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Perla ožívá a nabízí našemu městu 
nové možnosti a nový vzhled

Vážení spoluobčané, území bývalé Perly 
01 ožívá zatím sice jenom v architekto-

nických návrzích, ale našemu městu dávají 
předložené návrhy již nyní nový impuls 
a novou vizi. Účelem soutěže o urbanistic-
ko-architektonický návrh je nalezení nej-
vhodnějšího přístupu k  transformaci a no-
vému využití a  uspořádání území areálu 
bývalé textilní továrny a  zahájení jednání 
o zadání projektové dokumentace v rozsahu 
regulačního plánu. Řešené území má rozlo-
hu téměř 30.000 m2 a je určeno zejména pro 
rozšíření městského centra. Vlastní soutěž 
má v  prvé řadě umožnit nalézt vhodného 
odborného spolupracovníka při organiza-
ci transformace daného území. Výsledkem 
soutěže by pak měl být ekonomicky a pro-
storově ověřený scénář životaschopného 
projektu, který bude reálný po stránce hos-
podárnosti a  vstřícnosti k  zájmům všech 
uživatelů dotčeného území.

V  soutěžních podmínkách byly městem, 
jako zadavatelem soutěže, uvedeny dopo-
ručené úpravy území. Dle tohoto doporu-
čení by měly být nové prostory navrhovány 
tak, aby jejich měřítko odpovídalo měřítku 
a  prostorové struktuře stávajícího centra 
města. Navrhovanou zástavbu a  veřejné 
prostory formovat s  ohledem na možnost 
rekonstrukce a využití vhodných stávajících 
objektů, dokládajících původní industriální 
charakter území (např. komín nebo bývalá 
kotelna). V  návaznosti na dopravní gene-
rel města navrhnout vhodné komunikační 
propojení přes řešené území s  cílem do-
pravního zklidnění ulic Lochmanova, 17. 
listopadu a Příkopy. Navrhovaným řešením 
respektovat možnost postupné realizace vý-
stavby s účastí více investorů či developerů 

a  zohlednit i  možnost spolupůsobení no-
vých prostorů s dočasnými. 

Předložený soutěžní návrh musí obsahovat 
zadavatelem požadované funkce. Mezi ně 
patří dům dětí a  mládeže vč. venkovního 
zázemí, víceúčelový konferenční sál, pro-
story pro administrativu, městská výstavní 
síň – galerie, bydlení, odpovídající parkova-
cí kapacity pro centrum města a plochy pro 
veřejnou zeleň. 

Soutěž byla vyhlášena v  souladu se záko-
nem o  veřejných zakázkách a  Soutěžním 
řádem České komory architektů jako veřej-
ná a otevřená, anonymní a jednokolová. Do 
soutěže se přihlásilo celkem 24 soutěžících. 
O výsledku soutěže rozhoduje zadavatelem 
jmenovaná porota, ve které zasedá Doc. Ing. 
arch. Jan Jehlík (vedoucí Ústavu urbanismu 
Fakulty architektury ČVUT v Praze), Prof. 
Ing. arch. Alois Nový, CSc. (vedoucí Ústavu 
architektury FAST VUT v Brně a prorektor 
pro strategický rozvoj VUT v  Brně). Dále 
pak Ing. arch. Jan Sedlák (FA ČVUT v Pra-
ze), Ing. arch. Jan Aulík (FA ČVUT v Pra-
ze, člen Akademie architektury OA a ČKA) 
a  Ing. arch. Petr Hlaváček (proděkan pro 
rozvoj a výstavbu FA ČVUT v Praze). Měs-
to Ústí nad Orlicí zastupuje starosta města 
a dále člen rady města Jiří Preclík, člen za-
stupitelstva města Matouš Pořický a  měst-
ský architekt Ing. arch. Milan Košař.

Porota se na svém prvním zasedání sezná-
mila s protokolem o otevírání obálek s ná-
vrhy a učinila všechny administrativní úko-
ny kladené jí ze zákona. Na základě diskuse 
a  posouzení množství a  kvality předlože-
ných návrhů, se rozhodla vlastní hodnocení 

uskutečnit ve dnech 21. a 22. března 2014. 
Každý soutěžní návrh obsahuje grafickou 
část ve formátu 3x A0 (84x120 cm) a texto-
vou část v  rozsahu 10 stran. Grafická část 
zahrnuje zejména funkční využití území, 
prostorové uspořádání, dopravní řešení, 
schémata jednotlivých etap realizace a  3D 
zobrazení charakteristických oblastí, míst 
a objektů. Textová část obsahuje stručné ob-
jasnění základních principů navrhovaného 
řešení a bilanci všech staveb s uvedením řá-
dových investičních nákladů na jejich reali-
zaci či transformaci.

Vážení spoluobčané, prezentace všech před-
ložených návrhů se uskuteční v Kulturním 
domě ve dnech 15. až 24. 4. 2014. Díky 
spolupráci města s  občanským sdružením 
SPOUSTI, připravuje toto sdružení v rámci 
výstavy veřejné diskusní setkání se zástupci 
poroty a s autory oceněných návrhů. Srdeč-
ně Vás na výstavu soutěžních návrhů zvu 
a těším se na Vaše reakce a názory!

Petr Hájek
starosta města

veŘeJná výstava 
soutěžníCh návrhŮ

Revitalizace území Perla 01 v Ústí nad Orlicí

Kulturní dům Ústí nad Orlicí
15. – 24. dubna 2014

otevírací doba 15:00 – 18:00 hod.
diskusní setkání se zástupci poroty a s autory: 

v úterý 15. dubna 2014 v 16 hodin 
a v sobotu 19. dubna 2014 v 16 hodin

Aktuální informace: www.ustinadorlici.cz 
nebo www.spousti.cz
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záPis dětí do mateŘsKýCh šKol
zápis do ústeckých mš na školní rok 2014/2015 se uskuteční 

v úterý 6. května od 14:00 do 16:00 hodin 
ve všech ústeckých mateřských školách.

Žádáme rodiče, kteří mají zájem o umístění dítěte v mateřské 
škole v uvedeném školním roce, aby přišli k zápisu.

S sebou si vezměte rodný list dítěte, občanský průkaz a žádost 
(přihlášku) k zápisu, která je součástí přijímacího řízení 

(nutné lékařské potvrzení). 
Žádost si vyzvedněte od 1.4. 2014 v mateřských školách 

nebo stáhněte z internetu. 
Informace o zápisu poskytnou ředitelky mateřských škol.
Upozorňujeme rodiče, že i v letošním roce bude otevřena 

v MŠ Klubíčko v Dělnické ulici logopedická třída 
pro děti s vadou řeči.

záměr ProdeJe družstevníCh bYtŮ
Město Ústí nad Orlicí zveřejňuje záměr prodeje družstevních bytů:

- o velikosti 1+1, výměra 35,82 m2, byt se nachází v ulici Jilemnického 
v Ústí nad Orlicí, nejnižší kupní cena bytu je stanovena na 370 tis. Kč,

- o  velikosti 1+3, výměra 81,86 m2, byt se nachází v  ulici Na Pláni 
v Ústí nad Orlicí, nejnižší kupní cena bytu je stanovena na 500 tis. Kč,

- o  velikosti 1+3, výměra 81,83 m2, byt se nachází v  ulici Okružní 
v Ústí nad Orlicí, nejnižší kupní cena bytu je stanovena na 500 tis. Kč,

- o  velikosti 1+3, výměra 85,33 m2, byt se nachází v  ulici Okružní 
v Ústí nad Orlicí, nejnižší kupní cena bytu je stanovena na 500 tis. Kč.

Bližší informace o podmínkách prodeje a náležitostech nabídky získáte 
na úřední desce Městského úřadu v Ústí nad Orlicí, 
na www.ustinadorlici.cz, také v sekci aktuality – majetkoprávní záleži-
tosti a na telefonním čísle 465 514 266.

Ústí nad orliCí oPět vYstavovalo  
na veletrhu Cestovního ruChu

Výstaviště v Praze – Holešovicích hostilo ve 
dnech 20. – 23. února již 23. ročník středo-
evropského veletrhu cestovního ruchu HO-
LIDAY WORLD. Veletrh probíhal společně 
s  8. ročníkem gastronomického veletrhu 
Top Gastro & Hotel a s 18. ročníkem veletr-
hu golfového vybavení a turistiky. Na troj-
lístku veletrhů se letos představilo více než 
800 vystavovatelů z 50 zemí. 
Holiday World je nejvýznamnější přehlíd-
kou cestovních kanceláří, domácích českých 
regionů, národních turistických centrál ces-
tovního ruchu a dalších služeb turistického 
průmyslu ve střední Evropě. Tradičně se jej 
také se svým stánkem účastnilo město Ústí 
nad Orlicí. Stánek našeho města, který byl 
pořízen z  finančních prostředků projektu 
Česko-Polské spolupráce, byl opatřen vel-

koplošnými fotografiemi a promítaly se zde 
prezentace z akcí ve městě. Pro návštěvníky 
byly připraveny propagační materiály za-
měřené na historii města, volnočasové akti-
vity a tipy na výlety. Nově zde byl prezento-
ván připravovaný turistický okruh městem 
a  přilehlým okolím, který bude veřejnosti 
představen v červnu tohoto roku.
V den zahájení veletrhu, ve čtvrtek 20. úno-
ra, zavítala do naší expozice delegace z pol-
ského partnerského města Bystřice Kladská 
a  mimo jiné se zde projednávaly projekty 
společné spolupráce pro rok 2014, stánek 
našeho města navštívil i  hejtman Pardu-
bického kraje Martin Netolický. Další akti-
vitou, tentokrát za Senior klub, byl podpis 
smlouvy o lázeňském pobytu našich senio-
rů ve slovenských Hokovcích. 

dotazníKová aKCe Ke 
strateGiCKému Plánu 

rozvoJe města
město Ústí nad orlicí bude v  nadcházejí-
cích měsících tvořit svůj základní rozvo-
jový dokument – strategický plán rozvoje 
města. zájmem města je zapojit do procesu 
tvorby této rozvojové strategie i širokou ve-
řejnost.
dotazník je možno vyplnit elektronicky 
prostřednictvím webových stránek města, 
nebo vyplnit v  informačním centru v  bu-
dově radnice, kde jsou k  dispozici dotaz-
níky v  tištěné podobě. uzávěrKa PrŮ-
zKumu Je 11. dubna.
veškeré závěry vyplývající z analýzy budou 
použity výhradně jako podklady pro zpra-
cování strategie.

bloKové Čištění města
Začátkem jara se provádí na území měs-
ta Ústí nad Orlicí blokové čištění komu-
nikací, které zajišťuje městská společnost 
TEPVOS, spol. s r.o. úsek Komunální služ-
by. Za pomoci zametacích strojů se speci-
álními agresivními kartáči a ručního čiště-
ní se uklizené chodníky, silnice, parkoviště 
a cyklostezky těší hojného počtu spokoje-
ných občanů jak při sportu, vycházce, tak 
při každodenním užití. Cyklostezky jsou 
uklízeny na základě individuální objed-
návky od vlastníka Regionu Orlicko-Tře-
bovsko.
Dvacetitunovou hromadu smetků a  ne-
čistot odváží přibližně čtyři plně naložená 
nákladní auta. Veškeré nečistoty z  ulice 
skončí na skládce odpadu v Českých Lib-
chavách. Blokové čištění se provádí podle 
schváleného harmonogramu zpravidla 2x 
ročně. 
Instalací přenosného dopravního znače-
ní jsou řidiči 7 dní předem informováni 
o  plánovaném úklidu komunikace. Pro-
blémem blokového čištění jsou zaparkova-
ná auta, která měla být svými provozovate-

Text a foto: Lukáš Prokeš

upozorňujeme na změnu názvu zastávky ve výlukových autobusových jízdních řádech, které byly zveřejněny v březnových Úl. 
název zastávky „Cihelna“ je nově změněn na zastávku s názvem „u Plus diskontu“.
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li přeparkována. Následně nelze v plné míře 
provést úklid komunikace a zametací stoj se 
musí ke stejnému místu vracet v jiném ter-
mínu, což celý úklid prodražuje a žádá vyšší 
výdaje z peněz daňových poplatníků.
Pro hospodárné provedení blokového čiš-
tění v plném rozsahu se od letošního roku 
budou realizovat odtahy vozidel, která 

znemožňují úklid komunikace. Plánovaný 
harmonogram čištění je uveřejněn v aktua-
litách na stánkách www.tepvos.cz. Žádáme 
všechny řidiče, aby dbali na dopravní zna-
čení dotčeného bloku, které upozorňuje 
na čištění komunikace. Při nerespektování 
příslušného dopravního značení, je vlast-
ník místní komunikace oprávněn odstranit 

silniční vozidlo na náklady jeho vlastníka. 
Pravomoc k odtahu vozidel je přenesena na 
městskou společnost TEPVOS, spol. s r.o.
Výsledkem budou čisté ulice, lepší životní 
prostředí a příjemnější život pro nás všech-
ny.

