n

e
ub

d

4/2013

KULTURA – věčné téma našeho města

Vážení spoluobčané, ve svém dubnovém
úvodníku otevírám téma, o kterém se v našem městě neustále živě diskutuje. Téma,
které se celkem pravidelně objevuje, zaniká a opět vrací. Tím tématem je kultura.
A abych byl přesnější a adresnější, diskutuje a kritizuje se pouze činnost Klubcentra,
příspěvkové organizace města. Jeho nabídka, úroveň služeb a schopnost komunikace
s veřejností nebo s jednotlivci. Ostatně já
sám jsem byl před třemi lety jedním z aktivních a hlasitých kritiků. Na prosincovém
zastupitelstvu města jsem veřejně prohlásil,
že teprve pozice starosty mě donutila vidět
některé věci a souvislosti v kultuře jinak.
Že funkce starosty mě v problematice kultury, a samozřejmě nejen v ní, otevřela oči
a umožnila mi přehodnotit některé názory,
které jsem považoval osobně za neměnné.
Vím, že někteří se naopak domnívají, že pohledem starosty jsem ztratil schopnost vidět
problémy, na které je kritiky upozorňováno
a že se pro zjednodušení situace dívám na
Klubcentrum přes růžové brýle mámení.
Právě vystoupení dvou občanů na zastupitelstvu v prosinci loňského roku odstartovalo novou diskusi na téma kultura našeho
města a úroveň činnosti Klubcentra.

Vážení spoluobčané, dost možná, že jste
tuto diskusi ani nezaznamenali. Sice proběhla na veřejném zastupitelstvu města,
ale jinak se objevila ve formě diskusního
příspěvku pouze na webových stránkách
Sdružení nezávislých kandidátů. Někteří
z Vás navíc tuto problematiku nepovažují
za zásadní a někteří z Vás pouze mávnou
rukou s povzdechnutím, že řeči se vedou již
několik let a nic se nemění. Přesto se domnívám, že je nutné toto téma otevřít, poskytnout základní informace a vyzvat Vás
v případě zájmu k otevřené diskusi a vzájemnému dialogu.
V souvislosti s kritikou Klubcentra se nej-

častěji skloňuje výše finančního příspěvku,
počet zaměstnanců, sídlo organizace v pronajatém prostoru, zkostnatělý a neefektivní
způsob práce, nevhodná komunikace se
zákazníkem, absence vlastní invence a flexibility, nedostatečná a neatraktivní nabídka, kterou zachraňují aktivity občanských
sdružení, dlouhodobě neřešená koncepce,
nulové aktivity a neefektivní správa majetku. Sečteno a podtrženo, volá se po okamžité reorganizaci aktivit organizace a po
okamžité transformaci. Na obhajobu Klubcentra je nutno dodat, že výroky kritiků se
často opírají o nepřesné a zkreslené informace. Nemají znalost o celkovém rozpočtu
organizace a způsobu financování ze strany
města. Bohužel ani dostupné nebo obecně
známé informace si nezjistí nebo neověří
a přeceňují kompetence ředitelky. Na druhou stranu je poctivé přiznat, že kritika je
v některých případech oprávněná a částečně
pravdivá. Ze strany kritiků jsem ubezpečován, že je vedena snahou situaci řešit a pomoci městu nalézt optimální stav.

Stávající způsob zajišťování kulturních
služeb ve městě sahá do roku 2001, kdy
město v rámci grantového systému umožnilo naplno rozvíjet veškeré kulturní aktivity. Město samo vytvořilo podmínky pro
vznik řady občanských sdružení a umožnilo nejen jim, ale i jednotlivcům realizovat své záměry. Na Klubcentru zůstala
povinnost zajištění nabídky pro co nejširší
okruh veřejnosti a to zejména v oblasti profesionálních pořadů, filmových představení
a školních a vzdělávacích akcí. Správa nemovitého majetku byla svěřena společnosti
Démos s.r.o. a Klubcentrum bylo de facto
ve „svých“ budovách v pronájmu a nemohlo ovlivnit realizaci potřebných stavebních
investic a oprav. Finanční příspěvek města
odpovídal požadované činnosti a díky jeho
postupnému snižování byly omezovány

aktivity organizace. Prostor se otevřel aktivním jednotlivcům nebo občanským sdružením, kterým nastavený systém umožnil
a stále umožňuje pořádání řady přehlídek,
festivalů, soutěží, výstav, ojedinělých produkcí a akcí. Díky podpoře města mohou
rozvíjet svoji stávající činnost a navíc jsou
vytvářeny podmínky pro vznik nových.
Málokteré město v našem okolí se může
pochlubit tak širokou nabídkou kulturních
aktivit a pestrou amatérskou a zájmovou
činností. Přesto se stále objevují výroky, že
se v našem městě nic neděje. Při pohledu do
kulturního přehledu akcí musí soudný člověk tento názor odmítnout. Dochází naopak
k překrývání akcí, pořadatelé si vzájemně
konkurují stejnou dramaturgií, málo mezi
sebou komunikují a téměř všichni se opírají
o finanční podporu radnice.

Kultura a názor na ni je opravdu věčné
téma našeho města. Navíc téma, které je
ovlivněno subjektivním pohledem a názorem. Závidím sportovcům, kde je vítěz vždy
jasný a úroveň a výkonnost se snadno posuzuje a porovnává. Tento úvodník je potřeba
chápat jako otevření diskuse. Zamyšlení
se nad stávajícím systémem podpory kulturních aktivit, nad činností a náplní Klubcentra a ostatních příspěvkových organizací
města. Měl by být signálem, že já osobně
kritiku vnímám a jsem připraven v letošním
roce danou problematiku podrobně vyhodnotit a předložit k diskusi návrh případných
změn.
Vážení spoluobčané, zároveň Vás tímto
zvu na jarní setkání do Malé scény, které
bych rád využil i k diskusi na téma Klubcentrum a kulturní vyžití v našem městě.
Rád bych se zde sešel se všemi kritiky, ale
i zastánci stávajícího stavu a vyslechl veřejně náměty a připomínky.
Petr Hájek, starosta města

www.ustinadorlici.cz

POZVÁNKA NA 5. SETKÁNÍ
S VEŘEJNOSTÍ

Vedení města Ústí nad Orlicí Vás srdečně zve na 5. setkání s veřejností, které se
uskuteční ve čtvrtek 25. dubna od 17:00
hodin v Malé scéně v Ústí nad Orlicí.
Na Vaše připomínky, náměty a dotazy souvisejícími s problematikou města budou
připraveni odpovídat: starosta města Petr
Hájek, první místostarosta JUDr. Zdeněk
Ešpandr a neuvolnění místostarostové Mgr.
Jiří Holubář a Ing. Vladislav Fajt.

ZÁMĚR PRODEJE
DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ

Město Ústí nad Orlicí zveřejňuje záměr prodeje družstevních bytů:
- byt o velikosti 1 + 3, výměra 81,83 m2 se
nachází v ulici Okružní v Ústí nad Orlicí,
nejnižší kupní cena bytu je stanovena na
500 tis. Kč
- byt o velikosti 1 + 4, výměra 81,65 m2 se
nachází v ulici Na Pláni v Ústí nad Orlicí,
nejnižší kupní cena bytu je stanovena na
600 tis. Kč
- byt o velikosti 1 + 4, výměra 82,54 m2 se
nachází v ulici Heranova v Ústí nad Orlicí,
nejnižší kupní cena bytu je stanovena na
600 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 záležitosti a na telefonním
čísle 465 514 266.

KRAJSKÉ KOLO
ZLATÝ ERB 2013

Dne 15.3.2013 se na Krajském úřadě Pardubického kraje konalo slavnostní vyhlášení výsledků 10. ročníku krajského kola
soutěže ZLATÝ ERB. Cílem této soutěže
je podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy prostřednictvím rozvoje
informačních služeb poskytovaných občanům i specifickým skupinám uživatelů
s využitím internetu a ostatních elektronických médií, a přispět tak k rozvoji kvality života ve městech, obcích a krajích
České republiky. Na základě hodnocení
poroty, složené zejména z akademických
pracovníků Univerzity Pardubice a zástupců zájmového sdružení právnických
osob CZ.NIC, z.s.p.o., které bylo založeno předními poskytovateli internetových
služeb, se internetové stránky města Ústí
nad Orlicí umístily na 3. místě v kategorii
nejlepší stránky města Pardubického kraje.
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ZÁMĚR PRODEJE A PRONÁJMU STAVEBNÍCH
POZEMKŮ V LOKALITĚ „U LETIŠTĚ“

Město Ústí nad Orlicí tímto zveřejňuje
záměr prodeje a pronájmu níže uvedených stavebních pozemků k výstavbě
rodinných domů v souladu s regulačním
plánem obytné plochy U Letiště.

Stavební pozemek č. 5 tj. p.p.č. 923/205
o výměře 250 m² a p.p.č. 923/189 o výměře 1897 m² vše v obci a k.ú. Ústí nad
Orlicí - celková výměra 2147 m²
Stavební pozemek č. 7 tj. p.p.č. 923/192
o výměře 1986 m² v obci a k.ú. Ústí nad
Orlicí
Stavební pozemek č. 9 tj. p.p.č. 923/194
o výměře 1983 m² v obci a k.ú. Ústí nad
Orlicí
Stavební pozemek č. 10 tj. p.p.č. 923/195
o výměře 1985 m² v obci a k.ú. Ústí nad
Orlicí
Stavební pozemek č. 11 tj. p.p.č. 923/196
o výměře 1989 m² v obci a k.ú. Ústí nad
Orlicí
Stavební pozemek č. 12 tj. p.p.č. 923/197
o výměře 1899 m² v obci a k.ú. Ústí nad
Orlicí
Část stavebního pozemku je dotčena
bezpečnostním pásmem VTL plynovodu.

Stavební pozemek č. 14 tj. p.p.č. 923/199
o výměře 2012 m² v obci a k.ú. Ústí nad
Orlicí
Část stavebního pozemku je dotčena
bezpečnostním pásmem VTL plynovodu.
Stavební pozemek č. 15 tj. p.p.č. 923/208
o výměře 1828 m² v obci a k.ú. Ústí nad
Orlicí
Stavební pozemek č. 17 tj. část p.p.č.
923/84 o výměře 2070 m² v obci a k.ú.
Ústí nad Orlicí, která vznikne na základě
geometrického plánu č. 2336-305/2013
rozdělením p.p.č. 923/84 o výměře 2081
m² na p.p.č. 923/84 o výměře 2070 m²,
p.p.č. 923/215 o výměře 3 m² a p.p.č.
923/216 o výměře 8 m²
Minimální kupní cena je 950 Kč/m².
Veškeré náležitosti a podmínky prodeje
a pronájmu jsou zveřejněny na úřední
desce Městského úřadu Ústí nad Orlicí,
na elektronické úřední desce na internetových stránkách www.ustinadorlici.cz
v sekci úřad – úřední deska a na internetových stránkách www.ustinadorlici.cz
v sekci úřad - majetkoprávní záležitosti.

