme 

přesvědčeni, že přispělo k  výraznému zvý-
šení zájmu o  technické studijní obory, pře-
devším Mechanik seřizovač a  Nástrojař,“ 
vysvětluje Zd. Rössler důvod, proč ústecká 
škola uspořádá prázdninový tábor i  letos, 
a to konkrétně ve dnech 2. – 4. a 7. – 8. čer-
vence. Podstatnou část nákladů spojených 
se soustředěním hradí škola ve spolupráci 
se svými sociálními partnery. „Zájmovou 
nabídku jsme letos poněkud zúžili do deví-
ti bloků, tak aby vznikl větší časový prostor 
na vybraná témata. Tato plánujeme doplnit 
odbornými exkurzemi, besedami s odborní-
ky z  praxe a  také odlehčujícími aktivitami, 
sportem, soutěžemi, zábavou,“ doplňuje ře-
ditel školy. 
Kompletní program i přihláška jsou zájem-
cům k  dispozici na webové stránce školy: 
www.ssup.cz. 

Mgr. Jan Pokorný

camBrIDGe zkOUŠky pOprvÉ v ÚSTí naD OrLIcí
V sobotu 25.4.2015 se v prostorách ZŠ Bratří Čapků v Ústí nad Orlicí konaly poprvé mezi-
národní Cambridge zkoušky úrovně KET a PET. 
Celý projekt vedený autorizovaným partnerem Evropského centra jazykových zkoušek 
(pod licencí CZ050) Mgr. Milanem Pošepným probíhá ve spolupráci se ZŠ Bratří Čapků 
v ÚO a ZŠ Komenského v ÚO, doplněný o studenty Gymnázií a středních škol.
Podle vyjádření supervizora Mgr. Davida Schaffelhofera byly zkoušky zorganizovány na vy-
soké profesionální úrovni včetně připravených zkušebních a odpočinkových prostor. Jako 
zkušební komisař byl také spokojen s úrovní ústního projevu studentů. Celkové výsledky 
a  certifikát UNIVERSITY of CAMBRIDGE studenti obdrží do 6-týdnů ode dne konání 
této zkoušky.
Další Cambridge zkoušky nyní organizujeme v  sobotu 13. června ve Svitavách, a  to pro 
úroveň dětí YLE a studentů KET, PET, FCE for Schools.
Tímto bych chtěl poděkovat za vstřícný přístup řediteli ZŠ Bratří Čapků Mgr. Martinu Fal-
tovi a také řediteli ZŠ Komenského Mgr. Radku Škarkovi.

Mgr. Milan Pošepný, 1.Jazyková ÚO

mezInárODní 
hISTOrIcká SOUTĚŽ

Ve středu 8. dubna se tři studenti ústeckého 
gymnázia vypravili do Pardubic, aby ověřili 
své znalosti dějepisu v krajském kole Mezi-
národní historické soutěže studentů gymná-
zií. Na tuto akci se také letos sjelo kolem 300 
účastníků z České, ale i Slovenské republiky, 
přičemž Ústí reprezentovali Luboš Felgr (3. 
A), Helena Dombajová (2. A) a Zuzana Hej-
lová (5. B).
Soutěž má podobu testu připraveného hlav-
ním organizátorem soutěže gymnaziálním 
učitelem Miroslavem Stulákem a  vysoko-
školskými pedagogy a každý rok se zaměřuje 
na určitý úsek českých a  slovenských dějin. 
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náBOrOvÉ BeSeDy zamĚSTnavaTeLŮ 
na SŠ aUTOmOBILní ÚSTí naD OrLIcí

V týdnu od 20. 4. do 24. 4. 2015 proběhly ve Střední škole automobilní náborové besedy, 
které uspořádali zástupci několika zaměstnavatelů v Orlickoústeckém regionu.
Hned v pondělí proběhla náborová beseda, kterou uspořádali zaměstnanci firmy Šmídl s.r.o. 

pro 3. a 4. ročníky. Žákům byla představena firma Šmídl s.r.o. jako možný budoucí zaměstnavatel. Studenti získali informace o práci řidiče 
kamionové dopravy vnitrostátní i mezinárodní, byly jim představeny další možné pracovní pozice v logistice či servisu.
V úterý 21. 4. 2015 proběhla na škole další náborová beseda, kterou pro 4. ročníky uspořádala Armáda ČR – konkrétně vojáci z Rekrutačního 
pracoviště v Pardubicích. Žákům byla velmi zajímavě a poutavě představena práce profesionálního vojáka Armády České republiky, zazněly 
zde informace o tom, co čeká každého vojáka na začátku kariéry, jaké jsou podmínky služby v AČR, jak probíhá výběr vojenského personálu 
a mnoho dalších zajímavých poznatků.
Ve středu 22. 4. proběhla náborová beseda Policie ČR – i zde mohou nalézt absolventi školy své uplatnění.
Posledním zaměstnavatelem, který přišel prezentovat možné zaměstnání našim žákům, byla firma Avena spol. s r.o. Jan Rufer – jednatel a ře-
ditel firmy Avena - přišel osobně mezi naše třetí ročníky učebních oborů, aby jim přiblížil možné zaměstnání v Aveně na pozici automechanik 
a mechanik opravář zemědělských strojů.
Je vidět, že o žáky školy je z řad zaměstnavatelů zájem a že studenti Střední školy automobilní se o získání zaměstnání po skončení studia 
nemusejí obávat. Pavel Jantač

TechnOhráTky 
na SŠ aUTOmOBILní

Dne 6.5.2015 se ve Střední škole automobilní Ústí nad Orlicí konaly TECHNOhrátky – pro-
gram pro žáky základních škol, při němž si mohli na vlastní kůži vyzkoušet některé profese 
automobilového průmyslu. Vyzkoušeli, jaké to je řídit auto, jak zapojit elektrický obvod, 
v lakovně se z nich stali na chvíli autolakýrníci, někteří provedli výměnu pneumatiky….. 
Právě tyto, ale i další zajímavé aktivity, nabídla Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí 
130 žákům ze 7 základních škol ze Svitav, Jevíčka, Moravské Třebové a Hlinska. Vše pro-
běhlo v rámci projektu TECHNOhrátky, který pořádá odbor školství Pardubického kraje na 
podporu technického a odborného vzdělávání.
Mladým žákům se tato akce v „automobilním ráji“ velice líbila, svědčí o tom i skutečnost, že 
se do všech manuálních aktivit ochotně a nadšením zapojovaly také dívky.
Dík za to patří všem, kteří celou akci připravovali. Pavel Jantač

Tentokrát si organizátoři téma ohraničili 
vznikem protektorátu Čechy a Morava, Slo-
venského štátu a osvobozením Českosloven-
ska.
Naši gymnazisté nakonec krajské kolo s pře-
hledem vyhráli. Při celostátním srovnání by 
v konkurenci všech ostatních českých i  slo-
venských gymnázií s týmž výsledkem skon-
čili na neuvěřitelném 3. místě. Díky tomuto 
úžasnému úspěchu se tak ústečtí mohou zú-
častnit i finále, které se jako již tradičně usku-
teční v Chebu.

Magdaléna Kovářová
(Gymnázium Ústí nad Orlicí)

ÚSTečTí GymnazISTÉ 
TO maJí SpOčíTanÉ

České děti prý mají stále větší potíže s po-
čítáním a  řešením matematických úloh. 
V  případě ústeckých gymnazistů jako by 
to ale neplatilo - v poslední době se s ma-
tematickými soutěžemi roztrhl pytel a stu-
denti při nich prokázali své dovednosti, 
vědomosti i důvtip, díky čemuž si přivezli 
mnohá ocenění.
Kam se vypravili? Kupříkladu 7. dubna 
na okresní kolo matematické olympiády. 
Zde kralovali ve všech skupinách, neboť 
v kategorii Z8 zvítězila Martina Lehká (3. 
B), v kategorii Z7 Eliška Provazníková (2. 
B) a v kategorii Z6 se na pěkném 3. místě 
ocitla Lenka Jirgesová (1. B).
Kromě toho se 20. března konala také 
mezinárodní soutěž Matematický klokan. 
V  okrese v  kategorii Benjamín získala 1. 
místo Eliška Provazníková (2. B), v  kate-
gorii Kadet vyhrál Vojtěch Velínský (4. B), 
v kategorii Junior zvítězil Jan Holásek (6. 
B), 3. místo si vybojoval Michael Srb (6. B) 
a v kategorii Student obsadil 2. místo Petr 
Kapoun (3. A), 3. místo Jan Bubeníček (8. 
B) a 4. příčka patřila Janu Václavkovi (7. B)
Doufejme, že takové úspěchy podpoří 
mladé počtáře v  jejich úsilí a  že vavříny 
budou sklízet i nadále. Všem zúčastněným 
blahopřejeme a přejeme hodně štěstí i  sil 
do dalšího snažení.

Magdaléna Kovářová, 
(Gymnázium Ústí nad Orlicí)

aBILympIáDa STŘeDní zDravOTnIckÉ ŠkOLy ÚSTí naD OrLIcí
Dne 16. dubna 2015 se konal v prostorách SZŠ a Kulturního domu v Ústí nad Orlicí, jako 
doprovodný program Veletrhu sociálních služeb, 3. ročník Abylimpiády SZŠ. Tato soutěž, 
ve které mohou uplatnit svoji šikovnost a dovednost osoby se zdravotním postižením, při-
vítala 47 soutěžících, z nichž bylo dokonce 6 ze sousedního Polska. Jednalo se o hosty ZŠ 
speciální v  Ústí nad Orlicí, kterým ani drobná jazyková bariéra nebránila v  tom, aby si 
soutěžní i doprovodné disciplíny vyzkoušeli.
V čem se soutěžilo? Žáci ZA a SČ 3. B si připravili pro účastníky sedm disciplín, mezi kte-
rými nechyběly již klasické (obvazování loktu a stavění věže z kostek), které byly doplněny 
novinkami, např. lovení rybiček nebo soutěží ve výběru správného vybavení lékárničky. 
Studentky SČ 2. B obohatily akci o doprovodné soutěže, např. hraní na xylofon podle barev, 
pexeso či „skořápky“. Velký ohlas získal i program studentek SČ 1. C, kterým se podařilo 
rozvlnit boky soutěžících, ale i jejich doprovodu v rytmu břišních tanců.
Na závěr proběhlo v Kulturním domě vyhlášení vítězů soutěžních disciplín. Nejúspěšněj-
ším soutěžícím byl Radim Rychter ze ZŠ speciální v Ústí nad Orlicí, který získal 3 zlaté a 2 
stříbrné medaile. Bylo krásné sledovat, jak si všichni účastníci navzájem přejí úspěch. Me-
dailisté byli odměněni nejen drobnými cenami, ale především bouřlivým potleskem soupe-
řů. Eva Medunová

