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FINANČNÍ DOTACE V RÁMCI 
VYHLÁŠENÝCH GRANTŮ JSOU ROZDĚLENY
Vážení spoluobčané, na dubnovém zase-
dání zastupitelstva města byly projednány 
a schváleny finanční dotace v rámci vyhláše-
ných grantů v oblasti sportu, kultury, vzdě-
lávání a sociálních služeb. Proces schvalová-
ní má neměnná pravidla a začíná na úrovni 
příslušného odboru MěÚ, který provádí 
administrativní kontrolu obdržených žá-
dostí a  zároveň připravuje podrobné pod-
klady pro následující jednání. Žádosti jsou 
nejprve posuzovány jednotlivými komisemi 
(sportovní, kulturní, školská a komunitního 
plánování) a  následně schvalovány radou 
a zastupitelstvem města.

V  oblasti dotací na sportovní činnost bylo 
rozděleno 1.066.760 Kč. Tyto finanční pro-
středky se již třetím rokem rozdělují podle 
vytvořené metodiky výpočtu podpory dle 
počtu členů do 18 let věku. Pro organiza-
ce s  nutností údržby sportoviště činí výše 
podpory 1.450 Kč za každého člena, pod-
pora pro organizace bez údržby sporto-
viště 1.950 Kč za každého člena a podpora 
u rekreačního sportu činí 550 
Kč za každého člena. Dotace 
na rozvoj a  údržbu sportovišť 
byly rozděleny mezi jednotli-
vé organizace na základě po-
souzení předložených žádostí 
a zpracovaných projektů. Cel-
kově bylo rozděleno 333.000 
Kč. K uvedené částce doplním 
skutečnost, že v rozpočtu měs-
ta jsou samostatně vyčleněny 
finanční prostředky ve výši 
800.000 Kč na rozvoj a údržbu 
sportovního areálu, který je 
v majetku TJ Jiskra a TJ Sokol 
Ústí nad Orlicí. Dotace, urče-

né na sportovní a volnočasové akce, dosáhly 
200.000 Kč. Samostatně byly posuzovány 
mimořádné sportovní akce (např. Rieter 
Cup, Skiinterkriterium, Ústecká 21, Velká 
cena města ve volejbale juniorek, Memoriál 
Bohuslava Langa apod.) a mimořádná čin-
nost (výstavba workoutového hřiště, osla-
vy 100. výročí založení fotbalového oddílu 
apod.). Mimořádné dotace byly odsouhlase-
ny v celkové výši 596.000 Kč. 

V  oblasti kulturních aktivit bylo podpoře-
no celkem 31 žádostí v celkové výši dotace 
520.000 Kč. Mezi příspěvkové organiza-
ce města působící v  oblasti kultury bylo 
na samostatné projekty rozděleno dalších 
413.000 Kč. Samostatně byly schváleny do-
tace na činnost a provoz Malé scény a Klubu 
přátel umění ve výši 420.000 Kč.

Příspěvky a dotace na vzdělávání, protidro-
gové a  tělovýchovné projekty škol a  škol-
ských zařízení dosáhly dotace v  letošním 
roce celkové částky 380.000 Kč.

V  oblasti sociálních služeb a  zdravotnictví 
bylo rozděleno celkem 1.040.100 Kč s  tím, 
že pro tuto oblast zůstává k  dispozici pro 
zbývající část roku včetně dotací uvažo-
vaných v  rámci Burzy filantropie dalších 
172.900 Kč. 

V rozpočtu města jsou alokovány další do-
tační prostředky ve výši 1.300.000 Kč, které 
budou uvolněny na základě plnění příjmu 
z  poplatků a  odvodů z  hracích automatů 
a terminálů. Tento příjem města je bezezbyt-
ku využíván právě na krytí výdajů souvise-
jících s  grantovou podporou neziskového 
sektoru a  se zajištěním provozu městských 
sportovišť (aquapark, sauna, krytý bazén, 
zimní stadion). 

Vážení spoluobčané, výčet všech dotací po-
tvrzuje skutečnost, že vedení města Ústí nad 
Orlicí si váží všech sportovních aktivit, váží 
si spolkové a  zájmové činnosti a  práce ne-
ziskového sektoru. Uvědomuje si jejich spo-
lečenský přesah a  poskytovanou finanční 

podporou jim nejen umož-
ňuje činnost, ale zároveň i za 
tuto činnost děkuje. Objemy 
finančních prostředků jsou 
v  tomto volebním období 
vyšší než v  letech minulých 
a  navíc se podařilo vytvořit 
metodiku, která je spraved-
livá a přehledná pro všechny 
zúčastněné a  zvýhodňuje ty, 
kteří pracují s  dětmi a  mlá-
deží. 

Petr Hájek
starosta města 



2 www.ustinadorlici.cz5/2014

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 ústec-
kých mateřských školách.
Žádáme rodiče, kteří mají zájem o  umís-
tění dítěte v  mateřské škole v  uvedeném 
školním roce, aby přišli k zápisu.
S  sebou si vezměte rodný list dítěte, ob-
čanský průkaz a žádost (přihlášku) k zá-
pisu, která je součástí přijímacího řízení 
(nutné lékařské potvrzení). Žádost si vy-
zvedněte od 1.4. 2014 v  mateřských ško-
lách 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 Měst-
ského úřadu v Ústí nad Orlicí, na www.ustinadorlici.cz, také v sekci aktuality – majetkoprávní 
záležitosti a na telefonním čísle 465 514 266.

Prodej družstevního bytu 1+1
Ústeckoorlické bytové družstvo, Chodská čp. 1115, 562 06 Ústí nad Orlicí, prodá druž-
stevní byt (převod členských práv a povinností vztahujících se k družstevnímu bytu) 
č. 17 o velikosti 1+1 v ulici Příčná čp. 1330, o výměře 37,10 m2, který se nachází v 5. 
podlaží. Bytový dům je po celkové rekonstrukci, (zateplení, nová plastová okna), byt 
má balkon, sklepní kóji, komoru a pěkný výhled na Město Ústí nad Orlicí. Byt bude 
prodán obálkovou metodou zájemci, který nabídne nejvyšší cenu. 

nejnižší nabídková cena se stanovuje na 395.000 Kč.

Podrobné informace Vám podá správce Ústeckoorlického bytového družstva firma DÉ-
MOS, spol. s r.o., Chodská čp. 1115, 562 06 Ústí nad Orlicí v kanceláři družstva, nebo na 
tel. 465524255

MIMOŘÁDNÁ ŠANCE 
PRO DLUŽNÍKY

Na Městský úřad Ústí nad Orlicí se v období 
minulého roku obrátila řada nájemců, kte-
ří dluží na nájemném a  službách spojených 
s  užíváním bytu a  kteří obdrželi výpověď 
z nájmu, nebo exekuční příkaz na výkon roz-
hodnutí vystěhováním, nebo exekuční příkaz 
na zaplacení dlužné částky. Deklarovali svou 
snahu zaplatit dlužné nájemné s  tím, že je-
jich finanční možnosti jim však neumožňují 
uhradit i vzniklé penále k dlužné částce.
V současnosti město Ústí nad Orlicí umož-
ňuje těmto žadatelům uhradit vzniklý dluh 
na nájemném a  40% penalizační částky 
a poté požádat o prominutí zbývající částky 
dluhu, která má formu poplatku z prodlení. 
V  souvislosti s  nabytím účinnosti nového 
Občanského zákoníku, který přináší razant-
ní změny v  možnosti uplatňování úroků 
z prodlení a penále z prodlení za dlužníky na 
nájemném a službách spojených s užíváním 
bytu, a také přípravou nové Příkazní smlou-
vy na dodávku služeb správy bytového fon-
du, však tato možnost zanikne.
Uvedenou problematikou se zabývalo za-
stupitelstvo města na svém 22. zasedání dne 
14.4.2014 a podpořilo mimořádnou možnost 
oddlužení nájemníkům, jejichž dluh vznikl 
v období do konce roku 2013 za následují-
cích podmínek: 
dlužníkům, kteří v období od 1.5.2014 do 
31.8.2014
- zaplatí celou částku dlužného nájemného
- prominutí 100% úroků a poplatku z pro-

dlení 
dlužníkům, kteří v období od 1.9.2014 do 
31.12.2014
- zaplatí celou částku dlužného nájemného
- prominutí 80% úroků a  poplatku z  pro-

dlení

Ostatní dlužníci musí počítat s  dalším zin-
tenzivněním postupu města při řešení této 
situace formou výpovědí z nájmu, soudních 
žalob a exekučních příkazů.

INFORMACE PRO OBČANY/VOLIČE K TERMÍNU PODÁVÁNÍ 
ŽÁDOSTÍ O VYDÁNÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU

Městský úřad Ústí nad Orlicí, správní oddělení-evidence obyvatel, informuje občany/vo-
liče, že z důvodu dodržení nejzazší lhůty pro podání žádosti o vydání voličského průkazu 
stanovené zákonem č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zřizuje k tomuto účelu na svém pracovišti umístě-
ném v přízemí budovy č.p. 7, Mírové náměstí, č. kanceláře: 1, dne 8. května 2014 (státní 
svátek) stálou službu. Provozní doba tohoto pracoviště je od 08:00 do 16:00 hod.

UPOZORNĚNÍ - Změna v sídle volebního okrsku č. 17
V souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu ve dnech 23. a 24. května 2014 upo-
zorňujeme naše občany/voliče na změnu sídla volebního okrsku č. 17 města Ústí nad Orlicí.
Bývalé sídlo:  KNAPOVEC – MATEŘSKÁ ŠKOLA, Knapovec 8
Nové sídlo: KNAPOVEC – HASIČSKÁ ZBROJNICE, Knapovec 140

Tato změna se dotkne občanů/voličů s místem trvalého pobytu: Ústí nad Orlicí - Dolní Hou-
žovec, Horní Houžovec, Knapovec, Sluneční Stráň. Sídla ostatních volebních okrsků (č. 1-16) 
zůstávají beze změny. 

DEN VÍTĚZSTVÍ – KONEC DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY V EVROPĚ
Poslední evropské výstřely nejničivějšího 
válečného konfliktu dozněly v noci z 11. na 
12. května 1945 v prostoru obcí Milín-Slivi-
ce u Příbrami. Dosud nikdy v novodobých 
lidských dějinách nebylo zlo tak mocné, 
vraždění a vyhlazování tak snadné a ničení 
tak rozsáhlé. Československo tuto zkuše-
nost zaplatilo životy více než 360 000 obětí 
na civilním obyvatelstvu a vojácích bojují-
cích v rámci spojeneckých armád. 
Abychom již nikdy tuto dobu nemuseli 
prožít znovu, abychom již nikdy nemuseli 
slyšet, že se nám v Protektorátu vlastně nic 
nedělo, měli bychom svoji hlubokou nevě-
domost a despekt vyměnit za úctu a hrdost 

k  československým vlastencům, kteří pad-
li a  zahynuli za svobodu naší vlasti doma, 
v německých koncentračních táborech a na 
světových bojištích. 
Československá obec legionářská Jednota 
Ústí nad Orlicí zve proto touto cestou širo-
kou veřejnost na vzpomínkový pietní akt, 
který se uskuteční dne 7. 5. 2014 v 11:00 
hodin v Ústí nad Orlicí u pomníku Bub-
nujícího legionáře a  v  Parku čsl. legií za 
účasti vedení města, Čs. svazu bojovníků 
za svobodu a armády ČR. 