OD 3. BŘEZNA JEZDÍ AUTOBUSY SE ZMĚNAMI

Vážení spoluobčané,
na konci roku 2011 došlo k podstatným
změnám v jízdních řádech autobusů.
I když jsme s novou podobou nesouhlasili,
na změny jsme si již všichni zvykli. Proto
nás začátkem tohoto roku zaskočila informace, že se jízdní řády autobusů vrátí zpět
k podobě, která byla platná v roce 2011.
Toto však již nikdo nechtěl, a proto došlo
k dílčím úpravám.
Po městě Ústí nad Orlicí jezdí autobus spojující zejména Knapovec, Houžovec a Duklu s městem, nákupním střediskem, sídlištěm
a hřbitovem. Nám se podařilo tento autobus
uhájit i s dříve dohodnutým financováním se
spoluúčastí Pardubického kraje. Bohužel na
této lince 700 906 společnost Oredo neakceptovala požadavek obyvatel na výměnu
zajíždění spoje č. 17 do Horního Houžovce,
místo současného spoje č. 15. Dále se zatím
nepodařilo upravit – posunout příjezd spoje
č. 11 do Hylvát k základní škole odpoledne
na 15.13 hodin.
Na lince 700 972 se však podařilo uskutečnit
to, o čem se obyvatelům Černovíru předtím

ani nesnilo, to je zajistit denně příjezd čtyř
autobusů do Černovíru na „točnu k hospodě“. A to navíc spojů č. 11, 16 a 18, které
uspokojí seniory, školáky a pracující. Doufám, že „černovírští“ budou toto zajíždění
plně využívat. Také se nám podařilo, na základě požadavků občanů Podměstí, omezit
průjezd autobusů linky 700 972 Husovou
ulicí o 27 autobusů denně. Možnost zajet
na nádraží ČD je cestujícím dána přestupem na linku z České Třebové. Bohužel od
15.3.2013, kvůli stavbě koridoru, autobusy
končí na zastávce „U Václava“.
Prosím všechny občany, zejména starší obyvatele z Dukly, ze sídliště Štěpnice
a z Černovíru, aby tyto autobusy využívali
a zamezili tak kritice, že jezdí poloprázdné.
V budoucnu by to třeba mohlo znamenat jejich omezení, či vyškrtnutí.
V případě, že máte jakékoliv připomínky, požadavky, neváhejte se obrátit přímo na mne (JUDr. Zdeněk Ešpandr, tel.
777 736 562), nebo na odbor dopravy ( Ing.
Marta Pirklová, tel. 734 236 983).
JUDr. Zdeněk Ešpandr, 1. místostarosta

KONKURZ

Město Ústí nad Orlicí vypsalo konkurz na funkci jednatele/jednatelky obchodní společnosti Tepvos, spol. s r.o. Bližší informace o kvalifikačních požadavcích, informace
o nabízené pozici a náležitostech písemné nabídky najdete na www.ustinadorlici.cz
a www.tepvos.cz.
Lhůta pro podání písemné přihlášky je do 15.4.2013.
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KALENDÁŘ AKCÍ - aktualizace

Pokud pořádáte kulturní, sportovní apod.
akci v Ústí nad Orlicí a blízkém okolí (Libchavy, Kerhartice, Hylváty, Černovír, Knapovec, Horní a Dolní Houžovec) můžete
využít bezplatného uvedení této akce v Ústeckých listech (redaktorka: Zuzana Pražáková, tel. 465 514 313,
e-mail: prazako@muuo.cz, uzávěrka je každého 10. v měsíci) a na webových stránkách
města Ústí n. Orlicí a Pardubického kraje.

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU

Sbor dobrovolných hasičů Hylváty pořádá
13.4.2013 v rámci jarního úklidu sběr železného šrotu.
Trasa: Hylváty - směrem od Tří mostů ulicemi Krátká, Sluneční, Třebovská, Poříční, Za
Vodou, Sadová, Na Stráni, Pivovarská, Pod
Lesem, Švermova, Nerudova, U Řeky, Potoční, U Rybníčku, Za Drahou, Vrbová.
Dukla - ulice Dukelská (hlavní komunikace
od čerpací stanice Benzina), ulice před SŠA,
páteřní komunikace nové zástavby.
Bude svážen kovový odpad připravený
k silnici na místo přístupné k naložení na
automobil. Svoz začíná v 9 hod. směrem od
Tří mostů. Průjezd vypsanými ulicemi 1x.
V případě většího množství či žádané pomoci s nakládkou rozměrnějších kusů nebo
nakládky mimo výše uvedenou trasu svozu
domluva předem na tel: 732 450 348.
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INFORMAČNÍ CENTRUM v Ústí nad Orlicí

*Plánuje uveřejnit na svých internetových stránkách databázi služeb v Ústí nad Orlicí (kadeřnictví, kosmetika, pedikúra, masáže, opraváři, řemeslníci, stavebnictví, kominictví, cestovní
kanceláře, autoškoly, doprava, ...). Pokud máte zájem být BEZPLATNĚ uveřejněni v této
databázi, sdělte nám písemně (poštou nebo na e-mail: kunvalsk@muuo.cz) údaje o Vaší firmě
- službě (název firmy – popis služby, adresa a telefon).
*Nabízí v prodeji novou oboustrannou turistickou a cykloturistickou mapu regionu Orlicko-Třebovsko s vyznačením zajímavých turistických cílů, cyklotras a tras pro pěší turistiku.
Měřítko mapy je 1:25000 a cena mapy je 55,-Kč.
*Nabízí v prodeji keramické výrobky z chráněné dílny Kopeček v Bartošovicích v Orlických
horách. V prodeji také keramika se znakem města – hrnky, zvonečky.

ŽIVOTNÍ PODMÍNKY 2013 - výběrové šetření v domácnostech

Český statistický úřad organizuje v roce
2013 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních
podmínkách domácností v ČR – EU-SILC
2013 (Životní podmínky 2013).
Šetření probíhá od 23. února do 12. května
prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny
osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé
bydliště.
Pracovníci, zapojení do šetření, se budou
prokazovat průkazem tazatele, příslušným
pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provádění še-

tření Životní podmínky 2013 a které jim
vydá Krajská správa ČSÚ, nebo průkazem
zaměstnance ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů
a získaná data jsou důsledně chráněna podle
přísných požadavků zákona č. 89/1995 Sb.
a podle zákona č. 101/2000 Sb.
Případné dotazy, související s probíhajícím
šetřením, zodpoví pracovnice Krajské správy ČSÚ pověřená řízením šetření Životní podmínky 2013 – Ing. D. Páblová, tel.:
495 762 325, 737 280 439.
Ing. P. Matoušek,
ředitel KS ČSÚ v Pardubicích

UPOZORNĚNÍ

Provoz Penzionu Koliba – Hrádek NEPŘERUŠEN!! Objízdná trasa vede přes Orlické Podhůří – Říčky – Kerhartice. Bližší info na tel.: 731 212 549
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informace ze zš KOMENSKÉHO

LES VE ŠKOLE
S koncem prvního pololetí skončila i mezitřídní přírodovědná soutěž nazvaná Les ve škole. Od října žáci 2. - 4.
ročníků s pomocí rodičů, literatury i internetu odpovídali na otázky, řešili křížovky a poznávali rostliny a živočichy. Nejaktivnějších 65 dětí dostalo za svou snahu
drobné odměny.
MLADÝ DEMOSTHENES 2013
Na regionálním kole řečnické soutěže Mladý Demosthenes, které se konalo 20. února v Pardubicích, se podařilo
obhájit loňské i předloňské prvenství žákům naší školy
v obou věkových kategoriích určeným žákům 2. stupně.
Jiří Kada z 6. ročníku zaujal porotu, jejíž předsedkyní
byla moderátorka Jana Adámková, monologem, ve kterém představil tradici ústeckých malovaných betlémů.
Eliška Franzová z 8. ročníku se podělila s posluchači
o pocity, které prožívá karamela před tím, než ji někdo
rozkouše nebo scucá. Oba žáci postoupili do krajského
kola, kde budou reprezentovat nejen naši školu, ale i region Ústí nad Orlicí.

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

Zápis do MŠ na školní rok 2013/2014 se uskuteční
ve ČTVRTEK 18.4 od 14:00 do 16:00 hod.
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. Žádost si vyzvedněte od 1.4. v mateřských školách, nebo stáhněte na
internetu, vyplňte a nechte potvrdit od dětského lékaře. 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 a v MŠ Na Výsluní
mohou děti navštěvovat pěvecký soubor VĚTRNÍČEK.

SOUTĚŽ V DOVEDNOSTECH MLADÝCH OPRAVÁŘŮ

V úterý 26.2. proběhlo ve Střední škole automobilní Ústí nad Orlicí regionální
kolo soutěží dovedností mladých opravářů motorových vozidel. Soutěže učebních oborů automechanik a karosář a studijního oboru autotronik byly vyhlášeny
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Svazem prodejců a opravářů
motorových vozidel České republiky pod společným názvem Autoopravář junior
2013. Regionálního kola se zúčastnili vedle studentů pořádající školy i žáci SŠ
automobilní Holice a ISŠ technické Vysoké Mýto. Soutěžící museli během dne
prokázat jak své teoretické znalosti tak i praktické znalosti a dovednosti v připravených úkolech a poznávacích otázkách. Test tvořilo sto teoretických otázek,
praktické úkoly pak zahrnovaly práce na vozidlech, diagnostiku elektronických
a komfortních systémů a v karosářské části také zhotovení složitějších klempířských výrobků.

KARNEVAL NA ŠTĚPNICI
V pátek 22. února se tělocvična na prvním stupni proměnila v rej pestrobarevných masek. Konal se zde totiž
tradiční karneval 1. a 2. tříd. Děti se převlékly za pohádkové bytosti, zvířátka, sportovce, bojovníky a další
nápadité postavy. Užily si dopoledne plné tance a soutěží. V závěru byly z každé třídy vybrány nejoriginálnější
masky, které byly oceněny drobnou odměnou.
BESEDA O ODPADECH
Hodina volitelného předmětu ekologie žáků 7., 8. a 9.
tříd ve spolupráci s odborem životního prostředí Města
Ústí nad Orlicí nabídla v polovině února zajímavou besedu na téma odpady. Žáci se tak dozvěděli aktuální informace o odpadové politice našeho města, třídění odpadu a jeho svozu i plánovaných novinkách v této oblasti.
ÚSPĚCH VE VÝTVARNÉ SOUTĚŽI
Žákyně 1. třídy Anděla Linhartová se zúčastnila výtvarné soutěže, kterou pořádalo Hudební divadlo dětem.
Děti měly na základě představení Hvězdička betlémská,
které navštívily před Vánoci, nakreslit obrázek. Andělka
ho poslala do soutěže a skončila na krásném 2. místě.
Pro svoji rodinu tak vyhrála víkendový pobyt v Krkonoších.
ÚNOR VE ZNAMENÍ OLYMPIÁD A SOUTĚŽÍ
V únoru se žáci naší školy zúčastnili několika olympiád z různých předmětů, a to jak na školní, tak i okresní
úrovni. Nejprve proběhlo okresní kolo dějepisné olympiády, kde Nikola Vyhnálková z 9. ročníku obsadila 9.
místo. Dále následovala školní kola v anglickém jazyce,
zeměpisu a matematice. V té proběhlo i okresní kolo,
kde se nejvíce dařilo Matěji Čápovi z 9. ročníku, jenž
skončil na pěkném 5. místě a bude školu reprezentovat
v krajském kole v Pardubicích.
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Studentům Střední školy automobilní Ústí nad Orlicí se v domácím prostředí
podařilo zvítězit. Autotronik Jan Ridl, karosář Jaroslav Vyčichl a automechanici
Michal Bezruč a Tomáš Adámek (SŠa Holice), postoupili do celostátního finále,
které proběhlo ve dnech 11.-13.3.2013 v novém školícím středisku firmy Škoda
Auto a.s. v Mladé Boleslavi. 
Ing. Karel Beran
Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA J. KOCIANA