STŘeDní zDravOTnIcká ŠkOLa ÚSTí naD 
OrLIcí mezI haSIčI a záchranáŘI

V úterý 5. května zamířily kroky studentů všech tří prvních ročníků SZŠ do Hylvát, kde pro 
ně připravili pracovníci Hasičského záchranného sboru ČR a Zdravotnické záchranné služby 
Pardubického kraje dopoledne plné informací i zajímavých aktivit.
Záchranář ze ZZS seznámil studenty s nejnovějšími přístroji, pomůckami i postupy, které uží-
vají její pracovníci k záchraně lidských životů. Hasiči zase umožnili zvědavým očím nahléd-
nout do tajných přihrádek hasičských vozidel. Žáci si mohli vyzkoušet, jak se sedí za volantem 
vozidla s plošinou nebo co prožívá člověk, který prochází dekontaminačním stanem. Úspěch 
měla i módní přehlídka, trendy doplňky byly pro toto dopoledne hasičská helma a kyslíkový 
přístroj. Sílu paží ukázalo stříkání z proudnice na cíl. Nejodvážnější dívky si dokonce vyzkou-
šely sjezd po hasičské tyči.
Úspěch akce podtrhlo i příznivé počasí. Studentům se do lavic vracet nechtělo. Všem pracov-
níkům HZS a ZZS v Ústí nad Orlicí proto děkujeme za čas i osobní zaujetí, se kterým se nám 
věnovali. Eva Medunová
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SenIOr kLUB váS zve na akce v červnU
6. června – BOW-
LInG S  pŘáTeLI 
z  pOLSka v  ra-
DavĚ
Od 13.00 hodin, sraz 

ve 12.45 hodin u Radavy. Dráhy a občerstve-
ní zajištěno. Navečer účast na náměstí na 
akci „Město v pohybu“. Je ještě několik vol-
ných míst. Přihlášky se přijímají dne 2.6. ve 
Sladkovně od 10.00 hodin do 12.00 hodin, 
nebo u  předsedy telefonicky. Manipulační 
poplatek 20,- Kč se platí při přihlášení. Akci 
zajišťuje JUDr. Ešpandr - tel.734 398 390
11. června – záJezD DO pOLSka - ByS-
TŘIce kLaDSká a mezIGOŘí TUrIS-
TIcky pro ty, kteří zde ještě nebyli. Lehký 
poznávací okruh po Bystřici Kladské, v Me-
zigoří prohlídka městečka, prohlídka dřevě-
ného kostelíku a  vodopádu na řece Vilčka. 

Trasa max 5 km, u vodopádu cca 60 schodů. 
Doprava, průvodce, káva nebo čaj v  ceně. 
Jinak jídlo, zloté s sebou. Člen SK platí 100,-
Kč, nečlen 130,-Kč, neobyvatel 160,-Kč. 
Přihlášky se přijímají na Sladkovně v úterý 
2.6. a 9.6. od 10.00 do 12.00 hodin. Přednost 
mají členové SK. Pojištění léčebných výloh 
zajišťuje každý sám, kontrola při nástupu 
do autobusu. Akci zajišťuje JUDr. Ešpandr - 
tel.734 398 390
ODJEZDY AUTOBUSU: Hylváty ČSAO 6.50 
hodin, Dukla prodejna 7.00 hodin, Babyka 
7.05 hodin, Kerhartice-pošta 7.15 hodin, Au-
tobusové nádr. 7.20 hodin, Tvardkova 7.25 
hodin, Penzion 7.30 hodin
17. června – pŘeDnáŠka v knIhOvnĚ 
V rámci cyklu Akademie volného času zve-
me naše členy do knihovny na přednášku 
pana Zdeňka Hübnera na téma „Jubileum 

nejvýznamnější postavy české církve – Jan 
Hus – 600 let od jeho smrti“. Začátek před-
nášky v 18.00 hodin. Vstup volný. Akci zajiš-
ťuje p. Bílková tel.722 475 132
17. června – pŘeDveDení cvIkŮ na 
hŘIŠTI prO SenIOry U čk 
Sejdeme se ve 13.00 hodin na zahradě ČČK. 
Vyškolený pracovník nám předvede, jak 
správně provádět cviky na venkovních ná-
řadích, aby prospěly našemu tělu a  neublí-
žily. Vstup volný. Akci zajišťuje p. Šlegrová 
tel.722 475 131 
18. června - ceLODenní TUrISTIckÝ 
záJezD čeSkÝ ráJ 
Po stopách filmu „Jak dostat tatínka do po-
lepšovny“ Trasa do 12 km. V ceně zájezdu je 
zahrnuta doprava. Přihlášky se přijímají ve 
Sladkovně v  úterý 2.6., 9.6., 16.6. od 10.00 
hodin do 12.00 hodin. Člen Sk hradí 150,- 

zákLaDní UmĚLecká ŠkOLa Jar. kOcIana
Třídní hudební besídka žáků hudebního oboru p. uč. miluše Bar-
vínkové – housle
Pondělí 1. června v 16.00 hod. – koncertní sál ZUŠ
Třídní hudební besídka žáků hudebního oboru p. uč. petry kleis-
lové – housle
Středa 3. června v 17.00 hod. – koncertní sál ZUŠ
Třídní hudební besídka žáků hudebního oboru p. uč. hany Šven-
dové – kytara
Čtvrtek 4. června v 16.30 hod. – koncertní sál ZUŠ
Třídní hudební besídka žáků hudebního oboru p. uč. miroslava 
němce – klavír
Čtvrtek 4. června v 17.30 hod. – koncertní sál ZUŠ
Třídní hudební besídka žáků hudebního oboru p. uč. Lenky Li-
penské – akordeon
Pátek 5. června v 16.00 hod. – koncertní sál ZUŠ
Třídní hudební besídka žáků hudebního oboru p. uč. Josefa kněž-
ka – flétna
Pondělí 15. června v 17.00 hod. – koncertní sál ZUŠ
Třídní hudební besídka žáků hudebního oboru p. uč. Ivany cha-
rousové – kytara
Pondělí 15. června v 17.00 hod. – učebna dramatického oboru
představení LDO – O životě na začátku a na konci

Pondělí 15. června v 18.00 hod. – učebna dramatického oboru
Setkání s absolventy – slavnostní předání vysvědčení absolventům
Úterý 16. června v 18.00 hod. – koncertní sál ZUŠ
Slavnost mezi sloupy – závěrečný koncert zUŠ
Čtvrtek 18. června od 14.30 hod. – prostory před budovu školy
Třídní hudební besídka žáků hudebního oboru p. uč. hany Baue-
rové – zpěv a p. uč. Jany Ženkové - zpěv
Úterý 23. června v 16.30 hod. – koncertní sál ZUŠ
Třídní hudební besídka žáků hudebního oboru p. uč. kamily Šej-
nohové – klavír
Středa 24. června v 17.30 hod. – koncertní sál ZUŠ
Třídní hudební besídka žáků hudebního oboru p. uč. marty mi-
kulecké – klavír
Čtvrtek 25. června v 16.30 hod. – koncertní sál ZUŠ
Třídní hudební besídka žáků hudebního oboru p. uč. Josefa kuče-
ry – trubka a p. uč. miroslava němce
Pátek 26. června v 17.00 hod. – koncertní sál ZUŠ
Třídní hudební besídka žáků hudebního oboru p. uč. evy Felgrové 
– klavír a p. uč. miroslava němce - klavír
Pondělí 29. června v 16.00 hod. – koncertní sál ZUŠ

Základní umělecká škola Jaroslava Kociana v Ústí n.O., www.zusuo.cz

Sportovci našeho zařízení se často zapojují do aktivit pořádaných ČHSO. 12.5. se konala Česká letní speciální olympiáda v Brně, kde jsme 
svými výkony obsadili v atletice krásná umístění :
M. Bartošová v běhu na 100 m 1. místo a 5. místo ve skoku do dálky
J. Čermáková hod kriket. míčkem 1.místo a ve skoku do dálky s rozběhem 4. místo
F. Heinige skok do dálky s rozběhem 4. místo a 4. místo v běhu na 100 m
R. Mikulecký běh na 100 m 4. místo a ve skoku do dálky 7. místo
T. Putnar běh na 100 m 2. místo a ve skoku do dálky 4. místo
L. Starý běh na 100 m 4. místo a 7. místo v hodu do dálky
N. Harapátová soutěžila v přizpůsobených sportech. Skvělá byla naše chlapecká štafeta na 4x 100 m ve složení Tom Putnar, Láďa Starý, Ráďa 
Mikulecký a Filip Heinige, kteří si vybojovali 2. místo.

Se studentkami SŠOS v Chocni jsme podnikli pěší výlet na Andrlův chlum.
Prezentovali jsme se také na akci Dny Pardubického kraje, které se konaly k 15.výročí založení Pardubického kraje. 

H.Zastoupilová, ved .přímé péče
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Kč, nečlen 190,- Kč, neobyvatel Ústí nad Or-
licí 240,- Kč. Přednost mají členové SK. Akci 
zajišťuje: p. Tomanová tel. 731  601 548, p. 
Hošek tel. 734 188 853
ODJEZDY AUTOBUSU: Hylváty ČSAO 6.45 
hodin, Dukla prodejna 6.55 hodin, Babyka 
7.00 hodin, Kerhartice-pošta 7.10 hodin, Au-
tobusové nádr. 7.20 hodin, Tvardkova 7.25 
hodin, Penzion 7.30 hodin
25. června – ceLODenní pOznávací 
záJezD TUrnOv a DLaSkŮv STaTek
Dopoledne návštěva muzea, galerie Granát 
– prodejna granátových šperků a skla. Oběd 
individuálně, hradí si každý sám. Odpoled-
ne pěšky (cca 2 km parkem) nebo busem ná-
vštěva Dlaskův statek – Dolánky. Přihlášky 
se přijímají ve Sladkovně v  úterý 2.6., 9.6., 
16.6. od 10.00 hodin do 12.00 hodin. Člen Sk 
hradí 180,- Kč, nečlen 230,- Kč, neobyvatel 
Ústí nad Orlicí 260,- Kč (cena zahrnuje do-
pravu a vstupy). Přednost mají členové SK. 
Předpokládaný návrat mezi 18 a 19 hodinou. 
Akci zajišťuje: p. Bílková tel. 722  475 132, 
JUDr. Ešpandr tel. 734 398 390 
ODJEZDY AUTOBUSU:  Hylváty ČSAO 6.45 

hodin, Dukla prodejna 6.55 hodin, Babyka 
7.00 hodin, Kerhartice-pošta 7.10 hodin, Au-
tobusové nádr. 7.20 hodin, Tvardkova 7.25 
hodin, Penzion 7.30 hodin

pŘIpravUJeme:
13. srpna 2015 celodenní poznávací zájezd 
„Po stopách Polského lázeňství“. Přihlášky 
se budou přijímat 4.8. a  11.8.2015 ve Slad-
kovně, neboť v červenci služba ve Sladkovně 
nebude. 

SDĚLení: Hledáme do výboru SK členku/
člena SK se vztahem ke kultuře na oblast kul-
tury – přednášky, besedy, divadla a  pozná-
vací zájezdy. Nejlépe z  řad mladších členů. 
Informace u předsedy JUDr. Ešpandra.

InFOrmace:
Senior klub města Ústí nad Orlicí je součás-
tí Centra sociálních služeb města Ústí nad 
Orlicí. Činnost SK zajišťuje členy zvolený 
výbor. Je založen pouze pro občany města 
Ústí nad Orlicí a město na činnost pravidel-
ně přispívá. 