Vladimír Pohorský, 
ČsOL Jednota Ústí nad Orlicí
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ÚSPĚŠNÁ SPOLEČNOST 
RIETER CZ ZVE NA DEN 

OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Před dvaceti lety podepsali zástupci vede-
ní švýcarského koncernu Rieter smlouvu 
s  tehdejším Fondem národního majetku 
o  odkupu firmy Elitex. Společnost Rieter 
CZ Ústí nad Orlicí, která se zabývá vý-
vojem a  výrobou bezvřetenových dopřá-
dacích strojů, si významné jubileum při-
pomíná řadou akcí. Jedna z  největších se 
uskuteční v sobotu 24. května.
„Pořádáme den otevřených dveří, který 
je jednou z  klíčových akcí oslav 20. výročí 
úspěšné privatizace. Před třemi lety k nám 
přišlo 1  600 návštěvníků, což nás tehdy 
poněkud překvapilo. Letos jsme připraveni 
zvládnout ještě větší počet lidí. Myslím, že 
v  případě příznivého počasí mohou přijít 
2 000 návštěvníků,“ odhaduje vedoucí per-
sonálního oddělení společnosti Rieter CZ 
Richard Bednář.
Program dne otevřených dveří nabízí zá-
bavu a  poučení dospělým, ale také dět-
ským návštěvníkům. Studenti Vysoké uče-
ní technického z Brna představí simulátor 
vozu formule, v reálném kokpitu si zájem-
ci budou moci vyzkoušet řízení závodního 
automobilu. Na své si přijdou milovníci 
legendární stavebnice Merkur. K  vidění 
bude prezentace historického vývoje sta-
vebnice, od mechanické hračky až po sou-
časné moderní hračky vybavené řídícími 
systémy. Organizátoři pamatovali na dět-
ské návštěvníky dne otevřených dveří, pro 
děti budou připraveny různé rudodělné 
aktivity, sportovní soutěže a další atrakce.
„Samozřejmě budeme rádi, když si lidé pro-
hlédnou také naši firmu. Ve výrobní hale 
jim představíme tryskový a rotorový dopřá-
dací stroj, navštíví pracoviště konstruktérů 
a  výstavku spřádacích jednotek, které jsou 
srdcem dopřádacích strojů,“ vysvětluje Ri-
chard Bednář.
Den otevřených dveří okoření bohatý hu-
dební program, vyvrcholením bude vy-
stoupení známého muzikanta Jaroslava 
Uhlíře s kapelou (11-12 hodin). Dále vy-
stoupí Junior Big Band z Lanškrouna, De-
chový orchestr z Ústí nad Orlicí a rocková 
kapela Rufus z Litomyšle.
Sobotní program bude zahájen v 9 hodin, 
přepokládaný konec v 16 hodin. Každý ná-
vštěvník se může zúčastnit soutěže o mo-
bilní telefon a další ceny, dárkem pro kaž-
dého bude oběd zdarma. (van)

HASIČI SE STÁLE PŘIPRAVUJÍ NA ZÁSAHY
Členové všech hasičských zásahových jed-
notek našeho města se stále připravují na 
zásahy. Stejně je tomu i  u  jednotky Sboru 
dobrovolných hasičů Černovír. Kromě mno-
ha školení v  průběhu roku a  celodenního, 
v  zimních měsících, jedno družstvo prodě-
lalo speciální školení na stanici Hasičské-
ho záchranného sboru Pardubického kraje 
v Hylvátech.
V sobotu 5.4.2014 čtyři hasiči se svým zása-
hovým automobilem CAS 24 Tatra absolvo-
vali celodenní stáž na stanici. 
Začalo se nejdříve školením o  bezpečnosti 
práce. Následovalo školení v první pomoci, 
výcvik ve slaňování a především sebezáchra-
ně pomocí lana nebo hadice. Dále se probra-
lo spojení u zásahu a vyhlášení poplachu. Po 

obědě si naše jednotka prakticky vyzkoušela 
práci u  výjezdu na likvidaci ropné skvrny 
na Mendriku. I po ostrém zásahu odpoled-
ne školení pokračovalo při cvičném požáru 
a vyhledávání osob v zakouřeném prostředí 
v dýchací technice.
Všichni zúčastnění se shodli, že takováto 
stáž je velice přínosná. Je potřeba poděkovat 
celému vedení HZS Ústí nad Orlicí, že touto 
cestou zvyšuje úroveň připravenosti dobro-
volných hasičských jednotek. Dále potom 
všem instruktorům a  školitelům, kteří se 
o hasiče starali.
Pokud chcete vidět hasiče našeho města 
v praxi, přijďte v sobotu 24.5.2014 na hřiš-
tě do Knapovce, kde od 16:00 hodin pro-
běhne Okrsková hasičská soutěž. 

CYKLO GLACENSIS 2014 
Region Orlicko – Třebovsko pořádá 16. května 2014 pod záštitou 1. náměstka hejtmana 
Pardubického kraje Romana Línka 13. ročník mezinárodní cyklistické akce v česko-pol-
ském příhraničí CYKLO GLACENSIS. Na české straně startuje 11 týmů cyklistů z 11 čes-
kých měst, na straně polské 8 týmů z polských startovních měst. Společným cílem je v le-
tošním roce polská Nową Rudą a její místní část Ludwikowice. 
Start je v pátek 16. května 2014 v 7:00 hodin z náměstí v Ústí nad Orlicí. Cíl je v areálu 
Ludwikowice Kłodzkie, obec Nowa Ruda. Pro účastníky je zajištěna přeprava včetně kol 
vlakem z Chocně do Náchoda. Odtud budou týmy vyjíždět na trasu o délce cca 70 km. 
V  cíli je pro účastníky připraven polskými partnery kulturní a  společenský program, je 
zajištěno ubytování a  stravování. Každý cyklista se účastní na vlastním kole a na vlastní 
zodpovědnost. Návrat je individuální v průběhu soboty - neděle. Finanční podmínky účas-
ti: účastnický poplatek 200 Kč, příspěvek na ubytování a stravování 310 Kč, jízdné vlakem 
vč. kola 105 Kč. 
Další informace sledujte na www.orlicko-trebovsko.cz a ve vývěsní skříňce KČT Horal v ul. 
17.listopadu. 
Kontakt na organizátora: jana.stanko@centrum.cz, tel. 465 524 782, 603 569 884.

Za Region Orlicko - Třebovsko PhDr. Jana Staňková 

TERMÍNY FARMÁŘSKÝCH TRHŮ
Farmářské trhy se konají vždy jedenkrát do 
měsíce vždy ve čtvrtek na Mírovém náměs-
tí a  to v  uvedených termínech: 15.5., 12.6., 
10.7., 7.8., 4.9., 2.10., 13.11. 2014.

InvestICe MĚstsKÉ sPoLeČnostI tePvos, sPoL. s r.o. v roCe 2013
Celkové investice za rok 2013 z rozpočtu městské společnosti TEPVOS, spol. s r.o. byly ve výši 
necelých 32 mil. Kč. Investovalo se ve všech divizích společnosti.

•	 14,5 mil. Kč měla hodnotu investice divize Energetické služby do rekonstrukce kotelen 
a teplovodních rozvodů (sídliště Podměstí – topný systém, Roškotovo divadlo – nový 
systém topení a větrání, bytový dům Na Pláni - kotelna, kotelna Skořenice).

•	 V divizi Vodohospodářské služby byla provedena investice do vodovodního a kanali-
začního řadu v hodnotě cca 6,7 mil. Kč.

•	 Důležitou investicí úseku Komunální služby byl nákup zametacího stroje Dulevo 
v hodnotě 3,8 mil. Kč, výdaje do veřejného osvětlení v Ústí nad Orlicí (Dolní Houžovec, 
Oldřichovice, Pod Nemocnicí, Dukelská a další) ve výši 2,6 mil. Kč a 3,2 mil. městská 
společnost investovala do haly v areálu úseku Komunální služby.

•	 Úsek Rekreační služby zavedl Městskou kartu s celkovou investicí 0,7 mil. Kč a  také 
modernizoval sportovní centrum RIO v hodnotě 0,3 mil. a v neposlední řadě bylo in-
vestováno do rekonstrukce Sauny.

Městská společnost TEPVOS, spol. s r.o. investuje do svěřeného majetku pro dlouhodobou 
udržitelnost a rozvoj svých aktivit a poskytovaných služeb. Především občané města Ústí nad 
Orlicí jsou naši zákazníci a naším cílem je jejich spokojenost.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
BRATŘÍ ČAPKŮ

Výukový den na střední škole
Koncem března navštívili žáci osmých roč-
níků naši partnerskou Střední školu země-
dělskou a veterinární v Lanškrouně. V rámci 
projektu Podpora přírodovědného a  tech-
nického vzdělávání v Pardubickém kraji zde 
žáci strávili jeden výukový den. Seznámili se 
s  učebními a  studijními obory, které se na 
této škole vyučují. Poznali náplň zeměděl-
ských a veterinárních profesí a prakticky si 
je vyzkoušeli v reálném pracovním prostře-
dí. Získali tak nové poznatky a  zkušenosti, 
které jim pomohou při volbě jejich dalšího 
profesního zaměření. Mgr. Jana Kindlová

Biologická olympiáda
Dne 26.3.2014 se tři žákyně naší školy zú-
častnily okresního kola BiO kategorie C (8. 
- 9. ročník) v Lanškrouně. Nejlepší umístění 

získala Lucie Fišarová z 8.B – 4. místo, Vero-
nika Fajtová z  8.A  obsadila 8. místo a  Marta 
Pirklová z 8.A skončila na 14. místě.
Na okresním kole BiO kategorie D (6. – 7. 
ročník), které se konalo 8.4.2014 opět v Lan-
škrouně, se výborně umístily dívky naší školy. 
Přeborníkem okresu se stala Klára Hrnčířová 
ze 6.A, 2. místo získala Marie Vicanová ze 7.B 
a na 4. místě skončila Gabriela Fišarová ze 6.A. 
První dvě účastnice soutěže postupují do kraj-
ského kola BiO, které se bude konat v Chrudi-
mi. Všem gratuluji k úspěšné reprezentaci naší 
školy. Mgr. A. Jirásková

Turnaj ve streetballu
V březnu se na naší škole uskutečnil turnaj ve 
streetballu. Turnaje se zúčastnilo 39 dívek a 48 
chlapců z druhého stupně, což potvrdilo zájem 
dětí o  tento sport. Mezi mladšími dívkami si 
nejlépe vedlo družstvo VII.A  a  u  mladších 
chlapců zvítězilo družstvo ze VII.B. V kategorii 
VIII. – IX. tříd zvítězila družstva VIII.A – dív-
ky a IX.B – chlapci. 
Gratulujeme a  přejeme další sportovní úspě-
chy. 

Cesta kolem světa 
Další zajímavý počin v rámci každoročního 
projektu „Cesta kolem světa“ se uskutečnil 
poslední březnový pátek ve školní družině. 

Děti přetvořily své herny na jednotlivé kon-
tinenty a návštěvník tak v krátkém časovém 
intervalu navštívil celý svět. Malí průvodci 
obeznámili hosty se životem na daném kon-
tinentu, mnohde se děti převlékly do kos-
týmů typických pro danou oblast a  zvýšily 
tak atraktivitu prohlídky. K vidění byl pravý 
country tanec, nechyběla ani divošská chýše, 
fauna a flora Austrálie a Velká čínská zeď. 

Všichni účastníci této jedinečné výpravy 
si touto zajímavou formou nejen upevnili, 
ale třeba i  objevili nové poznatky o  Zemi 
a  činnost tak splnila svůj účel. Získat nové 
vědomosti zábavnou formou bylo umožně-
no i díky příspěvku ze strany města, kterému 
velice děkujeme za každoroční finanční pod-
poru tohoto zajímavého projektu.

Kolektiv zaměstnanců školní družiny

„DÁREK ZA ELEKTRO“, ANEB SBÍREJTE ELEKTROSPOTŘEBIČE VE VAŠEM MĚSTĚ
Organizátor akce
Organizátorem akce „Dárek za elektro“, aneb 
sbírejte elektrospotřebiče ve Vašem městě je 
společnost ELEKTROWIN a.s., ve spoluprá-
ci s městem Ústí nad Orlicí.