KONCERT UČITELŮ ZUŠ
Čtvrtek 4.4. v 18:00 hodin – koncertní sál ZUŠ
HUDEBNÍ BESÍDKA ŽÁKŮ HUDEBNÍHO OBORU
Pondělí 8.4. v 17:00 hodin – koncertní sál ZUŠ
ABSOLVENTSKÝ RECITÁL STUDENTŮ I.a II. stupně – KLAVÍR
T. Šedová, D. Hrůzová, M. Vaňousová, K. Junková
Úterý 9.4. v 18:00 hodin – koncertní sál ZUŠ
ABSOLVENTSKÝ RECITÁL STUDENTŮ II. stupně – ZPĚV
Středa 10.4. v 17:00 hodin – koncertní sál ZUŠ
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TŘÍDNÍ HUDEBNÍ BESÍDKA ŽÁKŮ HUDEBNÍHO OBORU
paní uč. V. Matějů – kytara
Čtvrtek 11.4. v 16:30 hodin – koncertní sál ZUŠ
ABSOLVENTSKÝ RECITÁL STUDENTŮ II. stupně
D. Švendová – kytara, D. Leschingerová – housle
Pátek 12.4. v 18:00 hodin – koncertní sál ZUŠ
KONCERT POSLUCHAČŮ OLOMOUCKÉ KONZERVATOŘE
Úterý 16.4. v 18:00 hodin – koncertní sál ZUŠ
VÝSTAVA PRACÍ PŘÍPRAVNÉHO ODD. VÝTVARNÉHO
OBORU
Středa 17.4. – zahájení výstavy – 4. podlaží ZUŠ

HERANOVA VIOLONCELLOVÁ SOUTĚŽ – 18. – 20.4. – koncertní sál ZUŠ
ZAHAJOVACÍ KONCERT – J. Škrdlík – violoncello
Čtvrtek 18.4. v 19:30 hodin – koncertní sál ZUŠ
TANČÍME PRO RADOST – vystoupení tanečního oboru
Pátek 19.4. v 17:00 a 19:30 hodin – Roškotovo divadlo
HUDEBNÍ BESÍDKA ŽÁKŮ HUDEBNÍHO OBORU
Pondělí 29.4. v 17:00 hodin – koncertní sál ZUŠ
MEZINÁRODNÍ DEN TANCE – happening před budovou školy
ZUŠ Jar.Kociana, Smetanova 1500, 562 01 ÚO, tel.: 465 569 551,
e-mail: info@zusuo.cz 
www.ZUSUO.cz

Další návštěva v Domově na Stříbrném vrchu se tentokrát uskutečnila v rámci Muzikoterapie
a Arteterapie. Naši uživatelé si prošli městečko Rokytnici v Orlických horách a výstavu prací
uživatelů v místním Infocentru.
Naše zařízení se bude prezentovat na Velikonoční výstavě, kterou pořádá místní ČČK v Galerii pod radnicí.
Také připravujeme pro uživatele exkurzi do Městské knihovny v Ústí nad Orlicí a výlet do
Prahy na Matějskou pouť.

MÁM SVŮJ SVĚT, ALE MÁM VÁS RÁD

Při příležitosti Světového dne autismu se
v Pardubicích od 2. do 4. dubna uskuteční
aktivity, jejichž cílem je zvýšit a rozvinout
povědomí o problematice autismu v Pardubickém kraji.
„Součástí akcí, na kterých spolupracují rodiče našich dětí, je také upozornění na nadání a dovednosti dětí i dospělých s autismem
a jejich zapojení do společnosti,“ říká za
organizátory Gabriela Bělková.
Od 2. dubna budou cestující městskou hromadnou dopravou v Pardubicích nalézat
v autobusech a trolejbusech vzkazy od dětí
a dospělých autistů na téma: „Mám svůj
svět, ale mám vás rád“. Pod stejným mottem
se v AFI paláci 2. 4. v 17 hodin uskuteční
vernisáž obrázků těchto osob s dalším doprovodným programem. 3. dubna od 8,30
hodin je v Integračním centru Kosatec při-
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praven Kulatý stůl o aktuálních potřebách
osob s autismem v Pardubickém kraji. 4.
dubna se uskuteční společný den otevřených
dveří spolupořádajících organizací: Rodinného Integračního Centra, Lentilky - Dětské rehabilitační centrum a ZŠ a PŠ školy
Svítání. Dále bude v těchto dnech probíhat
veřejná sbírka na podporu osob s autismem.
Záštitu nad Dny autismu převzali za Pardubický kraj radní Pavel Šotola, za Statutární
město Pardubice primátorka Štěpánka Fraňková, dále senátorka Miluše Horská a poslanec Jiří Skalický, který je patronem třídy pro
děti s autismem v Lentilce.
Více informací na www.ric.cz, www.drclentilka.cz a na webových stránkách města,
kraje a partner. organizací. Kontaktní osoba
Mgr. Gabriela Bělková, tel. 733 724 538,
e-mail: g.belkova@centrum.cz.
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SENIOR KLUB při CSP
města Ústí nad Orlicí

Středa 10. dubna – CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA – INDIE, začátek v 19:00 hod.
v Roškotově divadle. Přihlášky každé úterý
od 10:00-12:00 ve Sladkovně, člen SK hradí
40 Kč
Čtvrtek 11. dubna – BEZPEČNOST SENIORŮ V DOPRAVĚ, setkání s dopravní
policií ČR v jídelně Penzionu, Na Pláni 1343
od 13:30 hod., vstup volný.
Středa 17. dubna – PŘEDNÁŠKA
V KNIHOVNĚ, ve spolupráci s knihovnou
v rámci cyklu „Akademie volného času“
zveme spoluobčany na přednášku pana J.
Havla „Letci z Ústecka na válečném nebi“,
začátek v 18:00 hod. v knihovně, vstup volný.
Čtvrtek 18. dubna – ODPOLEDNÍ CYKLOVÝLET DO CHOCNĚ, cyklovýlet se
zastávkou v Brandýse n.O. – J.A. Komenský (vstup zdarma). Trasa výletu cca 30 km.
Sraz účastníků u Penzionu Na Pláni ve 13:00
hod. Výlet se uskuteční v případě příznivého
počasí. Organizaci zajišťuje paní Tomanová
a pan Hošek
Čtvrtek 25. dubna – VÝLET „TVRZ ORLICE“ u Letohradu, odpolední výlet, přihlášky každé úterý od 10:00-12:00 hod. ve
Sladkovně (2.4., 9.4., 16.4. a 23.4.). Platba
při osobním přihlášení v kanceláři ve Sladkovně. Člen SK hradí 70 Kč, nečlen 100 Kč
(doprava a vstup). Po prohlídce je zajištěna
možnost občerstvení. Organizaci akce 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.
DÁLE PŘIPOMÍNÁME: přijímáme přihlášky na pobyt v Peci pod Sněžkou a v Janských lázních. INFORMAČNÍ SCHŮZKA
s výběrem zálohy 1 000 Kč se koná dne 23.
dubna ve Sladkovně v 10:00 hod. Akci zajišťuje a bližší informace podá paní Šamšulová, tel.: 722 475 129
KONTAKTY NA SK: 722 475 129, 722 475
132, 722 475 131, 731 601 548. Těšíme se
na Vaši účast!
Za výbor Senior klubu
JUDr. Zdeněk Ešpandr

www.ustinadorlici.cz

POZVÁNKA DO CENTRA SOCIÁLNÍ PÉČE

Zveme všechny klienty CSP města Ústí nad Orlicí a seniory z města, kteří chtějí přivítat
jaro nenáročnou sportovní aktivitou na SPORTOVNÍ ODPOLEDNE dne 16. dubna ve
12:30 hod. v jídelně Penzionu, Na Pláni 1343.
Malé soutěže v kuželkách, trefování do terče, přenášení předmětu na lžíci a jiné zajímavé
soutěže. Malé občerstvení – káva, čaj – zajištěno. Vstup volný. Těšíme se na Vás!
Jana Ešpandrová, ředitelka CSP

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ

SENIOR DOPRAVA ČČK – službu lze objednat na tel.:
774 412 117. Permanentky jsou k dostání na ČČK, Kopeckého
840, nebo na Informačním centru města
CENTRUM PRO ŽIVOT – vzdělávací, relaxační a volnočasové centrum nejen pro seniory. Akce jsou určeny široké veřejnosti
a konají se v budově ČČK, Kopeckého 840
2. – 30. dubna – RYBÁŘSTVÍ A RYBOLOV – výstava ve Společ. centru ČČK, Kopeckého 840, vstupné zdarma
3. dubna – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – přijďte si prohlédnout prostory a seznámit se
s činnosti Českého červeného kříže, od 9:00 do 17:00 hod.
5. dubna – ŠIKOVNÉ RUČIČKY, výtvarná dílna – VÝROBA OZDOB Z PAPÍRU, od
15:00 hod. ve Společ. centru, vstup zdarma
11. dubna – ŠIKOVNÉ RUČIČKY, výtvarná dílna – DRÁTKOVÁNÍ, od 14:00 hod. Společ. centru, vstupné 30 Kč
17. dubna – CYKLOVÝLET PO OKOLÍ ÚSTÍ n.O., sraz účastníků v 9:00 hod., cíl: Brandýs n.O., vedoucí výletu pan Ivo Preclík
19. dubna – ŠIKOVNÉ RUČIČKY, výtvarná dílna – KROUCENÍ, PLETENÍ Z PAPÍRU,
od 15:00 hod. ve Společ. centru, vstupné zdarma
23. dubna – LÉKAŘSKÁ PŘEDNÁŠKA – Vysoký krevní tlak, přednáší MUDr. Vlachová,
od 15:00 hod. ve Společ. centru, vstupné dobrovolné
26. dubna – ČARODĚJNICKÉ POSEZENÍ – LET ČARODĚJNIC, občerstvení, zábava
zajištěna, od 14:00 do 17:00 hod., zahrada ČČK, v případě špatného počasí Společ. centrum ČČK
PRAVIDELNÉ AKCE - Společenské centrum ČČK, Kopeckého 840, ÚO
KAVÁRNIČKA – Centrum setkávání: každý PÁ od 8:00 do 15:30 hod.
MASÁŽE klasické, havajské, reflexní terapie 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 Senior centra na www.cckuo.cz. Změna programu Senior centra
vyhrazena.
KAVÁRNIČKA V DOMOVĚ DŮCHODCŮ – otevřeno každý den kromě pondělí od
13:00 do 16:00 hod.

POZVÁNKA PRO SENIORY

Oblastní charita Ústí n.O. Dům pokojného stáří sv. Kryštof Ústí n.O., Kerhartice, Sokolská 68 zve seniory na povídací a rehabilitační dopoledne:
V úterý 2. dubna od 9:00 hod. – povídání na téma RUMUNSKO NA KOLECH.
Přednáší N. Halásková
V úterý 16. dubna od 9:00 hod. – si zacvičíme a protáhneme těla za odborného
vedení sestřiček z Charitní ošetřovatelské služby.
Podáváme kávu, čaj. Těšíme se na vás!
KONTAKTY: dps.ustino@seznam.cz, tel.: 731 402 341
Službu denního stacionáře podporuje Pardubický kraj a město Ústí nad Orlicí.
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SVAZ POSTIŽENÝCH
CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI
pobočka Ústí n.O.

Pozvánka na členskou schůzi ZO SPCCH,
která se koná ve ČTVRTEK 18. DUBNA
od 14.00 hod. v Lidové jídelně (budova
bývalého OkÚ). Prezentace od 13:30 hod.
Srdečně zvou členové výboru ZO SPCCH.
Pozvánka na zájezd do Brna, do divadla
Reduta na úterý 23. dubna. Na programu
je představení „Poslední romance“ – americká hra o lásce, na kterou není nikdy
pozdě – v podání Divadla Ungelt Praha.
Hrají: A. Vránová, P. Kostka, C. Mayerová. Cena zájezdu je 300 Kč. Odjezd ze
zastávky Tvardkova v 16:00 hod.
Zájemci o zájezd se mohou hlásit do 16.
dubna osobně v Klubu důchodců (tzv.
Sladkovna) každé úterý od 11:00 do
12:00 hod., nebo telefonicky. Kontakt:
737 378 815.