Tímto se omlouváme všem zájemcům 
o členství z Libchav, Žamberka, Řetové, Ře-
tůvky, České Třebové a jiných okolních obcí. 
Je možné, abyste využívali našich služeb, ale 
pouze, když bude volné místo a za cenu pro 
neobyvatele.

Současně jsme si vědomi, že máme velmi 
málo členů z  oblasti Kerhartic. Nově bu-
deme při zájezdech zajíždět na zastávku 
Kerhartice-pošta, abychom i  kerhartickým 
občanům umožnili účast na akcích Senior 
klubu. Členský příspěvek pro rok 2015 činí 
200,- Kč.

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, předseda 

cenTrUm SOcIáLní pÉče mĚSTa ÚSTí naD OrLIcí – pečOvaTeLSká SLUŽBa
Oznamuje, že od 1.1.2015 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, hygienou 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 pochůzky – 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, 56206, tel: 465 52 40 54, 728 916 474,
e-mail: PS.ustinadOrlici@seznam.cz, www.csp-uo.cz Mgr. Radka Vašková, ředitelka Centra sociální péče 

čeSkÝ červenÝ kŘíŽ
SenIOr DOpra-
va ččk: je určena 
seniorům, osobám 
zdravotně oslabe-
ným a  rodičům 
s dětmi k návštěvě 
lékaře, úřadu, na 
nákup, kadeřni-
ci,…….. 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
NOVĚ PRODLOUŽENÁ PRACOVNÍ 
DOBA V  PONDĚLÍ A  VE STŘEDU DO 
18,00 hodin (v době letního času)
Permanentky jsou k  dostání na ČČK, Ko-
peckého 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. června: vÝSTava - červenÝ 
kŘíŽ v čaSe. Výstava fotografií z činnosti 
OS ČČK Ústí nad Orlicí z dneška i minulos-
ti, od 8,00 do 15,30 hodin (v době přítom-
nosti zaměstnanců OS ČČK), budova OS 
ČČK Ústí nad Orlicí, Kopeckého 840, vstup-
né: zdarma
9. června: vÝLeT pOLSkO - kUDOWa 
zDrOJ. Přihlásit se můžete na tel. 724 985 
511 nebo každý pátek od 8,00 do 15,30 ho-
din na ČČK, kde se provádí úhradu za výlet, 
čas odjezdu: 8,00 hodin z autobusového ná-
draží ÚO, cena: 110,- Kč člen ČK, 140,- Kč 
ostatní
17. června: cykLOvÝLeT po okolí Ústí 
nad Orlicí s panem Ivo Preclíkem, čas srazu: 
13,00 hodin u budovy OS ČČK ÚO, Kopec-
kého 840
18. června: ŠIkOvnÉ rUčIčky – drátko-
vání, výroba výrobků drátkováním, od 15,00 
hodin, budova OS ČČK ÚO, Kopeckého 
840, vstupné: 30,- Kč
19. června: ŠIkOvnÉ rUčIčky - ukázka 
háčkovaných hraček, od 14,00 hodin, budo-

va OS ČČK ÚO, Kopeckého 840
vstupné: zdarma
20. června: vaŘíme, pečeme - „neBe 
v  hUBĚ“, přijďte se naučit upéct dortík 
s netradičním názvem společně s Lucií Zuzi-
kovou, od 9,00 hodin, budova OS ČČK ÚO, 
Kopeckého 840
23. června: ŠmOULí Den - zábavný den 
pro děti, soutěže, zábava pro děti, opékání, 
od 9,30 - 17,00 hodin, zahrada - budova OS 
ČČK ÚO, Kopeckého 840, (v případě špat-
ného počasí se akce uskuteční v budově OS 
ČČK), vstupné: zdarma
25. června: ODpOLeDní vycházka po 
okolí Ústí nad Orlicí společně s paní Zdenou 
Urbanovou, čas srazu: 14,00 hodin, místo 
srazu: budova OS ČČK ÚO, Kopeckého 840

pravIDeLnÉ akce:
kavárnIčka - cenTrUm SeTkává-
ní: každý pátek od 8,00 do 15,30 hodin 
- přijďte si popovídat se svými přáteli do 
Společenského centra ČČK (společenské 
hry, výtvarné činnosti), každý patek od 9,00 
do 13,00 společné čtení z časopisů ZDRAVÍ 
A PANÍ DOMU
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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 informace o akcích Centra pro život na 
www.cckuo.cz Změna programu Centra pro 
život vyhrazena

kavárnIčka v  DOmOvĚ DŮchOD-
cŮ: otevřeno každý den kromě pondělí od 
13,00 do 16,00 hodin

kUrz InTUITIvníhO vIDĚní a  vní-
mání podle metody m. komissarova
Kde: Oblastní spolek ČČK, Kopeckého 840, 
Ústí nad Orlicí, Kdy: 17. - 21. 6. 2015, děti 
16.00 - 18.00 hod., dospělí 18.30 - 20.30 hod. 
Probíhá proces aktivace centra vnímání, cvi-
čení rozvíjí sebejistotu, harmonizuje se práce 
obou mozkových hemisfér, pasivní děti se 
rozvíjí v aktivitě, lépe se soustředí, zlepšují se 
studijní výsledky, navyšuje se IQ.
Metoda může pomoci slabozrakým i  nevi-
domým lidem k  lepší orientaci v  prostoru. 
15 letá zkušenost M.K., spolupráce s vědec-
kými ústavy. Informace a  přihlášení na tel.: 
604650708 nebo FranzovaLenka@seznam.cz
 
pŘímĚSTkÉ TáBOry:
Určené pro děti ve věku od 7 do 12 let
I. turnus  13 - 17. července 2015, Ústí n. Or-
licí
II. turnus  17. - 21. srpna 2015, Ústí n. Orlicí
 
Bližší informace a  přihlášení na Oblastním 
spolku ČČK Ústí nad Orlicí, Kopeckého 840,
tel. 607 131 592 
nebo ustinadorlici@cervenykriz.eu, 
www.cckuo.cz
 
čISTírna, práDeLna, Opravna 
OBUvI, prODeJ ÚkLIDOvÝch prO-
STŘeDkŮ v nákupním centru NOVÁ LOU-
ŽE 

zkUŠeBní prOvOzní DOBa:
Pondělí – pátek: od 14,00 do 18,00 hodin
Sobota: od 8,00 do 11,00 hodin
 
ÚkLIDOvÉ SLUŽBy, DrOBnÉ Opra-
vy - služby „HODINOVÉHO MANŽELA“. 
Bližší informace a objednání o úklidové služ-
by na tel.: 773 001 088

pODĚkOvání
chtěla bych touto cestou poděkovat 
Spolku pro organické Ústí – SpOUSTI – 
pod vedením petra kulhavého, jak moc 
pomáhají a starají se o postižené lidi.
velký dík od martina a  jeho matky Ivy 
moravcové

InFOrmace z DOmOva DŮchODcŮ ÚSTí naD OrLIcí
Domov důchodců Ústí nad Orlicí bude od 1.7. 2015 poskytovat ODLehčOvací SLUŽ-
BU. Služba bude poskytována celoročně 24 hodin denně jako pobytová služba sociální 
péče. Jejím cílem je zajistit pečujícím prostor pro odpočinek a načerpání sil a uživatelům 
poskytnout komplexní odbornou péči. Již nyní přijímáme žádosti. Více informací získáte 
na tel.: 734 793 446, 603 566 767, případně při osobní návštěvě Domova.
Plníme přání seniorům – ani ne po měsíci, co bylo otevřeno financování finálových projek-
tů, se DD ÚO podařilo potřebnou částku získat a přání tak může být splněno. Vám všem, 
kteří jste nás podpořili, děkujeme.
Děkujeme, že pomáháte spolu s námi našim seniorům stárnout s radostí.
http://www.dduo.cz/

STOmaTOLOGIcká pOhOTOvOST
6. – 7. 6. – MUDr. Michal Teplý, Javornického 198, V. Mýto, tel.: 465 485 155
13. – 14.6. – MUDr. Iva Voltnerová, F.V. Krejčího 405, ČT, tel.. 734 100 171
20. – 21.6. – MUDr. Michaela Vávrová, D. Dobrouč 446, 465 543 015
27. – 28.6. – MUDr. Ludmila Zapletalová, Smetanova 1390, ÚO, tel.: 465 524 126
4. – 5.7. – MUDr. Ladislav Židek, Kollárova 605, Choceň, tel.: 465 471 324

Svaz pOSTIŽenÝch cIvILIzačnímI 
chOrOBamI, zO ÚSTí naD OrLIcí

pOzvánka na pOznávací záJezD: „marLenka“ – Frýdek-místek (prezentace 
firmy, prohlídka výroby, ochutnávka výrobků a možný nákup), nOvÝ JIčín – mUzeUm 
kLOBOUkŮ (expozice klobouků včetně zkoušení) 
Kdy: středa 17. června 2015, odjezd v 6:00 hod. ze zastávky Tvardkova (ČSAO Hylváty v 5:50 
hod., Družba v 5:55 hod. Tvardkova v 6:00 hod., nádraží ČSAD v 6:05 hod.). Cena 300 Kč člen 
SPCCH, 340 Kč nečlen.
Přihlášky a platba v Klubu důchodců – Sladkovně nebo telefonicky na č. 737 378 815.
Na Vaši účast se těší členové výboru ZO SPCCH!
Pozor!!! Změna úředního dne pro SPCCH namísto úterý od 11 hod., každý 1. a 2. čtvrtek 
v měsíci od 10:00 hod. do 11:30 hod. Místo konání trvá: Klub důchodců – Sladkovna. 

JSTe SenIOŘI neBO zDravOTnĚ pOSTIŽení, 
máTe záJem O SOcIáLní rehaBILITacI? 