Princip a podmínky akce
Pravidla budou zveřejněna v  dostatečném 
předstihu a po celou dobu konání akce bu-
dou uveřejněna na webové stránce měs-
ta Ústí nad Orlicí (www.ustinadorlici.cz), 
městské společnosti Tepvos, spol. s  r.o. 
(www.tepvos.cz) a  společnosti Elektrowin 
a.s.. (www.elektrowin.cz). Zahájení odběru 
spotřebičů proběhne v  rámci akce „Město 
v pohybu“, dne 3.6. 2014 jako součást „Dne 

ochrany životního prostředí“ a bude pokra-
čovat do 22.6. 2014 na Sběrném dvoře spo-
lečnosti Tepvos, spol. s r.o., na adrese Králo-
véhradecká 1526, Ústí nad Orlicí.
Každý, kdo zde v  uvedeném termínu ode-
vzdá níže jmenovaný vysloužilý elektrospo-
třebič, bude odměněn milým dárkem.
Akce se vztahuje na následující vyjmeno-
vané elektrospotřebiče: 
Velké spotřebiče: pračky, myčky, sušičky, 
sporáky, pečící zařízení, mikrovlnné trou-
by, elektrická topidla, radiátory a ventilační, 
odsávací a  klimatizační zařízení, elektrické 
krby, vyhřívací elektrické boty a  deky, ma-
sážní a rehabilitační křesla.
Malé spotřebiče: vysavače, čistící stroje na 

koberce (mokré vysávání, tepovače), žehlič-
ky, topinkovače, fritovací hrnce, elektrické 
nože, mlýnky, kávovary, zařízení pro otvírá-
ní nebo uzavírání nádob nebo obalů, váhy, 
hodinky, budíky, elektrické kráječe, kuchyň-
ské roboty, mixéry, šlehače, rychlovarné 
konvice, parní hrnce, osvěžovače vzduchu. 
Chlazení: chladničky, mrazničky, ostatní 
zařízení pro chlazení, uchování a skladování 
potravin. 
Vysloužilý spotřebič musí být kompletní!
 

Elektrowin s.r.o.
Město Ústí nad Orlicí, 

odbor životního prostředí
Tepvos s.r.o.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
KOMENSKÉHO

Koncert Zlatého klíčku
Zlatý klíček zve své příznivce, rodiče a ka-
marády v úterý 13. května do ZuŠ. 
v 18 hodin bude zahájen koncert, na kte-
rém se kromě „Zlaťáku“ představí i  jeho 
host DPS MUZIKA z Ostravy – Poruby.
Oba sbory spolupracují už více než dvacet 
let, tak není výjimkou, že v  obou sborech 
zpívají děti jejich bývalých členů. Ostravské 
děti v rámci výměnného koncertního zájez-
du navštíví tvrz Bouda a naši zpěváci, kteří 
Ostravu navštíví hned následující týden, 

vystoupí na několika koncertech a budou se 
těšit, jaký program pro ně ostravští „hostite-
lé“ připraví. Dana Špindlerová

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků
Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenské-
ho 11 zve všechny rodiče našich budoucích 
prvňáčků na informační schůzku, která se 
koná v úterý 27.5.2014 v 16:00 h v budově 
ZŠ Na Štěpnici. Těšíme se na vaši návštěvu. 

Kolektiv učitelek I. stupně

Festival Jeden svět
Žáci prvního i druhého stupně se již po ně-
kolikáté zúčastnili Mezinárodního filmového 
festivalu Jeden svět, projekce pro školy. V prů-
běhu tří a starší žáci čtyř dokumentárních fil-
mů se mohli zamýšlet nad takovými tématy 
jako je dětská práce, chudoba, sociální vy-
loučení člověka, život na ulici a s postižením. 

Nakonec se děti živě k těmto bolavým téma-
tům vyjadřovaly v rámci besedy.

Ekocentrum
Ve středu 9. dubna navštívili žáci třetích tříd 
Záchrannou stanici a  ekocentrum Pasíčka 
u Skutče. Prohlédli si expozici zvířat a absol-
vovali dva výukové programy určené žákům 
základních škol. Všem dětem se exkurze do 
Pasíček líbila a  odvážely si nové poznatky 
o zvířatech, které určitě využijí při hodinách 
prvouky.

Den dětí
Již tradičně připravujeme pro žáky 1. stup-
ně naší školy zajímavý program ke Dni dětí. 
V letošním roce se děti mohou těšit na ta-
juplné vystoupení kouzelníka, které doplní 
zábavné sportovní soutěže.
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Exkurze do zahradnictví
Žáci 1. stupně se zúčastnili exkurze do Za-
hradnictví Petra a  Vlaďky Šťastných. Měli 
možnost navštívit skleníky, ve kterých jim 
byly představeny rostliny, které se v  nich 
pěstují. Poté děti absolvovaly poznávací 
soutěž, ze které vyšel v  každé třídě jeden 
vítěz. V závěru prohlídky si děti zakoupily 
kytičky, kterými chtěly udělat radost svým 
blízkým.

Tělesná výchova - žáci druhého stupně ZŠ 
Komenského v rámci hodin tělesné výcho-
vy navštěvují různá sportoviště a seznamují 
se zdravým životním stylem a péčí o  svou 
tělesnou zdatnost.  Hana Entová

Matematický klokan 
I  v  tomto školním roce se naše základní 
škola zapojila do mezinárodní soutěže Ma-
tematický klokan, která vznikla přibližně 
v  roce 1980 v  Austrálii a  od roku 1991 se 
rozšířila do zemí Evropy. Tato soutěž má 
několik kategorií. Pro nejmladší žáky je ur-
čena kategorie Cvrček, do které se zapojilo 
43 žáků 3. ročníku. Nejvyššího počtu bodů 
dosáhly Martina Klementová (3. A) a An-

drea Bániková (3. B). Žáci 4. a  5. ročníku 
řeší příklady v kategorii Klokánek. Do té se 
zapojilo 96 žáků. Na prvním místě se umís-
til Jan Kroutil (5. B). Žáci 2. stupně soutě-
ží v  kategoriích Benjamin (6. a  7. ročník) 
a  Kadet (8. a  9. ročník). Do Benjamina se 
zapojilo 109 žáků. První místo obsadil Leoš 
Veselý (7. B). V kategorii Kadet soutěžilo 77 
žáků. Nejlepším matematikem byl Martin 
Moravec (9. A). Všem úspěšným žákům 
blahopřejeme.  Ludmila Johnová

Výstava “Berlínská zeď” 
Žáci 9. ročníku navštívili v rámci hodin dě-
jepisu putovní výstavu Berlínská zeď, která 
byla v prostorách gymnázia první dubnový 
týden. Zpestřili si tak výuku moderních dě-
jin 20. století, kterou právě probírají. Za na-
bídku této výstavy děkuji paní Mgr. Lence 
Pražákové.  Veronika Vinzensová

Školní kolo soutěže v poznávání živočichů
V úterý 18. března proběhlo na 1. stupni ZŠ 
Komenského ŠKOLNÍ KOLO SOUTĚŽE 
V POZNÁVÁNÍ ŽIVOČICHŮ pro žáky 2. 
- 5. tříd. V kategorii 2. tříd zvítězili Eliška 
Čáslavková, Matěj Kaplan, Alena Brandej-

sová, Jarmila Šítková, Kateřina Kaucová 
a Dorothea Ulrika Kocandová (všichni z 2. 
A), v  kategorii 3. tříd to byli Monika Fili-
pová, Šárka Jarná, Martin Kalista a Kateřina 
Krajová (všichni ze 3. A) a mezi dětmi ze 4. 
a 5. tříd byly nejlepší Natálie Červená z 5. 
A  a  Zuzana Bedrníčková z  5. B. Vítězové 
získali plný počet bodů. Soutěže se zúčast-
nilo celkem 89 dětí. Účastníkům soutěže 
gratulujeme k  jejich výkonu. Děkujeme 
odboru životního prostředí MÚ za odměny 
pro vítěze.  Jitka Eliášová

V  průběhu několika týdnů navštěvovali žá-
kyně a  žáci Střední zdravotnické školy děti 
v prvních třídách a podělili se s nimi o spous-
tu zajímavých informací o  zubech. Formou 
pracovních listů se naučily jak o zuby správně 
pečovat, což si následně vyzkoušely i s oprav-
dovými kartáčky, které dostaly jako dárek. 
Dozvěděly se, které jídlo jim škodí a  z  čeho 
se skládají. Na závěr celého programu byly 
odměněny pastelkami a  omalovánkami. Ze 
strany dětí i učitelů byla tato akce hodnocena 
velmi kladně, a pokud to bude možné, rádi se 
jí zúčastníme i v příštím roce. 

Michala Vinzensová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TŘEBOVSKÁ
Může žák základní školy od-
borně růst?
Tuto otázku si pokládám již ně-
kolik let. Odpověď zní ano. S po-
mocí učitelů, rodičů a  ochot-
ných lidí to dokáže. Stačí si zvolit 
zajímavé téma a  může začít. Se 
svojí prací se může pochlubit 
na přehlídce podobných prací 
a s trochou štěstí také zaujmout 
odbornou porotu. Řeč je o  Festivalu vědy 
a techniky pro mládež v Pardubickém kraji.
Cesta k  cíli není snadná a  účastník musí 
překonat stanovení hypotézy, zvolit vhod-
ný postup, vyvodit patřičné závěry a  své 
výsledky obhájit. Ptáte se, proč by to dělal, 
když oceněných může být jen pár? Možná, 
že jeho nebaví jen tak bloumat po ulicích bez 
cíle nebo dokolečka opakovat stejné fráze na 
Facebooku, možná chce být jiný než ostatní. 
Z přehlídky také neodchází s prázdnou. Do 
dalšího studia si odnáší dovednosti, které se 
budou hodit - schopnost prezentovat a ob-
hajovat své názory, vyhledávat a třídit infor-
mace, hledat odpovědi na nezodpovězené 
otázky.
V  letošním klání naši školu reprezentova-
ly dva projekty a  stačilo málo a mohlo jich 
být i  více. Žákyně 9. ročníku Tereza Koku-
lová a  Michaela Šeredová obhajovaly před 
odbornou porotou svůj výzkum hlučnosti 
na dětských hřištích ve městě a okolí. S pro-
jektem Hluková studie města Ústí nad Orlicí 
postoupily z  okresního kola na přehlídku 
krajskou. Ještě lépe se dařilo žáku 8. ročníku 
Danielu Rybkovi, který za projekt Jak se nám 
kovy mění před očima obdržel v  krajském 

kole Cenu děkana Fakulty chemicko-tech-
nologické Univerzity Pardubice a  zvláštní 

cenu společnosti Prokop In-
vest, a. s. Pardubice. Tímto mu 
k úspěch blahopřeji a přeji hod-
ně sil do dalšího bádání.

Mgr. Eva Svatošová

Zahájení česko-polského pro-
jektu
Naše škola ve spolupráci s part-

nerskou školou z  Bystřice Kladské zahájila 
16. dubna 2014 realizaci projektu Česko 
- polské příhraničí - region neomezených 
možností první společnou akcí. Polští part-
neři přijeli k nám do školy a společně s na-
šimi žáky navštívili Ekocentrum Oucmani-
ce, po společném obědě následovaly dílny na 
téma Svátky jara (Velikonoce, tradice svátků 
a jara). 

Mgr. Pavel Svatoš

Den s Ámosem aneb Škola hrou
Již po několik let si děti a  učitelé 1. stupně 
naší školy připomínají osobnost Jana Ámose 
Komenského projektem Den s  Ámosem 
aneb škola hrou. V  letošním roce připadl 
přesně na den jeho narozenin, tedy na 28. 
března. Projekt je vlastně netradičně vedená 
výuka, ve které si děti mohou dle vlastního 
zájmu plánovat aktivity samy, dle harmo-
nogramu je střídají, a  tak každou hodinu 
pracují v jiném kolektivu a pod jiným vede-
ním. Tento rok pro ně učitelky a vychovatel-
ky školy vytvořily osm dílen, ze kterých si 
každý žák vybral čtyři, a  v  nich se účastnil 
daného programu. Byly připraveny dílny 
ručních prací, dílna hlavolamů a kvízů, fun-

ny english, některé děti si vybraly návrat do 
středověku, jiné si šly zasportovat nebo se 
učily ošetřit zraněného spolužáka. Protože je 
program dne sestaven napříč ročníky, věří-
me, že si děti neodnesly jen nové zážitky, ale 
našly třeba i dalšího kamaráda.