STOMATOLOGICKÁ
POHOTOVOST

1.4. – MUDr. M. Melcher, Kollárova 605,
Choceň, tel.: 465 471 324
6. – 7.4. – MUDr. S. Moučková, Dolní 443,
Choceň, tel.: 606 565 823
13. – 14.4. – MUDr. B. Nejedlý, Palackého
349, Choceň, tel.: 465 472 408
20. – 21.4. – MUDr. J. Němcová, Smetanova 1390, ÚO, tel.: 465 523 310
27. – 28.4. – MUDr. J. Pirkl, Litomyšlská
590, ČT, tel.: 606 704 599
1.5. – MUDr. R. Podgorný, Gen. Závady
116, V. Mýto, tel.: 465 423 957

INFORMACE Z DIA KLUBU
v Ústí nad Orlicí

Diabetes mellitus (DM) je v posledních letech narůstajícím celospolečenským problémem. Toto onemocnění, není-li správně léčeno, může způsobit další zdravotní
komplikace:
a) mikrovaskulární (změny malých cév),
retinopatie (poškození očí), nefropatie
(poškození ledvin), neuropatie (poškození nervů)
b) makroangiopatie (postižení velkých
cév), ischemická choroba srdeční, cévní mozkové příhody, ischemická choroba dolních končetin
Aby se těmto pozdním komplikacím předešlo, je nutné onemocnění včas diagnostikovat a účinně léčit. Diabetik by měl být
léčen v zařízení nebo na pracovišti, které
mu může podle typu diabetu a jeho závažnosti i s ohledem na přítomné komplikace
poskytovat léčbu na patřičné úrovni. Léčbu zajišťuje ordinace diabetologa nebo
praktického lékaře s erudicí v oboru diabetologie. Sledování a léčba by měla být
v souladu s doporučenými postupy.
Příště vás seznámíme s doporučeními
klinických a laboratorních vyšetření
v ambulancích.
Alena Pírková, DIA klub Ústí n.O.
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KALENDÁŘ AKCÍ A UDÁLOSTÍ – duben 2013
Více informací na: www.ustinadorlici.cz a IC města, tel.: 465 514 271
PONDĚLÍ 1. DUBNA
VELIKONOČNÍ VÝLET

RC Srdíčko

tel.: 604313249

RYBÁŘSTVÍ A RYBOLOV/výstava/do 30.4.
KAVÁRNIČKA
RUMUNSKO NA KOLECH/beseda

ČČK – Spol. centrum
MC Medvídek
DPS sv. Kryštof

tel.: 464649591
tel.: 605 965463
tel.: 465522375

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
VÝROBA DÁREČKŮ/dílna

ČČK
MC Medvídek

tel.: 464649591
tel.: 605 965463

KONCERT UČITELŮ ZUŠ
SINGLE MAN/film

ZUŠ J. Kociana
Malá scéna

tel.: 465569555
tel.: 608180002

OZDOBY Z PAPÍRU/dílna
GRAND PRIX ARCHITEKTŮ/vernisáž
ROCKOVÝ FESTIVÁLEK
SVĚT PODLE FAGI/film

ČČK – Spol. centrum
Galerie pod radnicí
Kulturní dům
Malá scéna

tel.: 464649591
tel.: 725078375
tel.: 465521047
tel.: 608180002

SPORTOVÁNÍ U TŘÍ MOSTŮ
ROCKOVÝ FESTIVÁLEK
BENEFIČNÍ KONCERT pro M. Bednáře

RC Srdíčko
Kulturní dům
Malá scéna

tel.: 604313249
tel.: 465521047
tel.: 608180002

KŘISŤÁLOVÁ STUDÁNKA/pohádka
JSME ZE STEJNÉ PLANETY/výstava/vernisáž
MILOSTNÝ TROJÚHELNÍK/divadlo

Malá scéna
Malá scéna
Roškotovo divadlo

tel.: 608180002
tel.: 608180002
tel.: 736481170

JEDEN SVĚT/film.festival/do 14.4.
TWIST ART I./dílna
HUDEBNÍ BESÍDKA
DÁMSKÁ JÍZDA

Malá scéna
RC Srdíčko
ZUŠ J. Kociana
RC Srdíčko

tel.: 608180002
tel.: 604313249
tel.: 465569555
tel.: 604313249

ABSOLVENTSKÝ RECITÁL
THE URBANIZED/film

ZUŠ J. Kociana
Malá scéna

tel.: 465569555
tel.:608180002

MAS vzdělání pod lupou/beseda
KYTIČKY KUSUDAMA/dílna
ABSOLVENTSKÝ RECITÁL
INDIE/přednáška

MC Medvídek
MC Medvídek
ZUŠ J. Kociana
Roškotovo divadlo

tel.: 605 965463
tel.: 605 774569
tel.: 465569555
tel.: 465521047

BEZPEČNOST SENIORŮ V DOPRAVĚ
DRÁTKOVÁNÍ/dílna
TANEC, TANEC… 2013
TŘÍDNÍ HUDEBNÍ BESÍDKA

Senior klub
ČČK – Spol. centrum
Roškotovo divadlo
ZUŠ J. Kociana

tel.: 722475129
tel.: 464649591
tel.: 465521047
tel.: 465569555

CROODSOVI/ film
ABSOLVENTSKÝ RECITÁL
STAND ´ARTNÍ KABARET

Kino Máj
ZUŠ J. Kociana
Malá scéna

tel.: 465521047
tel.: 465569555
tel.: 608180002

ŽENICH PRO ČERTICI/pohádka

Roškotovo divadlo

tel.: 465521047

ÚTERÝ 2. DUBNA
9:00 hodin
9:00 hodin
STŘEDA 3. DUBNA
9:00-17:00 hodin
15:00 hodin
ČTVRTEK 4. DUBNA
18:00 hodin
19:00 hodin
PÁTEK 5. DUBNA
15:00 hodin
18:00 hodin
19:00 hodin
19:00 hodin
SOBOTA 6. DUBNA
17:00 hodin
19:00 hodin
20:00 hodin
NEDĚLE 7. DUBNA
15:00 hodin
17:00 hodin
19:30 hodin
PONDĚLÍ 8. DUBNA
10:00 hodin
17:00 hodin
20:00 hodin
ÚTERÝ 9. DUBNA
18:00 hodin
18:00 hodin
STŘEDA 10. DUBNA
10:00 hodin
15:00 hodin
17:00 hodin
19:00 hodin
ČTVRTEK 11. DUBNA
13:30 hodin
14:00 hodin
14:00 hodin
16:30 hodin
PÁTEK 12. DUBNA
17:00 hodin
18:00 hodin
20:00 hodin
SOBOTA 13. DUBNA
15:00 hodin
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PONDĚLÍ 15. DUBNA
10:00 hodin
19:30 hodin
ÚTERÝ 16. DUBNA
9:00 hodin
12:30 hodin
18:00 hodin
19:30 hodin
STŘEDA 17. DUBNA
9:00 hodin
18:00 hodin
ČTVRTEK 18. DUBNA
13:00 hodin
19:00 hodin
19:30 hodin
PÁTEK 19. DUBNA
15:00 hodin
17:00 a 19:30 hodin
SOBOTA 20. DUBNA
9:00 hodin
9:00 – 10:30 hodin
14:00 hodin
14:30 hodin
17:00 hodin
19:00 hodin
NEDĚLE 21. DUBNA
8:00 – 9:00 hodin
15:30 hodin
19:00 hodin
PONDĚLÍ 22. DUBNA
10:00 hodin
ÚTERÝ 23. DUBNA
15:00 hodin
19:00 hodin
STŘEDA 24. DUBNA
10:00 hodin
15:00 hodin
19:00 hodin
ČTVRTEK 25. DUBNA
16:30 – 18:45 hodin
17:00 hodin
PÁTEK 26. DUBNA
14:00 – 17:00 hodin
SOBOTA 27. DUBNA
8:00 hodin
8:10 hodin
13:00 - 17:00 hodin
19:00 hodin
20:00 – 02:00 hodin
PONDĚLÍ 29. DUBNA
10:00 hodin
17:00 hodin

4/2013

TWIST ART II. /dílna
BYLO NÁS PĚT/divadlo

RC Srdíčko
Roškotovo divadlo

tel.: 604313249
tel.: 465521047

CVIČENÍ
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE
OLOMOUCKÁ FILHARMONIE/koncert
MŮJ PES KILLER/film

DPS sv. Kryštof
CSP/jídelna Penzionu
ZUŠ J. Kociana
Kino Máj

tel.: 465522375

VÝSTAVA VÝTVARNÉHO OBORU
CYKLOVÝLET ÚO a okolí
LETCI Z ÚSTECKA NA VÁLEČNÉM NEBI/přednáška

ZUŠ J. Kociana
ČČK
městská knihovna

tel.: 465569555
tel.: 464649591
tel.: 722475132

CYKLOVÝLET – CHOCEŇ
TENKRÁT NA ZÁPADĚ/film
VIOLONCELLOVÝ RECITÁL/HVS

Senior klub
Malá scéna
ZUŠ J. Kociana

tel.: 722475129
tel.: 608180002
tel.: 465521047

PLETENÍ Z PAPÍRU/dílna
TANČÍME PRO RADOST

ČČK – Spol. centrum
Roškotovo divadlo

tel.: 464649591
tel.: 465521047

JARNÍ ÚSTECKOORLICKÁ/soutěž
VIA LONGA/dálkový pochod
PEXESIÁDA/o.s.Havlíček
ZÁVĚREČNÝ KONCERT HVS
SPORTOVÁNÍ U TŘÍ MOSTŮ
ŠAKALÍ LÉTA/divadlo

letiště Aeroklubu ÚO
Říčky-Orlické Podhůří
tělocvična Kerhartice
ZUŠ J. Kociana
RC Srdíčko
Malá scéna

tel.: 465521047
tel.: 604313249
tel.: 608180002

KOLEM PASTVINSKÉ PŘEHRADY/cyklo
KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY
ŠAKALÍ LÉTA/divadlo

Mírové nám. ÚO
kostel P.M.Bolestné na Homoli
Malá scéna
tel.: 608180002

SMALTOVÁNÍ I./dílna

RC Srdíčko

tel.: 604313249

LÉKAŘSKÁ PŘEDNÁŠKA
H. ZAGOROVÁ,P.REZEK/koncert

ČČK – Spol. centrum
Kulturní dům ÚO

tel.: 464649591
tel.:465514271

RESUSCITACE DĚTÍ A DOSPĚLÝCH/přednáška
SAVUJEME TRIČKA/dílna
TANTRA /cyklus dokumentární středy

MC Medvídek
MC Medvídek
Malá scéna

tel.: 605 774569
tel.: 605 774569
tel.: 608180002

VÝLET/ TVRZ ORLICE Letohrad
O ZDRAVÍ, MOUDROSTI A LÁSCE/přednáška
GEJŠA A SAMURAJ/vernisáž výstavy

Senior klub
ZUŠ J. Kociana
městské muzeum

tel.: 722475129
tel.: 737830013
tel.: 465523653

ČARODĚJNICKÉ POSEZENÍ

ČČK

tel.: 464649591

DROZDOVSKÁ PILA/cyklo
OBŘÍ AKVÁRIUM/výlet do H.K.
SKAUTSKÉ ODPOLEDNE/Wolkerovo údolí
SVĚTÁCI/divadlo
ELEMENTS OF SOUND/diskotéka