Nabízíme škálu činností:
nácvik dovedností pro zvládání péče 
o vlastní osobu: 
Pomůžeme Vám s  obsluhou spotřebičů, 
péčí o domácnost, s péčí o děti nebo další 
členy domácnosti. Pomůžeme Vám s  do-
vednostmi k úředním úkonům.
zprostředkování kontaktům společen-
ským prostředím:
Máte zájem naučit se nový komunikační 
systém? Nabízíme znakový jazyk.
Zajistíme doprovody (do školy, zaměstnání, 
k lékaři na zájmové aktivity).
Nácvik schopnosti využívat dopravní pro-
středky, hledání pracovního místa, vystu-
pování při pracovním pohovoru a  nácvik 
komunikačních dovedností a práci s infor-
macemi.
výchovné a  vzdělávací a  aktivizační čin-
nosti:
Chcete se naučit pracovat na počítači? 
Chcete komunikovat s blízkými přes e-mai-

lovou poštu? Nabízíme školení na PC. 
pomoc při uplatňování práv, oprávně-
ných zájmů a  při obstarávání osobních 
záležitostí: 
Podáme Vám informace o  možnostech 
získání rehabilitačních a  kompenzačních 
pomůcek. Poskytneme informace a  zpro-
středkujeme další služby. 
Pokud máte zájem vzdělávat se a  rozvíjet 
svojí osobu, nebojte se nás navštívit, rádi 
Vám pomůžeme.
Jsme: CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ PO-
STIŽENÉ A SENIORY PARDUBICKÉHO 
KRAJE, O.P.S
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

maTeŘSkÉ cenTrUm meDvíDek 
cvIčení prO rODIče S DĚTmI od 4 měsíců do cca 2 let pro předem 
přihlášené: pondělí 1., 8., 15., 22., 29. června
4-5měs. 8:30 hod., 5-8.měs. nelezoucí 9:15 hod., 8-12měs. lezoucí 10:00 hod., 
13-18měs. chodící 10:45 hod., 18-24 měsíců 11:30.hod. Přijďte si s dětmi za-
cvičit pod vedení fyzioterapeutky V. Duškové (775 290 683), cena 50,- / 30min
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kavárnIčka: úterý 2. června od 9:30 
hod.
raDčIny zpívánky S  kyTarOU: 
středa 3. a  17. června od 9 do 10 hod. 
pOWerJÓGa prO JÓGamamky: čtvr-
tek 4., 11., 18. a  25. června od 10:00 hod. 
Přijďte se protáhnout s Markétou 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.
U  kLáveS S  BLankOU: středa 10. a  24. 
června od 9 do 10 hod. 
návŠTĚva U  haSIčŮ: středa 10. červ-
na v  15:30 hod. Sraz u  budovy hasičského 
záchranného sboru u  hlavní silnice směr 
Č.Třebová. Pokud situace dovolí, navštívíme 
i sanitky zdravotnické záchranné služby. 
DOpOLeDne S  BaBIčkOU marUŠ-
kOU: pátek 12. a 26. června od 9:00 hod. 
„kDO S raDOSTí vaŘí, DOBŘe Se mU 
DaŘí“: středa 3. a 17. června od 16:00 hod. 
Ve středu 3. června od 16 hodin budeme při-
pravovat PICKLES a ve středu 17. června od 
16 hodin se můžete těšit na téma VAŘÍME 

BEZ LEPKU.
Vše, co připravíme si sami sníme. Příspěvek 
na suroviny 50,- . 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. 
LÉkárnIčka na DOvOLenOU: pátek 
12. června od 9:30 hod. Přijďte na povídání 
s dětskou zdravotní sestrou B. Henzlovou. 
pŘechODná pĚSTOUnSká pÉče: stře-
da 17. června od 9:30 hod. Povídání s V. Mo-
ravanskou.
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
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 14:30 do 17:00 hod - Volná herna bez 
programu 
od 16:00 do 18:00 hod - Kdo s radostí vaří, 
dobře se mu daří (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
pátek od 9:00 do 12:00 hod (pouze lichý tý-
den) - Muzicírování a rámusení s Mílou
od 9:00 do 12:00 hod (pouze sudý týden) - 
Dopoledne 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 cent-
rum Medvídek
Za finanční podpory Města Ústí nad Orlicí, 
Pardubického kraje, Konzumu, Jsme tu doma, 
Iveco - Irisbus

rODInnÉ cenTrUm SrDíčkO 
prOvOzní DOBa: (bě-
hem této doby začátky pro-
gramů cca 9.30 -10.00, po-
bytné 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, vÝTvarná 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 
spotřeby materiálu):
Po 1.6. 10.00 hod. - MODELÍNA I PRO DO-
SPĚLÉ – polymerová hmota I. 
Po 8.6. 10.00 hod. - MODELÍNA I PRO DO-
SPĚLÉ II. 
Po 15.6. 10.00 hod. - MODELÍNA I  PRO 
DOSPĚLÉ III. 
ODpOLeDní prOGramy: (multifunkční 
sál, 1. patro)
Pá: 16.00 – 18.00 hod. - KLUB EXIT – pro 
mládež – kontakt: Martin Kalášek 739  420 
287
Pá: 18.00 – 24.00 hod. - KLUB DESKOVÝCH 
HER s kavárnou - kontakt: Bc. Dan Dostrašil 
603 913 885
JeDnOrázOvÉ akce:
St 3.6. od 10.00 hod. - kuchyňka rc 
Workshop, zDravÉ SvačInky. Víte, co 
zdravého dát dětem do školy či na výlet nebo 
jen tak doma ke svačince? Přijďte to vyzkou-
mat s námi a s E. Pinkasovou 
St 17.6. od 10.00 hod. - herna rc, Inter-
aktivní přednáška: rITUáLy v  ŽIvOTĚ 
DíTĚTe. Lektor Mgr. Evald Rucký
ne 21.6. od 16.00 hod. - zahrada rc, Tá-
TaFeST. Zábava nejen pro tatínky, dědy 

a  jejich děti, ale i  pro celou rodinu ke dni 
otců. „klukovské“ aktivity – slaňování, stříle-
ní z luku i ze vzduchovky, bubnování, boxo-
vací pytel a další a samozřejmě tradičně také 
grilované prasátko 
po 22.6. od 10.00 hod. - herna rc, Beseda 
se zdravotníkem: pITnÝ reŽIm, lektor M. 
Kalášek
po 22.6.od 20.00 hod. - herna rc, Dám-
Ská JízDa  

pá 26.6. od 10.00 hod. - zahrada rc, zá-
vĚrečná párTy. Přijďte si s námi pose-
dět a pohrát si na naší krásné zahradě u dob-
rého občerstvení a ukončit tak společně zase 
jeden školní rok…
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.



 

Po 1/6/2015
 

Mírové náměstí
15.00     Písnička a Zlatý klíček ZŠ Komenského
15.45     DDM Duha
16.20     Dětský pěvecký sbor Čtyřlístek ZUŠ
17.00     Vox coloris |  gymnázium   
17.45     Generace  
19.00    NEŘEŽ & Kateřina KOŠČOVÁ 
21.00    SPIRITUÁL KVINTET

Další program:
10.00 Basketbalový turnaj pro SŠ | tělocvična SŠ au-
tomobilní     Non Stop 24 hod .  
13.00  Streetbal ZŠ, SŠ | hřiště SŠUP
13.00  Vybíjená pro žáky 4. a 5. tř. | hřiště ZŠ Bratří Čapků 
13.00  Bowling pro ZŠ 6. – 7. tř. | Sportcentrum Radava
14.00  Bowling pro ZŠ 8. – 9. tř. | Sportcentrum Radava
15.00 Beach volejbal | volejbalové kurty TJ Sokol Hylváty
15.30  Tenisový turnaj pro děti a mládež | tenisové kurty

 

Út 2/6/2015
 

Mírové náměstí

09.00 Den životního prostředí - ukázky sokolnictví (dravci)
14.00 Pěvecký sbor ZŠ Bratří Čapků
14.45 Taneční oddělení ZUŠ
15.30 ZŠ Kerhartice
16.15 Black band ZUŠ
17.00 Saxtet UnO
17.45 JAZZOVÁNÍ S FRANTIŠKEM UHLÍŘEM
19.00 JIŘÍ SCHMITZER
21.00 MŇÁGA A ŽĎORP
 
Další program:
09.00 Vybíjená pro žáky 6. tř. | volejbal | kurty TJ Sokol
13.30 „Hledá se vítěz” | 3. ročník cyklistického závodu  
  pro žáky ZŠ s autogramiádou olympijského vítěze  
  J. Kulhavého a vloženým závodem cross country  
  „Ústecké schody” s aktivní účastí J. Kulhavého a dalších   
  špičkových cyklistů | Kociánka | www.hledasevitez.cz
14.00 Přehazovaná pro ZŠ | tělocvična ZŠ Bratří Čapků
14.00 Bowling pro SŠ | Sportcentrum Radava

 

St 3/6/2015
 

Mírové náměstí

14.00     Speciální ZŠ
14.45     Větrníček a MŠ Na Výsluní
15.30     Pojďte s námi zazpívat si… ZUŠ 
16.15     ZUMBA
17.00     Kociánek ZUŠ
17.45     Sweet Wood ZUŠ
18.15     Ponny Expres
19.30    RADŮZA a kapela
21.15    TATA BOJS

Další program:
09.00 Sportovní hry MŠ | atlet. stadion TJ  Jiskra
09.00 Fotbalový turnaj ústeckých  nadějí pro 4. – 5. tř.
  fotbalové hřiště TJ Sokol Libchavy (umělý povrch)

13.30 Florbal pro ZŠ 6. – 7. tř. | tělocvična ZŠ Libchavy
13.30  Florbal pro ZŠ 8. – 9. tř. | tělocvična ZŠ Třebovská 
14.00  Florbal pro SŠ | tělocvična SŠ automobilní
15.00 Dětský den outdoorových aktivit | tábořiště Cakle
16.00 Orientační běh pro veřejnost | start u gymnázia
16.30 Tenisový turnaj pro dospělé | tenisové kurty

 

Čt 4/6/2015
 

Mírové náměstí

10.00  Ukázky prací a dílny studentů SŠUP
14.00 Stacionář 
14.45 Vocal Strings ZUŠ
15.30 Módní přehlídka SŠUP
16.15 Taneční skupina Flow
17.00 Alou Vivat
17.45 Těžká doba
19.00 POLETÍME? 
21.00 ROMAN VOJTEK & Fantastic 80´s

Další program:
09.30 Běžecké štafety ZŠ | atletický stadion TJ Jiskra
14.00  Plavecké štafety pro školy a turnaj ve vodním pólu   
  krytý plavecký bazén   
16.00  Nohejbalový turnaj pro veřejnost | volejbalové kurty 
  TJ Sokol UnO 
17.00 Turnaj ve stolním tenisu pro školy | herna TTC na  
  Žižkově
18.00 In-line hokej pro veřejnost | zimní stadion

 

Pá 5/6/2015
 

Mírové náměstí

15.00 Dědovy blechy
16.00 ReGen
17.00 Existence Nové Doby
18.00 �e Complication
19.30 MOTHER´S ANGELS
21.00 HUDBA PRAHA
23.00 AC/CZ (revival AC/DC)

Další program:
09.00 Fotbalový turnaj ml. žáků | fotbal. hřiště TJ Sokol 
14.00 Fit rodina – veselé soutěžení pro rodiče s dětmi 
  a dvojice kamarádů
  fotb. hřiště  TJ  Sokol (umělý povrch) 

 

So 6/6/2015
 

Mírové náměstí

10.00 Dechový orchestr města Ústí n. O.
11.15 Tibis Cantare ZUŠ
13.00 Vyhlášení soutěže Fit rodina a vítězů sportovních soutěží
14.00 Šedous band
15.00 Jazzorchester Neue Welt Berlin
16.00 Swing Barell Band
17.30 DASHA, JAN SMIGMATOR & Swinging Quintet
19.30 NAVOSTRO
21.30 PETR KOTVALD a TRIK band
23.00 OHŇOSTROJ

1. - 6. června 2015
 

Doprovodné akce
 

Mírové náměstí
1. 6. | 14.00—17.00
Den Českého rozhlasu Pardubice 

1. 6.  |  20.00
Ukázky sokolnictví Sokoliarů sv. Bavona ze Slovenska

Chrám Nanebevzetí Panny Marie
2. 6.  |  15.00—18.00
Den otevřených dveří

Městské muzeum
5. 6.  |  15.00—16.30
Sochařská dílna 

Městská knihovna Ústí nad Orlicí
6. 6.  |  9.00—16.00
Den otevřených dveří 
  
Restaurace U Malinů 
6. 6. | 7.00— 10.00 start
Orlickým podhůřím | 39. ročník tradičního pochodu a cyklojízdy