Dagmar Pavlíčková

Olympijský víceboj
Žáci naší školy se účastní kromě běžných 
sportovních aktivit jako je plavecký výcvik, 
lyžařský kurz, také atletických závodů i dal-
ších sportovních turnajů. V  dubnu začali 
plnit  úkoly  OLYMPIJSKÉHO VÍCEBOJE, 
projektu Českého olympijského výboru na 
podporu sportu a  zdravého životního sty-
lu. Cílem je rozpohybovat co nejvíce žáků 
v  6  disciplínách: skok daleký z  místa, běh 
na 60 m, běh na 500 m (1. stupeň) a běh na 
1000 m (2. stupeň), hluboký předklon, výdrž 
ve shybu, hod kriketovým míčkem. Přejeme 
dětem, ať v této celostátní soutěži podají co 
nejlepší výkony.  Učitelé TV

Velikonoční výstava ČČK
Ve dnech 7. až 11. dubna 2014 se konala ve-
likonoční výstava v Galerii pod radnicí, kte-
rou pořádal ČČK Ústí nad Orlicí. Návštěvní-
ci této výstavy mohli obdivovat i práci žáků 
naší školy. Jarmila Šamánková

Výuka první pomoci ve školní družině
V pondělí 14. 4. 2014 přišel do školní dru-
žiny pan Martin Hodoval z  ČČK Ústí nad 
Orlicí. Děti seznámil s „bohoušem“ a potom 
s poskytováním první pomoci, s masáží srd-
ce........ a na závěr nás naučil bezva hru.

Jarmila Šamánková
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KOMENSKÝ A MY – ÚSPĚCH 
ÚSTECKÝCH GYMNAZISTEK

V  listopadu 2013 odstartoval 12. ročník 
výtvarné a  literárně historické soutěže 
Komenský a my, kterou pořádá ZŠ v Bran-
dýse nad Orlicí s  podporou Unie Come-
nius. Proč zrovna Brandýs? Jan Amos Ko-
menský tu našel útočiště na panství Karla 
staršího ze Žerotína. Právě jemu věnoval 
svoje světoznámé dílo „Labyrint světa a ráj 
srdce“. 
Zúčastnilo se přes 500 žáků a  studentů, 
rozdělených do tří skupin: „A“ – žáci prv-
ního stupně základních škol, kteří si mu-
seli poradit s obrázkem na téma „Vzduch 
a jeho obyvatelé“, „B“ – studenti 7.- 9. tříd, 
již měli za úkol napsat úvahu o  tom „Co 
mi dává tělesná výchova kromě tělesné 
zdatnosti“ a  „C“ - středoškoláci se zadá-
ním eseje „Člověk a čas“. Z kategorie „B“ 
vybrali porotci dvacet nejlepších a ti poté 
vyplňovali vědomostní test o životě a díle 
J. A. Komenského. 
Soutěžící ze všech končin naší země strá-
vili v  Brandýse příjemný třídenní pobyt, 
jehož součástí byla návštěva labyrintu, 
pamětní síně, zájezd do Kunvaldu, vy-
stoupení pěveckého sboru ZŠ v Brandýse 
a pěveckého dua ze ZŠ v Chocni. Pořada-
telé tak jistě zpříjemnili a zpestřili napjaté 
čekání na výsledky. 
Dne 28. 3. 2014 na Den učitelů a na 422. 
výročí narození Jana Amose proběhlo za 
přítomnosti významných hostů (senáto-
ra Petra Šilara, poradkyně ministra škol-
ství Michaely Šojdrové, zástupců školství 
Pardubického kraje Hany Pochobradské 
a Ivana Hudečka a starosty Kunvaldu Jose-
fa Paďoura) vyhlášení výsledků celostátní 
soutěže. Celý program započal předáním 
Ceny města Brandýsa nad Orlicí rodině 
zesnulého brandýského kronikáře, správce 
pamětní síně Komenského, komeniologa 
a jedním z těch, kteří stáli za zrodem sou-
těže. 
Právě kategorii „B“ ovládlo naše ústec-
ké gymnázium. V  čem spočíval úspěch? 
Z  každé školy se mohlo přihlásit pouze 
pět prací a všech pět postoupilo mezi nej-
lepších dvacet. Anna Ludvíčková (4.B) 
celou soutěž vyhrála , Veronika Malínko-
vá (2.B) skončila na třetí příčce, Natália 
Kudrnová (2.B) a Markéta Divišová (2.B) 
obdržely čestná uznání (4. - 7. místo). Te-
reza Barnová se těší z umístění mezi dva-
ceti nejlepšími v republice. V kategorii „C“ 
se také objevil náš úspěšný zástupce. Petra 
Čermáková se raduje z  čestného uznání. 
Ústecké gymnázium díky děvčatům zís-
kalo Cenu Pardubického kraje i  Cenu 
pro nejlepšího pedagoga. 

Natália Kudrnová, sekunda

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ 
ŠKOLA JAR. KOCIANA 

Výstava prací žáků výtvarného oboru 1. až 
28. května – Malá scéna
čtvrtek 1. května v 17:00 hod. - vernisáž vý-
stavy
Majáles 2014
sobota 3. května od 11:00 hod. - prostor před 
budovou školy
Kocianova houslová soutěž - pondělí 5. 
května až sobota 10. května
Absolventské představení tanečního oboru
úterý 13. května v  19:00 hod. – Roškotovo 
divadlo
Májový koncert dětského pěveckého sboru 
Čtyřlístek
čtvrtek 15. května v 18:00 hod. – koncertní 
sál ZUŠ
Absolventský recitál Dominiky Švendové
pátek 16. května v 17:00 hod. – koncertní sál 
ZUŠ
Hudební besídka žáků hudebního oboru
pondělí 19. května v 17:00 hod. – koncertní 
sál ZUŠ
Třídní hudební besídka žáků hudebního 
oboru p. uč. Miroslava Němce - klavír
úterý 20. května v 16:30 hod. – koncertní sál 
ZUŠ
Třídní hudební besídka žáků hudebního 
oboru p. uč. Ivany Charousové – kytara
středa 21. května v  17:00 hod. – koncertní 
sál ZUŠ

Večerníčkovy hádanky – pásmo písniček - 
žáci p. uč. Kamily Šejnohové
pondělí 26. května v 17:00 hod. – koncertní 
sál ZUŠ
Absolventský koncert žáků I. cyklu
úterý 27. května v 18:00 hod. – koncertní sál 
ZUŠ
Třídní hudební besídka žáků hudebního 
oboru p. uč. Jitky Balaštíkové – klavír
čtvrtek 29. května v 17:00 hod. – koncertní 
sál ZUŠ
Třídní hudební besídka žáků hudebního 
oboru p. uč. Aleny Lorencové a  Zdenky 
Felgrové - housle
pátek 30. května v 15:30 hod. – koncertní sál 
ZUŠ
Absolventský koncert žáků I. cyklu studen-
tů Kvarty B. Gymnasia UO
pátek 30. května v 18:00 hod. – koncertní sál 
ZUŠ
Základní umělecká škola Jar. Kociana, Smeta-
nova 1500, UO, tel.: 465 569 551, 
e-mail:info@zusuo.cz, www.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.

gicko-transfúzním oddělení v Orlickoústec-
ké nemocnici a.s. zaevidovalo do registru 
dárců kostní dřeně.
Studenti prošli lékařským vyšetřením a  od-
běrem krve, poté se jejich krev bude podro-
bovat speciálnímu vyšetření a  na základě 
výsledků testů budou (či nebudou) zapsání 
do Českého národního registru dárců kost-
ní dřeně. A tím mohou sloužit jako případní 
dárci k transplantaci kostní dřeně nemocné-
mu (životně ohroženému) pacientovi.
Proč darovat kostní dřeň? V naší zemi každý 
rok onemocní stovky dětí a mladých lidí cho-
robami ohrožujícími zdraví a život, jako jsou 
leukémie, těžké krvetvorné útlumy, zhoubné 
nádory a  další vážné nemoci krve a  obra-
nyschopnosti. Moderní léčebné postupy, jako 
je chemoterapie, biologická léčba a další, na-

ZAPSÁNÍ STUDENTŮ SŠ 
AUTOMOBILNÍ DO REGISTRU 

DÁRCŮ KOSTNÍ DŘENĚ
V úterý 25.3.2014 se 27 studentů Střední ško-
ly automobilní Ústí nad Orlicí na hematolo-

bízejí u většiny nemocných zlepšení stavu, ne 
vždy ale trvalé vyléčení. Transplantace krve-
tvorných buněk od zdravého dárce jim může 
dát naději na uzdravení a návrat do plnohod-
notného života. K  tomu je ovšem potřeba 
vhodný dárce dřeně, zcela jedinečná osoba, 
která se s nemocným shoduje v mimořádně 
složitém systému transplantačních znaků.
Díky aktivitě učitele a  výchovného poradce 
Mgr. Radka Biedly a  systematické podpoře 
programu dárcovství kostní dřeně u  nás na 
škole, vstoupilo do registru dárců již 1100 
mladých lidí a  dokonce 12 z  nich kost-
ní dřeň už nemocnému člověku darovalo 
a  zachránilo jim tak život. V  rámci České 
republiky se jedná o mimořádné číslo vzta-
hující se k jedné instituci.

Pavel Jantač
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SENIOR KLUB PŘI CSP MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Pátek 9. května – odPoLední vyChÁZ-
KA NA VÝSTAVU JARNÍCH KVĚTIN, 
pro špatně chodící zajištěna doprava
U  příležitosti 110. výročí založení zahrad-
nictví „U hřbitova“ Vás zveme na odpolední 
vycházku na výstavu květin. Sraz aktivních 
účastníků ve 13:00 hodin u Sladkovny. V za-
hradnictví Petr a Vlaďka Šťastní je zajištěna 
prohlídka, bude probíhat soutěž v určování 
květin. Možnost zakoupení květin a  jiných 
produktů, je zajištěno malé občerstvení. 
Akci bude provázet paní Šamšulová (auto-
bus) a  paní Tomanová (pěšky od Sladkov-
ny). Příspěvek na autobus pro nečleny SK 
10 Kč.
Odjezdy autobusu: Hylváty ČSAO 12:50 
hod., Dukla prodejna 13:00 hod., Babyka 
13:05 hod., autobusové nádraží 13:10 hod., 
Tvardkova 13:15 hod., Penzion 13:20 hod.
Středa 14. května – PŘEDNÁŠKA 
V  KNIHOVNĚ. V  rámci cyklu Akademie 
volného času zveme naše členy do knihovny 
na přednášku prof. PhDr. Františka Musila 
CSc. „Východní Čechy a husitská revoluce“. 
Začátek přednášky je v  18:00 hod., vstup 
volný. Akcí provází paní Bílková
Čtvrtek 15. května – „ŠMEJDI alias BEZ-
PEČNÉ CHOVÁNÍ SENIORŮ“. Komise 
pro prevenci kriminality ve spolupráci s Po-
licií ČR, ČČK, SK zve všechny seniory do 
jídelny Centra sociální péče města Ústí n.O., 
Na Pláni 1343 ve 13:30 hod. Na programu 
bude vystoupení dětí ZŠ UnO, přednáška 
preventisty Policie ČR, promítání dokumen-
tárního filmu „Šmejdi“. Bude zde přítomen 
zástupce MP a  zástupce města. Odvoz na 
akci umožněn prostřednictvím Senior do-
pravy ČČK, tel.: 774 412 117. Připravte si 
dotazy, vstup volný.
Čtvrtek 22. května – CYKLOVÝLET ČES-
KÁ TŘEBOVÁ. Sraz účastníků ve 13:00 
hod. u  nádraží Ústí n.O.-město. Trasa je 
vhodná pro všechny (vzít si přilbu). V  cíli 
společně občerstvení. Dobrou náladu a pe-
níze s sebou! Akci zajišťují pan Hošek a paní 
Tomanová.
Úterý 27. května – ODPOLEDNÍ VÝLET 
ZÁMEK LETOHRAD. Návštěva zámku 
a parku. Přihlášky se přijímají ve Sladkovně 
vždy v úterý od 10:00-12:00 hod. (6.5., 13.5., 
20.5.). Platba zájezdu při přihlášení. Člen SK 
hradí 40 Kč, nečlen 50 Kč (doprava a vstup). 
Akci zajišťují paní Bílková a paní Šlegrová.