Mírové nám. ÚO
RC Srdíčko
skauti ÚO
Malá scéna
Kulturní dům

SMALTOVÁNÍ II./dílna
HUDEBNÍ BESÍDKA

RC Srdíčko
ZUŠ J. Kociana
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• Individuální kurz Stott PILATES od 29. 4. - 5. 6. 2013 v budově Gymnázia ÚO, každé pondělí a čtvrtek od 17:00 do
18.00hod., max. pro 8 osob, informace: pavlina.dvoranova@
gmail.com, + nově Kruhový trénink od 5. 4. v budově Gymnázia ÚO /boční vchod/ každý pátek od 19:00 do 20:00hod., info
a inspirace: https://www.facebook.com/inspirovano.pohybem
• KOUPÍM jakékoliv množství listinných akcií VÚB a.s. Ústí nad
Orlicí. Podívejte se, zda Vám doma neleží. Přijedu i pro jednu
akcii. Platím hotově. Volejte po 17 hodině. 777736562
• Firma SKB Ústí nad Orlicí, ul. Vrbová, areál firmy FORT, zahájila jarní výkup železa, barevných kovů a elektrošrotu včetně
starých počítačů. Nabízíme levný odvoz, kontakt: 602 415 211
• LETNÍ TÁBORY: 1. JAZYKOVÁ ÚO, Mgr.Milan Pošepný-pořádáme LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR (ICE AGE) 8.-12.7. a
SPORTOVNĚ-JAZYKOVÝ TÁBOR (PEVNOST BOYARD)
17.-23.8. Na fotky z minulého roku se můžete podívat na
www.1.jazykovauo.cz - mobil 724 064 370 – Těšíme se na Vás!
• Jazyková škola Holmes-English vás srdečně zve na:
1) letní tábor „Summer cruise“ 30.6. – 10.7. 2013. Zažijete letní
plavbu, na které nás čeká spousta dobrodružství, výletů, her ...
a ještě se zábavnou formou zdokonalíte v angličtině.
2) letní příměstský tábor 5. – 9.8. 2013. Týden plný zábavy, sportování, her, výletů, angličtiny... (vhodný i pro začátečníky).
Více info o táborech na www.holmes-english.cz
nebo tel.: 737 744 975

4/2013

10

www.ustinadorlici.cz

4/2013

11

www.ustinadorlici.cz

4/2013

12

www.ustinadorlici.cz

RODINNÉ CENTRUM SRDÍČKO

PROVOZNÍ
DOBA:
během této doby začátky programů cca 9:30 –
10:00 hod., pobytné 30
Kč/ 1 dítě, 40 Kč/ více
dětí. TÉMATEM MĚSÍCE JSOU KLOKÁNCI.

PO: 8:30 – 12:00 hod. –
HERNA, VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DOSPĚLÉ, případně v jednodušší variantě i pro
děti
ST: 8:30 – 12:00 hod. – HERNA, PROGRÁMEK PRO DĚTI – zpívání, vyrábění, pohyb
PÁ: 8:30 – 12:00 hod. – HERNA, ANGLIČTINA PRO DĚTI, kontakt: Mgr. J. Marková, 777 656 047
PONDĚLNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY (cena
výrobků dle spotřeby materiálu):
PO 8.4. od 10:00 hod. – TWIST ART I. – neobyčejné výrobky z krouceného papírového
provázku

PO 15.4. od 10:00 hod. – TWIST ART II.
PO 22.4. od 10:00 hod. – SMALTOVÁNÍ
I. – výroba originálních šperků
PO 29.4. od 10:00 hod. – SMALTOVÁNÍ II.
ODPOLEDNÍ PROGRAMY (multifunkční sál, 1. patro):
ČT: 18:30 – 20:00 hod. – KLUB EXIT – pro
mládež, kontakt: Bc. D. Dostrašil, 603 913
885
PÁ: 17:00 – 20:00 hod. – MARING(O)DKA
– klub pro děti 10-15 let, kontakt: L. Nováková, 734 734 315
PÁ: 18:00 – 24:00 hod. – KLUB DESKOVÝCH HER s kavárnou, kontakt: M. Kalášek, 739 420 287
JEDNORÁZOVÉ AKCE:
PO 1.4. – ráno – VELIKONOČNÍ VÝLET –
SÁZAVSKÉ ÚDOLÍ, bližší info na tel nebo
e-mailu
PO 8.4. od 20:00 hod. – DÁMSKÁ JÍZDA,
herna RC
ÚT 9.4. od 17:00 hod. – SETKÁNÍ DOBROVOLNÍKŮ RC, herna RC

SO 6.4. od 17:00 hod. – SPORTOVÁNÍ
U TŘÍ MOSTŮ (bez dětí)
SO 20.4. od 17:00 hod. – SPORTOVÁNÍ
U TŘÍ MOSTŮ - speciál pro tatínky s dětmi.
Cena podle počtu sportujících (cca 60 Kč),
přihlášky prosíme nejpozději 1 den předem:
P. Novák, 604 904 710
NE 27.4. v 8:10 hod. – VÝLET DO OBŘÍHO AKVÁRIA v Hradci Králové. Sraz na
nádraží, vstupné: dospělí 120 Kč, děti, důchodci 80 Kč, děti do 2 let zdarma
ČT 2.5. od 17:00 hod. – VÝCHOVA PUBERŤÁKŮ II., interaktivní přednáška s lektorem Mgr. E. Ruckým
MOŽNOST SOUKROMÝCH HODIN –
ANGLIČTINA PRO DOSPĚLÉ – dle dohody, kontakt: J. Procházka, 601 592 935
KONTAKT: Mgr. M. 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
Orlicí.

MATEŘSKÉ CENTRUM MEDVÍDEK
K AV Á R N I Č K A :
úterý 2. dubna od
9:00 hodin
MÁMY
PRO
MÁMY – Vyrábíme dárečky: středa
3. dubna od 15:00
hodin. Zúčastněte
se charitativní akce
a přijďte s námi vyrábět srdíčka pro maminky nedonošených dětí
CVIČENÍ PRO RODIČE S DĚTMI od 4
měsíců do cca 2 let – pro předem přihlášené: pondělí 8., 15., 22. a 29. dubna. Časy
cvičení: 4-5 měs. 8:15 hod., 5-8 měs. nelezoucí 8:45 hod., 8-12 měs. lezoucí 9:00
hod., 13-18 hod. chodící 9:45 hod. Cvičení
vede fyzioterapeutka V. Hofmanová, tel.:
602 673 382
MAS vzdělání pod lupou: středa 10. dubna
od 10:00 hodin. Hledání odpovědí na otázky
o předškolním a školním vzdělávání a o rozvoji našich dětí.
Přednáší Mgr. M. Bednářová
KYTIČKY KUSUDAMA: středa 10. dubna
od 15:00 hodin, výroba papírových kytiček
a dekorací
RESUSCITACE DĚTÍ A DOSPĚLÝCH:
středa 24. dubna od 10:00 hodin. Jak poskytnout první pomoc dospělému, nebo dítěti naučí členové ČČK
SAVUJEME TRIČKA: středa 24. dubna
od 15:00 hodin. Výroba originálních triček.
S sebou vyprané bavlněné triko tmavé barvy
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PROVOZNÍ DOBA
PO od 8:00 – 12:00 hod. – NEMLUVŇÁTKA + cvičení + výtvarná herna
ÚT od 9:00 do 12:00 hod. – PŘEDŠKOLKÁČEK – volná herna
ST od 9:00 do 12:00 hod. – PŘEDŠKOLKÁČEK – přednášky + zpívánky + herna
ST od 15:00 do 18:00 hod. – PŘEDŠKOLKÁČEK – výtvarná dílna + herna
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ČT od 9:00 do 12:00 hod. – PŘEDŠKOLKÁČEK – malovánky + herna
KONTAKT: M. Crhonková 605 774 569,
K. Fišarová 605 965 463, medvidekuo@
seznam.cz, www.medvidekuo.cz, FB – Mateřské centrum Medvídek
Za finanční podpory města Ústí nad Orlicí
a Pardubického kraje

www.ustinadorlici.cz

DĚTSKÝ KARNEVAL

V rámci masopustního období přivítala kerhartická sokolovna na šest desítek dětí.
Více než padesát z nich se přišlo předvést v maskách. Viděli jsme spoustu včeliček,
princezen, rytířů i jiných pohádkových postaviček a zvířátek. Celé odpoledne si
děti mohly ověřit svojí šikovnost a důvtip při soutěžích a hrách. Každý, kdo se nebál soutěžit, byl za snahu a předvedené úsilí oceněn. Děti se mohly vyřádit i při dětské diskotéce. Při tradiční promenádě měly děti za úkol popsat, za co se na karneval
převlékly a všechny byly odměněny dárkem. Ke spokojenosti všech zúčastněných
se moderování se opět ujal Honza Duffek, který svým pohotovým a příjemným projevem přispěl k dobré atmosféře karnevalu. Velký dík patří všem maminkám, které
pro nás pečou sladké dobroty a samozřejmě všem sponzorům, bez kterých bychom
se neobešli. Za finanční podporu děkujeme také městu Ústí nad Orlicí.
Za pořadatele Ondřej Kolář jednatel

KLUBCENTRUM ÚSTÍ
NAD ORLICÍ
KINO MÁJ – DUBEN 2013
Pátek 12. dubna v 17:00 hodin
CROODSOVI
Dobrodružná animovaná rodinná komedie
vypráví příběh první pravěké rodiny. Česká
verze. Vstupné 100 Kč
Úterý 16. dubna
MŮJ PES KILLER
Osmnáctiletý Marek žije v bezútěšném prostředí blízko slovensko-moravských hranic
se svým otcem vinařem a rasistickými kamarády. Markovým nejlepším přítelem je
jeho pes, který je perfektně vycvičen. Chlapcovým životem náhle otřese šokující tajemství, které zjistí o své dávno zmizelé matce.
Česko-slovenská verze. Vstupné 80 Kč
NABÍDKA POŘADŮ – DUBEN 2013
5. – 6. dubna
19:00 hodin – Kulturní dům
ROCKOVÝ FESTIVÁLEK – přehlídka
rockových, punkových .... amatérských skupin s diváckou soutěží a postupem na akci
ÚSTÍ 2013. Vstupné 60 Kč
Středa 10. dubna
19:00 hodin – Roškotovo divadlo
INDIE – cestopisná přednáška K. Kocůrka
s promítáním a ukázkou hry na indické hudební nástroje. Vstupné 65 Kč
Čtvrtek 11. dubna
14:00 hodin – Roškotovo divadlo
TANEC, TANEC .... 2013 – Krajská přehlídka dětských skupin scénického tance.
Vstupné 50 Kč
Sobota 13. dubna
15:00 hodin – Roškotovo divadlo
ŽENICH PRO ČERTICI aneb Sedmimílové boty, DS Jiří Poděbrady. Veselá pohádka
s melodickými písničkami. Vstupné 50 Kč
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Oddíl skautů Ústí nad Orlicí si dovoluje při příležitosti Mezinárodního dne skautingu pozvat Vás,
rodiče s dětmi, na skautské odpoledne ve Wolkerově údolí. Děti se mohou těšit na spoustu her a vyzkouší si některé skautské dovednosti. Čekají na ně
i drobné odměny. Akce se uskuteční v sobotu 27.
dubna od 13:00 do 17:00 hod. ve Wolkerově údolí pod sídlištěm Dukla. Naši klubovnu najdete na
kopci nad rybníkem. Těšíme se na Vás.
Ústečtí skauti