Ing. Martin Pirkl
jednatel společnosti TEPVOS, spol. s r.o.

svoz tŘíděného odPadu PŘímo od rodinnýCh domŮ – nová služba
Od 1.1.2014 je systém svozu tříděného odpadu ve městě Ústí nad Or-
licí plně ve správě firmy EKOLA České Libchavy s.r.o. Spolu s měs-
tem Ústí nad Orlicí se společnost snaží zefektivnit třídění. v závěru 
roku 2013 byla vybudována nová zpevněná místa pro kontejne-
ry a  zvony na tříděný odpad v  ulicích: Lanšperská, Letohradská, 
Cihlářská, J. a J. Kovářů, Okružní, Dukelská 2x, Na Výsluní, Pickova, 
Wolkerova, Sv. Čecha, Třebovská, Písečník. Všechna kontejnerová 
stání jsou již osazena novými kontejnery na papír (modré), plast 
(žluté) a stávajícími zvony na bílé (bílé) a barvené sklo (zelené). Do 
konce června 2014 bude provedeno mytí všech zvonů na sklo firmou 
EKOLA České Libchavy s.r.o. Průběžně se bude vyhodnocovat efek-
tivnost jednotlivých míst, která budou případně posilována o další 
nádoby a to i z důvodu, aby kontejnery nebyly přeplňovány a netvořil 
se okolo nich nepořádek. Dle smlouvy má sice svozová firma povin-
nost uklízet kontejnerová stání v okruhu 2 m od zbytků tříděného 
odpadu, nicméně udržování pořádku je dobrá vizitka nás všech. 

nová služba – pytlovaný sběr papíru, plastu a  nápojo-
vých kartonů tetrapak od rodinných domů

Provozovatel systému svozu firma EKOLA České Libcha-
vy s.r.o. se rozhodl od května 2014 nabídnout obyvatelům 
rodinných domů novou službu sběru tříděného odpadu 
formou pytlovaného sběru. v  týdnu od 31.3.2014 bude 
provozovatel svozu distribuovat zdarma přímo každé 
bytové jednotce v rodinných domech pytle na plast (žlu-
té) 12 ks/rok a pytle na papír (modré) 12 ks/rok . Pytle na 
nápojové kartony (oranžové) jsme získali z podpory firmy 
Ekokom a budou k dispozici zdarma zájemcům na odbo-
ru životního prostředí Městského úřadu v Ústí nad Orlicí 
v množství 1 balení (25 ks)/2 roky na bytovou jednotku. 
občané budou moci pytle s  vytříděným plastem a  pa-
pírem v barevně odlišených pytlích umístit v den svozu 
před dům. Svoz pytlovaného sběru bude probíhat jednou 
za čtyři týdny, vždy odděleně v pondělí papír a ve středu 
plast a nápojové kartony. Termíny 2014 jsou v tabulce.

Pytlovaný sběr tříděného odpadu již nyní provádí v  rámci soutěží 
žáků i některé naše základní školy. Např. v základní škole v Kerhar-
ticích zvítězil žák se sesbíranými úctyhodnými 3500 ks plastových 
lahví! Každý rok tak rádi podobné snahy žáků našich škol oceňujeme 
knihami s  přírodovědnou tématikou z  rozpočtu odboru životního 
prostředí. 

Věříme, že i rodiče našich žáků ocení další novou formu třídění od-
padu s pomyšlením, že každé 1% váhy, které se z popelnic ve městě 
vytřídí šetří cca. 56 tisíc Kč z rozpočtu města, tedy našich daní.

Mgr. Jiří Holubář - místostarosta města Ústí nad Orlicí
Mgr. Tomáš Kopecký - odbor životního prostředí městského úřadu Ústí 

nad Orlicí 
Ing. David Černý - ředitel EKOLA České Libchavy s.r.o.

SVOZ T ÍD NÉHO ODPADU P ÍMO OD RODINNÝCH DOM  – NOVÁ SLUŽBA 

Od 1.1.2014 je systém svozu t íd ného odpadu ve m st  Ústí nad Orlicí pln  ve správ  firmy EKOLA eské Libchavy s.r.o. 
Spolu s m stem Ústí nad Orlicí se spole nost snaží zefektivnit t íd ní. V záv ru roku 2013 byla vybudována nová 
zpevn ná místa pro kontejnery a zvony na t íd ný odpad v ulicích: Lanšperská, Letohradská, Cihlá ská, J. a J. Ková ,
Okružní, Dukelská 2x, Na Výsluní, Pickova, Wolkerova, Sv. echa, T ebovská, Píse ník. Všechna kontejnerová stání jsou 
již osazena novými kontejnery na papír (modré), plast (žluté) a stávajícími zvony na bílé (bílé) a barvené sklo (zelené). Do 
konce ervna 2014 bude provedeno mytí všech zvon  na sklo firmou EKOLA eské Libchavy s.r.o. Pr b žn  se bude 
vyhodnocovat efektivnost jednotlivých míst, která budou p ípadn  posilována o další nádoby a to i z d vodu, aby kontejnery 
nebyly p epl ovány a netvo il se okolo nich nepo ádek. Dle smlouvy má sice svozová firma povinnost uklízet kontejnerová 
stání v okruhu 2 m od zbytk t íd ného odpadu, nicmén  udržování po ádku je dobrá vizitka nás všech.

Nová služba – pytlovaný sb r papíru, plastu a nápojových karton  tetrapak od rodinných dom

Provozovatel systému svozu firma EKOLA eské Libchavy s.r.o.  se rozhodl od kv tna 2014 nabídnout obyvatel m
rodinných dom  novou službu sb ru t íd ného odpadu formou pytlovaného sb ru. V týdnu od 31.3.2014 bude provozovatel 
svozu distribuovat zdarma p ímo každé bytové jednotce v rodinných domech pytle na plast (žluté) 12 ks/rok a pytle 
na papír (modré) 12 ks/rok . Pytle na nápojové kartony (oranžové) jsme získali z podpory firmy Ekokom a budou 
k dispozici zdarma zájemc m na odboru životního prost edí M stského ú adu v Ústí nad Orlicí v množství 1 balení (25 ks)/2 
roky na bytovou jednotku.  
Ob ané budou moci pytle s vyt íd ným plastem a papírem v barevn  odlišených pytlích umístit v den svozu p ed 
d m. Svoz pytlovaného sb ru bude probíhat jednou za ty i týdny, vždy odd len  v pond lí papír a ve st edu plast a 
nápojové kartony. Termíny 2014 jsou níže v tabulce. 

Pytlovaný sb r t íd ného odpadu již nyní provádí v rámci sout ží žák  i n které naše základní školy. Nap . v základní škole 
v Kerharticích zvít zil žák se sesbíranými   
úctyhodnými 3500 ks plastových lahví!
Každý rok tak rádi podobné snahy žák  našich 
škol oce ujeme knihami s p írodov dnou
tématikou z rozpo tu odboru životního 
prost edí.

V íme, že i rodi e našich žák  ocení další 
novou formu t íd ní odpadu s pomyšlením, 
že každé 1% váhy, které se z popelnic ve 
m st  vyt ídí šet í cca. 56 tisíc K
z rozpo tu m sta, tedy našich daní. 

Mgr. Ji í Holubá  - místostarosta m sta Ústí 
nad Orlicí 
Mgr. Tomáš Kopecký - odbor životního 
prost edí m stského ú adu Ústí nad Orlicí
Ing. David erný - editel EKOLA eské 
Libchavy s.r.o. 

-------------------------------------------------------------------------------------------

2014 Papír Plast Nápojové kartony
kv ten 5.5. 7.5. 7.5.
erven 2.6.  a 30.6. 4.6. 4.6.
ervenec 28.7. 2.7. a 30.7. 2.7. a 30.7. 

srpen 25.8. 27.8. 27.8.
zá í 22.9. 24.9. 24.9.
íjen 20.10. 22.10. 22.10.

listopad 17.11. 19.11. 19.11.
prosinec 15.12. 17.12. 17.12.

Kontaktní telefonní íslo: 465 461 500

CYKlo GlaCensis 2014
13. ročník mezinárodní cyklistické akce 
v  česko-polském příhraničí CYKLO GLA-
CENSIS se uskuteční 16. května 2014. Na 
české straně startuje 11 týmů cyklistů z 11 
českých měst, na straně polské 8 týmů z pol-
ských startovních měst. Společným cílem 
bude v  letošním roce polská Nową Rudą 
a její místní část Ludwikowice. Pro účastní-
ky jsou upraveny podmínky účasti, tou nej-
větší změnou je účastnický poplatek.

Start z Ústí nad Orlicí je v pátek 16. května 
2014. Cíl je v areálu Ludwikowice Kłodzkie, 
obec Nowa Ruda. Protože cíl v Polsku je pro 
mnohé týmy vzdálený více jak 120 km, bude 
organizátorem zajištěna společná přeprava 

účastníků s koly vlakem do Náchoda. Odtud 
budou týmy vyjíždět na trasu o délce cca 75 
km. Akce se koná pod záštitou 1. náměstka 
hejtmana Pardubického kraje Romana Lín-
ka. Region Orlicko – Třebovsko jako hlavní 
organizátor akce stanovil pro účast v  letoš-
ním ročníku účastnický poplatek ve výši 
200 Kč. V  cíli je pro účastníky připraven 
polskými partnery kulturní a  společenský 
program. Každý cyklista se účastní na vlast-

ním kole a na vlastní zodpovědnost. Návrat 
je v průběhu soboty individuální. 
Další informace sledujte na www.orlicko-
-trebovsko.cz a  ve vývěsní skříňce KČT 
Horal v ul. 17.listopadu. Svou účast pro za-
jištění účastnických triček, přepravy do Ná-
choda, ubytování a  stravování nahlaste do 
30. 4. na kontakty: jana.stanko@centrum.cz, 
tel. 465 524 782, 603 569 884.

Za organizátory PhDr. Jana Staňková 
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ProČ houKaJí sirénY aneb zásahY hasiČŮ Ústí n.o. i.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů UO 
I. (zbrojnice naproti hlavní poště, vedle 
autobusového nádraží) je zařazená do JPO 
III, což je jednotka s působností nejen pro 
město UO, ale i pro okolní vesnice a to dle 
poplachových plánů. Jednotka vyjíždí na 
zavolání zřizovatele, což je město UO, nebo 
v  rámci vyhlášení poplachu krajským ope-
račním střediskem HZS v  Pardubicích. Při 
vyhlášení poplachu je hlavním svolávacím 
prvkem hasičů ze zákona siréna! Ta je výraz-
ným a  nenahraditelným pomocníkem při 
signalizaci poplachu a svým zvukem dává 
na vědomí hasičům výjezd jednotky. Jako 
podpůrný prvek navíc obdrží každý člen vý-
jezdového družstva hlasovou, nebo textovou 

zprávu na mobilní telefon. Již několikrát se 
ale stalo, že došlo k vyřazení mobilních sítí 
a telefony byly mimo provoz (hlavně při vě-
trných smrštích, přívalových deštích atd.). 
Nehledě na to, že telefon nemusí mít každý 
hasič vždy na 100% po ruce  (porucha, vy-
bitá baterie,  zapomenutí  v  autě, kanceláři, 
sportovní činnost, atd.). Proto sirény jsou 
naprosto nepostradatelným a neoddiskuto-
vatelným pomocníkem pro každého hasiče 
při vyhlášení poplachu.

Přehled vyhlášených poplachů 
pro Jsdh uo i. v r. 2014:

1. - 6.1. ve 12:44 - Požár v oblasti Andrlova 
chlumu, lokalita U Pavilonu

2. -16.1. v 15:30 - Technická pomoc v oblasti 
Andrlova chlumu, lokalita poslední kap-
lička (zatáčka č. 13) - odstranění nebez-
pečné větve, kdy hrozilo utržení a poni-
čení střechy kapličky

3. - 26.1. v 11:05 - Požár v UO, ulice M.R. 
Štefánika

4. -1.2. v 19:04 - Technická pomoc UO, Tře-
bovská ul. U tří mostů - rozlomený strom 
spadlý na silnici a chodník

5. - 11.3. v 16:43 - Požár v Řetové

Aktuální dění o výjezdech JSDH UO I. 
je možné sledovat i na facebooku 

- www.facebook.com/sdh.uno
Jiří Novák, velitel JSDH UO I.

záKladní šKola bratŘí ČaPKŮ
soutěž Čteme s albatrosem
Stále více žáků naší školy se aktivně zapo-
juje do celostátního projektu Čtení pomá-
há a jejich čtenářské aktivity již slaví první 
úspěchy. V  soutěži Čteme s  Albatrosem 
obsadila 1. místo v kategorii žáků 2. stupně 
Kateřina Reichlová se 64 přečtenými kni-
hami. Na prvním místě v kategorii žáků 1. 
stupně se umístil Lukáš Reichl, který přečetl 
71 knih. Díky čtenářské píli společně věno-
vali na charitativní projekt 6 550 Kč.
Těší nás, že máme mezi sebou i takové žáky, 
kteří myslí na ostatní, a  jsme na ně pyšní.
Gratulujeme k vynikajícímu úspěchu a pře-
jeme mnoho zajímavých čtenářských zážit-
ků. Mgr. Jana Smolová

regionální soutěž v sudoku
Školní kolo v Sudoku se v naší škole usku-
tečnilo již po páté. Nejlepší luštitelé postou-
pili do regionálního kola, které se konalo 
dne 4.3.2014 ve Vysokém Mýtě. V  první 
kategorii žáků 6. a  7. tříd se z  25 soutěží-
cích nejlépe umístila Gabriela Fišarová – 3. 
místo. Ve druhé kategorii žáků 8. a 9. tříd 
obsadila Kateřina Reichlová 8. místo z cel-

kového počtu 36 soutěžících. Gratulujeme 
a přejeme mnoho dalších úspěchů. 

Mgr. Jitka Kučerová

zprávičky ze školní družiny
V pátek 7. února 2014 navštívil děti ve škol-
ní družině chovatel plazů. Děti se na zají-
mavé besedě mohly seznámit nejen s cho-
vem a životem hadů, chameleonů, ještěrek 
apod., ale dokonce si mohly některé ze 
zmíněných živočichů prohlédnout v životní 
velikosti.
Předposlední únorový pátek se konal dru-
žinový KARNEVAL, který se těší tradičně 
velké oblibě. Pro děti byl připraven pestrý 
program plný soutěží a nechyběla reprodu-
kovaná hudba, která dávala možnost taneč-
ního vyžití. Spokojenost odcházejících dětí 
svědčila o tom, že se „maškarní rej“ vydařil 
a zařadil se mezi úspěšné počiny letošního 
roku ve ŠD.

Kolektiv zaměstnanců školní družiny

záKladní šKola KomensKého
muzikál andulka šafářová
Na konci března se veřejnosti 
představili zpěváci ze Zlatého 
klíčku, posílené o mužské hla-
sy deváťáků, v  muzikálu An-
dulka Šafářová. Po celý rok nacvičovali pod 
vedením paní učitelky Mgr.Dany Špindle-
rové téměř třicet sborových úprav lidových 
písní. 
Na choreografii spolupracovala paní učitel-
ka Petra Šmídová a kulisy vytvářela děvčata 
z 8. a 9. ročníků pod dohledem paní učitelky 
Šrámkové. S  orchestrem  z  řad žáků praco-
vala Lenka Barvínková. Představení zhlédly 

děti z mateřských škol i prv-
ních stupňů základních škol 
v  Ústí nad Orlicí a  blízkého 
okolí. Spousta času věnova-
ná nacvičovaní i o sobotních 

soustředěních se vyplatila a byla odměněna 
potleskem diváků z řad dětí i dospělých.

návštěva knihovny
Dne 3. dubna navštívili žáci 3. B třídy ZŠ 
Komenského městskou knihovnu. Lekce 
byla zaměřena na tvorbu známé a oblíbené 
autorky dětských knížek švédské spisovatel-
ky A.Lindgrenové. Po ukončení vyprávění 

si děti prohlédly dětské oddělení knihovny 
a knížky, které si zde mohou půjčit, také se 
seznámily s výpůjčním řádem. 