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.
středa 28. května – vÝLet rAdKoW 
A  KUDOVA ZDROJ. Od 9:00 do 11:30 
hod. návštěva tržnice. Od 13:00 hod. do 
16:00 hod. prohlídka zahradnictví v  Rad-
kowě – školka ozdobných rostlin manželů 
Grochowski. Přihlášky se přijímají ve Slad-
kovně vždy v  úterý od 10:00-12:00 hod. 
(6.5.,13.5.,20.5.,27.5.). Platba při přihlá-
šení. Člen SK hradí 130 Kč, nečlen 160 Kč 
(doprava a vstup). Akci zajišťují pan JUDr. 
Ešpandr a pan Hošek.
Odjezdy autobusu: Hylváty ČSAO 7:00 hod., 
Dukla prodejna 7:10 hod., Babyka 7:15 hod., 
autobusové nádraží 7:20 hod., Tvardkova 
7:25 hod., Penzion 7:30 hod.
PŘIPRAVUJEME
17. – 21. září – TURISTICKÝ ZÁJEZD DO 
VYSOKÝCH TATER. Autobusový turistic-
ký zájezd pro 25 osob (každý účastník musí 
být schopen denně ujít v horském terénu 
vzdálenost kolem 10-15km). První při-
hlášky se zálohou 1 500 Kč se přijímají 3.6 
(dále 10.6.,17.6.,24.6.) ve Sladkovně. Před-
nost mají členové SK. Podrobné informace 
v  červnu. Zájezd zajišťují paní Tomanová 
a pan Hošek.
RELAXAČNÍ POBYTY se Senior klubem 
v Krkonoších
Pec pod Sněžkou – penzion Jindřichův dům: 
Termíny: 10.8. – 17.8. (volných 5 pokojů), 
24.8. – 31.8. (volný 1 pokoj). Ubytování 
a  plná penze (jednotná strava), cena 2 800 
Kč.
Janské Lázně – Modrokamenná bouda: Ter-
mín: 23.8. – 30.8. (volné 2 pokoje). Ubyto-
vání a plná penze (jednotná strava), cena 2 
800 Kč.
Přihlášky pouze v  kanceláři Senior klubu 
každé úterý 10:00-12:00 hod. Při přihlášení 
se bude platit záloha 1 000 Kč. AKCI ZA-
JIŠťUJE A  BLIŽŠÍ INFORMACE PODÁ 
PANÍ ŠAMŠULOVÁ, 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.
CSP města Ústí n.O., Chráněné bydlení, srdečně zve na SPORTOVNÍ ODPOLEDNE. Dis-
ciplíny budou nenáročné, vhodné pro každého. Pokud si chcete zasoutěžit a užít si příjemné 
odpoledne, těšíme se na Vaši návštěvu dne 20.5. od 12:30 hodin v  jídelně Chráněného 
bydlení, Na Pláni 1343.
Těší se na Vás kolektiv pracovníků Chráněného bydlení.

Jana Ešpandrová, ředitelka CSP

STANDARDIZACE OSPOD 
ÚSTÍ NAD ORLICÍ, 

CZ.1.04/3.1.03/C2.00032 
Město Ústí nad Orlicí zahájilo 1. 2. 2014 
projekt ESF Operačního programu Lidské 
zdroje a  zaměstnanost, který je financován 
z  Evropského sociálního fondu a  státního 
rozpočtu ČR.
Cílem projektu je podpora OSPOD Ústí nad 
Orlicí v  kontextu zavádění standardů kva-
lity sociálně-právní ochrany dětí. Dílčí cíle 
projektu jsou realizovány aplikací klíčových 
aktivit, kdy dochází k postupnému zvyšová-
ní kvality výkonu sociálně-právní ochrany 
dětí, a  to na základě vytvoření inovovaných 
podmínek pro činnost orgánu sociálně-
-právní ochrany ve správním obvodu Města 
Ústí nad Orlicí. V rámci zpracování projek-
tového záměru byly týmem OSPOD v  sou-
činnosti s  vedením města identifikovány 
priority v  zavádění standardů kvality, které 
byly schváleny k  realizaci a  jsou již aktuál-
ně naplňovány. Především došlo k  navýše-
ní počtu personálního zabezpečení výkonu 
sociálně-právní ochrany dětí. Pravidelně je 
zajišťován profesní rozvoj zaměstnanců, kteří 
využívají ke zvyšování kvality poskytované 
služby podpory nezávislého odborníka ve 
formě supervize. Sociální pracovníci budou 
mít možnost vzdělávat se v  akreditovaných 
kurzech MPSV ČR v kontextu standardizace 
výkonu sociálně-právní ochrany. Mezi klíčo-

ŠMEJDI ALIAS BEZPEČNÉ 
CHOVÁNÍ SENIORŮ

Co všechno jsou schopni pachatelé vymys-
let kvůli tomu, aby se dostali k  seniorům 
do bytu a tam je okradli? 
Těmito a  dalšími otázkami týkajícími se 
bezpečnosti starších lidí a  jejich ochrany 
před podvodným jednáním se bude za-
bývat preventivní akce s názvem „Šmejdi 
alias Bezpečné chování seniorů“, která se 
uskuteční dne 15. května 2014 ve 13:30 ho-
din v jídelně v Centru sociální péče města 
Ústí nad Orlicí.
Akci v rámci prevence kriminality připra-
vuje Odbor sociálních služeb města Ústí 
nad Orlicí ve spolupráci se Senior klubem 
a  CSP Ústí nad Orlicí,  Městskou policií 
Ústí nad Orlicí, Policií ČR a ČČK Ústí nad 
Orlicí. 
Na akci jsou srdečně zváni všichni zájem-
ci z  řad seniorů i  široké veřejnosti. Těšit 
se můžete na přednášku preventisty Poli-
cie ČR, promítání filmového dokumentu 
„Šmejdi“ o praktikách prodejců na prodej-
ních akcích a také na doprovodný program 
či drobné upomínkové předměty z oblasti 
bezpečnosti. Odvoz pro seniory na akci 
bude zajištěn prostřednictvím Senior do-
pravy ČČK. Vstup na akci je zdarma!

Mgr. Tomáš Lukes
manažer prevence kriminality
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vé aktivity projektu patří také tvorba metodiky standardů kvality při výkonu sociálně-právní 
ochrany a nastavení systému odborné spolupráce v multidisciplinárních týmech. V termínu 
30. 4. 2014 je plánován 1. workshop multidisciplinární spolupráce, kterým by měl být vytvo-
řen prostor pro sdílení součinnosti institucí a organizací správního obvodu Ústí nad Orlicí 
ve věci diagnostiky klientů OSPOD ohrožených ústavní výchovou. V první fázi projektu také 
dochází k postupnému zkvalitnění materiálně technického vybavení OSPOD Ústí nad Orlicí 
pro přímou práci s klienty na pracovišti i v terénu. 

ZAPOJTE SE DO PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ÚSTÍ NAD ORLICÍ !

Jak jsme vás již informovali na začátku le-
tošního roku, komunitní plánování sociál-
ních služeb vstupuje do další etapy a tou je 
tvorba nového komunitního plánu pro roky 
2015 – 2018. Na jeho přípravě se podílejí zá-
stupci zadavatele, kterým je město Ústí nad 
Orlicí a poskytovatelů sociálních služeb, bo-
hužel nejméně jsou zastoupeni ti, kterých se 
celý plán týká – uživatelé. Nabízíme proto 
možnost podílet se svými podněty a návrhy 
na realizaci nového plánu. Dokument by 
měl být shrnutím toho co máme, co potře-
bujeme a případně jaké sociální a navazují-
cí služby v uvedeném časovém horizontu je 
třeba zajistit. Proto vyzýváme všechny, kdo 
se zajímají o  oblast sociálních služeb - za-

pojte se svými návrhy, případně informace-
mi o tom, co vám v oblasti sociálních služeb 
chybí nebo považujete za potřebné. Přivítá-
me vaši účast v pracovních skupinách, které 
jsou zaměřeny na jednotlivé cílové skupiny 
- seniory, osoby se zdravotním postižením, 
rodiny s  dětmi, mládež a  osoby v  obtížné 
životní situaci. V  případě zájmu podrob-
nější informace získáte u  vedoucí odboru 
sociálních služeb MěÚ Ústí nad Orlicí Mgr. 
Ivany Nečekalové tel. 777  736 328, e-mail 
necekalo@muuo.cz , a koordinátorky KPSS 
Bc. Anny Škopové, tel.: 777 736 329, e-mail 
skopova@muuo.cz. 

JUDr. Zdeněk Ešpandr
místostarosta města

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ 
SENIOR DOPRAVA ČČK je určena seni-
orům, osobám zdravotně oslabeným a  ro-
dičům s  dětmi k  návštěvě lékaře, úřadu, na 
nákup, ke kadeřnici.... Senior dopravu lze 
objednat v  pracovní den před plánovanou 
jízdou ( v den jízdy bez záruky) na tel.: 774 
412 117. Senior doprava je provozována 
každý pracovní den od 7:00 do 15:30 hod. 
Permanentky jsou k dostání na ČČK, Kopec-
kého 840, nebo v Informačním centru města. 
Senior doprava ČČK je provozována za pod-
pory města Ústí n.O. a Pardubického kraje.
CENTRUM PRO ŽIVOT je vzdělávací, re-
laxační a  volnočasové centrum nejen pro 
seniory. Akce jsou určeny široké veřejnosti 
a konají se v budově ČČK, Kopeckého 840
5. května – DOBŘE SLYŠET ZNAMENÁ 
JASNĚ ROZUMĚT ŘEČI V HLUKU, před-
náška o všem, co potřebujete vědět o nedo-
slýchavosti a způsobech jejího řešení pro váš 
život bez omezení. Přednáší R. Škrobánek, 
www.sluchadlaproživot.cz, www.phonak.cz. 
Začátek v 16:00 hod. ve Společenském centru 
ČČK, vstupné dobrovolné
14. května – ČESKÝ DEN PROTI RAKO-
VINĚ – centrum města Ústí n.O. prodej kvě-
tinky – měsíčku lékařského na podporu boje 
proti rakovině
15. května – DRÁTKOVÁNÍ - šikovné ru-
čičky, výtvarná dílna od 14:00 hod. ve Spole-
čenském centru ČČK, vstupné 30 Kč
16. května – VAŘENÍ, PEČENÍ – výroba 
listových trubiček (kremrolí). Přijďte se na-
učit vyrobit a upéct pravé domácí listové tru-
bičky, od 15:00 hod. ve Společenském centru 

ČČK, vstupné dobrovolné
17. května – SPOLEČEN-
SKÉ POSEZENÍ – Svátek 
matek. Přijďte si popoví-
dat se svými přáteli – hud-
ba, zábava, občerstvení, 
od 15:00 hod. ve Spole-
čenském centru ČČK
20. května – OBLASTNÍ KOLO SOUTĚŽE 
MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ, soutěž v po-
skytování první pomoci ZŠ, od 9:00 do 13:00 
hod. na veřejném prostranství Kociánka, ÚO
21. května – CYKLOVÝLET PO OKOLÍ 
Ústí n.O., sraz účastníků ve 13:00 hod., cíl: 
Letohrad (návštěva Muzea řemesel v  Leto-
hradě), vedoucí výletu p. Ivo Preclík
27. května – ODPOLEDNÍ VYCHÁZKA po 
okolí Ústí n.O., délka vycházky cca 2 hodiny, 
sraz před budovou OS ČČK ve 14:00 hod., 
vedoucí akce pí Zdena Urbanová
PRAVIDELNÉ AKCE - Společenské cent-
rum, Kopeckého 840
KAVÁRNIČKA – Centrum setkávání: každý 
pátek od 8:00-15:30 hod., Společenské cent-
rum ČČK
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
Bližší informace o akcích Centra pro život na 
www.cckuo.cz
Centrum pro život je zapojeno do programu 
Senzační senior – SENSEN. Změna progra-
mu vyhrazena.