Pondělí 15. dubna
19:30 hodin – Roškotovo divadlo
K. Poláček: BYLO NÁS PĚT, Klicperovo
divadlo Hradec Králové.
Novou dramatizaci oblíbeného humoristického románu Karla Poláčka, popisujícího
autorovo dětství v Rychnově nad Kněžnou,
připravilo Klicperovo divadlo jako poctu
k 120. výročí narození tohoto českého spisovatele a novináře. Divadelní předplatné,
vstupné 320 Kč
18. – 20. dubna
ZUŠ J. Kociana – 22. HERANOVY VIOLONCELLOVÉ SOUTĚŽE
Čtvrtek 18. dubna
19:30 hodin – ZUŠ J. Kociana
VIOLONCELLOVÝ RECITÁL s filmovou vizualizací – Jan ŠKRDLÍK - violoncello, Bára BESPERÁTOVÁ – klavír. Ojedinělý projekt, ve kterém se mimo interpretaci
jiných skvostných děl odehraje na pozadí
reálně zaznívající Debussyho sonáty filmový příběh ukradeného a znovunavráceného
violoncella. Koncertní předplatné, vstupné
140 Kč
Sobota 20. dubna
14:30 hodin – ZUŠ J. Kociana – ZÁVĚREČNÝ KONCERT VÍTĚZŮ A LAUREÁTA 22. ročníku HVS, vstupné 60 Kč
Pátek 19. dubna
17:00 a 19:30 hodin – Roškotovo divadlo
TANČÍME PRO RADOST, vstupné 70 Kč
Sobota 27. dubna
20:00 – 02:00 hodin – Kulturní dům
ELEMENTS OF SOUND – R&V Sound-Light. Diskotéka trochu jinak – laserová
show, taneční párty s nejrůznějšími hudebními styly – rock, techno, Dnb, House, Progresi, Trance, vstupné 70 Kč
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK:
Informační centrum v budově radnice,
tel.: 465 514 271, INFORMACE: Klubcentrum v Ústí n.O., tel.: 465 521047, 465
525245 i fax, www.klubcentrum.cz,
info@klubcentrum.cz
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SKAUTSKÉ ODPOLEDNE –
Den her a dovedností
ve Wolkerově údolí

Z MĚSTSKÉHO MUZEA
DO MUZEA V DUBNU
NA GEJŠU A SAMURAJE

Úspěšnou interaktivní pravěkou výstavu,
která v Hernychově
vile potrvá do 14.
dubna, nahradí o 12
dní později úžasná expozice japonského
umění ze sbírek pobočky Národního muzea,
a to pod názvem GEJŠA A SAMURAJ.
Víte co je kógai, wakizaši, daišó, katana, našidži, džingasa, waradži, hakama či hitatare
nebo jak vypadala zbroj a meče samurajů?
Víte, čím se zdobily gejši , co vše musely
ovládat a co při svém působení všechno
potřebovaly? Předměty převážně z 18.-19.
století zapůjčilo Náprstkovo muzeum a věříme, že návštěvníci ocení tuto jedinečnou
příležitost shlédnout ucelený obraz těchto
stěžejních postav japonské historie. Vernisáž, kterou zahájí kulturním programem
žáci a učitelé ZUŠ , bude provázena slovem
odborného kurátora této jedinečné sbírky
a uskuteční se ve čtvrtek 25. dubna v 17:00
hod.
Srdečně za všechny muzejníky zve
Jarmila Süsserová
ředitelka Městského muzea v Ústí nad Orlicí
Vyhodnocení soutěže Vánoce a betlém
Jak každoročně byly v muzeu na přelomu
roku vystaveny dětské práce ze soutěže Vánoce a betlém. Jejího 19. ročníku se zúčastnilo 114 účastníků, z nichž 9 muselo být vyřazeno z důvodu nedodržení podmínek. I ty
však měly šanci bojovat o hlasy, a to hlasy
návštěvníků. Odbornou porotou bylo oceněno 12 prací ze čtyř kategorií. Návštěvníci
si zvolili svého vítěze také. Slavnostní předání cen s kulturním programem proběhlo
v Hernychově vile v pátek 15.3.2013. Hned
po jejich převzetí se děti nadšeně realizovaly
v pravěkých činnostech na probíhající interaktivní výstavě Od doby kamenné po dobu
slovanských hradišť.
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Vyhodnocení soutěže Vánoce a betlém VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ
Kategorie A
1. K. Baťková – ČT, 2. J. Jarošová , 3. A. Heřmanová – obě Dvůr Králové
Kategorie B
1. K. Balušková – H. Benešov, 2. J. Feranec – M. Beroun, 3. N. Bartoníková – Bruntál-Dvorce
Kategorie C
1.-2. F. Havlík – Dobruška, 1.-2. M. Matějková – Klatovy, 3. R. Pavling – Spišské Bystré
Kategorie D
1. M. Böhmová – Bruntál-Dvorce, S. Stránská – D.Libchavy, 3. M. Kudláčková - Dobruška

Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY

V rámci Akademie volného času se v městské knihovně uskuteční dne
14.4. od 18:00 hodin přednáška Josefa Havla – Letci z Ústecka na válečném nebi.
Městská knihovna Ústí n.O. pořádá dne 24. dubna v 18:00 hodin besedu
Do Andalusie v zimě? Povídání o cestě jižním Španělskem a Portugalskem. Promítá a slovem provází Mgr. Zdeněk Hübner.
V úterý 23.4. zveme děti do městské knihovny, kde se v 16:00 hodin uskuteční čtení z Knihy desetiletí Lichožrouti od Pavla Šruta. Poté bude následovat výtvarná dílna
– budeme vyrábět lichožrouty. Vezměte s sebou liché ponožky.
PhDr. Jana Kalousková, ředitelka MěK

NENECHTE SI UJÍT 10 LET TĚŽKÉ DOBY!

20. duben bude v ústeckém Dominu nejen ve znamení bigbítové muziky, ale také vzpomínání. Zdejší skupina Těžká doba, jejíž historie se začala psát před rovnými deseti lety,
oslaví kulaté výročí tím nejpříhodnějším způsobem – celovečerním koncertem.
V jeho první části by měli vystoupit bezmála všichni členové, kteří od jara 2003 oblíbenou
ústeckou skupinou prošli. Těžká doba se rozhodla v této souvislosti oprášit i starší písničky, které s jejími počátky souvisí.
Druhá polovina sobotního večera pak hudebně „zabezpečí“ současná sedmičlenná sestava,
chybět nebudou oblíbené české i zahraniční pecky.
Začátek jubilejního vystoupení je avizován na 19:57, bohaté občerstvení zajišťuje pořadatel, prvotřídní zvuk pak osvědčený letohradský zvukař Jaroslav Mikyska.

PROGRAM MALÉ SCÉNY
DUBEN 2013

JSME ZE STEJNÉ PLANETY – výstava
fotografa J. Štreita.
Výstava Charity ČR
mapuje osudy lidí,
kteří se narodili stovky a tisíce kilometrů
od českých hranic,
ale rozhodli se žít v ČR. Fotografie doplňují
texty s příběhy, které zpracovala novinářka
M. Vašíčková.
Vernisáž se uskuteční za účasti autora 7.
dubna v 17:00 hod.
4.4. – SINGLE MAN, film USA, 2009, T.
Ford. Snímek o jediném dnu vysokoškolského profesora je příběhem o lásce a osamění, zdánlivě bezejmenných okamžicích
a záblescích smyslu života. V 19:00 hod.,
vstupné 60 Kč, členové FK 55 Kč, studenti
45 Kč
5.4. – SVĚT PODLE FAGI – Divadlo DNO
– kabaret, improvizace, písně, humor, zběsilost i v srdci v režii J. Jelínka. V 19:00 hod.,
vstupné 70 Kč, studenti 50 Kč
6.4. – BENEFIČNÍ KONCERT PRO
MÍŠU BEDNÁŘE – dvě mladé, nadějné
kapely z našeho regionu – Butterfly and Hurricanes z ÚO a W.A.F. z V. Mýta vystoupí
v rámci Jednoho světa a výtěžek koncertu
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jde pro M. Bednáře www.misabednar.cz Ve
20:00 hod., vstupné 60 Kč
7.4. – KŘIŠŤÁLOVÁ STUDÁNKA aneb
CIRKUS SLÁDEK – veselý příběh pro děti
plný básniček, písniček a hádanek z pera
jednoho z nejlepších autorů dětské literatury
– J. V. Sládka. V hlavní roli vystupují dva
klauni a jejich kouzelný kufr. A protože není
na celém světě smutnější pohled než na uplakaného klauna, je třeba ho rozesmát. Hraje
Divadlo plyšového medvídka, pro děti od
3 let, v 15:00 hod., vstupné 45 Kč
8. – 14.4. – FILMOVÝ FESTIVAL JEDEN SVĚT – program a informace na
www.spousti.cz
9.4. – THE URBANIZED, film USA, 2011,
G. Hustwit. Kdo má výsadu udávat tvar
a tvář našich měst a jakým způsobem to
dělá? Projekci filmu doprovodí debata s odborníky na téma brownfields a řešení areálu
Perla 01. V 18:00 hod., vstupné 50 Kč
12.4. – STAND ´ARTNÍ KABATER – DIVADLO VOSTO5 – chlapci Ondar, Petar,
Tomina, Jura a Kurt předvedou svůj maximální improvizační standart! Zcela otevřený
divadelně-hudební improvizační večer je
doprovázený vlastní kapelou. Ve 20:00 hod.,
vstupné 80 Kč
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Srdečně Vás zveme v neděli 7. dubna
v 19:30 hodin
do Roškotova divadla na divadelní
představení
MILOSTNÝ TROJÚHELNÍK …
herecko-psychologický balanc
tří odlišných klaunů.
Trojice klaunů
– PAVEL LIŠKA, MARTIN ZBROŽEK
a JOSEF POLÁŠEK –
vstupuje na jeviště vždy bez předem
daného scénáře a společně s publikem se
v roli scénáristů i režisérů propadají do
světa fantazie, do společného tvoření hry …
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: SportMusicClub, cena vstupenky 280 Kč.
Informace na tel.: 736 481 170

KLUB PŘÁTEL UMĚNÍ
Ústí nad Orlicí

Srdečně Vás zveme do Galerie pod radnicí na výstavu GRAND PRIX ARCHITEKTŮ, která začíná vernisáží v 18 hodin
v pátek 5. dubna a pro veřejnost bude otevřena do 27. dubna.
Otevřeno denně mimo pondělí, úterý až
pátek 10 – 12, 14 – 17 hodin, sobota a neděle 14 – 17 hodin.
V úterý 23. dubna vystoupí od 19:00 hod.
v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí
HANA ZAGOROVÁ a PETR REZEK
se skupinou BOOM!BAND
Jiřího Dvořáka.
Vstupenky jsou v předprodeji v Informačním centru v budově radnice, cena
vstupenky 440,- a 490,- Kč do přízemí,
390,- Kč na balkon. Vstupenky dále
získáte na www.ticket-art.cz,
www.ticketportal.cz
18.4. – TENKRÁT NA ZÁPADĚ, film
Itálie,USA, S. Leone. Jeden z nejlepších
westernů splétá osudy čtyř ikonických postav ovdovělé ženy, nemilosrdného zabijáka, tajemného mstitele a bandity do příběhu
umírajícího Západu a jeho mýtů. V 19:00
hod., vstupné 80 Kč, pro členy FK 70 Kč,
studenti 50 Kč
20. a 21.4. – ŠAKALÍ LÉTA – hudební
a divadelní zpracování období 60. let v podání divadelního souboru Veselé zrcadlo
Gymnázia Ústí nad Orlicí. V 19:00 hod.,
vstupné 50 Kč
24.4. – TANTRA – cyklus dokumentární
středy, film ČR 2010, B. Tuček. Chcete lépe
poznat sami sebe? Toužíte prohloubit vztah
s partnerem? Film přináší intimní výpovědi
lidí, kterým tantra změnila život. A ukazuje
sex tak, jak nejsme běžně zvyklí. V 19:00
hod., vstupné 45 Kč, členové FK 35 Kč
27.4. – SVĚTÁCI – je možné překročit
vlastní stín? Ale proč to nezkusit? DS Doveda Sloupnice zahraje známou komedii v režii
M. Škeříka. V 19:00 hod., vstupné 60 Kč

www.ustinadorlici.cz

HAVLÍČKOVSKÉ MDŽ

Letošní první „Setkání s přáteli“, tedy posezení se seniory z Kerhartic, se konalo
8.3.2013 v prostorech základní školy. Pro
téměř čtyřicet účastníků byl připraven bohatý program, spousta dárků i občerstvení.
Setkání zahájili žáci místní základní školy,
kteří zazpívali a zahráli několik písní pod
vedením p. učitelky Lenky Náglové. Následovalo velmi poutavé vyprávění Ladislava
Kalouse, který procestoval s batohem na zádech řadu zemí. Vyprávění z cest doprovodil
i promítáním fotografií. Následovala tombola a předávání dárků všem zúčastněným. Nezapomněli jsme ani na MDŽ, a tak všechny
ženy potěšily rozkvetlé primule. Následovalo vystoupení skupiny Šedous, která rozezpívala i roztančila celé osazenstvo. Akce končila až po desáté večer a podle spokojenosti
účastníků a vyjádřených díků ji hodnotíme
jako podařenou. Děkujeme za spolupráci
místní škole, všem účinkujícím a zejména
sponzorům. Velký dík patří i městu Ústí nad
Orlicí za finanční podporu. Těšíme se na
podzimní setkání.
Za os. Havlíček
Mgr. et Mgr. Hana Hanusová předseda