žáci 1. stupně plavou a bruslí
Také v  letošním roce žáci 1. - 5. třídy naší 
školy navštěvují místní Krytý plavecký ba-
zén, kde se účastní plaveckého kurzu, který 
je součástí ŠVP. Žáci, rozdělení do několika 
družstev, se pomocí plaveckých pomůcek učí 
základům jednotlivých plaveckých způsobů. 
Každou třídu 1. stupně čeká 10 lekcí. Žákům 
4. tříd hradí kurz škola.
Více jak polovina tříd 1. stupně tuto zimu 
také navštěvovala místní Zimní stadion, kde 
se děti v  rámci hodin tělesné výchovy učily 
základům bruslení, hrály hokej a jiné zábav-
né hry.

les ve škole
V  úterý 7. února byla ukončena mezitřídní 
soutěž Les ve škole, která začala v  loňském 
listopadu. Děti s  pomocí rodičů, přátel ale 
i atlasů a encyklopedií odpovídaly na otázky, 
které se týkaly naší přírody i životního pro-
středí. V mladší kategorii (2. - 3. třída) zvítě-
zila třída II. A, ve starší kategorii (4. - 5. tří-
da) to byla V. B. Drobné odměny získalo 70 
nejaktivnějších dětí. Soutěž byla zahrnuta do 
projektu Poznáváme přírodu a  naše životní 
prostředí, na který finančně přispělo Město 
Ústí nO. Jitka Eliášová

spolupráce mezi školami
Žáci naší školy již potřetí navštívili SŠUP 
v Ústí nad O., kde pro ně byl v rámci projektu 
na Podporu přírodovědného a  technického 
vzdělávání v  Pardubickém kraji přichystán 
další přínosný projektový den.
Pedagogové ze střední školy připravili zají-
mavé a praktické dílny z oblasti strojírenské 
výroby, výroby oděvů a obalů, ve kterých se 
žáci seznámili se základními informacemi 
a  zpracovatelskými dovednostmi. Mohli si 
aktivně vyzkoušet ruční zpracování kovů, 
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sítotisk, tkaní, airbrush a jiné praktické čin-
nosti, ke kterým se běžně nedostanou. 

Kateřina Kulhavá

Celostátní soutěž ve finanční gramotnosti
Naši žáci Petr Vítek, Martin Moravec a Jana 
Láslová získali krásné 2. místo v  krajském 
kole za Pardubický kraj. Byl to již 5. ročník 
této soutěže, naše škola se letos zúčastnila 
poprvé a hned s tak velkým úspěchem, kdy 
po vítězství v  okresním kole postoupili dál 
a toto je výsledek. Ivana Chaloupková

lyžařský výcvik
Žáci 7. tříd i  jejich spolužáci z vyšších roč-
níků ZŠ Komenského v této divné zimě ne-
zimě úspěšně zvládli sjezdový i  snowboar-
dový výcvik. Kurz probíhal na sjezdovkách 
v Olešnici v Orlických horách pod vedením 
zkušených učitelů - instruktorů lyžování.

exkurze do Geoparku v Praze
Žáci 9. ročníku poznávali v  Praze historii 
naší planety Země, její vývoj a složení. Pro-
gram obsahoval prohlídku Geoparku insta-
lovaného v  Botanické zahradě University 
Karlovy Na Slupi, návštěvu tamních sklení-
ků a expozici Geosvěta se sbírkami unikát-
ních minerálů a zkamenělin z celého světa.

Hana Entová

Škola ZŠ Komenského 11, Ústí nad Orlicí je 
zapojena do ekologických projektů Recyklo-
hraní, také se účastní dlouhodobé soutěže 
Zelený ParDoubek. Hana Entová

mezi námi děvčaty
V  6. ročníku proběhl v  březnu výchovně-
-vzdělávací program o dospívání. Paní Mgr. 
Alena Blažková si s dětmi povídala o neleh-
kém dospívání, pubertě, tělesných i citových 

změnách, o  zdravém životním stylu, hygi-
eně. Přednáška probíhala zvlášť pro dívky 
a  zvlášť pro chlapce, aby se zamezilo studu 
a rozpakům.

Přednáška o tibetu
V pátek 7. února navštívila žáky 4. ročníků 
Štěpánka Pecháčková z  obecně prospěšné 
organizace Most. Tato organizace se zabývá 
rozvojovou a  humanitární pomocí v  indic-
kých Himálajích a Tibetu. Děti se na poutavé 
přednášce dozvěděly o  konkrétní podpoře 
místních škol a  zlepšování životních pod-
mínek dětí, nomádů, tibetských uprchlíků 
i starých lidí. Autentické fotografie, poutavé 
videoukázky a  typické předměty dovezené 
z  Tibetu se postaraly o  jedinečný zážitek 
a  setkání s  reálným pohledem na tuto část 
světa.  Ma.Vinzensová

záKladní šKola tŘebovsKá
anglická soutěž
V období od listopa-
du do ledna se žáci 
pátého ročníku naší 
školy zapojili do in-
ternetové soutěže 
Cambridge Compe-
tition 2013-14. Do 
soutěže se přihlásilo 161 soutěžních sku-
pin, ale pouze polovina, včetně naší sku-
piny, splnila všechny úkoly. Učebnicová 
angličtina k  plnění úkolů nestačila, bylo 
třeba zapojit všechny síly, různé čtenářské 
strategie, zkušenosti z  jiných předmětů 
a také prokázat schopnost pracovat a mys-
let v angličtině. Mgr. Ivana Krátká

veselé zoubky
Dne 4. 3. 2014 absolvovali prvňáčci pre-
ventivní program, který pro ně připravila 
DM DROGERIE. Během akce děti zhlédly 
naučné DVD „Hurvínkův bolavý zub“, na 
modelu se naučily správnému čištění zubů 
a splnily závěrečný testík vyplývající z in-
formací během programu. Jako dárek ob-
držely děti tašku, která obsahovala kartá-
ček a pastu na zuby, žvýkačky ……a další 
dárečky. Dagmar Pavlíčková

Chráníme lesy?
Sběr starého novinového papíru je na naší 
škole již tradicí. Za první pololetí školního 
roku 2013/2014 odevzdaly děti k recyklaci 
přibližně 4,5 tuny. Možná nevíte, že na vý-
robu 1 tuny papíru je potřeba asi 64 stro-
mů. Kolik stromů již děti zachránily? Sami 
si spočítejte, není to málo. A jaký je to kus 
lesa se pokusí děti zjistit v dubnu, kdy naše 
Země slaví svůj svátek.

Dagmar Pavlíčková, Dana Krátká

Klapka 2014
Chlapci z fotokroužku Martin Hübl, Matěj 
a Michal Špitálský zaslali několik fotografií 
do fotosoutěže Klapka 2014. Mezi téměř 
180 fotografiemi se neztratili a  získali 
Cenu poroty. Jarmila Šamánková

záKladní uměleCKá šKola Jar. KoCiana
„ Pošťácká pohádka “ – premiéra drama-
tického oboru
čtvrtek 3. dubna v 18:00 hod. – učebna LDO
absolventský recitál žáků ii. stupně
Marcela Diblíková, Monika Krahulcová – 
klavír, Kateřina Skalická - flétna 
pátek 4. dubna v 18:00 hod. – koncertní sál 
ZUŠ
hudební besídka žáků hudebního oboru
pondělí 7. dubna v  17:00 hod. – koncertní 
sál ZUŠ
Krajská přehlídka dětských skupin scénic-
kého tance
úterý 8. dubna od 14:00 hod. – Roškotovo 
divadlo
tančíme pro radost
pátek 11. dubna v  17:00 a  19:30 hod. – 
Roškotovo divadlo
Koncert klubu přátel hudby – bývalí žáci 
zuš
úterý 15. dubna v 19:30 hod. – koncertní sál 
ZUŠ 
absolventský recitál žáků ii. stupně
L. Barvínek – klavír, B. Vašátková - kytara

čtvrtek 17. dubna v 18:00 hod. – koncertní 
sál ZUŠ
bakalářský koncert lucie Kubátové - klavír
pátek 18. dubna v 18:30 hod. – koncertní sál 
ZUŠ 
třídní hudební besídka žáků hudebního 
oboru paní uč. věry matějů - kytara
středa 23. dubna16.00 v  17:00 hod. – kon-
certní sál ZUŠ
absolventský recitál žáků ii. stupně – pě-
vecký večer
Veronika Motlová, Adéla Čáslavková,  
Tereza Župová, Antonín Štěpánek
pátek 25. dubna v 17:00 hod. – koncertní sál 
ZUŠ
hudební besídka žáků hudebního oboru
pondělí 28. dubna v 17:00 hod. – koncertní 
sál ZUŠ

Základní umělecká škola Jar.Kociana, 
Smetanova 1500, 562 01 Ústí nad Orlicí, 

tel.: 465 569 551, www.ZUSUO.cz
e-mail: info@zusuo.cz

záPis dětí do zuš Jar. KoCiana

Základní umělecká škola Jaroslava Kociana v Ústí n.O., Smetanova 1500 
VYHLAŠUJE ZÁPIS DĚTÍ

hudební obor, sÓlový a sborový zPěv
taneČní obor

výtvarný obor
Pro děti, které nastupují do 1. třídy ZŠ do přípravné hudební výchovy, a pro starší přímo 

do ročníku daného oboru
literárně dramatiCKý obor

Pro děti z 1. třídy ZŠ a starší a studenty středních škol

PŘIHLÁŠKY jsou k dispozici v kanceláři školy, u vyučujících v ZUŠ a na www.zusuo.cz. 
Vyplněné přihlášky odevzdejte do ZUŠ NEJPOZDĚJI do 16. května 2014.

Přijetí do ZUŠ bude zveřejněno 23. června 2014 vyhláškou školy.
Přehled o činnosti školy a více informací naleznete na našich webových stránkách 

www.zusuo.cz. Reagujeme i na pozdější přihlášky.
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ProJeKt sPoluPráCe s ČesKou Filharmonií
Symfonický orchestr Decapoda Základní umělecké školy Jaroslava Kociana 
v Ústí nad Orlicí byl na základě svých dosavadních úspěchů vybrán k účasti 
na společném projektu České filharmonie a Asociace základních uměleckých 
škol ČR, který se rozbíhá v rámci oslav Roku české hudby a chce poukázat na 
důležitost výuky v základních uměleckých školách v dnešní době.
Velkým úspěchem je již samotná nominace tohoto orchestru - projektu se 
mají účastnit pouze čtyři žákovské orchestry z celé České republiky (kromě 
Decapody je to Symfonický orchestr ZUŠ Liberec, Symfonický orchestr ZUŠ 
Jihlava a Mladí brněnští symfonikové ze ZUŠ Zbyňka Mrkose, Brno).
Členové výše uvedených orchestrů mají za úkol nastudovat následující kon-
certní program:
B. Smetana: Hubička – Předehra, A. Dvořák: Slovanský tanec č. 6 D dur, B. 
Smetana: Prodaná nevěsta – Polka, A. Dvořák: Novosvětská symfonie - 1. 
věta, A. Dvořák: Slovanský tanec č.8
Krátce před koncerty, které by se měly uskutečnit 24. června 2014 (předběžně 
v  15:00, 16:00 a  17:30 hodin) na Hradčanském náměstí v  Praze, proběhne 
soustředění všech nominovaných orchestrů. Společné zkoušky povede pan 
dirigent L. Cigler. Jedna z těchto zkoušek bude probíhat pod taktovkou pana 
dirigenta J. Bělohlávka, který na posledním z koncertů bude dirigovat 1. větu 
z Novosvětské symfonie A. Dvořáka.
Pro členy žákovských symfonických orchestrů bude tato akce nezapomenu-
telným hudebním zážitkem. Naskytne se jim příležitost zahrát si pod taktov-
kou vynikajících dirigentů, a navíc budou v každé nástrojové skupině spolu-
pracovat s profesionálními hráči - filharmoniky.
Zapojení do toho významného projektu je nejenom velkým úspěchem, ale 
též motivací pro další práci. Mladé muzikanty čeká období naplněné tvrdou 
a svědomitou přípravou, která však bude zúročena hlubokými zážitky ze spo-
lečného setkávání, nových přátelství a pocity muzikantské sounáležitosti.

Blahopřejeme členům a vedení symfonického orchestru Decapoda k této nomi-
naci a přejeme hodně trpělivosti a úspěchů.  DaB.

naši bývalí studenti  
nám neJsou lhosteJní! 