 

Výstavy
 

Městské muzeum 
„Egypt, dar Nilu“
„Jindřich Nygrín“
„Antonín Šimeček – žák Jaroslava Kociana“
„Život za protektorátu na Orlickoústecku“
„Fotoklub OKO“

Prostory Stacionáře
1. — 6. 6. | vždy do 16.00
Výstava výrobků klientů Stacionáře

 

Bohaté občerstvení na Mírovém náměstí
Hasičská hospoda – u Hasičárny
Skauti – opékání buřtů na Mírovém náměstí

Moderátoři:
Jan Pokorný, Mirek Němec, Jiří Zajíček, Nikola Honzová, 
Karel Pokorný

Informace k programu:
KLUBCENTRUM Ústí nad Orlicí, tel.: 465 521 047, 465 525 245
Informační centrum města, tel.: 465 514 271 (111)

Zvuk a světla:
LAsound - Jindřich Helekal, Lanškroun

Mediální partneři:
OIK TV Česká Třebová, Český rozhlas Pardubice,
KAM po Česku, Regionální Deník, Orlicky.net

Změna programu vyhrazena

KABELOVÁ TELEVIZE s.r.o.  |  TEPVOS s.r.o.  |  Pavel HAUPT  |  A.B.V. spol. s r.o. |  SMP CZ, a.s.  |  VCES, a.s.  |  HOCHTIEF CZ a.s.  |  EUROVIA CZ, a.s.  |  AVENA s.r.o.  |  HOLCIM Česko a.s.  |  MEIXNER a HANUŠ a.s.  |  EKOLA České Libchavy s.r.o.  |  EATON Elektrotechnika s.r.o.   
VERA, spol. s r.o.  |  CONEL s.r.o.  |  ELEKTRO SYCHRA, spol. s r.o.  |  PIRELL s.r.o.  |  STAPO, spol s.r.o.  |  MOLDEX METRIC v.o.s.  |  Jindřich Schlesinger - GASTRO komplet  |  Pavel PIRKL, obchodní a úklidová firma   |  AGILE spol. s r.o.  |  DÉMOS, spol. s r.o.  |  ACE Trade, spol. s r.o.   
STAVONA s.r.o.  |  UO TEX s.r.o.  |  HELP silnice - železnice s.r.o.  |  MASOEKO s.r.o.  |  KAMODY s.r.o.  |  OHGS s.r.o.  |  FORENTA s.r.o.  |  ZÁŘECKÝ BUS DOPRAVA s.r.o.  |  Mgr. Jiří HOLUBÁŘ  |  VELEBNÝ a FAM s.r.o.  |  PROPLAST, spol. s r.o.  |  AGROSTAV a.s.  |  Petr ŠŤASTNÝ  
GEODÉZIE ÚnO s.r.o.  |  SKANSKA a.s.  |  SEFIR s.r.o.  |  RESAL spol. s r.o.  |  BKN, spol. s r.o.  |  PIPEX s.r.o.  |  Rieter CZ s.r.o.  |  M Projekt CZ, s.r.o.  |  Kokula s.r.o.  |  UO.SPORT s.r.o.

:sponzoruj

www.ustinadorlici.cz

Město v pohybu
týden dobré pohody

Město Ústí nad Orlicí vás zve na městskou slavnost



Kapela neŘeŽ (dříve Nerez), soustředěná 
kolem Zdeňka Vřešťála a  Víta Sázavského, 
patří k legendám našeho folku. Od počátku 
osmdesátých let bylo jméno kapely spojeno 
s osobností výjimečné autorky a interpretky 
Zuzany Navarové. Po její smrti se oba hlav-
ní protagonisté věnovali spolupráci s  mno-
ha dalšími interprety a  přitom vystupovali 
v  pokračovatelské sestavě Nerezu – Neřež. 
Vydali několik pozoruhodných alb. V  roce 
2012 představili koncertní program Vlakem 
na Kolín, tvořený nejen novými skladbami, 
ale také nejslavnějšími písněmi z repertoáru 
původního Nerezu, kterým vdechla nový ži-
vot zpěvačka Katka Koščová, historicky prv-
ní slovenská Superstar.

SpIrITUáL kvInTeT je jednou z prvních 
českých folkových skupin. Vznikl v  roce 
1960. V roce 1964 vystupoval Spirituál kvin-
tet jako předkapela Pete Seegera při jeho 
slavném vystoupení v  Praze. Kapela vydala 
více než dvě desítky alb, slavila úspěchy na 
festivalu Porta, řada jejích písniček doslo-
va zlidověla, některé provázely i  sametovou 
revoluci. V  listopadu 1990 hrál Spirituál 
kvintet při setkání prezidentů Václava Havla 
a George, hrál také pro prezidenta Billa Clin-
tona. Za dobu existence kapely jí prošla řada 
muzikantů (mj. Karel Zich, Jan a  František 
Nedvědovi, Irena Budweiserová). „Služebně 
nejstaršími“ v současné sestavě jsou umělec-
ký vedoucí Jiří Tichota (kytara, loutna, zpěv) 
– zakládající člen Spirituál Kvintetu, Dušan 
Vančura (zpěv, kontrabas – od roku 1969), 
Zdenka Tichotová (zpěv, perkuse – od roku 
1974).

JIŘí SchmITzer, český herec a písničkář. 
Absolvoval DAMU, působil v  Činoherním 
studiu v  Ústí nad Labem, je členem Studia 
Ypsilon. Má za sebou řadu filmových i tele-
vizních rolí. Za hlavní roli ve filmu Bume-
rang získal v roce 1997 Českého lva. Je auto-
rem hudby pro divadelní inscenace, úspěšně 
vystupuje také jako písničkář. Jeho projev 
a  humor jsou strhující a  neopakovatelné, 
jeho styl bývá někdy označován jakou acous-
tic-punk. Vydal čtyři alba svých písniček.

FranTIŠek UhLíŘ, ústecký rodák a špič-
kový, mezinárodně uznávaný jazzový kon-
trabasista, vystupuje s  různými formacemi 
na městských slavnostech v Ústí nad Orlicí 
pravidelně. Letos se při „Jazzování s Františ-
kem Uhlířem“ představí na pódiu na Míro-
vém náměstí společně se Skipem Wilkinsem 
(klávesy, zpěv), Jaromírem Helešicem (bicí) 
a Andy Schofieldem (altsax, flétna).

mŇáGa a  ŽĎOrp, kapela z  Valašského 
Meziříčí hrající alternativní rock, se formo-
vala zhruba v polovině osmdesátých let mi-
nulého století. Své první album vydala v roce 
1991, a to pod příznačným názvem Made in 
Valmez. Na svém kontě má patnáctku stu-
diových alb, zatím poslední spatřilo světlo 
světa v listopadu minulého roku, nese název 

Made in China. Mňága a  Žďorp si získala 
posluchače nejen neotřelými písněmi, ale 
i  svou image: vystupovala mj. ve spartaki-
ádních úborech či námořnických oblečcích. 
Formace vedená frontmanem Petrem Fialou 
v  současné době absolvuje úspěšnou Made 
in China Tour, kterou zahájila loni po vydání 
posledního alba.

raDŮza, nezaměnitelná skvělá zpěvač-
ka, šansoniérka, písničkářka, harmonikářka 
a skladatelka. Vedle skládání vlastních písní 
se věnuje také komponování vážné a scénic-
ké hudby, ale i studiu lidové hudby různých 
evropských národů. Pro koncertní vystu-
pování ji objevila Zuzana Navarová. V roce 
2004 získala hned tři ocenění „Anděl“ 
v  kategoriích Zpěvačka roku, Objev roku 
a žánrové kategorii Folk. Vydala desítku au-
torských alb. V Ústí nad Orlicí se představí 
s kapelou.

TaTa BOJS je proslulá a  kultovní alterna-
tivní kapela z pražské Hanspaulky, která ve 
svém žánru patří k  naší absolutní špičce. 
Zakládajícími členy jsou Mardoša a  Milan 
Cajs. Na svém kontě mají Tata Bojs skvělá 
a  kritikou ceněná alba, za připomínku mj. 
určitě stojí přelomový titul Futuretro (2000), 
Nanoalbum (2004 – získalo čtyři „Anděly“), 
Kluci kde ste? (2007) nebo Ležatá osmička 
(2011). Tata Bojs jsou vyhledávaným tahá-
kem velkých festivalů, jejich koncerty mají 
jedinečnou atmosféru.

pOLeTíme? Tak se nazvali členové kapely, 
kterou založil v  roce v  roce 2007 brněnský 
výtvarník a  písničkář Rudolf Brančovský. 
Úderná formace se netají svou inspirací ka-
pelou Buty, Trabandem nebo Ivanem Mlád-
kem. Jak sami o sobě muzikanti píší na svém 
webu, jsou „skupina dobře vypadajících 
mužů hrající original banjo punk future jazz 
kántry v  turbošansonovém duchu“. Zatím 
poslední ze čtyř alb kapely vydané v loňském 
roce, nese příznačný název „Turbošansón“.

rOman vOJTek & Fantastic 80´s. Zná-
mý český muzikálový herec a  zpěvák, oblí-
bená divadelní i  televizní tvář, se tentokrát 
představí návštěvníkům ústeckých měst-
ských slavností jako frontman kapely Fan-
tastic 80s. Její členové mají jediný cíl: pobavit 
všechny, kdo milují hudbu osmdesátých let. 
Proto mají na repertoiru písničky kapel jako 
A-ha, Depeche Mode, Duran Duran, Fran-
kie goes to Hollywood, Alphaville, Wham, 
nebo zpěváků Falka, Michaela Jacksona, 
Neny, Billy Idola či Jiřího Korna.

mOTher´S  anGeLS je kapela, která se 
formovala v uměleckém prostředí města Li-
tomyšl. Její nápaditou a různorodou rocko-
vou muziku zdobí výhradně české texty. 
„Andílci“ mají za sebou hraní na řadě fes-
tivalů (Rock for People, České hrady, Vot-
vírák, Mezi Ploty, Natruc, JamRock a další), 
společná turné s interperety zvučných jmen 

(letos na jaře s Michalem Hrůzou), od roku 
2006 vydali několik „nosičů“. Prvním bylo 
album Žár, zatím poslední nazvané Boj vy-
šlo loni.

hUDBa praha je kultovní legendou čes-
ké rockové scény. Vznikla jako pokračová-
ní Jasné páky založené v roce 1981, a to po 
jejím zákazu, kdy se dostala na nechvalně 
proslulou „černou listinu“ režimem zapově-
zených kapel. Tehdy její šéf Michal Ambrož 
formaci přestavěl a  přejmenoval na Hudbu 
Praha. Pod tímto pojmenováním kapela po-
prvé vystoupila v květnu 1984. Během druhé 
poloviny osmdesátých let se Hudba Praha 
stala jednou z  nejoblíbenějších pražských 
klubových kapel. Její písničky znají genera-
ce fanoušků rockové muziky, zpívají je táto-
vé padesátníci i jejich synové a dcery: Máta 
táta, Marijuana, Na Žofíně (Špinavý záda), 
Majolenka, Pal vocuď, A tak dál, Všechno je 
naopak… 

ac/cz je revivalem světově proslulé kapely 
AC/DC. Ostravská kapela prezentuje výběr 
z největších hitů australské formace, kterou 
v  roce 1973 v  Sydney založili bratři Angus 
a Malcolm Youngovi. Kapela AC/DC je po-
važována za jednoho z průkopníků hard roc-
ku a heavy metalu. 