KAVÁRNIČKA V  DOMOVĚ DŮCHOD-
CŮ: otevřeno každý den kromě pondělí od 
13:00 do 16:00 hod.
NOVÉ SLUŽBY PRO VÁS
ÚKLIDOVÉ SLUŽBY, HODINOVÝ MAN-
ŽEL: bližší info a objednání služby na 
tel.: 773 001 088 
PŘIPRAVUJEME
LETNÍ TÁBORY ČČK
od 3.8. do 13.8. (10 dní) v obci Jívka
od 3.8. do 10.8. (7 dní) v obci Jívka
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – 7. – 11.7. Ústí nad 
Orlicí
Bližší informace a přihlášeníá na Oblastním 
spolku ČČK Ústí n.O., Kopeckého 840, 
tel.: 775 112 998, nebo 
ustinadorlici@cervenykriz.eu, www.cckuo.cz

PODĚKOVÁNÍ 
Tímto bych chtěla poděkovat oblastnímu 
spolku Charity v  Ústí nad Orlicí za obě-
tavou péči, často prováděnou nad rámec 
jejich povinností, kterou věnovali celých 
7 měsíců mému nejbližšímu. Měli bychom 
si všichni uvědomit, že bez jejich fungová-
ní by spousta těžce nemocných nemohla 
prožít zbytek svého života se svou rodinou 
a byla nucena být umístěna do zdravotnic-
kého zařízení. 

Děkuje Vlasta Doležalová s rodinou

SVAZ POSTIŽENÝCH 
CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI, 

ZO ÚSTÍ N.O.
POZVÁNKA na pěší vycházku, nebo malý 
cyklovýlet s cílem v tábořišti Cakle. Pátek 16. 
května ve 14:00 hod. tam.
POZVÁNKA na zájezd do Brna na hrad Špil-
berk. Středa 21. května. 
Odjezd: Hylváty ČSAO 6:45 hod., Dukla 6:50 
hod., Družba 6:55 hod., Tvardkova 7:00 hod., 
nádraží ČSAD 7:05 hod.
Cena je 300 Kč pro člena SPCCH, nečlen 
hradí 340 Kč. 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

TŘETÍ ROČNÍK MaRS
RO Roska Ústí n.O. se letos zapojila do 3. 
ročníku MaRS – 24 hodinového marato-
nu s roztroušenou sklerózou, pořádaného 
pod záštitou NF Impuls.Do akce se při-
hlásilo 11 regionálních organizací Roska 
z ČR a po 24 hodin se střídaly týmy slo-
žené z pacientů, lékařů, sester, rodinných 
příslušníků či VIP osobností ve cvičení 
kruhového tréninku.
Naše organizace se zapojila 1 hodinou po-
hybové aktivity a cvičili jsme v 8.3.od 12:00 
hod. v tělocvičně Golem Group v Letohra-
dě pod vedením E. Srbové. Celou akci jsme 
si užili s radostí a již dnes se těšíme na další 
ročník maratonu.

H. Pauková, (red.kráceno)
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MC MEDVÍDEK
!!! PoZor - čtvrtek 1. a 8. 
května zavřeno !!!
Květnová středeční odpo-
ledne jsou určená k  výle-
tům do okolí. Výlety se ko-
nají pouze za příznivého 
počasí. Telefon pro info: 

605 965 463. herna bude odpolední středy 
zavřená. 
CVIČENÍ PRO RODIČE S  DĚTMI od 
4měsíců do cca 2let pro předem přihlášené
pondělí 5. května, 12. května, 19. května a 26. 
května
4-5měs. 8:15hod., 5-8.měs. nelezoucí 
8:45hod., 8-12měs. lezoucí 9:00hod., 13-
18měs. chodící 9:45hod. Přijďte si s  dětmi 
zacvičit pod vedení fyzioterapeutky Vero-
niky Hofmanové. Hlaste se prosím předem 
a pro bližší info volejte 602 673 382. 
KAVÁRNIČKA: úterý 6. května od 9:00 hod.
vÝLet do WoLKerovA ÚdoLí na 
Dukle: středa 7. května, sraz v 15:00 hod. na 
hřišti ve Wolkerově údolí. 
VÝLET DO CAKLE: středa 14. května, sraz 
v 15:00 hod. v Cakli. 
HRANÍ NA KOCIÁNCE: středa 21. května, 
sraz v 15:00 hod. na hřišti na Kociánce. 
PROCHÁZKA „JEN TAK“ A PÍSKOHRA-
NÍ: středa 28. května, sraz v 15:00 hod. před 
MC Medvídek.
UVEDENÉ AKCE SE ZA NEPŘÍZNIVÉHO 
POČASÍ A DEŠTĚ NEKONAJÍ.

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

NABÍZÍ TYTO SLUŽBY:
SOCIÁLNÍ REHABILITACE je zajišťována 
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 internetu. 
Služba je poskytována každý všední den od 
8:00 do 16:00 osobám se zdravotním posti-
žením 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 kontak-
tujte a my Vás doprovodíme k lékaři, na úřa-
dy. Služba je určena pro zdravotně postižené 
osoby a seniory. Služba je bezplatná.
OSOBNÍ ASISTENCE je určena osobám se 
zdravotním postižením a  seniorům, které 
potřebují pomoc při zvládání každodenních 
situací. Služba je poskytována osobám od 1 
roku věku včetně starších seniorů nad 80 let 

se sníženou soběstačností z důvodů zdravot-
ního postižení, nemoci nebo věku.
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 pracov-
ník, tel.: 775 693 983, 
e-mail: barbara.mejdrova@czp-pk.cz

STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOST
1.5. – MUDr. Květoslava Fialová, železniční poliklinika ČT, tel.: 723 036 370
3.5. – 4.5. – Mudr. Martin Formánek, Masarykova 1071, ČT, tel.: 731 784 643
8.5. – Mudr. hana hausknechtová, Habrmanova 306, ČT, tel.: 465 534 835
10.5. – 11.5. – MDDr. Jiří Hájek, Čelakovského 122, V. Mýto, tel.: 465 420 400
17.5. – 18.5. – Mudr. Zdeněk hendrych, Husova 191, V. Mýto, tel.: 465 423 970
24.5. – 25.5. – MUDr. Miroslava Hendrychová, Husova 191, V. Mýto, tel.: 465 423 960
31.5. – 1.6. – Mudr. jiří holubář, železniční poliklinika ČT, tel.: 465 568 440

ZÍSKALA PRÁCI DÍKY ORGANIZACI RYTMUS CHRUDIM
Paní Jaroslava bydlí ve stacionáři a Rytmus 
Chrudim se sídlem v Ústí nad Orlicí oslovi-
la proto, že si chtěla najít práci.
Během schůzek s pracovní konzultantkou si 
napsala životopis a motivační dopis, naučila 
se vyhledávat inzeráty na internetu a oslo-
vovat zaměstnavatele. Po čtyřech měsících 
spolupráce se paní Jaroslavě naskytla příle-
žitost zaměstnání.
Pracovní konzultantka šla s paní Jaroslavou 
na pohovor, kde se již domluvil termín ná-
stupu do práce a poté jí pomohla s pracovní 
smlouvou a formuláři, které bylo třeba vy-
řídit na úřadech a prvních pár dnů jí byla 
i oporou na pracovišti.V zaměstnání je paní 
Jaroslava spokojená, pracuje na čtyři hodi-

ny denně, pracovní smlouvu má na dobu 
neurčitou. 
Rytmus Chrudim, o.p.s. je nestátní nezisko-
vou organizací, která se věnuje vyrovnávání 
příležitostí lidí se zdravotním znevýhodně-
ním na otevřeném trhu práce formou pod-
porovaného zaměstnávání. V Ústí nad Orli-
cí působí od dubna 2013 a je tu pro všechny, 
kteří mají zdravotní znevýhodnění a chtějí 
si získat a udržet placené zaměstnání v běž-
ném pracovním prostředí.
Pokud chcete naši službu využít, můžete 
nás kontaktovat na tel. čísle 730  518  514 
nebo na email usti@rytmuschrudim.cz 
Více informací na 

www.rytmuschrudim.cz.

CEDR PARDUBICE O.P.S. - POBOČKA V ÚSTÍ NAD ORLICÍ 
Momentálně máme několik volných míst v sociálně terapeutické dílně, na kterých rádi uvidí-
me nové tváře. Můžete to být třeba právě Vy. 
Naši podporu nabízíme lidem s duševním onemocněním, kteří chtějí lépe zvládat své sociální 
a pracovní problémy a navrátit se na běžný trh práce či chráněné pracoviště. Nemějte žádné 
obavy a zastavte se za námi. Můžete přijít osobně, nebo nás kontaktujte e-mai-
lem, telefonicky.
CEDR Pardubice o.p.s. – pobočka Ústí n.O., T.G.Masaryka 115, usti@cedrops.cz, 
tel.: 605 350 525, 463 034 316,Facebook: Cedr Pardubice o.p.s., www.cedrops.cz
Podporuje nás: Město Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj, o.d. KONZUM a  jeho 
obchodní partneři projektu JSME TU DOMA, firma IVECO BUS.

27.3. se konal v ZŠ speciální Ústí nad Orlicí 
již 12. ročník TANEČNÍHO MARATONU 
a my jsme byli u toho. 2.4. naši uživatelé pre-
zentovali naše zařízení na SVĚTOVÉM DNI 
AUTISMU v Pardubicích, kde jsme se zapo-
jili svými tanečními vystoupeními do dopro-
vodného programu.
Po skončení našeho vystoupení tleskal celý 
AFI PALÁC. Obě akce se nám moc líbily 
a uživatelé si je pěkně užili.
V  Pardubicích jsme shlédli i  další vystou-
pení a zapojili se do Canisterapie s pejskem 
Oxym. Na závěr celého dne byla připrave-
na Vernisáž obrázků dětí s autismem.
Dále se připravujeme na plavecké závody 
pod názvem Plavání pro dobrou věc a to ve 
spolupráci s  Tepvosem Ústí nad Orlicí. Zá-
vodů se zúčastní zařízení soc. služeb, která 
přijala pozvání.
Naši uživatelé se také představí svým vystou-
pením 21.5. na Týdnu uměleckého vzdělává-
ní amatérské tvorby v ústecké Malé scéně.
V  měsíci květnu pojedeme do Zábřehu na 
Moravě na tradiční akci Člověk - člověku, 
pořádanou SŠ sociální a v dubnu jsme také 
přispěli svými ozdůbkami a  dekoracemi na 
Velikonoční výstavu pořádanou ČČK. 

H. Zastoupilová, ved. přímé péče
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Metoda intuitivního 
vidění pro děti od 5 
do 12 let podle Marka 
Komissarova – 5 den-
ní kurz, kde se děti učí 
2 hodiny denně:
*proces aktivace cen-
tra vnímání * cvičení 

rozvíjí sebejistotu * harmonizace práce obou 
mozkových hemisfér * děti se celkově zklid-
ňují * děti pasivní se rozvíjí v aktivitě * na-
výšení IQ
Metoda může pomoci i  dětem nevidomým 
a  slabozrakým k  orientaci v  prostoru a  ke 
snadnějšímu absolvování školního progra-

mu. 12 letá zkušenost Marka Komissarova, 
spolupráce s vědeckými ústavy. 
Počet míst 15. Nutno se předem přihlásit. 
Kontakt: Lenka Franzová, tel.: 604 650 
708, e-mail: FranzovaLenka@seznam.cz
Veřejná přednáška lektorů o metodě Mar-
ka Komissarova se koná 17.6. od 17:30 
hod. Vstupné 50 Kč. Termín kurzu od 
úterý 18.6. do neděle 22.6. v odpoledních 
hodinách.
PROVOZNÍ DOBA
PO od 8:00-12:00 hod. – Cvičení s Veroni-
kou pro předem přihlášené
ÚT od 9:00-12:00 hod. – Nemluvňátka – 
volná herna

ST od 9:00-12:00 hod. – Předškolkáček – 
přednášky + zpívánky + herna
ST odpoledne – Výlety do okolí, herna za-
vřená
ČT od 9:00-12:00 hod. – Předškolkáček – 
malovánky + herna

KONTAKT: K Fišarová, tel.: 605 965 463, 
M. Crhonková, tel.: 605 774 569, 
medvidekuo@seznam.cz, 
www.medvidekuo.cz, FB – Mateřské cent-
rum Medvídek
Za finanční podpory města Ústí nad Orlicí, 
Pardubického kraje, Konzumu, Jsme tu doma, 
Iveco-Irisbus
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KALENDÁŘ AKCÍ A UDÁLOSTÍ – KVĚTEN 2014
Více informací na: www.ustinadorlici.cz a IC města, tel.: 465 514 271