Už když jsem poprvé vstoupila do Gymnázia v  Ústí nad 
Orlicí, přišlo mi něčím výjimečné. Zanedlouho jsem zjisti-
la proč. Nikdo není nikomu lhostejný. 
O tom se přesvědčuji stále. Již od druhého pololetí ze všech 
sil střádáme drobné a víčka, abychom pomohli lídě Ja-
vůrkové, naší bývalé spolužačce, slečně na vozíku. Dobu 
jsem přemýšlela, jak napsat tento článek, aby nepůsobil 
jako všechny ostatní výzvy o  pomoc potřebným. Ráda 
bych, abyste vy všichni věděli, že Lída sama rozdává radost 
a smích, pomáhá, kde se dá. Poprosila jsem ji, aby mi na-
psala, jak probíhá její den – tady je. Přesvědčte se o její síle. 
Jsou to již skoro čtyři roky, co jsem opustila brány gymná-
zia, do něhož se vy ráno co ráno vracíte. A  třebaže se mi 

i  teď občas zdává 
o zkoušení, v němž 
mám jmenovat 
husitská tažení, 
a  pochopitelně nic 
nevím, ony dny 
mezi zdmi byly 
jednoduše skvě-
lé. Jelikož mám 
spinální svalovou 
atrofii, což je gene-
tické onemocnění 
v  podstatě bránící 
růstu svalů, jsem 
při veškerých běž-
ných činnostech 
odkázána na po-
moc druhých. Nut-
no podotknout, že 
i  v  tom měli pro-
fesoři a  spolužáci 

pochopení, ačkoliv mne tento handicap ze značné části vylu-
čuje z kolektivu. Ne každé akce se mohu účastnit, ne každý 
cíl výletu není v balení se schody. A tak se do světa podívám 
hlavně díky počítači, který umožňuje komunikaci jak s mými 
vrstevníky vesměs studujícími na vysoké, tak s  někým na 
opačném konci světa.
Internetem tedy pluji už nějaký ten pátek a  díky možnosti 
spolupracovat s webem pro děti provázím při prvních krůč-
cích na něm nejedno malé dítko. Což mne dostává do mnoha 
zábavných situací. Opravdu jsem si nemyslela, že někdy skr-
ze fotografii pračky budu radit, jak vyprat záclony mamince 
k svátku, v přímém přenosu pomáhat vařit puding nebo kon-
trolovat úkoly. Ty se mi navzdory ukončené školní docházce 
skutečně nevyhýbají a mám pocit, že referátů denně napíšu 
víc než v době studia. (Taky jsem konečně přečetla povinnou 
literaturu.)
Vždy se však nejedná o úsměvné chvíle a řešit krizové situace 
či trestní činnost není občas zrovna relaxační záležitostí. Na-
štěstí se ráda podívám 
do světa, pokud je to tedy možné, a tak se sem tam se stejně 
„otročícími“ setkáme a pobavíme o nových metodách zvlá-
dání rozjívených puberťáků. Postěžujeme si, dojdeme ke sho-
dě v názoru, že bychom je všechny nejraději uškrtili, a zase 
jedeme domů. Možná jste mne už potkali, nebo mne dokonce 
znáte, aniž byste o tom věděli. Každopádně – ta věčně nestí-
hající, cosi studující či píšící brýlatá rudovláska vypadající 
tak na devět jsem já.
zveme vás na benefiční vystoupení divadelního student-
ského souboru veselé zrcadlo, které se uskuteční v nedě-
li 27. dubna v 18:00 hodin v roškotově divadle. veškerý 
výtěžek bude předán lídě Javůrkové. 

Šárka Sychrová, Gymnázium Ústí nad Orlicí
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automobilní šKola na duKle PoŘádala reGionální Kolo matematiCKé soutěže
Krajský úřad 
Pardubické-
ho kraje, od-
bor školství, 

mládeže a  sportu, ve spolupráci s  Jednotou 
českých matematiků a fyziků, pobočka Par-
dubice, a  Střední školou automobilní Ústí 
nad Orlicí, uspořádal 18. března 2014 již 32. 
ročník regionální matematické soutěže pro 
žáky středních odborných škol, středních 
odborných učilišť a středních integrovaných 
škol.
Soutěž již tradičně organizačně zabezpečo-
vali učitelé Střední školy automobilní Ústí 
nad Orlicí, na úseku teoretické výuky na 
Dukle. 

Zúčastnilo se celkem 233 žáků z 28 středních 
škol nejen Pardubického kraje, ale i  krajů 
sousedních, z každé školy se mohli v každé 
kategorii zúčastnit nejvýše dva soutěžící, 
kteří byli rozděleni do těchto kategorií:
Kategorie U1, U2, U3 - žáci tříletých učeb-
ních oborů.
Kategorie S1, S2, S3, S4 - žáci studijních obo-
rů.
Kategorie N1, N2 - žáci nástavbového studia. 
V každé kategorii bylo vyhodnoceno pořadí 
jednotlivců i jednotlivých škol.
Díky dobré organizaci proběhlo bezpro-
středně po ukončení soutěže opravení prací 
a vyhlášení výsledků, takže žáci mohli z Ústí 
nad Orlicí cestovat domů již s vědomím své-

ho umístění, nejlepší matematici si převzali 
i diplomy a věcné ceny. 
Kompletní výsledkové listiny jsou ke stažení 
na webu http://www.skola-auto.cz. Na tomto 
webu naleznete také další informace v sekci 
Aktivity školy/Matematika, kde jsou i zadání 
soutěžních úloh a výsledkové listiny z před-
chozích ročníků.

S potěšením lze konstatovat, že výuka mate-
matiky není na středních odborných školách 
v  útlumu, jak by se z  médií dalo usuzovat, 
neboť školy s  nadanými žáky stále pracují, 
a tím zvyšují jejich uplatnitelnost v životě. 

Mgr. Aleš Odehnal

senior Klub PŘi CsP 
města Ústí n.o.

Čtvrtek 3. dubna – CestoPisná PŘed-
nášKa. Ve spolupráci s  Klubcentrem Vás 
zveme na cestopisnou přednášku Ing. R. Jir-
ků a  A. Kantorové „20 tisíc mil po Rusku“. 
Přednáška se koná v  Roškotově divadle od 
19:00 hod., vstupné pro člena SK 45 Kč, Hlá-
sit se můžete v kanceláři SK v úterý od 10:00 
do 12:00 hod., akci zajišťuje paní Bílková.
středa 9. dubna – PŘednášKa 
v  Knihovně. V  rámci cyklu Akademie 
volného času zveme naše členy do knihov-
ny na přednášku doc. PhDr. M. Mackové 
na téma „Redemptoristé na východě Čech 
v 19. stol“. Začátek přednášky je v 18:00 hod., 
vstup volný.
Čtvrtek 10. dubna – seznámení 
s  „městsKou Kartou“. Pracovnice 
Tepvosu paní M. Vojvodíková podá infor-
mace o  systému a  využití „Městské karty“. 
Setkání se koná v  jídelně Centra sociální 
péče města Ústí n.O., Na Pláni 1343 od 14:00 
hod. Připravte si dotazy k využití karty, vstup 
volný.
Čtvrtek 17. dubna – CYKlovýlet 
brandýs n.o. Sraz účastníků je ve 13:30 
hod. u  Penzionu, Na Pláni 1343, ve 13:40 
hod. u Sporthotelu a ve 13:50 hod. v Kerhar-
ticích „U Kačera“. Trasa je vhodná pro všech-
ny, tempo bude uzpůsobeno (je vhodné vzít 
si přilbu, kdo má). V cíli společné posezení 
(cukrárna). Dobrou náladu a peníze s sebou! 
Akci zajišťují pan Hošek a paní Tomanová.
Čtvrtek 24. dubna – odPolední výlet 
do ČesKé tŘebové. Návštěva městské-
ho muzea, posezení v „Pivovaru Faltus“. Při-
hlášky se přijímají ve Sladkovně vždy v úterý 
od 10:00 do 12:00 hod. (1., 8., 15. a  22.4.). 
Platba zájezdu při přihlášení. Člen SK hradí 
40 Kč, nečlen 60 Kč (doprava a vstup), akci 
zajišťuje paní Bílková.
ODJEZDY AUTOBUSU: Hylváty ČSAO 13:00 
hod., Dukla prodejna 13:10 hod., Babyka 
13:15 hod., autobusové nádraží 13:20 hod., 
Tvardkova 13:25 hod., Penzion 13:30 hod.

PŘiPravuJeme
neděle 4. května – bYstŘiCe KladsKá. 
Senior klub zajišťuje účast seniorů na Dni 
Svatého Floriana v Bystřici Kladské. Odjezd 
autobusu kolem poledne, občerstvení zajiště-
no. Jízdní řád a přesný čas odjezdu se zájemci 
dozví při přihlášení a  na nástěnce SK. Při-
hlášky v počtu 9 seniorů se přijímají 8., 15., 
a  22. dubna ve Sladkovně od 10:00 – 12:00 
hod.

relaxační pobyty se senior klubem v Krko-
noších
Pec pod sněžkou – Penzion Jindřichův 
dům. Termín: 10. – 17.8. a 24. – 31.8., uby-
tování a  plná penze (jednotná strava), cena 
je 2 800 Kč
Janské lázně – modrokamenná bouda. 
Termín 23. – 30.8., ubytování a  plná penze 
(jednotná strava), cena je 2 800 Kč
Přihlášky pouze v  kanceláři Senior klubu, 
každé úterý od 10:00 do 12:00 hod. Při při-
hlášení se bude platit záloha 1 000 Kč. Akci 
zajišťuje a bližší informace podá paní Šamšu-
lová, tel.: 722 475 129

Kontakty na sK: pí Šamšulová 722 475 129, 
pí Bílková 722  475  132, pí Tomanová 
731 601 548, p. Hošek 734 188 853, pí Dia-
nová 722 475 131
Těšíme se na Vaši účast!!
Za výbor Senior klubu JUDr. Zdeněk Ešpandr

PozvánKa do Centra 
soCiální PéČe 

města Ústí n.o.
zveme vás dne 15. dubna do jídelny 
Chráněného bydlení, na Pláni 1343, kde 
si od 12:30 hodin můžete nabarvit ve-
jdunky a vyrobit si drobnou velikonoční 
dekoraci. S sebou si přineste vyfouklá va-
jíčka, popřípadě drobné dekorační ozdůb-
ky, dle toho, co si budete chtít vyrobit. Těší 
se na Vás kolektiv pracovníků Chráněného 
bydlení.

Jana Ešpandrová, ředitelka CSP

ČesKý Červený KŘíž 
senior doPrava ČČK
Senior doprava ČČK je ur-
čena seniorům, osobám 
zdravotně oslabeným 
a  rodičům s dětmi k ná-
vštěvě lékaře, úřadu, na 
nákup, ke kadeřnici…
Senior dopravu ČČK lze 
objednat v  pracovní den před plánova-
nou jízdou (v den jízdy bez záruky) na tel.: 
774 412 117.
Senior doprava je provozována každý pra-
covní den od 7:00 do 15:30 hodin. Perma-
nentky jsou k  dostání na ČČK, Kopeckého 
840, nebo v Informačním centru města v bu-
dově radnice. Senior doprava ČČK je provo-
zována za podpory města Ústí n.O. a Pardu-
bického kraje.
Centrum Pro život – vzdělávací, re-
laxační a  volnočasové centrum nejen pro 
seniory. Akce jsou určeny široké veřejnosti 
a konají se v budově ČČK, Kopeckého 84O

1.-30. dubna – duhová výstava, vý-
stava voskových obrazů dětí ze Speciální zá-
kladní školy v Ústí n.O. Výstava je otevřena 
každý pracovní den od 7:00 do 15:30 hodin 
ve Společenském centru ČČK, vstupné dob-
rovolné
3.dubna – den otevŘenýCh dveŘí, 
přijďte si prohlédnout naše prostory a  se-
známit se s činností ČČK, od 9:00 do 17:00 
hodin
10. dubna – drátKování – šikovné ru-
čičky, výtvarná dílna od 14:00 hod. ve Spole-
čenském centru ČČK, vstupné 30 Kč
8. – 11. dubna – veliKonoČní výsta-
va, velikonoční výrobky dětí ze školských 
zařízení ve městě, MC Medvídek, Péče o du-
ševní zdraví a dalších, ukázky malování veli-
konočních kraslic, obháčkování vajíček. Vý-
stava se koná v zasedací místnosti městského 
zastupitelstva, budova radnice a otevřena je 
od 9:00 do 17:00 hod. Akce se koná za pod-
pory města Ústí n.O.
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16. dubna – CYKlovýlet Po oKolí 
Ústí n.o., sraz účastníků ve 13:00 hod., cíl: 
Brandýs n.O. – Choceň (návštěva Městské-
ho muzea v Chocni), vedoucí výletu pan Ivo 
Preclík
18. dubna – výroba PŘáníČeK – šikov-
né ručičky, výtvarná dílna s výrobou přání-
ček ke Dni matek, od 14:00 hod. ve Společen-
ském centru ČČK, vstupné 30 Kč
22. dubna – odPolední vYCházKa 
po okolí města, délka vycházky cca 2 hodiny, 
sraz před budovou OS ČČK ve 14:00 hod., 
vedoucí akce pí Zdena Urbanová
25. dubna – ČaroděJniCKé Posezení 
– let ČaroděJniC, přijďte na čarodějnic-
ké posezení – občerstvení – křapáčové hody, 
opékání, zábava zajištěna od 14:00 do 18:00 
hod. na zahradě ČČK. V  případě špatného 
počasí se sejdeme ve Společenském centru

Pravidelné akce – společenské centrum 
ČČK
Kavárnička – Centrum setkávání: každý 
pátek od 8:00 do 15:30 hod.
masáže klasické, havajské, reflexní tera-
pie a Shiatsu, bližší info a objednání na tel.: 
775 112 998
snoezelen: relaxační, multismyslová 
místnost, bližší info a  objednání na tel.: 
775 112 998, vstupné 30 Kč za 1 hodinu/osoba

bližší informace o akcích Centra pro život 
na www.cckuo.cz Centrum pro život je za-
pojeno do programu senzační senior sen-
sen. změna programu vyhrazena.
Kavárnička v domově důchodců je otevře-
na denně kromě pondělí od 13:00 do 16:00 
hod.

nové služby pro vás – úklidové služby, ho-
dinový manžel: bližší info a objednání služ-
by na tel.: 773 001 088

PŘiPravuJeme – letní táborY ČČK
3. – 13.8. – 10 dní v obci Jívka
3. – 10.8. – 7 dní v obci Jívka
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR Ústí nad Orlicí 7. – 11.7.