DaSha, Jan SmIGmaTOr a  SWIn-
GInG QUarTeT. Dasha je česká zpěvačka 
a  muzikálová herečka (držitelka Thálie pro 
rok 2010). Podle některých ohlasů je jednou 
z  našich nejtalentovanějších zpěvaček sou-
časnosti. Jan Smigmator je jazzový a swingo-
vý zpěvák, který na hudební scéně s noble-
sou ztělesňuje odkaz swingových králů, ja-
kými byli např. Frank Sinatra, Sammy Davis 
jr., Dean Martin nebo Bobby Darin. Ta svůj 
největší hudební vzor považuje Tonyho Ben-
netta, kterému věnoval i své debutové album 
Swing Is Back. Jeho styl, frázování a  láska 
k  jazzu a  swingu ho dnes řadí mezi přední 
interprety tohoto žánru u nás. Oba se před-
staví společně s  formací Swinging Quartet 
složené ze špiček české jazzové scény.

navOSTrO, mělnická kapela, jež hledá in-
spiraci hlavně v keltské hudbě, kterou hraje 
hodně „ostře“. Nechybí tradiční nástroje – 
housle, dudy, muzikanti vystupují v  tradič-
ních kiltech. S kapelou vystupují i tanečnice.

peTr kOTvaLD a  TrIk band. Český 
zpěvák, producent, tanečník a  herec. Stá-
lice našeho popu, kterou jistě není nutné 
zvlášť představovat. Na podzim roku 1980 
byl osloven skladatelem a  kapelníkem Kar-
lem Vágnerem a následujících pět a půl roku 
spolupracoval s Hanou Zagorovou, Standou 
Hložkem a Vágnerovým orchestrem. V roce 
1986 se ovšem vydal na sólovou dráhu, která 
trvá dodnes a bez jakéhokoli přehánění se dá 
označit za velmi úspěšnou. 
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22. 6. pondělí v 19.30 hodin
pOUTník – neJLepŠí pŘíBĚh paULa 
cOeLha
Životopisný/Drama/Hudební, 
vstupné 110,- Kč

23. 6. úterý v 19.30 hodin
anDíLek na nervy
Komedie/Rodinný, vstupné 110,- Kč

29. 6. pondělí v 19.30 hodin
TemnÉ kOUTy
Drama/Mysteriózní/Thriller, vstupné 120,- Kč

30. 6. úterý v 17.00 hodin
mImOnI  3D
Animovaný/Komedie/Rodinný,
vstupné 130,- Kč

Cena vstupenky na 3D projekci nezahrnuje 
cenu brýlí (dospělí 30,- Kč, děti 25,- Kč, ke 
koupi v  pokladně kina). 3D brýle lze pou-

žívat opakovaně. rezervace a  prODeJ 
vSTUpenek On-LIne na www.klubcen-
trum.cz

naBíDka pOŘaDŮ 
– červen 2015

1.-6. června
mírové náměstí
ÚSTí naD OrLIcí 2015 – Týden dobré 
pohody – město v pohybu

Pondělí 8. června
19:30 hodin – Roškotovo divadlo
eva TrOpí hLOUpOSTI, Divadlo Na 
Fidlovačce Praha. Podle románu Fan Vavřin-
cové napsali p. Šimák a P. Vydra. Divadelní 
předplatné, vstupné 330 Kč

DĚTSkÝ kLUB FIaLka 
Dětský klub Fi-
alka poskytu-
je krátkodobé, 
d l o u h o d o b é , 

pravidelné i  nepravidelné hlídání dětí. Ná-
stup možný kdykoli během roku po před-
chozí telefonické či osobní domluvě (den 
předem). Najdete nás v nákupní galerii Nová 
Louže v  Polské 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

pOhyBOvá ŠkOLIčka 
v ÚSTí naD OrLIcí

Od září 2015 pokračujeme se sportovními 
kurzy pro nejmenší děti. V rámci pohybo-
vé školičky si můžete vybrat ze tří kurzů.
Cvičení dětí a rodičů (1,5 - 3 roky). Spor-
tovní přípravka (3-6 let) se zaměřením na 
všestranný pohybový rozvoj. Tancovánky 
pro nejmenší (3-6 let). Veškeré informace 
o nabízených kurzech a o přihláškách na-
leznete na webových stránkách 
www.pohybovaskolicka.cz.

Olga Čopianová, 777850131

kLUBcenTrUm v ÚSTí 
naD OrLIcí 

3D DIGITáLní kInO 
máJ – červen 2015

7. 6. neděle v 19.30 hodin
LáSka na 1. BOJ
Komedie/Romantický/Drama, 
vstupné 90,- Kč 

12. 6. pátek v 19.30 hodin
San anDreaS  3D
Dobrodružný/Katastrofický, 
vstupné 130,- Kč

14. 6. neděle v 15.00 hodin
hUrá na FOTBaL  3D
Animovaný/Rodinný/Sportovní, 
vstupné 130,- Kč 

15. 6. pondělí v 19.30 hodin
SLepá
Drama, vstupné 80,- Kč

19. 6. pátek v 19.30 hodin
DIOr a Já
Dokumentární, vstupné 100,- Kč

21. 6. neděle v 15.00 hodin
SeDmerO krkavcŮ
Pohádka, vstupné 100,- Kč
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Úterý 9. června
19:00 hodin – Roškotovo divadlo
eXpeDIce k2 2014 – Vysokohorské himá-
lajské dobrodružství na K2. Cestopisná před-
náška, vstupné 65 Kč

Čtvrtek 18. června
20:00 hodin – Bar Husová (Domino)
JazzOvÝ večer - marianne SOLIvan 
Quartet, vstupné 90 Kč

19. – 20. června
Malá scéna
Celostátní soutěž neprofesionální filmové 
tvorby čeSkÝ vIDeOSaLOn 2015

pŘeDprODeJ: Informační centrum Měst-
ského úřadu, budova radnice, tel.: 465514271 
a  v  kanceláři Klubcentra, Lochmanova ul. 
1400, Ústí n. O. Rezervační a  prodejní sys-
tém on-line.
InFOrmace: KLUBCENTRUM v Ústí nad 
Orlicí, tel.: 465521047, 465525245, 
info@klubcentrum.cz. www.klubcentrum.cz

z mĚSTSkÉ knIhOvny
10. 6. od 18:00 hod. - pUTOvání na pIráTSkÉ 
LODI LaGrace. Beseda s Janou Plotkovou, která se 
jako kadet plavila na historické lodi typu briga, posta-

vené dle dobových plánů 
11. 6. - od 16:00 hod. - O SLepIčce krOpenaTÉ - čtení a tvoření pro děti, na dětském 
oddělení
17. 6. - od 18:00 hod. - JUBILeUm neJvÝznamnĚJŠí pOSTavy čeSkÉ církve - Jan 
hUS - 600 let od jeho smrti - přednáška z  cyklu Akademie volného času, přednáší Mgr. 
Zdeněk Hübner 
24. 6. od 15:00 hod. - pLánOvání vÝLeTŮ čI DOvOLenÉ pOmOcí InTerneTO-
vÝch map, včetně možnosti hledání pokladů - geocachingu - vede Iveta Jansová
vÝSTavy:
1. - 30.7. - výstava komiksů vytvořených žáky základních škol a 8letého gymnázia v rámci 
komiksové soutěže na téma Jak tohle vlastně funguje...?
1. 4. 2015 - 28. 5. - stále probíhá výstava Stoly spisovatelů
4. 5. 2015 - 24. 10. - stále probíhá výstava P.A.J.Z.L. (praví a jediní zástupci lidu)Výstava foto-
grafií Eduarda Kaplana v Altánu Městské knihovny. 

prOvOzní DOBa městské knihovny v době letních prázdnin:

červnOvÉ mUzeUm 
pLnÉ akTIvIT

Rozsáhlou kolekci 
replik egyptských 
artefaktů ze sbírky 
soukromého sbě-
ratele najdete na 
výstavě „EGYPT 

- DAR NILU“, ilustrující období staro-
věkého Egypta od jeho sjednocení přes 
období pyramid až po Ptolemaiovskou 
dobu a  ovládnutí Římem. Můžete se stát 
na chvíli faraonem či Kleopatrou, zkusit 
si ve vybraných termínech vytesat hiero-
glyf či odlít kachli s  egyptským motivem 
a v Týdnu pohybu pod vedením lektorky 
využít i  sochařských dílen. Tato aktivita 
bude zároveň náplní příměstského tábo-
ra v  srpnu t.r., do kterého ještě můžete 
své děti přihlásit. Školní skupiny mohou 
v  červnu absolvovat buď klasický průběh 
výstavy nebo výtvarnou dílnu či sochařské 
dílny v  duchu egyptského zobrazování. 
Více v informační skříňce a na FB muzea. 
V 2.NP Hernychovy vily zůstávají přístup-
né výstavy k osobnostem Antonína Šimeč-
ka a  Jindřicha Nygrína. Výstavy ŽIVOT 
V  PROTEKTORÁTU NA ORLICKO-
ÚSTECKU a  FOTOKLUB OKO vystřídá 
18.června v  17:00 hod. výstava akvarelů 
legendárního ředitele školy Josefa Šrám-
ka, který by se letos dožil 90 let. Vernisáž 
k výstavě ŠRÁMEK 90 – AKVARELY za-
hájí v  tomto termínu slavnostně členové 
Kocianova kvarteta a zazní zde i pár slov 
z úst kolegyň – kantorek.
Doprovodný program pro školy věnova-
ný buď  protektorátu, nebo Egyptu, dílny 
a  další aktivity objednávejte na adrese 
zeidlerova@muzeum-uo.cz nebo na tel. 
464 649 555, případně mobilu 731 577 724.
Srdečně zve do červnového muzea Jarmila 
Süsserová

Oddělení pro dospělé bude otevřeno:
Pondělí  9:00 – 14:00 hodin
Úterý  9:00 – 18:00 hodin
Středa  9:00 – 14:00 hodin
Čtvrtek  9:00 – 14:00 hodin
Pátek  9:00 – 18:00 hodin
Sobota  zavřeno

Dětské oddělení bude otevřeno:
Pondělí  9:00 – 14:00 hodin
Úterý  9:00 – 14:00 hodin
Středa  9:00 – 14:00 hodin
Čtvrtek  9:00 – 14:00 hodin
Pátek  9:00 – 14:00 hodin
Sobota  zavřeno

prOGram maLÉ ScÉny – červen 2015
1. 6.– 21. 6. - enkaUSTIka, keramIka a  heDváBí.Výstava 
Speciální základní školy, MŠ a PrŠ Ústí nad Orlicí.
Vernisáž 1. 6. ve 14 hod.
2. 6. - pOháDky DeŠŤOvÉ víLy. Tři krátké pohádky bude vyprá-
vět Dešťová víla nejen svým mráčkům pomocníčkům, ale všem dětem. 