Čtvrtek 1. května
20. ročník turistického pochodu Brontosauří šlápoty

17:00 hodin Výstava žáků výtvar.oboru ZUŠ/do 28.5. Malá scéna tel.: 608 180 002
Pátek 2. května
18:00 hodin TJ Jiskra ÚO C – AFK Kunvald/ fotbal/ doma
19:30 hodin 3 dny na zabití/film Kino Máj tel.: 465 521 047
Sobota 3. května

Jarní Ústeckoorlická/ soutěž leteckých modelářů Letiště Aeroklubu UO
11:00 hodin Majáles 2014/prostor před ZUŠ ZUŠ J. Kociana tel.: 465 569 551
14:00 hodin TJ Jiskra ÚO U19 – AFK H. Jelení U19/ fotbal/ doma
17:00 hodin TJ Jiskra ÚO A – Sparta K. Hora/ fotbal/ doma
17:00 hodin FK Kerhartice – Žichlínek/fotbal /okr. III. třída
Neděle 4. května
13:30 hodin TJ Jiskra ÚOU15 – TJ Jiskra Litomyšl U15 /fotbal /doma
15:00 hodin Tři zlaté vlasy děda Vševěda/pohádka Malá scéna tel.: 608 180 002
15:00 hodin Lego příběh/film Kino Máj tel.: 465 521 047
15:15 hodin TJ Jiskra ÚO U13 – TJ Jiskra Litomyšl U13 /fotbal/ doma
17:00 hodin TJ Jiskra ÚO B – SKP M. Třebová B /fotbal /doma
Pondělí 5. května

Kocianova houslová soutěž /do 10.5. ZUŠ J. Kociana tel.: 465 569 551
10:00 hodin Ubrousková technika I./dilna RC Srdíčko UO tel.: 604 313 249
16:00 hodin Dobře slyšet.../přednáška ČČK UO tel.: 464 649 590
16:00-18:00 hodin Májové plavání/TJ Sokol ÚO KPB UO
19:30 hodin Kocianovo Ústí 2014 – 1. fest. koncert Hernychova vila tel.: 465 521 047
Úterý 6. května
9:00 hodin Kavárnička MC Medvídek UO tel.: 605 965 463
15:00 hodin Seznámení s novým katalogem MěK Městská knihovna UO tel.: 737 205 226
19:00 hodin Sametoví teroristé/film Malá scéna tel.: 608 180 002
19:30 hodin Kocianovo Ústí 2014 – 2. fest. koncert Děkanský chrám tel.: 465 521 047
Středa 7. května
15:00 hodin Kytička pro maminku/výtvarná dílna Městská knihovna UO tel.: 737 205 226
15:00 hodin Wolkerovo údolí/výlet MC Medvídek UO tel.: 605 965 463
19:30 hodin Kocianovo Ústí 2014 – 3. fest.koncert Roškotovo divadlo tel.: 465 521 047
Čtvrtek 8. května
11:00 hodin 25. ročník cyklistické časovky na Andrlův chlum /start v Lázeňské ulici
19:30 hodin Kocianovo Ústí 2014 – 4. fest.koncert Roškotovo divadlo tel.: 465 521 047
Pátek 9. května
12:50 hodin Odpolední vycházka na výstavu květin Senior klub tel.: 722 475 129
18:00 hodin TJ Jiskra ÚO C – Sokol Rudoltice /fotbal /doma
19:30 hodin Kocianovo Ústí 2014 – 5. fest.koncert Děkanský chrám tel.: 465 521 047
Sobota 10. května
11:00 hodin Setkání historických vozidel Citroen 2CV Andrlův chlum
14:30 hodin Koncert vítězů a laureáta KHS 2014 Roškotovo divadlo tel.: 465 521 047
17:00 hodin FK Dobrovice – TJ Jiskra ÚO A /fotbal/ venku
17:00 hodin Sokol Janov – TJ Jiskra ÚO B /fotbal/venku
Neděle 11. května
10:00 hodin SKP M. Třebová U15 – TJ Jiskra ÚO U15/fotbal /venku
11:45 hodin SKP M. Třebová U13 – TJ Jiskra ÚO U 13/fotbal /venku
14:45 hodin FC Hlinsko U19 – TJ Jiskra ÚO U 19/ fotbal /venku
15:00 hodin Ledové království/film Kino Máj tel.: 465 521 047
Pondělí 12. května
10:00 hodin Ubrousková technika II./dílna RC Srdíčko UO tel.: 604 313 249
18:00 hodin Indonésie,Malajsie,Singapur,Thajsko/beseda L. Kalouse restaurace U Kačera tel.:736 414 564
19:30 hodin Koleje osudu/film Kino Máj tel.: 465 521 047
Úterý 13. května
16:00 hodin Odpoledne deskových a karetních her/pro děti Městská knihovna UO tel.: 737 205 226
18:00 hodin Funkcionalistická architektura/přednáška Malá scéna tel.: 608 180 002
19:00 hodin Absolventské představení TO Roškotovo divadlo tel.: 465 569 551
Středa 14. května
10:00 hodin Vznik závislostí u dětí/přednáška RC Srdíčko UO tel.: 604 313 249
15:00 hodin Výlet do Cakle MC Medvídek UO tel.: 605 965 463
18:00 hodin Východní Čechy a husitská revoluce/přednáška Městská knihovna ÚO tel.: 737 205 226
19:00 hodin Pocta látkám z Perly/módní přehlídka Malá scéna tel.: 608 180 002
19:00 hodin Závod solárních kol/přednáška Roškotovo divadlo tel.: 465 521 047
Čtvrtek 15. května
13:30 hodin Šmejdi alias Bezpečné chování seniorů/přednáška Jídelna CSP UO
14:00 hodin Drátkování/dílna ČČK UO tel.: 464 649 590
17:00-18:00 hodin Jamie a upíři/Minifestival ZUŠ ZUŠ J. Kociana tel.: 465 569 551
18:00 hodin Májový koncert DPS Čtyřlístek ZUŠ J. Kociana tel.: 465 569 551
19:00 hodin Pulp Fiction:Historky z podsvětí/film Malá scéna tel.: 608 180 002
19:00-20:00 hodin Rmile, Emile.../Minifestival ZUŠ ZUŠ J. Kociana tel.: 465 569 551
19:30 hodin Válka Roseových/divadlo Roškotovo divadlo tel.: 465 521 047
Pátek 16. května
7:00 hodin Cyklo Glacensis/start Mírové náměstí ÚO tel.: 603 569 884

Tábořiště Cakle/vycházka/cyklovýlet ZO SPCCH ÚO tel.: 737 378 815
15:00 hodin Výroba a pečení kremrolí/dílna ČČK UO tel.: 464 649 590
15:30-16:30 hodin Svět zvířat a věcí/Minifestival ZUŠ ZUŠ J. Kociana tel.: 465 569 551
17:00 hodin Absolventský recitál D.Švendové ZUŠ J. Kociana tel.: 465 569 551
17:30-18:00 hodin O Koblížkovi/Minifestival ZUŠ ZUŠ J. Kociana tel.: 465 569 551
19:30 hodin Captain Amerika/film Kino Máj tel.: 465 521 047
19:30-20:30 hodin Tchýně aneb Univerzální problém/Minifestival ZUŠ ZUŠ J. Kociana tel.: 465 569 551
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Pokud pořádáte kulturní, sportovní či jinou společenskou akcí v Ústí nad Orlicí a blízkém okolí (např. Kerhartice, Hylváty, Černovír, Knapovec, D. a H. Houžo-
vec) můžete využít bezplatného uvedení této akce v Ústeckých listech a na webových stránkách města.

Sobota 17. května
Přebor mládeže Pardubic.kraje/ soutěž leteckých modelářů Letiště Aeroklubu UO

9:00 hodin Bikemaraton/7.ročník letiště ÚO tel.: 603 526 307
10:00 hodin Dětský den při Bikemaratonu/letiště UO RC Srdíčko tel.: 604 313 249
11:00 hodin I. a II. kolo ligy v atletice mužů a žen/ atletický stadion ÚO
14:00 hodin TJ Jiskra ÚO U19 – ŽSK Třemošnice U19 /fotbal /doma
15:00 hodin Společenské posezení-Svátek matek ČČK UO tel.: 464 649 590
15:00 hodin Jak spravedlnost z pekla vzešla/pohádka Roškotovo divadlo tel.: 465 521 047
15:30-16:30 hodin Pošťácká pohádka/Minifestival ZUŠ ZUŠ J. Kociana tel.: 465 569 551
16:00 hodin FK Mistrovice – TJ Jiskra ÚO C /fotbal /venku
17:00 hodin TJ Jiskra ÚO A – FK Pardubice /fotbal /doma
17:00 hodin FK Kerhartice – Lichkov /fotbal / okr. III. třída
19:30 hodin Oboroh/koncert Malá scéna tel.: 608 180 002
19:30-20:30 hodin Cesta/Minifestival ZUŠ ZUŠ J. Kociana tel.: 465 569 551
Neděle 18. května
7:30 hodin Sběratelská burza Kulturní dům ÚO
8:00-10:00 hodin/start 19. ročník cykloturistiky K rozhledně na Andrlův chlum start z náměstí v ÚO
13:30 hodin TJ Jiskra ÚO U15 – SK Pardubičky U15 /fotbal /doma
15:15 hodin TJ Jiskra ÚO U13 – SK Pardubičky U13 /fotbal/doma
17:00 hodin TJ Jiskra ÚO B – SK Polička B /fotbal/doma
19:30 hodin Hany/film Kino Máj tel.: 465 521 047
Pondělí 19. května

Všichni na jednom jevišti/ do 23.5. Malá scéna tel.: 608 180 002
10:00 hodin Ubrousková technika III./dílna RC Srdíčko UO tel.: 604 313 249
17:00 hodin Hudební besídka ZUŠ J. Kociana tel.: 465 569 551
19:30 hodin Nekonečná láska/film Kino Máj tel.: 465 521 047
Úterý 20. května
9:00-13:00 hodin Soutěž mladých zdravotníků/Kociánka ČČK UO tel.: 464 649 590
12:30 hodin Sportovní odpoledne Jídelna CSP/Chráněné bydlení
16:30 hodin Třídní hudební besídka ZUŠ J. Kociana tel.: 465 569 551
19:30 hodin Ona/film Kino Máj tel.: 465 521 047
Středa 21. května
6:45 hodin Hrad Špilberk Brno/výlet ZO SPCCH ÚO tel.: 737 378 815
13:00 hodin Cyklovýlet po okolí UO ČČK UO tel.: 464 649 590
15:00 hodin Hraní na Kociánce MC Medvídek UO tel.: 605 774 569
17:00 hodin Třídní hudební besídka ZUŠ J. Kociana tel.: 465 569 551
18:00 hodin Průvodce protektorátní Prahou/autor. čtení Městská knihovna ÚO tel.: 737 205 226
Čtvrtek 22. května
13:00 hodin Cyklovýlet Č. Třebová Senior klub tel.: 734 188 853
19:30 hodin Na tohle teď není ta pravá chvíle!/divadlo Roškotovo divadlo tel.: 465 521 047
Pátek 23. května
18:00 hodin TJ Jiskra ÚO C – TJ Luková /fotbal /doma
19:00 hodin Jarní koncert Generace ZUŠ J. Kociana
19:00 hodin Všichni na jednom jevišti Malá scéna tel.: 608 180 002
19:30 hodin The Amazing Spider-Man 2/film Kino Máj tel.: 465 521 047
Sobota 24. května
9:00-13:00 hodin Župní přebor v lehké atletice/TJ Sokol ÚO Atletický stadion TJ Jiskra ÚO
14:00 hodin Tanec, Tanec .... 2014 Roškotovo divadlo tel.: 465 521 047
16:00 hodin Okrsková hasičská soutěž / hřiště v Knapovci SHD Knapovec
17:00 hodin Sokol Kunčina – TJ Jiskra ÚO B /fotbal /venku
Neděle 25. května
9:30 hodin TJ Lanškroun U15 – TJ Jiskra ÚO U15 /fotbal/ venku
11:15 hodin TJ Lanškroun U13 – TJ Jiskra ÚO U13 /fotbal/venku
14:45 hodin Sokol D. Újezd U19 – TJ Jiskra ÚO U 19 /fotbal/venku
17:00 hodin MFK Trutnov – TJ Jiskra ÚO A /fotbal /venku
Pondělí 26. května
10:00 hodin Ubrousková technika IV./dílna RC Srdíčko UO tel.: 604 313 249
17:00 hodin Večerníčkovy hádanky/pásmo písniček ZUŠ J. Kociana tel.: 465 569 551
20:00 hodin Pitný režim/beseda se zdravotníkem RC Srdíčko UO tel.: 604 313 249
Úterý 27. května
13:00 hodin Zámek Letohrad/výlet Senior klub tel.: 722 475 132
14:00 hodin Odpolední vycházka po okolí UO ČČK UO tel.: 464 649 590
18:00 hodin Absolventský koncert ZUŠ J. Kociana tel.: 465 569 551
19:30 hodin Bláznivý Petříček/divadlo Roškotovo divadlo tel.: 465 521 047
Středa 28. května
7:00 hodin Radkow a Kudova Zdroj/výlet Senior klub tel.: 734 188 853
15:00 hodin Procházka a pískohraní MC Medvídek UO tel.: 605 774 569
Čtvrtek 29. května
17:00 hodin Technické hračky 1850-1960/vernisáž Městské muzeum UO tel.: 465 523 653