Bližší informace a přihlášení na OS ČČK ÚO, 
Kopeckého 840, tel.: 775 112 998, nebo 
ustinadorlici@cervenykriz.eu, www.cckuo.cz

Centrum Pro zdravotně Postižené 
a seniorY PardubiCKého KraJe, o. P. s.,

detašované pracoviště Ústí nad orlicí

nabízí tYto službY:
soCiální rehabilitaCe je zajišťová-
na těmito způsoby:
internetovou učebnou, kde zdravotně po-
stižené osoby a seniory bezplatně naučíme 
základní obsluhu na osobním počítači a vy-
hledávat si potřebné informace na interne-
tu. Služba je poskytována každý všední den 
od 8:00 do 16:00 osobám se zdravotním 
postižením od 19let do 64 let a  seniorům. 
Služba je poskytována bezplatně.
Kurz základy znakového jazyka – zdra-
votně postižené osoby a  senioři zde mají 
možnost naučit se základy znakového jazy-
ka. Kurz probíhá každé pondělí od 15:00 do 
16:00 v internetové učebně. Kurz je zdarma!!
doprovody – v  případě potřeby nás kon-
taktujte a my Vás doprovodíme k lékaři, na 
úřady. Služba je určena pro zdravotně po-
stižené osoby a seniory. Služba je bezplatná.
osobní asistenCe je určena osobám 
se zdravotním postižením a seniorům, kte-
ré potřebují pomoc při zvládání každoden-
ních situací. Služba je poskytována osobám 
od 1 roku věku včetně starších seniorů nad 

80 let se sníženou soběstačností z  důvodů 
zdravotního postižení, nemoci nebo věku.
odborné soCiální Poradenství 
uživatelé se na nás mohou obrátit s nejrůz-
nějšími dotazy a  problémy, které vznikly 
v  důsledku jejich nepříznivé sociální nebo 
zdravotní situace. Mohou se na nás obrátit 
osobně, telefonicky, e-mailem nebo poštou. 
Také nabízíme prodej baterií do sluchadel 
za výhodnou cenu.
PŮJČovna KomPenzaČníCh Po-
mŮCeK Pro děti se zdravotním 
Postižením k  dispozici máme mecha-
nický vozík, chodítka, dětské berle, speciál-
ně upravené kolo a pojízdnou polstrovanou 
sedačku.
Kde nás najdete: Čs. armády 1181 
(vysoká 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 pracovník, tel.: 775 693 983, 
e-mail: barbara.mejdrova@czp-pk.cz

svaz PostiženýCh CivilizaČními Chorobami, zo Ústí n.o.
Pozvánka na jarní členskou schůzi, která se koná ve čtvrtek 3. dubna v jídelně bývalé Perly 
od 14:30 hodin.
Pozvánka na zájezd do Polska – na tržnici Kudowa zdroj – úterý 15. dubna, cena je 130 Kč.
Odjezd: Hylváty ČSAO v 6:45 hod., Dukla v 6:50 hod., Družba v 6:55 hod., Tvardkova v 7:00 
hod., nádraží ČSAD v 7:05 hod. Zájemci se mohou přihlásit vždy v úterý od 11:00 hod. ve 
Sladkovně, nebo telefonicky na č. 737 378 815. Na Vaši účast se těší členové výboru ZO SPCCH

stomatoloGiCKá 
Pohotovost

5.-6. dubna – mudr. milena židková, 
Kollárova 605, Choceň, tel.: 465 471 223
12.-13. dubna – mudr. milena břízová, 
Na Štěpnici 999, ÚO, tel.: 465 525 210
19.-20. dubna – mudr. valent dostál, 
Smetanova 1390, ÚO, tel.: 465 523 877
21. dubna – mddr. anna drdová, 
železniční poliklinika, ČT, tel.: 723 036 370
26.-27. dubna – mddr. eva duchečková, 
F.V.Krejčího 405, ČT, tel.: 465 534 555
1. května – mudr. Květoslava Fialová, 
železniční poliklinika ČT, tel.: 723 036 370

Naši uživatelé navštívili dva plesy. Nejdříve 
to byl ples ve Svitavách, kde se uživatelé pre-
zentovali tanečním vystoupením, které mělo 
velký úspěch. Tento ples pořádalo SPMP 
společně s  Domovem na rozcestí  Svitavy. 
Druhý ples se konal ve Dvoře Králové a také 
ho pořádala Společnost pro podporu osob 
mentálním postižením.
Ve čtvrtek 27.2. navštívili naše zařízení stu-
denti SZŠ v  Ústí nad Orlicí v  přestrojení 
za lidové masopustní masky  pod vedením 
paní uč. Kaplanové a  předvedli krátké, ve-
selé vystoupení nazvané ,,Masopustní rej“. 
Se SZŠ máme dlouhodobou spolupráci a to 
v rámci praxí. Studenti k nám docházejí na 
odbornou praxi a to v oboru zdravotní asi-

stent a v oboru sociální činnost. Na odbor-
né praxi si studenti osvojují a  seznamují se 
s přímou péčí o uživatele ( soběstačnost, do-
pomoc při: sebeobsluze, stolování, hygieně, 
komunikaci ...). My naopak využíváme po-
zvání zdravotnické školy. Na podzim to byla 
Abilympiáda, Dny otevřených dveří ve škole, 
a  také jsme se zapojili  s  vedením školy do 
jejich Projektů. Tato spolupráce nám přináší 
dobré výsledky, zpětnou vazbu od studentů 
i pedagogů.
Dále se připravujeme na 12. ročník TANEČ-
NÍHO MARATÓNU, který pořádá Speciální 
základní škola, mateřská škola a  praktická 
škola v Ústí n. Orlicí. 

H.Zastoupilová, ved. přímé péče

rodinné Centrum srdíČKo
Provozní doba: během této doby začátky programů cca 9:30-10:00 hod., 
pobytné 30Kč/1 dítě, 40Kč/více dětí
PO: 8:30 – 12:00 hod. – HERNA, VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DOSPĚLÉ
ST: 8:30 – 12:00 hod. – HERNA, PROGRÁMEK PRO DĚTI – zpívání, vyrábě-
ní, pohyb
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PÁ: 8:30 – 12:00 hod. – HERNA, ANGLIČ-
TINA PRO DĚTI, kontakt: Mgr. J. Marková, 
tel.: 777 656 047
Pondělní výtvarné dílnY (cena 
dle spotřeby materiálu)
Po 7.4. v 10:00 hod. – Jarní deKoraCe i. 
- ozdobné květináče, věnce na dveře, vázičky 
na jarní květy
Po 14.4. v 10:00 hod. – Jarní deKoraCe ii.
Po 28.4. v 10:00 hod. – Jarní deKora-
Ce iii.
odPolední ProGramY (multifunkční 
sál, 1. patro)
Pá: 16:00 – 18:00 hod. – Klub eXit – pro 
mládež, kontakt: J. Procházka, 
tel.: 601 592 935
Pá: 18:00 – 24:00 hod. – Klub desKo-
výCh her s kavárnou, 
kontakt: Bc. D. Dostrašil, tel.: 603 913 885

Jednorázové aKCe
st 2.4. od 17:00 hod. – setKání drC, 
herna RC
st 16.4. od 10:00 hod. – burza náPa-
dŮ: vaŘíme zdravě a Chutně
Po 21.4. v  9:55 hod. – veliKonoČní 
výlet do ChoCně, sraz na nádraží ČD, 
bližší info v RC
Po 28.4. ve 20:00 hod. – dámsKá Jízda, 
herna RC

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

Práci Rodinného centra Srdíčko podporuje 
MPSV, Pardubický kraj a město Ústí nad Or-
licí.

živá Knihovna v Ústí 
nad orliCí

Křesťanské církve v Ústí nad Orlicí, Městské 
muzeum a  Městská knihovna vás zvou do 
Hernychovy vily v pondělí před Velikonoce-
mi, 14. dubna od 13:00 do 17:00 hodin, do 
„Živé knihovny“ na téma Kniha knih. Ná-
vštěvníci (=čtenáři) se budou moci setkat 
s  desítkou pozvaných osobností (=živými 
knihami), které si mohou rezervovat u vstu-
pu. Knihovník (=dobrovolník Živé knihov-
ny) čtenáře přivede k  vybrané živé knize 
a čtenář se může dozvědět její unikátní pří-
běh / zkušenost. Všechny živé knihy ve svém 
životě používají Bibli - Knihu knih. Většina 
našich knih mluví česky, k  ostatním jsme 
schopni zajistit tlumočníka. Pro čtenáře če-
kající na svou knihu navíc nabízíme zajíma-
vou zkušenost: vyzkoušet si ruční tiskařský 
lis, kopii lisu z muzea Bible kralické z Kralic 
nad Oslavou. Účast na happeningu je zdar-
ma, přejeme vám inspirativní čas s  našimi 
živými knihami.

Další informace: Daniel Dostrašil, 
tel.: 603913885

zPrávY z havlíČKa
Kerhartická sokolovna přivítala 22. úno-
ra takřka osmdesát masek na tradičním 
Dětském karnevalu. K  vidění byly masky 
tradiční, jako jsou princezny a  vodníci, 
přidaly se Fiony, Pipi dlouhé punčochy, 
vojáci a šatní moli a k tomu navrch přišlo 
i  hodně „kombojů“. Maskované i  nemas-
kované děti si mohly zasoutěžit o  sladké 
odměny, zatančit si a  z  tvarovacího ba-
lónku si vymodelovat pejska. K soutěžení 
jsme vyzvali i  hravé rodiče a  opravdu se 
koláči k  mincím prokousávali se ctí. Vr-
cholem odpoledne, které vtipným slovem 
doprovodil moderátor Ondra Štantejský, 
byla promenáda masek a  společné focení 
dětí. Děkujeme všem zúčastněným za pěk-
né odpoledne a především děkujeme vel-
kým i malým sponzorům a městu Ústí nad 
Orlicí za podporu.  Za o. s. Havlíček Mgr. 

et Mgr. Hana Hanusová 

mateŘsKé Centrum medvídeK
CviČení Pro ro-
diČe s  dětmi od 
4 měsíců do cca 2 let 
pro předem přihláše-
né: pondělí 7., 14. a 28. 
dubna
4-5měs. 8:15 hod, 5-8.
měs. nelezoucí 8:45 

hod,8-12měs. lezoucí 9:00 hod, 13-18měs. 
chodící 9:45 hod. Přijďte si s dětmi zacvičit 
pod vedení fyzioterapeutky Veroniky Hof-
manové. Hlaste se prosím předem a pro bliž-
ší info volejte 602 673 382. 
KavárniČKa: úterý 8. dubna od 9:00 hod. 
Máte nějaké nápady nebo připomínky k cho-
du centra? Můžete něco naučit ostatní ma-
minky? Přijďte se s námi podělit.
veliKonoČní výstava ČČK: úterý 
8. - čtvrtek 11. dubna od 9:00 do 17:00 hod. 
v Galerii pod radnicí. Nenechte si ujít tradič-
ní výstavu pořádanou ČČK, kde bude vysta-
vovat i naše MC. 
resusCitaCe dětí a  dosPělýCh: 
středa 9. dubna od 9:30 hod. Milí rodiče, víte, 
jak poskytnout první pomoc svému dítěti 
nebo dospělému? Členové ČČK vás to naučí 
a zodpoví Vaše dotazy. K dispozici bude figu-
rína, na které si budete moci resuscitaci sami 
vyzkoušet.
netradiČní KrasliCe: středa 9. dubna 
od 15:00 hod. Ukážeme si několik netradič-
ních způsobů, jak nazdobit kraslice. 
síla a  léČivá moC KamenŮ: sobota 
12. dubna od 14:00 do 18:00 hod. Doraz-
te v  sobotu na přednášku Ládi Skřivánka. 
S sebou papír a tužku na poznámky, bude co 
psát. Kameny je možné si osobně osahat – 
procítit, koupit, …
bezPlenKová KomuniKaČní me-
toda: středa 16. dubna od 10:00 hod. 
Pavlína Marešová a Lenka Suchomelová nám 
představí metodu založenou na potřebách 
dítěte, jejímž základem je komunikace. 
Kouzlo dotYKu...: středa 16. dubna od 
16:30 – 18:00 hod. ...aneb přijďte si procítit 
úžasnou sílu pozitivního dotyku skrze ma-
sážní sestavu a dotykové hry. Určeno pro ro-

dětsKý Klub FialKa
Dětský klub Fialka poskytuje krátkodobé, 
dlouhodobé, pravidelné i  nepravidelné 
hlídání dětí. Nástup možný kdykoli během 
roku po předchozí telefonické či osobní 
domluvě (den předem). Najdete nás v ul. 
Polská 1308, v bývalém domě služeb „Na 
Louži“ (dříve kadeřnictví), 562 06 Ústí nad 
Orlicí. 
Náš klub férově podporuje Konzum a Par-
dubický kraj. 
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 

Od března 2014 nabízíme v  prostorách 
dětského klubu Fialka kurzy angličtiny pro 
děti od 2,5 let. Děti se seznamují s anglič-
tinou formou her, písniček, příběhů, kon-
verzace. Každé úterý od 10:15 do 11hod. 
Více informací na www.holmes-english.cz, 
tel.: 737 744 975

diče a děti od 4 do cca 12 let, instruktor MISP 
A. Pulkrábková. Cena 60,- Kč
Pletení z  PaPíru – kroucené pletení: 
středa 23. dubna od 15:00 hod. Naučíme se 
další způsob pletení z papíru, tzv. Kroucené 
pletení a vyzkoušíme si věneček. 
„dítě v  ÚCtě PŘiJmout ...“: středa 
23. dubna od 17:30 hod. Přednáška a  bese-
da nejen o Waldorfské pedagogice s Mgr. T. 
Smolkovou, zkušenou pedagožkou, ředitel-
kou MŠ Maitrea a  členkou poradního sbo-
ru pro předškolní pedagogiku při MŠMT. 
Vstupné 50,- Kč
šála z triČKa: středa 30. dubna od 15:00 
hod. Doneste si s sebou staré hladké bavlně-
né triko a vyrobte si módní doplněk. 