JEDEN SVĚT – Pozvánka na filmový festival

Pátý ročník festivalu dokumentárních filmů
o lidských právech Jeden svět v Ústí nad
Orlicí se bude konat od středy 10. do neděle
14. dubna 2013 v Malé scéně a již tradičně
představí širokou škálu kvalitních dokumentů, zajímavé hosty i doprovodný program zahrnující divadlo, benefiční koncert
a dvě výstavy (12plus12 na náměstí a Jsme
ze stejné planety v prvním patře Malé scény).
Kromě osmnácti zajímavých filmů s tematikou lidských práv (kompletní program
festivalu najdete na www.spousti/jedensvet.
cz) nabídne Jeden svět také možnost setkat
se se zajímavými osobnostmi, jako jsou například slavná olympionička Věra Čáslavská a režisérka Olga Sommerová, které
přijedou besedovat k filmu Věra 68 (čtvrtek
11. 4. od 19:30), tajemník Česko-korejské
společnosti Michal Vodrážka, který prožil
část svého dětství v hlavním městě KLDR
Pchjongjangu (debata k filmu Po zemi, po
Moři, středa 10. 4. od 18:00 hod.) či novinář a komentátor rádia Český rozhlas Libor
Dvořák, který se dlouhodobě zaměřuje na

oblast Ruska a přilehlých postsovětských
regionů (debata k filmu Polibek od Putina,
pátek 12. 4. od 18:30).
Páteční večer pak bude věnovaný divadlu –
od 20:00 vystoupí pražské divadlo Vosto5
se svým zcela improvizovaným představením Stand´ artní Kabaret a v sobotu před samotným festivalem, tj. 6. 4. proběhne benefiční koncert místních kapel (Butterfly and
Hurricanes z Ústí nad Orlicí a W.A.F. z Vysokého Mýta), jehož výtěžek bude, stejně
tak jako polovina z vybraného vstupného
na Jeden svět, věnován na podporu šestiletého Michala Bednáře z Dolní Dobrouče,
který trpí neléčitelným vrozeným neurosvalovým onemocněním Duchennova svalová dystrofie (DMD). Více o Míšovi a jeho
osudu naleznete na www.misabednar.cz.
Ceny vstupného zůstávají stejné jako loni
– 50 Kč za jeden film, 120 Kč za celý festivalový den a 500 Kč za přenosný festivalový pas, který zahrnuje všechny projekce
festivalu.
Srdečně Vás zveme na festival Jeden Svět!
Spousti, o. s.

PŘEDNÁŠKA V ZUŠ J. KOCIANA

Srdečně vás zveme na přednášku Ing. Miroslava Hrabici – O ZDRAVÍ, MOUDROSTI
A LÁSCE. M. Hrabica je autor knih o zdraví a lidském hledání, který také dobrým slovem,
radami i laskavýma rukama pomáhá trpícím ke zdraví a štěstí. Přednáška se koná v ZUŠ J.
Kociana ve čtvrtek 25. dubna od 16:30 – 18:45 hodin, vstupné 70 Kč. Bližší informace
na tel.: 737 830 013, www.hrabica.cz

PŘIPOMÍNÁME SI 130. VÝROČÍ NAROZENÍ JAROSLAVA KOCIANA

22. února před 130 lety se v Ústí nad Orlicí
narodil houslový virtuos, hudební skladatel a pedagog Jaroslav Kocian. Svoje první
housle dostal ve čtyřech letech a zpaměti
zahrál 24 národních písní. Hře na housle se
učil u Otakara Ševčíka a na klavír u Antonína Dvořáka.
Toto významné výročí si připomenula delegace z Ústí nad Orlicí, která v čele se
starostou města Petrem Hájkem navštívila
ve čtvrtek 21. února kryptu Slavín na Vyšehradském hřbitově, kde jsou uloženy ostatky
J. Kociana.
Pietního aktu se účastnili také zástupci praž-
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ských hudebních škol, členové poroty Kocianovy houslové soutěže a laureátka této
soutěže a vynikající houslistka Gabriela Demeterová.
V pátek 22. února se oslavy přesunuly do
Ústí nad Orlicí, kde byly květiny položeny
k rodnému domu Jaroslava Kociana a v kostele Nanebevzetí Panny Marie se uskutečnila slavnostní mše svatá. Oslavy pokračovaly
7. března v Roškotově divadle Slavnostním
koncertem ke 130. výročí narození Mistra
Jaroslava Kociana v podání Komorního orchestru Jaroslava Kociana
Text a foto L. Prokeš
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SPORTOVNÍ (TENISOVÉ) KEMPY
2013
1. termín 15.-19. července
2. termín 26.-30. srpna
tenisové kurty TK Ústí nad Orlicí
Cena: 1750,- Kč
Kemp je určen pro děti ve věku 5-12 let.
Hlavní trenér kempu je Tomáš Herník
(hlavní trenér TK ÚO).
Kemp je zaměřen na všeobecný sportovní
rozvoj dítěte prováděný zábavnou formou
(tenis, jízda na kole,
plavání, sportovní hry).
Každý den se začíná v 8:00 hod.
Ukončení je vždy v 15:15 hod.
Přihlášky nejpozději 14 dní před začátkem kempu (e-mailem nebo telefonicky).
Placení proběhne po ukončení přihlášek
bezhotovostním převodem.
Bližší info na www.tkuo.com.
Přihlášky posílejte na
e-mail: tomas.hernik@seznam.cz,
nebo volejte na tel. 777645721.

CVIČENÍ PILATES

Posilovací cvičení s účinky na tvarování
postavy, vyrovnání svalových dysbalancí,
prevenci a nápravu bolestí zad. Nyní nově
na Gymnáziu UO (boční vchod tělocvičny), každé pondělí 18:15 - 19:15 hod.
Vstup 40 Kč.
Bližší info: Jana Šparlinková 777 087 220
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OTEVŘENÍ AREÁLU PEVNÝCH
KONTROL NA ANDRLOVĚ CHLUMU

Orientační běh je moderním sportem v přírodě - jde v něm
o pohyb v terénu podle mapy. Pro začátek nemusí být hned
řeč o běhu, zábava je to i pomalým poklusem nebo procházkovým tempem. Orientační běh přináší lepší porozumění mapě
a zlepší schopnost samostatně se rozhodovat. Jeho důležitou
součástí je také sepětí s přírodou, k ohleduplnosti k ní je veden každý, neboť orientační běh bez lesa by prostě nemohl
existovat.
Aby si tento sport mohl vyzkoušet opravdu každý, rozhodli
jsme se vybudovat tzv. Areál pevných kontrol v lesním prostoru Andrlova chlumu. Pevných kontrol je rozmístěno celkem
dvacet, některé jsou umístěny v blízkosti cest a pěšin, jiné jsou
od nich trochu dále, někdy i na hůře dostupných místech.
Celý areál bude otevřen zahajovacím závodem, který bude
založen na principu volného pořadí kontrol. Bude vypsáno
několik kategorií (i dětských), které se budou lišit počtem posbíraných kontrol.
Datum: středa 10. 4. 2013, libovolný start mezi 15:30 - 16:45
Místo: Andrlův chlum
Přijďte na Andrlův chlum mezi pevné kontroly a vyzkoušejte
si, co orientační běh obnáší. Těšíme se na Vás!
Více informací na www.kobusti.cz, tel.: 604 288 976 či mailu:
kamil.koblizek@seznam.cz
Za pořadatelský tým Kamil Koblížek, KOB Ústí nad Orlicí

KAM ZA SPORTEM V DUBNU

Sobota 6. dubna
TJ Jiskra ÚO – FK Jiskra Mšeno, fotbal, divize C, muži A,
od 16:30 hod.
TJ Jiskra ÚO – MFK N.Město n.M., fotbal, obl. přebor –
dorost, od 13:30 hod.
FK Kerhartice – D. Čermná, fotbal, OP III.tř., od 16:30
hod., venku
Neděle 7. dubna
TJ Jiskra ÚO „B“ – Slovena M. Třebová „B“, fotbal, 1.B
třída, muži B, od 16:30 hod.
TJ Jiskra ÚO – Slovan M. Třebová, fotbal, kr.přebor – st.
a ml. žáci, od 13:00 a 14:45 hod.
Pátek 12. dubna
TJ Jiskra ÚO „C“ – Albrechtice „B“, fotbal, okr.přebor
IV.tř., muži „C“, od 18:00 hod.
Sobota 13. dubna
FK Kerhartice – Klášterec n.O., fotbal, OP III.tř., od 16:30
hod., doma
Neděle 14. dubna
FK Kerhartice – Libchavy „B“, fotbal, OP IV.tř., od 16:30
hod., venku
Čtvrtek 18. dubna
Krajská olympiáda mládeže Pardubického kraje – basketbal
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od 9 hod. ve sport. hale (chlapci) a ve stejný čas v hale SŠA na Dukle (dívky)
Sobota 20. dubna
Soutěž leteckých modelářů JARNÍ ÚSTECKOORLICKÁ - Memoriál Lubomíra Valčíka, od 9 hod. na letišti Aeroklubu
v ÚO
TJ Jiskra ÚO – Cidlina N. Bydžov, fotbal,
divize C, muži A, od 17:00 hod.
TJ Jiskra ÚO – FK Pardubice „B“, fotbal,
obl.přebor – dorost, od 14:00 hod.
FK Kerhartice – Verměřovice „B“, fotbal,
OP IV.tř., od 16:00 hod., doma
Neděle 21. dubna
28. ročník cyklojízdy Kolem Pastvinské
přehrady, 50 nebo 100 km, start 8 – 9 hod.
z náměstí v ÚO
TJ Jiskra ÚO „B“ – Sokol Pomezí, fotbal,
1.B třída, muži B, od 17:00 hod.
TJ Jiskra ÚO – FC Hlinsko, fotbal,
kr.přebor – st. aml. žáci, od 13:30 a 15:15
hod.
TJ Jiskra ÚO „B“ – Jehnědí, fotbal, kr.
I.A.dorostu, dorost „B“, od 13:15 hod.
(hřiště Řetová-Mandl)
FK Kerhartice – Žamberk „B“, fotbal, OP
III.tř., od 17:00 hod., venku
Pátek 26. dubna
TJ Jiskra ÚO „C“ – Kerhartice „B“, fotbal,
okr.přebor IV.tř., muži „C“, od 18:00 hod.
FK Kerhartice – Ústí n.O. „C“, fotbal, OP
IV.tř., od 18:00 hod., venku
Sobota 27. dubna
FK Kerhartice – Albrechtice, fotbal, OP
III.tř., od 17:00 hod., doma