Pohádky připravili studenti 1. ročníku SZŠ. Ve 14.15 hod.
12. 6. - LeO „Lee mUSIc“ mUŽík. Recitál vlastní tvorby Lea Mužíka v baru Malé scény. 
V 19 hod./ vstupné dobrovolné
16. 6. - výjimečné osobnosti evropského umění - Jan kapLIckÝ. Přednáška z cyklu, 
který je věnován osobnostem evropského umění. Přednášející Klára Skrbková. V 18 hod./ 
vstupné 45 Kč, studenti 30 Kč
22. 6. - výjimečné osobnosti evropského umění - Bonusová přednáška!!! hIerOny-
mUS BOSch, vlastním jménem Jheronimus Anthonissoen van Aken, byl přední holand-
ský malíř 15. a 16. století. Tvořil v rané nizozemské renesanci. Většina jeho prací znázorňuje 
hříchy a morální úpadek lidstva. V 18 hod./ vstupné 45 Kč, studenti 30 Kč
23. 6.–30. 6. - výstava studentek 3. ročníku oboru UŽITá FOTOGraFIe a mÉDIa. 
Vernisáž proběhne 23. 6. v 18 hod. Součástí večera bude i projekce oceněných studentských 
filmů studentů Střední školy uměleckoprůmyslové v Ústí nad Orlicí. Hudební doprovod je 
v režii uskupení TMA. 
24.–28. 6. - mLaDá ScÉna 2015. Celostátní přehlídka mladého a studentského divadla. 
15 nejinspirativnějších inscenací můžete navštívit na Malé scéně, v Roškotově divadle.

kLUB pŘáTeL UmĚní ÚSTí naD OrLIcí
Klub přátel umění Ústí nad Orlicí srdečně zve Vás a Vaše přátele do Galerie pod radnicí na 
výstavu

Jiří kŘIkLava – OBrazy
Výstava, která bude zahájena vernisáží dne 5. června potrvá do 28. června.
V Galerii pod radnicí si výstavu si můžete prohlédnout denně mimo pondělí, 

úterý – pátek 10 – 12, 14 – 17 hodin, sobota, neděle 14 – 17 hodin

SLavnOST BOŽíhO TĚLa
V neděli 7. června se uskuteční Slavnost Božího Těla – mše svatá s eucharistickým průvo-
dem městem.
Po mši svaté zahájené v 8.30 v děkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie vyjde průvod 
k soše svatého Floriana, odtud na náměstí, kde bude požehnáno celému městu a zpět do 
kostela. Procesí doprovodí zpěv Cecilské hudební jednoty i zvonění kostelních zvonů. 

Za římskokatolickou farnost P. Vladislav Brokeš, děkan
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Divadelní soubor vIcena Ústí nad Orlicí hLeDá naléhavě do svých řad TechnIka, kterého by zajímalo divadelní svícení a zvuče-
ní. velmi rádi vás v našem kolektivu uvítáme!

Bližší podrobnosti na tel.: 606 788 269 nebo e-mail:stepansky@interierart.cz

knapOvecká pOUŤ Sv. peTra a pavLa
Poslední červnovou neděli 28. 6. 2015 zveme na Knapoveckou pouť. 
Sraz poutníků je ve 13 hod. u kostela v Ústí nad Orlicí a pro děti odtud startuje stopovací hra 
s ukončením na dětském hřišti v Knapovci. Bohoslužba v kostele sv. Petra a Pavla začne v 15 
hodin a doprovodí ji rytmická kapela mládeže.
Po 16. hodině bude hrát country Kalumet. Pro děti i pro dospělé je připraveno vystoupení 
skupiny improvizačního divadla Paleťáci z  Pardubic. Jsou zajištěné houpačky, občerstvení, 
točené pivo a pro všechny pouťové koláče. Program Knapovecké pouti se koná pod širým 
nebem na louce pod kostelem, v případě nepříznivého počasí je změna vyhrazena. Akce je 
podporována městem Ústí nad Orlicí.

Jana Staňková, Knapovec 122 a P.Vladislav Brokeš

rOk na čTyŘI DOBy
(50. výročí folklorního souboru Jaro Ústí 
nad Orlicí)
2. doba – letní
pUTOvání S „F“ nOTIčkOU
Akce pro rodiče s  dětmi - plnění úkolů 
s folklorní tematikou v rámci Šmoulí stez-
ky při pochodu Orlickým podhůřím
6.6.2015 - start mezi 8-10 hod. restaurace 
„U  Malinů“. V  cíli (tamtéž) vystoupení 
dětského folklor. souboru Srdíčko

zveme na pOchOD 
a cykLOJízDU OrLIckÝm 

pODhŮŘím
klub českých turistů v  Ústí n.O. zve 
všechny příznivce turistiky na 39. ročník 
pochodu a cyklojízdy OrLIckÝm pOD-
hŮŘím – sobota 6. června.
Start: Restaurace U Malinů v ÚO od 7:00 
do 10:00 hod., cíl: tamtéž do 19:00 hod.
Pěší trasy: 7km (Šmoulí stezka), 15 km, 25 
km a 50 km
Cyklo trasy – silnice: 25 km, 50 km, 75 km, 
100 km
Cyklo trasy – horská kola: 30 km a 50 km
Na cyklotrasách je nutné správně vybave-
né kolo a  cyklistická přilba! Děti do pat-
nácti let se mohou zúčastnit pouze v do-
provodu osoby starší osmnácti let!

Pořadatelé se těší na Vaši hojnou účast! 
Podrobné informace: M. Richter, 

tel.: 732 352 203, 
e-mail:richterpoetik@seznam.cz

prOGram „ST-ar kLUBU“ 
na mĚSíc červen 2015

6.6. - Turistický pochod „Orlickým pod-
hůřím“. Délka trasy 15 km, vede po známých 
místech v  okolí města Ústí nad Orlicí. Sraz 
účastníků je v 9:00 h před hotelem Avion.
13. 6. - Turistický pochod „přes kopce 
a dolíky“. Délka trasy 15 km, vede pěkným 
okolím Dolní Dobrouče. Sraz účastníků na 
novém nádraží je v 8:10 hod., odjezd vlaku 
v 8:25 hod.
Obě akce jsou z  kalendáře KČT. Informace 
na telefonu 731601548 
nebo na mailu: starklub@seznam.cz 

Tomanovi.

pILaTeS
Posilovací cvičení s účinky na tvarování po-
stavy, posílení hlubokých stabilizačních sva-
lů, prevenci a nápravu bolestí zad.
POZOR změna: cvičíme nyní každou STŘE-
DU 18:00 – 19:00 hod. v salonku Hotelu Po-
prad (Sport Music Club). Vstup: 50 Kč. Bližší 
info: Jana Šparlinková, tel.: 777 087 220

In-LInOvá ŠkOLIčka 
O LeTních prázDnInách

  Pro malé bruslaře pořádáme In-LInO-
vOU ŠkOLIčkU plnou her, smíchu 
a  zábavy. Pro velký zájem pořádáme tak-
též BIkOvOU ŠkOLIčkU, aDrena-
LInOvOU, FreeSTyLOvOU ŠkO-
LIčkU, pŘímĚSTSkÝ záŽITkOvÝ 
TáBOr, FreeSTyLe kOLOBĚŽky 
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, po-
jištění, návštěva aquaparku a  závěrečné 
překvapení
•Možnost zapůjčení bruslí i chráničů
Bruslařům začátečníkům i pokročilým na-
bízíme soukromé lekce in-line bruslení.
Přihlášky a  další info na  www.inline-
usti.cz, market@inlineusti.cz či tel. č. 
602 245 393 - Markéta Skalická.
Těšíme se na Vás Markéta Skalická a  tým 
instruktorů:-)!!!!

nOvOhraDSká 70 
T.J. Sokol Kerhartice pořádá v sobotu dne 
27.června 2015 osmý ročník cyklistického 
výletu Novohradská 70 - Memoriál Ing. 
Františka Mejdra. Dovolujeme si pozvat 
všechny příznivce pohodové turistiky 
a zdravého pohybu na atraktivní trasy pro 
všechny věkové a  výkonnostní kategorie, 
vedoucí krásnou přírodou s  kulturními 
a  historickými památkami. Start v  8.00 
hod. a cíl do 18.00 možný na pěti místech 
trasy: Sokolovna Kerhartice, Restaurace 
Taverno Choceň, Restaurace U  Lípy V. 
Mýto, Chata Polanka N.Hrady a  Pohos-
tinství U  Sv. Floriána v  Cerekvici nad L. 
K  dispozici občerstvení v  restauracích na 
trati a pro vylosované výherce stylová trič-
ka. Mapka a bližší informace na www.no-
vohradska70.kerhartice.com. 
Těšíme se na Vaši účast. T.J. Sokol Kerhar-
tice.

SpOrTOvIŠTĚ 
v kerharTIcích

T.J. Sokol Kerhartice nabízí k  využití 
sportovní areál k  využití pro jednotlivce, 
širokou veřejnost, sportovní kluby, firmy. 
Nabídka sportovišť je široká – fotbalové 
hřiště, 3x volejbalový kurt, tenisový kurt, 
beach volejbalový kurt, dětské hřiště, tě-
locvična včetně zázemí šaten, sprch a so-
ciálního zařízení. Areál je možné využít 
po jednotlivých sportovištích, či komplet 
pro větší akce, pro návštěvníky slouží vel-
ké parkoviště. U Sokolovny je pak možné 
využít nabídky místní hospody s venkovní 
zahrádkou pod lípami. Další informace 
získáte na našich stránkách www.sokol.
kerhartice.com. Neváhejte a případně za-
volejte, poskytujeme zajímavé množstevní 
slevy!
Na spolupráci se těší T.J.Sokol Kerhartice.

mInIGOLF 
Vchod: od „pilinovky“ (u  regule) nebo 
z „Aquaparku“
Provozní doba: sobota - neděle od 14:00 do 
18:00 hod. (poslední vstup v 17:00 hod).
18 minigolfových drah v příjemném parko-
vém prostředí. Jednoduchá hra - relaxace 
vhodná pro každého bez ohledu na věk či 
kondici, celou rodinu i seniory! 
Instruktáž hry a seznámení s pravidly zajis-
tí vyškolený personál. Skupinové rezervace 
(školní, firemní, pracovní nebo sportovní ko-
lektivy) nad 20 osob je možné zajistit v pra-
covní dny.
Vstupné nezměněno. zvýhodněné rodinné 
vstupenky a permanentky opět v nabídce!
V  případě nepříznivého počasí (déšť) je 
sportoviště zavřeno. Tel.: 739 359 189
Svou návštěvou přispějete na charitativní pro-
jekt podpory nedoslýchavých dětí.