Provozní doba:
Pondělí od 8:00 do 12:00 hod - Cvičení s Ve-
ronikou pro předem přihlášené
Úterý od 9:00 do 12:00 hod - Nemluvňátka – 
volná herna bez programu
Středa od 9:00 do 12:00 hod - Předškolkáček 
– přednášky + zpívánky + herna
Středa od 15:00 do 18:00 hod - Předškolká-
ček – výtvarná dílna pro rodiče + herna
Čtvrtek od 9:00 do 12:00 hod - Předškolká-
ček – malovánky + herna 

Kontakt: K. Fišarová 605/965463, M. Crhon-
ková 605/774569, medvidekuo@seznam.cz, 
www.medvidekuo.cz, FB – Mateřské centrum 
Medvídek

Za finanční podpory Města Ústí nad Orlicí, 
Pardubického kraje, Konzumu, Jsme tu doma, 
Iveco - Irisbus
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KlubCentrum Ústí 
nad orliCí

3d diGitální Kino máJ 
Středa 2. dubna v 19:30 hodin

non – stoP
Liam Neeson se vrací do akční role osamělé-
ho drsného hrdiny, který dostane v letadle 40 
000 stop nad zemí SMS zprávu, jíž nechybí 
síla rozpoutat napínavý akční thriller plný 
ďábelských zvratů. Titulky. Vstupné 100 Kč

Pátek 4. dubna v 19:30 hodin
10 Pravidel JaK sbalit holKu
Komedie režiséra Karla Janáka, ve které se 
v úlohách syna-žáka a otce-mentora setkáva-
jí Matouš Ruml a Miroslav Donutil. Vstupné 
120 Kč

Neděle 6. dubna v 17:00 hodin
zvonilKa a Piráti 3D
Ze světa Petra Pana přichází velkolepé dob-
rodružství o Zarině, chytré a ambiciózní víle, 
která se dostane do potíží, uteče ze země víl 
a spojí své sily s piráty.... Česká verze. Vstup-
né 155 Kč

Úterý 15. dubna v 19:30 hodin
PomPeJe 3D
Bohaté město prosperovalo a užívalo si pře-
pychu plnými doušky. Až do osudného 24. 
srpna roku 79 n. l., kdy se probudila sopka 
Vesuv a  v  bouři ohnivých erupcí pohřbila 
celé město a zaclonila slunce v pravé poledne. 
Česká verze. Vstupné 140 Kč

Středa 16. dubna v 19:30 hodin
Grandhotel budaPešŤ
Film s jedinečnou atmosférou nabízí zábavu, 
která žánrově plynule přechází mezi akční 
komedií, dramatem, romancí, detektivkou 
i  groteskou, to vše v  odzbrojujícím tempu. 
Titulky. Vstupné 100 Kč

Pátek 18. dubna v 19:30 hodin
300: vzestuP Říše 3D
*Pokračování epické ságy, vyprávěné úchvat-
ným vizuálním stylem úspěšné série „300“. 
Děj se přesouvá na nové bojiště – na moře, 
kde řecký král Themistokles, usilující o sjed-
nocení Řecka, vede bitvu, která zvrátí dosa-
vadní vývoj války. Titulky. Vstupné 100 Kč

Úterý 22. dubna v 19:30 hodin
Fair PlaY
Mladičká sprinterka Anna se stává členkou 
Střediska vrcholového sportu a  bez jejího 
vědomí jí začnou být podávány anabolické 
steroidy. Její výkonnost sice stoupá, ale obje-
vují se i první zdravotní problémy.... Vstupné 
80 Kč

Čtvrtek 24. dubna v 19:30 hodin
noe 3D
Výpravné katastrofické drama, které vám od-
vypráví jednu z nejstarších legend lidstva tak, 
jak jste ji ještě neslyšeli. Česká verze. Vstupné 
140 Kč

Pátek 25. dubna v 19:30 hodin
PoJedeme K moŘi
Rodinný příběh vyprávěný pohledem jede-
náctiletého kluka, který se chce stát filmařem 
a když dostane k narozeninám kameru, roz-
hodne se natočit svůj první film a stane se tak 
vypravěčem, kameramanem i režisérem hlu-
boce lidského příběhu o své rodině.Vstupné 
110 Kč

Neděle 27. dubna v 15:00 hodin
rio 2 3D
Tři vzácní modří papoušci s mláďaty žijí sice 
poklidně v brazilském Riu, ale jednoho dne 
se vydají do amazonské džungle na setkání 
s příbuznými. Tím skončí jejich přesvědčení, 
že jsou jedinými modrými papoušky na svě-
tě, ale v džungli na ně číhá i mnoho nebez-
pečí. Animovaný film. Česká verze. Vstupné 
140 Kč

Úterý 29. dubna v 19:30 hodin
DLOUHÁ Cesta DOLŮ
Na střeše věžáku, oblíbeném místě sebevra-
hů, se o  Silvestra setkají čtyři neznámí lidé 
a místo aby skočili, uzavřou dohodu, že spolu 
zůstanou minimálně do Valentýna.... Titulky. 
Vstupné 100 Kč

Cena vstupenky na 3D projekci nezahrnuje 
cenu brýlí (dospělí 29 Kč, děti 25 Kč, ke kou-
pi v  pokladně kina). 3D brýle lze používat 
opakovaně.

rezervace a  prodej vstupenek on-line na 
www.klubcentrum.cz. Předprodej: infor-
mační centrum v budově radnice, 
tel.: 465 514 271.

Pokladna kina je otevřena půl hodiny před 
začátkem představení – tel.: 736 503 566. 

inFormaCe: Klubcentrumv Ústí n.O., 
Lochmanova 1400, 
tel.: 465 521 047, 465 525 245, 
info@klubcentrum.cz

nabídKa PoŘadŮ – duben 2014 
Čtvrtek 3. dubna
19:00 hodin – Roškotovo divadlo
20 tisíC mil Po rusKu
Průřez všemi cestami po Rusku od roku 2003 
až do roku 2013, které podnikli Ing. R. Jir-
ků a A. Kantorová. Za poznáním cestují na 
motocyklu a terénním autem a díky tomu se 
podíváme i do oblastí, do kterých se „běžný“ 
turista nepodívá. Vstupné 65 Kč

Pátek 4. dubna
9:00 – 17:30 hodin – Kulturní dům
veliKonoČní JarmarK

Pondělí 7. dubna
19:30 hodin – Roškotovo divadlo
r. thomas: v Pasti, divadlo ve středu 
lanškroun, Orlická Thálie 2014 – 6. ročník
Děj s komediálními prvky se odehrává těsně 
před Vánocemi za sněhové bouře, která od-
řízla dům od okolního světa a komplikuje vy-
šetřování zločinu, ke kterému v domě dojde. 
Divadelní předplatné, vstupné 150 Kč

Úterý 8. dubna
14:00 hodin – Roškotovo divadlo
taneC, taneC …. 2014 – Krajská pře-
hlídka dětských skupin scénického tance, 
vstupné 50 Kč

Pátek 11. dubna
17:00 a 19:30 hodin – Roškotovo divadlo
tanČíme Pro radost, vstupné 80 Kč

11. – 12. dubna
cca od 19:00 hodin – Kulturní dům
roCKový FestiváleK – Přehlídka 
rockových, punkových… amatérských sku-
pin s  diváckou soutěží a  postupem na akci 
ÚSTÍ 2014, vstupné 60 Kč

Úterý 15. dubna
19:30 hodin – ZUŠ J. Kociana
KonCert mladýCh talentŮ – stu-
dentů konzervatoří Čr.
M. Keller – violoncello, Konzervatoř Praha, 
H. Švendová – kytara, flétna, Konzervatoř 
Pardubice, M. Jasanská – housle, Konzer-
vatoř Olomouc, P. Kubový – trubka, JAMU 
Brno, L. Kubátová – klavír, JAMU Brno. 
Koncertní předplatné, vstupné 120 Kč

Středa 23. dubna
19:30 hodin – Roškotovo divadlo
C.s. Forester: aFriCKá Královna, 
divadlo Palace Praha
Těžko by se hledal nesourodější pár, než jsou 
oni dva. Ostřílený lodník, toužící si v  klidu 
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a  závětří užívat života a  ona netoužící po 
ničem jiném, než po dobrodružství a  od-
vážných činech. Tito dva se souhrou náhod 
ocitnou spolu na jedné lodi, navíc v obklíče-
ní nepřítele. Hrají: L. Rybová a H. Čermák. 
Divadelní předplatné, vstupné 350 Kč

Pátek 25. dubna
19:00 – 23:00 hodin – Kulturní dům
taneČní PodveČer s  evou a  vaš-
Kem, skupina surF blansko, vstupné 190 
Kč
Sobota 26. dubna
15:00 hodin – Roškotovo divadlo
PohádKY na dobrý den, divadlo Po-
hádka Praha
Pohádkové leporelo na motivy klasických 
českých pohádek O třech bratrech a Ztrace-
ná královská koruna, vstupné 50 Kč

PŘedProdeJ vstuPeneK: Informační 
centrum v budově radnice, tel.: 465 514 271, 
rezervační systém on-line

inFormaCe: Klubcentrum v Ústí n.O., 
tel.: 465 521 047, 465 525245 i fax, 
www.klubcentrum.cz, info@klubcentrum.cz

z městsKého muzea
Městské muzeum opět v  dubnu 
mění výstavy. Zatímco v  hor-
ním patře Hernychovy vily stá-
le přibližujeme až do poloviny 
května dílo malujícího notáře 
VIKTORA FALTISE, který zemřel před 110 
lety a zasloužil se o stavbu hasičské zbrojnice 
v Ústí nad Orlicí, výstavní prostory v 1.NP se 
nově naplní výstavami souborně nazvanými 
3 x o  teXtilu. První část zpracovávaná 
muzejníky bude věnována 125. výročí na-
rození ústeckého vynálezce a textiláka Jana 
rollera, druhá část šicím strojům ze sbírek 
muzea. ve třetím sále se opět bude prezen-
tovat místní střední uměleckoprůmyslová 
škola, a to s vybranými technikami zaměře-
nými zejména na plošný textil a jeho široké 
využití. Celý soubor výstav bude otevřen 
vernisáží s kulturním programem ve čtvr-
tek 3. dubna od 17:00 hod.
Na konci dubna dozná změn i  Kocianův 
pokoj, který spolu s dalšími výstavními pro-
story v tomto podlaží bude věnován sochaři 
Q. Kociánovi. Životopisná část ponese název 
mládí Quida K. , prezentace jeho práce 

ateliér Quida K. Lze pou-
ze prozradit, že neotřelý pohled 
na tuto významnou osobnost 
obohatí v  průběhu jara a  léta 
ještě další akce. Náplň 2.NP vy-

hledávanou zejména patrioty dále doplní 
i sběratelsky a turisticky zajímavé Ústí na 
PohledniCíCh.Výstavy budou zpřístup-
něny veřejnosti dne 29. dubna po koncer-
tě žáků zuš ze třídy milušky barvínkové, 
který přesvědčí veřejnost o tom, že v ousti 
umíme stále housti!
Soubor textilních výstav a  prezentace akva-
relů Viktora Faltise potrvají do 18. května, 
výstavy věnované Quidu Kociánovi a  sbír-
ku pohlednic uvidí návštěvníci až do konce 
letních prázdnin. Více na stránkách muzea 
www.muzeum-uo.cz a v informační skříňce.
Přijďte se na naše město a  jeho obyvatele 
podívat z  jiného úhlu než ho dennodenně 
vnímáme, odhalujeme pro Vás jeho další za-
jímavé momenty z historie i současnosti.
Srdečně za muzejníky zve 

Jarmila Süsserová, 
ředitelka Městského muzea v Ústí nad Orlicí 

 zaChráněný žaKár 
Textil z  Ústí zmizel jak voda mezi prsty 
a  spolu s  ním i  technologie, kterou zde 
prakticky ovládá čím dál méně lidí. Za-
tímco dřevěných tkalcovských stavů je 
v muzeu několik, zástupci tovární výroby 
zcela chybí. Dosud se jich část zachovala 
v textilní škole, i odtud však jsou postupně 
vytěsňovány prostorovými potřebami této 
instituce. Nastalá situace si vyžádala, aby 
byl hledán alespoň pro některé zástupce 
těchto strojů nový prostor, který by akcep-
toval jejich mohutnost a výhledově i mož-
nost jejich případného demonstrativního 
provozu. Právě hmotnost a  velikost však 
byla pro jejich záchranu značně limitující. 
Jedním z  vytipovaných adeptů se nako-
nec stal jedinečný 150 let starý žakárový 
stužkový stav, několikametrákový objekt 
s nepřeberným množstvím svazků osnovy, 
který čněl do výšky 3,5 m. Ještě před 20 
lety ho uvedl do provozu tehdejší vyučující 
textilní školy ing. Stanislav Svatoš a v sou-
časnosti byl také jedinou osobou, která 
stav umí za pomoci našeho správce nejen 
rozebrat, ale zpětně jej i  funkčně sestavit. 
Poslední únorové týdny tedy byly věnová-
ny demontáži stavu a  na počátku března 
byl spolu se svým příslušenstvím černovír-
skými hasiči přemístěn do nových prostor. 
Díky pochopení zřizovatele muzea bude 
moci být v nejbližší době opět sestavován 
tak, aby se za čas mohl stát základem expo-
zice, která připomene ústeckou textiláckou 
tradici. 
Na tomto místě se sluší poděkovat všem, 
kteří se o jeho zachování v nových prosto-
rách zasloužili. 

Jarmila Süsserová, ředitelka muzea

Klub PŘátel umění Ústí nad orliCí

Srdečně Vás zveme do Galerie pod radnicí, kde si do 6. dubna můžete prohlédnout výsta-
vu GRAND PRIX ARCHITEKTŮ 2013 – XX. ročník soutěžní přehlídky realizovaných 

staveb. Výstavu uspořádal KPU ve spolupráci s Obcí architektů.
*** *** *** *** *** ***

Dovolujeme si pozvat Vás a Vaše přátele do Galerie pod radnicí, kde bude v pátek 
25. dubna v 18:00 hodin zahájena vernisáží nová výstava s názvem

Karel maliCh 90 – GraFiKa
Výstavu pořádá KPU ve spolupráci s Galerií Zdeňka Sklenáře

Galerie Pod radnicí je otevřena denně mimo pondělí, úterý až pátek 10-12, 14-17 hod., 
sobota, neděle 14-17 hodin

ProGram malé sCénY – duben 2014 
1.4. – 30.4. uKradené 
dětství
Výstava zachycující život 
pracujících dětí z  Afriky či 
Asie, se kterými se na svých 
cestách setkaly čtyři známé 
české fotografky – Alžběta 
Jungrová, Jarmila Štuko-
vá (dříve Kovaříková), Markéta Kutilová 
a Lenka Klicperová.
1.4. sKoro ÚPlně vYmYšlený Film, 
Česká republika / 2013
Nezávislý film a  nadčasový příběh plato-
nické a  neuskutečněné lásky je inspirován 
básní CH. Bukowského. Beseda s autorkou 
Terezou Kovářovou. V 19 hod. / vstupné 70 
Kč / členové FK 50 Kč/ studenti 40 Kč
3.4. JasmíninY slzY, USA / 2013
O čem točí režisér Woody Allen, když točí 
o krizi? Film Jasmíniny slzy je možné - jak 
to udělala řada amerických kritiků - číst 
jako komentář ke stavu současné americké 
společnosti. V 19 hod./ vstupné 80 Kč / čle-
nové FK 60 Kč

4.4. utráPeným že-
nám, Které se PtaJí 
„ProČ ?“ aneb o  vzta-
zích přítomnosti a  bu-
doucnosti. Přenáška PhDr. 
Katherine Koting. Od 19 
hod. proběhne křest knihy. 
PS: Partnery nechte doma. 