SPORTOVNÍ CENTRUM RADAVA

Úterý 2.4. – 19:00 – 22:30 hodin
ÚSTECKÁ 1. liga (družstva)
Středa 3.4. – 16:30 – 18:45 hodin
VEČERNÍČEK (jednotlivci)
Středa 3.4. – 19:00 – 23:00 hodin
PROPLAST 2. liga (družstva)
Čtvrtek 4.4. – 18:30 – 22:00 hodin
GENERALI CUP (jednotlivci)
Úterý 9.4. – 19:00 – 22:30 hodin
ESAB 3. liga (družstva)
Středa 10.4. – 19:00 – 22:30 hodin
KAJA UNO 4. liga (družstva)
Čtvrtek 11.4. – 18:30 – 22:00 hodin
CBT Cup (jednotlivci)
Neděle 14.4. – 18:00 – 22:00 hodin
SEMIFINÁLE PUbw. Ligy (družstva)
Úterý 16.4. – 19:00 – 22:30 hodin
HENRY GRIL 5. liga (družstva)
Středa 17.4. – 16:30 – 18:45 hodin
VEČERNÍČEK (jednotlivci)
Středa 17.4. – 19:00 – 22:30 hodin
„U MALINŮ“ 6. liga (družstva)
Čtvrtek 23.4. – 16:30 – 22:30 hodin
TACL CUP (jednotlivci)
Středa 24.4. – 18:15 – 22:00 hodin
MERKA CUP DVOJIC (dvojice)
Neděle 28.4. – 18:00 – 22:00 hodin
MALÉ FINÁLE PUbw. ligy (družstva)
Tel. rezervace: 465 529 477-9,
e-mail:radava@radava.cz, www.radava.cz
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OCENĚNÍ NEJLEPŠÍCH LETECKÝCH SPORTOVCŮ

Dne 1. března se uskutečnilo slavnostní ocenění nejlepších leteckých sportovců Letecké amatérské asociace a Svazu modelářů ČR za rok 2012. Pořadatelem byl Podvýbor pro vědu,
výzkum, letectví a kosmonautiku PS Parlamentu ČR a vše proběhlo v jejich reprezentativních
prostorách. Mezi 11 oceněnými leteckými modeláři pak hájil čest Ústí nad Orlicí – kerhartický Daniel Rössler, juniorský Mistr světa ve družstvech světa v kategorii F1A. Všichni
obdrželi skleněné poháry a pamětní diplomy.
D. Rössler, st.

PILATES „NA KOPEČKU“

Hledáte vhodný způsob pohybu a relaxace? Cvičení pro zdraví, krásu, dobrou fyzickou kondici a duševní pohodu probíhá v tělocvičně stolního tenisu Na Žižkově a Ústí n.O. každé
pondělí v 19:30 hodin. Více na tel.: 604 204 201.
Bc. Dana Egydyová, instruktor fyzioterapeut

CYKLOVÝLET NA DROZDOVSKOU PILU –
Memoriál Zdeňka Švábenského

Klub českých turistů Ústí nad Orlicí pořádá v SOBOTU 27. DUBNA 25. ročník cykloturistického výletu NA DROZDOVSKOU
PILU - Memoriál Zdeňka Švábenského.
START: průběžný v době prezentace od 7:30 do 9:00 hod. z Mírového náměstí v Ústí nad Orlicí.
Ukončení akce v 17:00 hod. v Žichlínku v hostinci U Filipů. Startovné dobrovolné. Všichni zájemci o cykloturistiku jsou vítáni!
Výlet není závod – dodržuj pravidla šťastného návratu, zákon
361/2000 o provozu na pozemních komunikacích a bezpečnou jízdu po našich cyklostezkách z Ústí n.O. a z Žichlínku zpět do Ústí n.O. Jedeme v přilbách!!
Více na http://nadrozdovskou pilu.webnode.cz a na tel.: 777 671 513 – Karel Hodr

IN-LINOVÁ ŠKOLIČKA O LETNÍCH
PRÁZDNINÁCH již pošesté...

Pro malé bruslaře pořádáme IN-LINOVOU
ŠKOLIČKU plnou her, smíchu a zábavy.
Pro velký zájem pořádáme taktéž BIKOVOU ŠKOLIČKU, ADRENALINOVOU,
FREESTYLOVOU ŠKOLIČKU a letošní
novinku: PŘÍMĚSTSKÝ ZÁŽITKOVÝ
TÁBOR:
-příměstské tábory pro děti od 5 do 16 let
-v červenci a srpnu vždy od pondělí do pátku
od 8 do 16 hodin
-v ceně svačinky, obědy, pitný režim, pojištění, návštěva aquaparku a závěrečné překvapení
-možnost zapůjčení bruslí i chráničů
Bruslařům začátečníkům i pokročilým nabízíme soukromé lekce in-line bruslení. Přihlášky a další info na www.hepaoutfit.cz či
na tel. : 602 245 393 – Markéta Strnadová
Skalická.
Těšíme se na Vás!
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POWERJÓGA PRO
ZAČÁTEČNÍKY I POKROČILÉ

Přijďte si protáhnout a posílit celé tělo. Taneční centrum Relax Caféé (bývalá Družba),
každé úterý 18:30 – 19:30 hod. Gymnázium
UO (boční vchod), každý čtvrtek 18:30 –
19:30 hod. Cena 50,-Kč. Bližší informace
o termínech hodin a kurzů: Markéta Skalická
602 245 393.

VIA LONGA

Zveme Vás na 25. ročník dálkového pochodu Via Longa Říčky Orlické Podhůří
2013. Pochod se uskuteční v sobotu 20.4.
s průběžným startem od 9:00 – 10:30 hod.
od kulturního domu v Říčkách Orlickém
Podhůří . Trasy pro pěší budou dlouhé 9,
18 a 45 km. Trasa pro děti 3 km. Cyklotrasy nejsou. Více na www.ricky.webnode.cz

www.ustinadorlici.cz

• Firma Swop nabízí volné pozice: adm.
prac. – data-entry, operátor, obchodní zástupce, skladník, řidič,. tel.: 734 755 217
personhab@gmail.com,
• Těhotenské oděvy H. Třešňovec u Lanškrouna.
Velký výběr riflí, již od 300,- Kč! Přijďte si
vybrat! www.mamamoda.net, 776 239 157
• Pojeďte s námi do CHORVATSKA autokarem z ÚO a ČT bez přestupu. Baška Voda
nebo Tučepi nebo Makarska, termín: 27.6.
– 7.7.2013/8 nocí/ubytování v apartmánech, cena Kč 5 800,- /os. (v ceně autokar,
8x ubytování), možnost polopenze.
Tyto autokarové zájezdy nabízíme ve
všech termínech od 17.5. do 22.9.2013,
odjezd každý pátek ve 14,00 hod. z ÚO,
vždy 7 nocí (10 dní s dopravou), lze využít
ubytování také ve Vodici, Pirovacu, Trogiru, Omiši, Gradacu, na ostrově Hvar
Zveme vás na MUZIKÁLY do Prahy dne
11.5.2013 /sobota/ autokarem z ÚO a ČT,
Aida, Pomáda, Kat Mydlář, Quasimodo,
cena Kč 880 – 930,- dle pořadí vstupenek
Cestovní agentura CAM s.r.o., Ustí n.O.,
M.R.Štefánika 234, tel.: 465 527696, mobil:
606 748 616, e-mail:mankova@ckm-tour.cz,
www.ckm-tour.cz
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OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI
15. ÚNORA – 15. BŘEZNA 2013
BESÍDKA HUDEBNÍCH
OBORŮ ZUŠ

Základní umělecká škola J. Kociana v Ústí
n.O. pořádá tradiční besídky věnované jednotlivým oborům školy. Besídka hudebního
oboru se uskutečnila 18. února v koncertním sále. Hudební obory ZUŠ mají celkem
3 stovky žáků, z nichž na besídce vystoupila necelá dvacítka. Zahráli na smyčcové
a dechové nástroje, kytaru a akordeon. Mezi
vystupujícími byly také smyčcové soubory
a jednotlivci, kteří se účastní řady soutěží.

tuje 6 členů Klubu přátel umění z nichž dva
se letos dožívají 90 let. Devadesátníky jsou
Jaroslav Malátek a Boris Wolf. K vidění bylo
mnoho olejomaleb, grafiky, kreseb věnovaných Ústí nad Orlicí a okolí, keramika, fotografie a další grafická tvorba. V programu
vernisáže zazněly písně v podání smíšeného
pěveckého sboru ALOU VIVAT.

POSÁDKA V KERHARTICÍCH
ZEŠTÍHLÍ

Ve čtvrtek 7. března se starosta města Petr
Hájek setkal se zástupci Ministerstva obrany
ČR, kteří jej seznámili se záměrem armády
zeštíhlit vojenskou posádku v Kerharticích.
Ministerstvo obrany v současné době vyvíjí velkou snahu o optimalizaci své činnosti. V rámci této optimalizace dojde také ke
snížení počtu zásob skladovaného materiálu. Skladovací středisko, které je umístěno
v Kerharticích nebude v rámci optimalizace
zrušeno, ale dojde k jeho zeštíhlení na zhruba 1/3 současného stavu. Zásadní funkce,
které posádka v Kerharticích plnila, bude,
sice v omezené míře, plnit nadále.

PO TŘINÁCTÉ HLEDALI
STROMOUCHA

TANEČNÍ OBOR ZUŠ VYSTOUPIL
V ROŠKOTOVĚ DIVADLE

Absolventské představení tanečního oboru
ZUŠ J. Kociana se uskutečnilo v pondělí 25.
února v Roškotově divadle. Vystoupili zde
žáci 7. a 4. ročníku tanečního oboru s celkem
12 choreografiemi, které si připravili sami
pod vedením učitelů. Taneční obor navštěvuje více jak 250 žáků z nichž se jich řada
účastní mnoha soutěží a přehlídek. Úspěšní
absolventi mají možnost pokračovat v souboru scénického tance C-Dance.

V sobotu 2. března se šel 13. ročník pochodu pro malé i velké „Hledání Stromoucha“.
Pochod, který pořádá Sbor pro záchranu
hradu Lanšperka, je rozdělen na šest tras
v délkách 8, 15, 25, 35, 50 km a trasa hvězdicová. Start a cíl pochodu byl v Pivnici U Skoby. Kontrolní stanoviště pro všechny trasy
bylo na Lanšperku nově v hasičské zbrojnici,
kde každý účastník dostal kontrolní razítko
a mohl se také občerstvit.

USPOŘÁDALI SETKÁNÍ
SENIORŮ V KERHARTICÍCH

Občanské sdružení Havlíček v Kerharticích
připravilo v pátek 8. března pro místní seniory tradiční setkání. V základní škole se jich
sešly 4 desítky. Připraven byl program složený z vystoupení žáků kerhartické základní
školy, cestovatelské vyprávění Ladislava Kalouse doprovázené promítáním a volná zábava s kapelou Šedous Band.

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
„PTACTVO KOLEM NÁS“

POD RADNICÍ PODRUHÉ
VYSTAVUJÍ JUBILANTI

Druhá část výstavy JUBILANTI 2013 Klubu
přátel umění byla v pátek 1. března zahájena
v Galerii pod radnicí. Na této výstavě, která
navazuje na první únorovou část, se prezen-

V Malé scéně v Ústí nad Orlicí byla v sobotu 2. března zahájena výstava fotografií nazvaná „Ptactvo kolem nás“. Na výstavě bylo
k vidění celkem 26 druhů převážně běžných
ptáků, které můžete spatřit v zahradách, parcích nebo běžně ve městě. Vzácnější druhy
pak můžete spatřit v blízkosti Tiché Orlice
a v okolních lesích. U každé fotografie byly
umístěny podrobné informace o daném druhu a výskytu v našem regionu

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