Na viděnou na minigolfu.
www.minigolf-uo.estranky.cz
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pOWerJÓGa prO začáTečníky 
I pOkrOčILÉ

Přijďte vyzkoušet dynamickou formu jógu, kde si krás-
ně 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 ČTVR-
TEČNÍ dopolední cvičení v Medvídku pro jógamamky, 
kde je možnost pohlídání dítěte v  klubu Fialka. Další 
novinkou je netradiční a zábavná forma jogy: ACROY-
OGA - párová akrobacie pro začátečníky i  pokročilé. 
Bližší info na tel: 602 245 393, mailu: market@inline-
usti.cz nebo na facebooku (skupiny: Powerjóga v Ústí, 
Acroyóga v Ústí). Těšíme se na Vás!!! Markéta Skalická, 
Bára Strnadová a Marcel Skalický

ÚSTeckÝ TrIaTLOn
Druhý ročník Ústeckého triatlonu - Závodu pro ve-
řejnost všech věkových kategorií se uskuteční v sobo-
tu 13. června v  okolí ústeckého aquaparku, prezen-
tace od 8:00 do 9:00 hod. v aquaparku. Trať: Plavání 
– 500m/20 bazénů, start od 9:00 hod. v 25m bazénu, 
cyklistika – 15km start podle času plavání, běh – 6 
km obrátková rovinatá trať.
Startovné je 100 Kč s  občerstvením v  prostoru cíle. 
Po vyhlášení výsledků proběhne losování tomboly ze 
startovních čísel.
Více informací na e-mail:ctc.uo@centrum.cz

SUverÉnní JízDa JUnIOrŮ 
z OT! aneB pOSTUpUJeme DO 

DrUhÉ neJvyŠŠí SOUTĚŽe
Junioři uzavřeli ligovou sezónu 25. dubna ve svitavské 
sportovní hale. Ligové vítězství bylo rozhodnuto již dvě 
kola před koncem soutěže, ale junioři oslavy ponechali 
až na úplný závěr.
V  posledním kole nejdříve vyzvali Hradecké soupeře 
a  po velmi ospalé a  nepřesné první třetině si s  chutí 
zastříleli. Jen díky laxnosti v průběhu hry byl výsledek 
15:1. 
V druhém zápase se postavili jedinému silnému soupeři 
v  letošní sezóně. Svitavský celek na domácím hřišti je 
vždy velmi silným soupeřem. Nikdo jiný nás nedokázal 
potrápit tak jako Svitavy. Ale chuť zvítězit, naši početní 
fanoušci a chuť si zahrát poslední zápas sezóny hnal klu-
ky dopředu. Konečný výsledek 10:1 nebyl pro soupeře 
příliš milosrdný.
Junioři letos dokázali zcela jednoznačně a  hladce po-
stoupit do celostátní soutěže. Statistiky mluví za vše: 55 
získaných bodů a o 12 více než druhý tým soutěže, 20 
zápasů, 18 výher, 1 remíza a 1 prohra, kde naši bojovali 
sami se sebou. 194 vstřelených branek znamená průměr 
9,7 na zápas oproti 50 inkasovaným. Velký dík patří také 
rodinám a kamarádům, kteří celou sezónu tým dopro-
vázeli a podporovali.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

• MANŽELÉ KOUPÍ rodinný dům v Ústí nad Orlicí nebo okolí. Tel.: 734 313 232

• SALON-STUDIO EVIS NABÍZÍ: profi Permanentní make up (3D vláskované obočí), boj proti vráskám-Přístrojovou Mezoterapii a Kolage-
nové Solarium, Manikuru  Shellack, Přístrojovou Suchou  Pedikuru a Modeláž nehtů.denně 8-19h.Tel.:734 330 460, budova bývalé polikliniky, 
info: www.studioevis.cz

• PRODÁM CHALUPU – obec Hrádek u Ústí nad Orlicí – cca 5km, klidné místo, vodo-
vod, elektřina 220/380V, tel.: 775 062 707, cena dohodou

• PRONAJMU BYT 2+1 na sídlišti Štěpnice. Byt je částečně zařízen, cena dohodou. Te-
lefon: 778 441 281

• VÝZVA – HLEDÁME SPOLUŽÁKY. Hledám spolužáky z 1.A (1980-81) ZŠ Na Štěpni-
ci, tř. uč. p. Ročková a z 2.B (1981-82), ZŠ Na Štěpnici, tř. uč. M. Lehká. Ozvěte se, prosím,  
na e-mail: rostislavkonopa@yahoo.com

PRÁZDNINY 2015     1.JAZYKOVÁ ÚO, Mgr. Milan Pošepný, pořádáme 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  6.-10.ČERVENCE a 13.-17.ČERVENCE 

      TÉMA: MIMONI (MINIONS) 

SPORTOVNĚ-JAZYKOVÝ TÁBOR   15.-21.SRPNA  TÉMA: MAFIA 

Na fotky z minulého roku se můžete podívat na www.1.jazykovauo.cz   m.posepny@ktuo.cz 

mobil: 724 064 370   Těšíme se na Vás!☺ 
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8. května. Pro letošní ročník připravili orga-
nizátoři novinku v podobě samostatné tratě 
pro horská kola, která vedla strmým Řeho-
řovým dolem. Závod, kterého se účastnilo 92 
cyklistů, byl určen pro veřejnost všech věko-
vých kategorií.
Absolutním vítězem letošní Velké ceny se 
stal Jan Svoboda za Yogi Racing Team Ostra-
va, na trati pro horská kola pak zvítězil Lukáš 
Kopecký za oddíl Hartman CZ.

SkOnčIL 57. rOčník khS a X. 
FeSTIvaL kOcIanOvO ÚSTí

V našem městě se konal již jubilejní  X. roč-
ník hudebního festivalu Kocianovo Ústí a 57. 
ročník Kocianovy houslové soutěže pro mlá-
dež do 16 let. 
Po přijetí na radnici následovalo vyvrchole-
ní celé soutěže a festivalu - vyhlášení vítězů 
a absolutního vítěze 57. ročníku KHS. Lau-
reátkou Kocianovy houslové soutěže se stala 
česká houslistka Pavla Tesařová z Řevnic.

vÝSTava vÝTvarnÉhO 
OBOrU zUŠ v maLÉ ScÉnĚ

Výstava žáků výtvarného oboru Základ-
ní umělecké školy Jaroslava Kociana byla 
ve středu 13. května zahájena v Malé scéně. 
Součástí zahájení výstavy bylo také promí-
tání animovaných filmů, které vytvořili žáci. 
Samotná výstava prezentuje mnoho technik 
a stylů v řadě témat. K vidění byla keramika, 
koláže, kresby nebo malby. 

OTevŘení nOvÉhO 
SBĚrnÉhO DvOra

Ve středu 13. května byl v areálu Komunál-
ních služeb v  Ústí n.O. slavnostně uveden 
do provozu nový sběrný dvůr. Kompletní 
rekonstrukce sběrného dvora byla zahájena 
v červnu minulého roku a stála necelých 17 
milionů korun. 14 milionů korun se poda-
řilo získat z  fondu EU, 800 tisíc korun činil 
příspěvek SFŽP a 1,6 milionu korun bylo po-
skytnuto z rozpočtu města. 

Text a foto L. Prokeš
Více na www.ustinadorlici.cz

pO OSmaTŘIcáTÉ 
TančILI prO raDOST 

V  pátek 24. dubna se v  Roškotově divadle 
v  Ústí nad Orlicí uskutečnila 38. premiéra 
moderního scénického tance v  podobě ce-
lovečerního vystoupení Tanečního oddělení 
ZUŠ J. Kociana nazvaná "Tančíme pro ra-
dost".
Letos poprvé bylo vystoupení rozděleno do 
tří samostatných představení a  to podle ta-
nečních ročníků. Nejdříve vystoupilo oddě-
lení Hany Hýbalové, následovali mladí ta-
nečníci a  tanečnice Pavlíny Lipenské a  celý 
program zakončily choreografie v  podání 
žáků Zlatuše Bartošové.

Den zemĚ ve WOLkerOvĚ 
ÚDOLí prO Žáky 
ÚSTeckÝch ŠkOL

Na čtvrtek 30. dubna byla ve Wolkerově údo-
lí v Ústí nad Orlicí připravena pro žáky ús-
teckých základních škol akce zaměřená na 
životní prostředí a přírodu - DEN ZEMĚ.
Připraveno bylo celkem 6 stanovišť, na kte-
rých čekaly na děti různé úkoly v poznávání 
naší fauny a  flóry, ochutnávky bylinkových 
čajů, tradičních a  netradičních potravin, 
ukázka bezobratlých živočichů a další. Svou 
činnost zde představilo také Ekocentrum Pa-
leta a ČSOP JARO Jaroměř.

BrOnTOSaUŘí ŠLápOTy 
Se ŠLy pO TŘIcáTÉ

Jubilejní 30. ročník pochodu pro malé i velké 
- Brontosauří šlápoty se šel v pátek 1.5. Start 
a cíl 8 kilometrů dlouhého pochodu byl letos 
na volejbalových kurtech, odkud se na tra-
su vedoucí přes Kubincův kopec vydalo 350 
účastníků. Děti po cestě hledaly obrázky zví-
řátek, poznávaly divoké obyvatele lesa a  na 
7 stanovištích plnily dané úkoly. Odměnou 
všem byl v cíli perník ve tvaru brontosaura. 
Pomyslnou třešničkou na dortu ke 30. roční-
ku pochodu bylo odpolední vystoupení so-
kolnické skupiny skupina ZAYFEROS z Led-
nice s řadou dravců.

čaSOvka na anDrLŮv chLUm 
26. ročník Velké ceny města Ústí nad Orli-
cí - Silniční časovka do vrchu se jela v pátek 
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známe LaUreáTa heranOvy 
vIOLOnceLLOvÉ SOUTĚŽe

23. ročník Heranovy violoncellové soutěže, 
který se v Ústí nad Orlicí konal ve dnech 16. 
- 18. dubna, zná vítěze jednotlivých kategorií 
a  absolutního vítěze, tedy laureáta soutěže. 
Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích a to do 10, 
12, 14 a 16 let. Na letošní ročník přivítal cel-
kem 47 mladých cellistů z 11 zemí z celého 
světa. 
Laureátkou soutěže se stala vítězka 3. katego-
rie, 13 letá Jee In You z Koreje.

haSIčI cvIčILI STavBU 
pOvODŇOvÝch hrází

V  pátek 24. dubna se v  Horním Houžov-
ci konalo námětové cvičení jednotek sborů 
dobrovolných hasičů Ústí nad Orlicí. Cvičení 
bylo zaměřené na protipovodňovou ochra-
nu a  stavbu povodňových hrází s  využitím 
dvoukomorových pytlů a ochranného systé-
mu BIG-BAG.
Cvičení se účastnili dobrovolní hasiči z jed-
notek Ústí nad Orlicí I, Knapovec, Hylvát 
a Černovír. Cílem bylo praktické procvičení 
plnění protipovodňových dvoukomorových 
pytlů pískem speciálními tandemovými pl-
ničkami a příprava systému BIG- BAG. 

"na DrOzDOvSkOU pILU" 
vyJeLO 700 cykLISTŮ

Již 27. ročník tradičního cykloturistického 
výletu „Na Drozdovskou pilu“ se konal v so-
botu 25. dubna. Prezentace a průběžný start 
byl na Mírovém náměstí v  Ústí nad Orlicí, 
odkud se účastníci vydávali na trasy dlouhé 
70 nebo 100 km. Letošní ročník dosáhl vyni-
kající účasti 700 cyklistů.

OhLÉDnUTí za UDáLOSTmI
15. DUBna – 15. kvĚTna 2015