V 17 hod. / vstupné 70,- Kč 
6.4. deteKtiv luPa a taJemná věž 
Podaří se mladému detektivovi rozluštit zá-
hadu ztracených dětí a dostat srdce krásné 
Emílie? Loutková pohádka pro děti, co se 
nebojí. Do jedné vesnice na kraji začarova-
ného lesa se podíváme se studiem Damúza 
Praha – Johanou Vaňousovou a Tomsou Le-
gierskim. V 15 hod. / vstupné děti 40 Kč / 
ostatní 60 Kč
7.4. - 13.4. Festival Jeden svět
12.4. Tři drobné pohádky
Integrovaný soubor Divadlo Járy Pokojské-
ho, jehož hereckou základnu tvoří vozíčká-
ři, uvede tři drobné pohádky pro děti od tří 
do sta roků. Dozvíte se, jak to dopadlo, když 
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z městsKé KnihovnY
9. dubna v  18:00 
hod. - redemptoris-
té na východě Čech 
v  19. století - doc. 
PhDr. Marie Macko-
vá, Ph.D. - přednáška 
z cyklu AVČ
15. dubna v  15:00 hod. - Genealogický 
workshop - pokračování
17. a 18. dubna - velikonoční prázdniny 
- Dětské oddělení bude otevřeno od 9:00 
do 17:30 hod.
17. dubna v  10:00 hod. - velikonoce 
v knihovně - povídání a tvoření pro děti, 
příspěvek 10 Kč na materiál
23. dubna v 18:00 hod. - vyhoštěná smrt 
- autorské čtení a  povídání PhDr. Jiřiny 
Šiklové, CSc. ke knize Vyhoštěná smrt

staré FotoGraFie Ústí 
nad orliCí - Prosba 

V nedávné době proběhla v naší knihovně 
úspěšná výstava „ZAPOMENUTÉ OUS-
TÍ“. Na konec tohoto roku připravujeme 
její pokračování a  rádi bychom požádali 
širokou veřejnost - pokud máte doma his-
torické fotografie města Ústí nad Orlicí, 
budeme moc rádi, když nám je zapůjčíte. 
Pořídili bychom si jejich elektronickou ko-
pii a fotografie Vám zase v pořádku vrátili. 
Prosím obracejte se případně na kolegyni 
Alenu Jankovou 
- alena.jankova@knihovna-uo.cz 
či tel. 737 205 227. 
Naše prosba je aktuální do konce června. 

Jarda Uzlíček kopal brambory, uvidíte vý-
zkumníka Kašpárka a žábu Kuňku a nako-
nec příběh hlemýždě, který vyzrál nad hla-
dovým vlkem. Ve 14 hod. / vstupné 40 Kč
15.4. Kubismus a  rondoKubis-
mus v ČesKé arChiteKtuŘe
Kubismus v architektuře je ryze český svě-
tový unikát a rondokubismus je také velmi 
zajímavý a specifický element. Přednášejí-
cí: Marie Nováková. V 18 hod./ vstupné 50 
Kč / studenti 30 Kč
16.4. ženitba
Divadelní zpracování hry N.V. Gogola 
v podání DS Diviš Žamberk. V 19 hod. / 
vstupné 60 Kč / studenti 45 Kč
17.4. trabantem až na KoneC 
světa, Česká republika / 2013
Dokument o  cestovateli Danu Pribáňovi 
a jeho partě. Sestava snů v mezinárodním 
týmu Čechů, Poláků a Slováků patří podle 
Dana „buď do blázince, nebo na šrotiště.“ 
Dva Trabanty, polský Fiátek a  Jawa 250 
z  roku 1957 se místo toho vydává vstříc 
tomu nejnáročnějšímu, co se dá v  Jižní 
Americe najít. Amazonský prales, pětitisí-
cové průsmyky And, pouště i oceán. Tahle 
šílená jízda rozhodně není bezstarostná, 
je ale fascinující a zábavná. Jak se dokáže 
snést osm lidí ze třech zemí, kteří se navzá-
jem skoro neznají, čtyři měsíce ve žlutých 
ponorkách? V 19 hod. / vstupné 80 Kč
18.4. aKustiCKý KonCert sKuPi-
nY Fleret 
Kapela Fleret koncertuje už třicet let. Za tu 
dobu vydala šestnáct desek a odehrála přes 
tři tisíce koncertů. Jako poslední zbyl z pů-
vodní sestavy kapelník a  zpěvák Zdeněk 
Hrachový. Ve 20 hod. / vstupné s welcome 
drinkem 160 Kč / v předprodeji 130 Kč
24.4. anna Karenina, Velká Británie, 
Francie /2012
Nadčasový příběh a  síla lásky v  kulisách 
hýřivé a  nestřídmé společnosti, jakou je 
carské Rusko v druhé polovině 19. století.
V 19 hod. / vstupné 80 Kč / členové FK 60 
Kč
25.4. Chanson trio CouCou
Třetí koncert s nádechem Francie. Zpěv - 
Radka Hudečková-Rubešová, harmonika / 
klavír / kontrabas – Martin Kudrna, Ma-
rie Joubaková. V 19 hod. / kavárna MS / 
vstupné 50 Kč
27.4. neJdŘív se musíte narodit 
Písničky, rozhlásky a bluesovou poesii Jo-
sefa Kainara interpretuje Miroslav Kovářík 
s hudebním doprovodem Václava Prejzka 
a Jiřího Pertla. V 19 hod. / vstupné 70 Kč / 
studenti 50 Kč
29.4. Gruzie a arménie - Pod křídly 
bohů 
Hory Kavkazu, pláže Černého moře, kos-
mopolitní města, jedny z nejstarších koste-
lů a klášterů na světě, návštěvy u pohostin-
ných lidí, stoly plné jídla a spousty dalších 
zážitků vám nabídne další přednáška Ladi-
slava Kalouse. 
V 19 hod. / vstupné 45 Kč

PozvánKa na Filmový 
Festival Jeden svět 
Ústí nad orliCí 2014

Šestý ročník festivalu dokumentárních filmů 
o  lidských právech Jeden Svět Ústí nad Or-
licí se bude konat od středy 9. do neděle 13. 
dubna 2014 v Malé scéně. Kromě osmnácti 
filmů z  celého světa a  pěti debat s  dvanácti 
pozvanými hosty (kompletní program na-
jedete v  přiloženém letáku nebo na www.
spousti/jedensvet.cz) nabídne letošní festival 
také bohatý doprovodný program zahrnují-
cí například dvě výstavy či divadlo pro děti 
v podání Divadla Járy Pokojského s herci na 
vozíčku. 
Hned první den festivalu čekají na divá-
ky filmy týkající se dětí – ať už jejich práce 
(Podezřelá čokoláda) nebo jejich motivace 
a  vzdělávání (Projekt Příroda, S  nálepkou 
ADHD). Páteční dokumenty otevřou témata 
práce (S chutí do toho!), slev (Doba slevová) 
a současného konfliktu v Sýrii (#chicagoGirl 
a Aleppo - zápisky z temnoty s debatou s Jit-
kou Škovránkovou, koordinátorkou humani-
tární mise Člověka v tísni v Sýrii). Po sobot-
nímu večernímu filmu Dál nic, zabývajícím 
se situací kolem dálnice D8, se uskuteční 
debata s  Ivo Bystřičanem, režisérem filmu, 
Petrem Hájkem, starostou Ústí nad Orlicí 
a  Martinem Kadrmanem, předsedou sdru-
žení Nádraží nedáme!. Kromě situace kolem 
dálnice se tak otevře možnost diskutovat 
například i  o  přestavbě ústeckého nádraží. 
Debata s regionálními zástupci poskytovate-
lů hospicových služeb je pak připravena na 
samotný závěr festivalu, v  neděli po filmu 
Poslední sny.
Na festivalový týden pak plynule naváží dvě 
veřejné debaty uspořádané v rámci jedenác-
tidenní výstavy k  urbanisticko-architekto-
nické soutěži „Revitalizace území Perla“. Vý-
stava se bude konat od 15. do 25. dubna 2014 
v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí, debaty 
pak tamtéž v úterý 15. dubna a v sobotu 19. 
dubna. Více informací naleznete na www.
perlauo.cz. 
Srdečně Vás zveme na festival Jeden svět Ústí 
nad Orlicí!
SPOUSTI, o. s.

nad Orlicí, po ukončení tanečního kurzu pro 
mládež.Prodej legitimací stále probíhá 
nejpozději do 26.9.2014.
neváheJte, kapacita kurzů je omezena 
a  bývá brzY naPlněna! Kurzy budou 
zahájeny v  jakémkoli počtu tanečních párů. 
oslovte své známé a  PŘiJĎte se 
Pobavit! Prodej též ve „FOTO IRENA“.

v  „taneČním Centru Jana bíl-
Ka“….dále od září 2014 pořádáme Pod 
Jednou stŘeChou 
taneČní a  relaXaČní KurzY nejen 
Pro „oušŤáKY“ Každého věKu:
•	 STREET DANCE pro děti JIŽ OD 4 LET, 

mládež i dospělé
•	 TANEČNÍ KURZY – KLUBY SPOLE-

ČENSKÉHO TANCE pro děti od 5-ti let, 
mládež i seniory

•	 Dětské pohybové a taneční kurzy – „TAN-
COVÁNKY PRO NEJMENŠÍ (3-6 let)“

•	 Dětské pohybové a taneční kurzy pro děti 
s maminkami na mateřské dovolené 

Vše pod vedením zkušených lektorů !!!
Netančící a  necvičící doprovod účastníků 
kurzů i ostatní hosty rádi obsloužíme v pří-
jemné kavárně „RELAX CAFFÉÉ“ S  NEJ-
VĚTŠÍM DĚTSKÝM KOUTKEM v  Ústí n. 
Orlicí. Těšíme se na vás, sledujte naše strán-
ky, dozvíte sevíCe na: 

www.tanecnibilek.cz

taneČní KurzY PŘiPravované 
„relaX danCe servisem“ 

Jana bílKa v Ústí nad 
orliCí – Podzim 2014.

základní kurz pro mládež zahajujeme 
v  neděli 7. září 2014 od 16:00 hod.– 18:30 
hod. v „TANEČNÍM CENTRU“ (bývalá re-
staurace „Družba“) v Ústí nad Orlicí. Průběh 
tanečních lekcí bude probíhat kombinova-
ně v  prostorách „TANEČNÍHO CENTRA“ 
a  KD v  Ústí n.O. Prodej legitimací bude 
tradičně probíhat nejpozději do 1. záŘí 
2014 ve Foto irena u autobusového ná-
draží v  Ústí nad Orlicí, kontakt: Jan Bílek 
tel.č.733706123
základní kurz pro dosPělé, tj. páry star-
ší 18-ti let, zahajujeme v  neděli 5. ŘíJna 
2014 od 19:30hod do 22:00hod v „Tanečním 
centru“ (bývalá restaurace „Družba“) v Ústí 
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muziKál PíseŇ Písní v KnaPovCi
Zveme Vás na Květnou neděli 13. dubna 2014 v 15:00 hod. do knapoveckého 
kostela na muzikálové představení Píseň písní na motivy mystického textu ze 
Starého zákona. Autorským muzikálem navazuje litomyšlský soubor na úspěš-
ný projekt Živé pašije, se kterým se představil v knapoveckém kostele v roce 
2012. Píseň písní je příběhem o hledání Boží lásky, o míjení se a zrání, o pře-
kážkách a zkouškách, které dva lidi ve světě rozdělují. V projektu účinkuje přes 
padesát mladých hudebníků, sólistů, herců, tanečnic a zpěváků z Litomyšle. 
Po představení zveme na občerstvení v duchu českých velikonoc z dílny kna-
poveckých cukrářek. Zároveň probíhá celé odpoledne v budově mateřské ško-
ly prodejní výstava velikonočních dekorací učitelek, maminek a dětí. Akce je 
podporována městem Ústí nad Orlicí v rámci projektu Knapovecký rok.

Jana Staňková, Knapovec 122 , P.Vladislav Brokeš, děkan

PozvánKa na WorKshoP
Zveme vás dne 9.4. od 9:00 – 12:00 hod. do oranžového 
salonku Hotelu UNO na workshop myšlenkové mapy – 
pomůcka pro tvůrčí snažení, cena je 300 Kč. 
Více informaci na www.a-trend.cz

Jarní reCitál alou vivat
Srdečně zveme všechny příznivce nejen sborového zpě-
vu na jarní recitál smíšeného pěveckého sboru Alou Vi-
vat, který se koná ve čtvrtek 24. dubna v 18:00 hodin 
v koncertním sále zuš J. Kociana. Jako host vystoupí 
studenti JAMU z Brna a smíšený pěvecký sbor Červá-
nek ze Svitav.

sPortovní Centrum 
radava

Úterý 1.4. – 19:00 – 22:30 hodin 
Ústecká 1. liga (družstva)

Středa 2.4. – 16:30 – 18:45 hodin
večerníček (jednotlivci)

Středa 2.4. – 19:00 – 23:00 hodin
Proplast 2. liga (družstva)

Čtvrtek 3.4. – 18:30 – 22:00 hodin
Generali cup (jednotlivci)

Neděle 6.4. – 18:00 – 22:00 hodin
Pilsner urquell i. liga (družstva)
Úterý 8.4. – 19:00 – 22:30 hodin

orso 3. liga (družstva)
Středa 9.4. – 19:00 – 22:30 hodin

Kaja uno 4. liga (družstva)
Čtvrtek 10.4. – 18:30 – 22:00 hodin

Cbt Cup (jednotlivci)
Neděle 13.4. – 9:45 – 14:00 hodin

Čba divize sk. C (družstva)
Neděle 13.4. – 18:00 – 21:30 hodin
Pilsner urquell ii. liga (družstva)
Úterý 15.4. – 19:00 – 22:30 hodin

henry gril 5. liga (družstva)
Středa 16.4. – 16:30 – 18:45 hodin

večerníček (jednotlivci)
Středa 16.4. – 19:00 – 22:30 hodin

Fortell 6. liga (družstva)
Čtvrtek 17.4. – 18:00 – 22:30 hodin

seniorská liga Čba (družstva)
Úterý 22.4. – 16:30 – 22:30 hodin

tacl Cup (jednotlivci)
Středa 23.4. – 18:30 – 22:00 hodin

merka cup dvojic (dvojice)
Čtvrtek 24.4. – 19:00 – 22:30 hodin

esab (družstva)
Neděle 27.4. – 10:00 – 15:00 hodin
Čba rbl vých. Čech (družstva)
Neděle 27.4. – 18:00 – 22:00 hodin
Pilsner urquell malé finále (druž-

stva)
Úterý 29.4. – 19:00 – 22:30 hodin

Ústecká 1. liga (družstva)
Středa 30.4. – 16:30 – 18:45 hodin

večerníček (jednotlivci)

Tel. rezervace: 465 529 477-9, 
e-mail:radava@radava.cz, 

www.radava.cz

PozvánKa 
na brontosauŘí 

šláPotY
ČSOP Ústí nad Orlicí pořádá  
1. května 2014 již 29.ročník tu-
ristického pochodu bronto-
sauŘí šláPotY
Start: od 8:00 do 10:00 na hřišti 
pod kuželnou v Hylvátech
Startovné: dospělí 15,-Kč, děti 
10,-Kč

CviČení Pilates
Posilovací cvičení s účinky na tvarování postavy, vyrovnání 
svalových disbalancí, prevenci a nápravu bolesti zad. Cvičí-
me na Gymnáziu UO (boční vchod tělocvičny), každé pon-
dělí 18:30 – 19:30 hod., vstup 40 Kč. Bližší info Jana Šparlin-
ková, tel.: 777 087 220

KurzY Pilates
Individuální skupinové kurzy pi-
lates dle termínů, cvičí se 2x týdně 
– pondělí a  čtvrtek od 17:05 hod. 
v gymnáziu v ÚO. Info a přihlášky: 

pavlina.dvoranova@gmail.com, 
tel.: 732 552 850

in-line šKoliČKa o letníCh 
PrázdnináCh Již Po sedmé….

Pro malé bruslaře pořádáme in-linovou šKoliČ-
Ku plnou her, smíchu a  zábavy. Pro velký zájem pořádá-
me taktéž biKovou šKoliČKu, adrenalinovou, 
FreestYlovou šKoliČKu, PŘíměstsKý zá-
žitKový tábor a  letošní novinku příměstský tábor 
FreestYle KoloběžKY: Příměstské tábory pro děti od 
5 do 16 let, v červenci a srpnu vždy PO – PÁ od 8:00 do 16:00 
hod., v ceně svačinky, obědy, pitný režim, pojištění, návštěva 
aquaparku a závěrečné překvapení, možnost zapůjčení brus-
lí i chráničů. Bruslařům začátečníkům i pokročilým nabízí-
me soukromé lekce in-line bruslení. Přihlášky a další info 
na www.inlineusti.cz,  
nebo na tel.. 602 245 393 – Markéta Strnadová-Skalická.

Těšíme se na Vás!!

PoWerJÓGa 
Pro zaČáteČníKY 

i PoKroČilé 
Přijďte si protáhnout a  posílit 
celé tělo. Gymnázium UO (boč-
ní vchod), každý čtvrtek 18:30 
- 19:30 hod. DDM - každé pon-
dělí 18:00-19:00. Cena 50 Kč. 
Víkendové akce pro začátečníky, 
pokročilé, kombinace s  pilates 
či bosu. Bližší info o  termínech 
hodin a kurzů: Markéta Skalická, 
tel.: 602 245 393

CYKlovýlet 
na drozdovsKou Pilu

KČT Ústí nad Orlicí Vás zve na 26. 
ročník cykloturistického výletu NA 
DROZDOVSKOU PILU, který se 
uskuteční v SOBOTU 26. DUBNA.
START: Mírové náměstí ÚO, od 
7:30 do 9:00 hodin
Průjezdní bod v  Žichlínku, kde se 
předají Pamětní listy. Více info na-
jdete na webu: nadrozdovskoupilu.
webnode.
Cz Všichni zájemci o cykloturistiku 
jsou vítáni!!
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• Nabízím doučování z AJ/ČJ – úroveň ZŠ/SŠ (příprava 
na maturitu). Kontakt – doucovanimk@gmail.com

• Hledám chatu pro rodiče s menší zahradou. 
Tel.: 734 313 232

• Hledám práci (vedlejší pracovní poměr) jako údržbář, 
elektrikář, možno i jinou práci. V oblasti Ústí nad Orlicí, 
Chocně, Vysokého Mýta a okolí. Odborné znalosti - řidič-
ský průkaz skupin B,C,T,E; svářecí průkaz Z1,G1; výškové 
práce; osvědčení z vyhlášky 50 dle paragrafu č.6; průkaz 
pro obsluhu vysokozdvižných vozíků; uživatelská znalost 
práce na PC (Word,Exell). 
Informace na tel. čísle 723 136 518.

• SALON TYRKYS - MANIKÚRA a  PEDIKÚRA. Ro-
mana Šimková proti Roškotovu divadlu. 
Nabízím P.Shine pro lámavé a křehké nehty. Pro ženy pre-
ferující PŘIROZENÝ VZHLED RUKOU. 
Francouzské lakování - klasika pro vaše ruce i nohy. 
Tel.: 732 819 977 

• Letní prázdniny s angličtinou, sportem a zábavou na-
bízí jazyková škola Holmes English, Ústí nad Orlicí
1. Letní tabor „Four seasons“ Pastviny - 29.6. - 9.7. 2014
2. Příměstský tabor: 1. termín - 21. - 25.7.2014
2. termín - 25. - 29.8. 2014 
Více informací na 
www.holmes-english.cz 
nebo na tel. 737 744975. Těší se na vás tým Holmes En-
glish.

• 1. JAZYKOVÁ ÚO, Mgr.Milan Pošepný, pořádáme • 
letní PŘíměstsKý tábor 7.-11.července (téma: 
SCOOBY DOO) • letní sPortovně-JazYKový 
tábor 16.-22.srpna (téma: SPACE ADVENTURES). Na 
fotky z minulého roku se můžete podívat na našich webo-
vých stránkách www.1.jazykovauo.cz 
mobil: 724 064 370
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T v .
TEPVOS, spol. s r.o. www.tepvos.cz, divizeks@tepvos.cz, +420 465 525 579

ulice strana
8. 4. 2014

od 17. listopadu po Tvardkova 8. 4. 2014
Husova 8. 4. 2014
Husova J. Kociana 8. 4. 2014
17. listopadu 8. 4. 2014

-Club 15. 4. 2014
Ji 15. 4. 2014

------------ 15. 4. 2014

-Club 22. 4. 2014
od Tvardkova po Heranova 22. 4. 2014

22. 4. 2014
Ji 22. 4. 2014
Ji 22. 4. 2014

- 1273 ------------ 29. 4. 2014
- 1267 ------------ 29. 4. 2014
- 1338 ------------ 29. 4. 2014

------------ 29. 4. 2014

------------ 6. 5. 2014
p 6. 5. 2014

------------ 6. 5. 2014
Ji ------------ 6. 5. 2014

- 1342 ------------ 13. 5. 2014
- 1285 ------------ 13. 5. 2014

Heranova 13. 5. 2014
13. 5. 2014

- 13. 5. 2014

20. 5. 2014
- 1278 ------------ 20. 5. 2014

od 20. 5. 2014
- 20. 5. 2014

------------ 27. 5. 2014
- 1231 ------------ 27. 5. 2014
- 1196 ------------ 27. 5. 2014

27. 5. 2014
------------ 27. 5. 2014

Heranova ------------ 3. 6. 2014
Heranova ------------ 3. 6. 2014
Heranova ------------ 3. 6. 2014

- ------------ 3. 6. 2014
Na - 1222 ------------ 10. 6. 2014

- 1219 ------------ 10. 6. 2014
Kozinova l 10. 6. 2014

- 452 ------------ 10. 6. 2014
od T. G. 10. 6. 2014

od T. G. 17. 6. 2014
Ty G. Masaryka 17. 6. 2014
Lochmanova od 17. 6. 2014
17. listopadu y 17. 6. 2014
17. listopadu 17. 6. 2014



ženinám a dalšího vybavení. Do budoucna se 
počítá s výměnou zbývající části původních 
lůžek, kterých je na interně celkem 78.
Město Ústí nad Orlicí patří mezi jednoho 
z  nejvýznamnějších sponzorů Nadačního 
fondu. Na projekt nákupu lůžek se podílelo 
částkou 200 tisíc korun, tedy ve stejné výši 
jakou poskytlo na nákup nového laparosko-
pu v roce 2012.

Proběhlo oblastní 
Kolo v reCitaCi 

„dětsKá sCéna 2014“
Ve dnech 11. – 12. března se v  Kulturním 
domě konala oblastní přehlídka dětských re-
citátorů nazvaná „DĚTSKÁ SCÉNA 2014“. 
V celkem 5 kategoriích zde soutěžilo 73 žáků 
ze škol celého okresu. Jejich recitační výko-
ny hodnotila odborná porota. Bohužel jako 
v loňském roce ani letos se neúčastnila žád-
ná z domácích škol. Ti nejlepší postupují do 
krajského kola, které se uskuteční v Pardubi-
cích.

Filmový Festival eXPediČní 
Kamera Po tŘetí v Ústí

Letos po třetí zavítal do Ústí nad Orlicí Fil-
mový festival Expediční kamera. Dům dětí 
a mládeže DUHA  jej připravil v sobotu 15. 
března ve Sport Music Clubu. Program fes-
tivalu byl složen z  promítání cestopisných 
a expedičních filmů a cestovatelských před-
nášek. 5. ročník Expediční kamery se letos 
konal v  rekordních více než 200 českých 
a slovenských městech.

Text a foto: Lukáš Prokeš

účastník dostal kontrolní razítko a  mohl se 
také občerstvit. U  vybraných tras bylo ještě 
druhé kontrolní stanoviště na Žampachu.
Letošního ročníku se účastnilo celkem 530 
pochodníků, což byla rekordní  účast ve 14 
leté historii pochodu. Stejně jako každý rok 
se také letošního pochodu s oblibou zúčast-
nili turisté z celé republiky. 

Kouzelné aKvarelY viKtora 
Faltise K vidění v muzeu

Od 4. března do 18. května máte možnost 
v  Hernychově vile navštívit výstavu vel-
mi pěkných akvarelů notáře Viktora Falti-
se,  který v Ústí nad Orlicí působil na konci 
19. století. Výstava přestavuje akvarely zachy-
cující často okolí řeky Orlice a další poetické 
výjevy Orlických hor.
Viktor Faltis miloval přírodu, kterou také rád 
zachycoval ve svých dílech. Základy malířské 
techniky získal u  litomyšlského malíře An-
tonína Dvořáka. Maloval především krajinu 
kolem řeky Orlice. Velká část jeho akvarelů 
je uložena ve sbírkách Městské galerie v Li-
tomyšli, odkud jsou také vystavené práce za-
půjčeny.

interní oddělení nemoCniCe 
dostane nová lŮžKa

 V rámci projektu nazvaného „NEJEN LÉKY 
LÉČÍ“ Nadačního fondu S  námi je tu lépe 
Orlickoústecké nemocnice se ve středu 5. 
března uskutečnila prezentace nových lůžek 
včetně příslušenství určených pro interní od-
dělení.Ve spolupráci s celou řadou obcí, měst, 
firem a fyzických osob ve spádové oblasti Or-
lickoústecké nemocnice, se k 1. únoru tohoto 
roku na účtu nadačního fondu nashromáždi-
lo přes 1,5 milionu korun. Finanční příspěv-
ky nemocnice využila na nákup 33 nových 
lůžek, stolků, speciálních matrací proti prole-

Ústecké listy
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Knihovna radila JaK na 
tvorbu rodoKmenu

Genealogický workshop aneb Jak začít s vy-
tvářením rodokmenů připravila na úterý 18. 
února Městská knihovna v  Ústí nad Orlicí. 
Pro zájemce, kterých se sešlo na dvě desítky, 
byl připraven návod s  praktickými ukázka-
mi jak vyhledávat v digitalizovaných kroni-
kách a  matričních knihách prostřednictvím 
webových stránek Státního oblastního archi-
vu v Zámrsku. Následovaly ukázky již vytvo-
řených rodokmenů a rady jak si svůj vlastní 
rodokmen sestavit. Pro velký zájem a  řadu 
dotazů bude knihovna v brzké době pořádat 
další část tohoto workshopu.

oblastní Kolo WolKrova 
ProstěJova v Ústí nad orliCí
Již tradičně se v polovině února koná oblast-
ní kolo festivalu poezie Wolkrův Prostějov 
v Ústí nad Orlicí. Letos to bylo ve středu 19. 
února v  Kulturním domě a  tohoto kola se 
účastnilo se celkem 12 studentů z 5 středních 
škol regionu. Soutěž byla rozdělena do 2 ka-
tegorií a do krajského kola, které se uskuteční 
6. března v Pardubicích, postupuje všech 12 
recitátorů.

ČtrnáCté hledání 
stromouCha 

s reKordní ÚČastí
V sobotu 1. března se šel 14. ročník pochodu 
pro malé i velké „Hledání Stromoucha“. Po-
chod, který pořádá Sbor pro záchranu hradu 
Lanšperka,  je rozdělen na šest tras v délkách 
10, 15, 25, 35, 50 km a trasa hvězdicová.  Start 
a  cíl pochodu byl v  Pivnici U  Skoby v  Ústí 
nad Orlicí. Kontrolní stanoviště pro všech-
ny trasy bylo v Hostinci na Podhradí přímo 
pod zříceninou hradu Lanšperka, kde každý 

ohlédnutí za událostmi 
15. Února – 15. bŘezna 2014