Zdeněk Brožek/výtvarník, betlémář, grafik Městské muzeum UO tel.: 465 523 653
17:00 hodin Třídní hudební besídka ZUŠ J. Kociana tel.: 465 569 551
19:30 hodin Yves Saint Laurent/film Kino Máj tel.: 465 521 047
Pátek 30. května
15:30 hodin Třídní hudební besídka ZUŠ J. Kociana tel.: 465 569 551
18:00 hodin Absolventský koncert ZUŠ J. Kociana tel.: 465 569 551
19:00 hodin Koncertík/folková hudba Malá scéna tel.: 608 180 002
19:30 hodin Jedna za všechny/film Kino Máj tel.: 465 521 047
Sobota 31. května
10:00 hodin Ústecký triatlon KPB UO tel.: 604 308 184
14:00 hodin TJ Jiskra ÚO U19 – FK Přelouč U 19/ fotbal/ doma
16:00 hodin Sokol Helvíkovice – TJ Jiskra ÚO C /fotbal /venku
17:00 hodin TJ Jiskra ÚO A – Rapid Liberec /fotbal /doma
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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
Po od 8:30-12:00 hod. – hernA, vÝtvArnÁ 
DÍLNA pro dospělé
st od 8:30-12:00 hod. – hernA, ProGrÁ-
MEK PRO DĚTI – zpívání, vyrábění, pohyb

PÁ od 8:30-12:00 hod. – hernA, AnGLIČtInA Pro dĚtI, 
kontakt: Mgr. J. Marková, tel.: 777 656 047
PONDĚLNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY (cena dle spotřeby materiálu):
PO 5.5. od 10:00 hod. – UBROUSKOVÁ TECHNIKA na různý 
způsob I.
PO 12.5. od 10:00 hod. – UBROUSKOVÁ TECHNIKA na různý 
způsob II.
PO 19.5. od 10:00 hod. – UBROUSKOVÁ TECHNIKA na různý 
způsob III.
PO 26.5. od 10:00 hod. – UBROUSKOVÁ TECHNIKA na různý 
způsob IV.
ODPOLEDNÍ PROGRAMY (multifunkční sál, 1. patro):
PÁ od 16:00-18:00 hod. – KLUB EXIT pro mládež, kontakt: 
J. Procházka, tel.: 601 592 935
Pá od 18:00-24:00 hod. – KLUB DESKOVÝCH HER s kavárnou, 
kontakt: Bc. D. Dostrašil, tel.: 603 913 885
JEDNORÁZOVÉ AKCE:
ÚT 6.5. od 15:30 hod. – Setkání DRC, herna RC
ST 14.5. od 10:00 hod. – Kdy vznikají u dětí závislosti a jak jim 
čelit – interaktivní přednáška Mgr. E. Ruckého, sál RC
SO 17.5. od 10:00 hod. – DĚTSKÝ DEN PŘI BIKEMARATONU 
– letiště Ústí n.O. Přijďte si s námi již tradičně zasoutěžit na letiš-
tě v době konání známého cyklistického závodu. Čeká vás opět 
spousta disciplín sportovního rázu, trampolína apod. a dokonce 
malé dárečky pro každé dítě, účast zdarma
PO 26.5. od 20:00 hod. – PITNÝ REŽIM- beseda se zdravotní-
kem M. Kaláškem, herna RC
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

ÚSTÍ NAD ORLICÍ 
3d dIGItÁLní KIno 
MÁJ– KVĚTEN 2014

Pátek 2. května v 19:30 hodin
3 dny nA ZAbItí ŠUP
Stále okouzlující Kevin Costner se vrací na 
plátna kin v  napínavém akčním thrilleru 
v  roli stárnoucího agenta tajné služby. Má 
tři dny na to, aby zneškodnil světově nej-
hledanější teroristickou organizaci. Titulky. 
Vstupné: 100,-Kč

Neděle 4. května v 15:00 hodin
LEGO PŘÍBĚH 3D Opakujeme
Animovaný dobrodružný film, který je určen 
nejen pro malé děti, ale pro všechny milov-
níky oblíbené dětské stavebnice. Česká verze. 
Vstupné: 80,-Kč

Neděle 11. května v 15:00 hodin
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 3D Opakujeme
Rodinné animované dobrodružství. Nebo-

jácná a optimistická Anna se vydává na vel-
kolepou výpravu v  doprovodu drsného ho-
rala Kristoffa a jeho věrného soba Svena, aby 
nalezla svou sestru Elsu, jejíž ledová kouzla 
uvěznila království Arendelle do věčné zimy. 
Česká verze. Předfilm: Mickeyho velká jízda. 
Vstupné: 130,-Kč

Pondělí 12. května v 19:30 hodin
KOLEJE OSUDU
Colin Firth a  Nicol Kidman září v  silném 
příběhu pomsty a  lásky, který začíná jako 
romantické souznění dvou duší. Do idyly ale 
brutálně vtrhne válečné trauma a stupňující 
se touha po pomstě. Titulky. Vstupné: 100,-Kč

Pátek 16. května v 19:30 hodin
CAPTAIN AMERICA: NÁVRAT PRVNÍ-
HO AVENGERA 3D ŠUP
Po katastrofických událostech, které Aven-
gers prožil v  New Yorku, žije Steve Rogers 
neboli Captain America poklidně v  ústraní 
ve Washingtonu a  snaží se přizpůsobit mo-
dernímu světu. Když ale dojde k  útoku na 
jeho kolegu z  organizace, zaplétá se do pa-
vučiny intrik, které ohrožují celý svět. Česká 

verze. Vstupné: 130,-Kč

Neděle 18. května v 19:30 hodin
HANY
Nový český film drze, s nadhledem a cynic-
kým humorem zobrazuje společnost, které 
čas protéká mezi prsty. Jiří, živící se pro-
dejem drog; slečna, jež se nedokáže rozejít 
s dlouholetým partnerem, protože je prostě 
hodnej; básník žijící ve své romantické iluzi; 
starostlivé matky a  snaživí otcové. Vstupné: 
100,-Kč

Pondělí 19. května v 19:30 hodin
NEKONEČNÁ LÁSKA
První láska je nezapomenutelná. Připomíná 
jízdu na horské dráze, kdy člověka ovládají 
síly, proti nimž je bezmocný. Davidovi a Jade 
se právě tohle přihodilo. Když mezi nimi při 
náhodném setkání přeskočí mohutná jis-
kra, nedívají se napravo ani nalevo. Titulky. 
Vstupné: 110,-Kč

Úterý 20. května v 19:30 hodin
ONA
Děj filmu se odehrává v  Los Angeles v  ne-
daleké budoucnosti. Theodore je kompliko-
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vaný a citlivý muž a Samantha má zajímavé 
postřehy, je citlivá a vtipná. Jak její potřeby 
a  požadavky rostou společně s  těmi jeho, 
mění se jejich přátelství ve skutečnou vzá-
jemnou lásku. Titulky. Vstupné: 80,-Kč

Pátek 23. května v 19:30 hodin
THE AMAZING SPIDER-MAN 2 3D
Být Spider-manem je skvělé. Peter Parker 
nezná úžasnější pocit než se prohánět mezi 
mrakodrapy, být skutečným hrdinou a  trá-
vit čas s Gwen. Být Spider-Manem má také 
ale svou cenu: jedině on je schopen ochránit 
ostatní Newyorčany před pozoruhodnými 
padouchy, kteří město ohrožují. Česká verze. 
Vstupné: 130,-Kč

Čtvrtek 29. května v 19:30 hodin
YVES SAINT LAURENT ŠUP
Originální, provokativní, výstřední, inspi-
rativní, plachý, samotářský, nevyrovnaný, 
uzavřený. To byl jeden z nejtalentovanějších 
návrhářů světa módy. Toto je jeho příběh....
Titulky. Vstupné: 100,-Kč

Pátek 30. května v 19:30 hodin
JEDNA ZA VŠECHNY
Komedie o  přátelství a  o  ženách. Titulky. 
Vstupné: 110 min.

Cena vstupenky na 3D projekci nezahrnuje 
cenu brýlí (dospělí 29,-Kč, děti 25,-Kč, ke 
koupi v pokladně kina). 3D brýle lze použí-
vat opakovaně.
Rezervace a  prodej vstupenek on-line na 
www.klubcentrum.cz 
Předprodej: Informační centrum MěÚ, 
tel.: 465 514 271
Pokladna kina otevřena půl hodiny před 
začátkem představení – tel. 736  503 566. 
Informace: Klubcentrum v  Ústí nad Or-
licí, Lochmanova 1400, tel.: 465  521  047, 
465 525 245, 
info@klubcentrum.cz 

Středa 7. května – 19:30 hodin – Roškotovo 
divadlo
3. festivalový koncert – KoMorní 
FILHARMONIE Pardubice. Sólo A. Coore-
man (Belgie) – laureátka KHS 2013, dirigent 
P. Louženský, koncertní předplatné, vstupné 
180 Kč

Čtvrtek 8. května – 19:30 hodin – Roškotovo 
divadlo
4. festivalový koncert – GALAVEČER 
HOUSLÍ A  VIOL – Slavnostní večer k  90. 
výročí světově proslulého houslařského ate-
lieru Pilař v  H. Králové. J.Svěcený-housle, 
průvodní slovo, J. Pěruška-viola, Vistuosi 
Pragenses – komorní orchestr, vstupné 160 Kč

Pátek 9. května – 19:30 hodin – Děkanský 
chrám
CHRÁMOVÉ SOUZNĚNÍ TÓNŮ. A. Ka-
livodová-mezzosoprán, I.Michalovičová-
-varhany, Z.Šolcová-harfa, J. Svěcený-housle, 
vstupné 180 Kč

Sobota 10. května – 14:30 hodin – Roškotovo 
divadlo
6. festivalový koncert – KONCERT VÍTĚ-
ZŮ A LAUREÁTA KHS 2014 a předání cen, 
vstupné 80 Kč

Středa 14. května
19:00 hodin – Roškotovo divadlo
ZÁVOD SOLÁRNÍCH KOL z  Francie do 
Kazachstánu. Před rokem vyrazili Honza 
Galla a  Karel Šebela na 7800 km dlouhou 
cestu z Francie do Kazachstánu v rámci zá-
vodu slunečních kol The Sun Trip. Cesto-
vatelské téma, které je v  českém i  světovém 
měřítku unikátní, nám prostřednictvím 
vyprávění, fotografií, videa a  hudby přiblí-
ží Honza GALLA. Cestopisná přednáška, 
vstupné: 65,-Kč

Čtvrtek 15. května
19:30 hodin – Roškotovo divadlo
W. Adler: vÁLKA roseovÝCh, Diva-
dlo Ant. Dvořáka Příbram. Černá komedie 
o  rozpadu manželství „bez důvodu“. Hra-
jí: H.LAPČÍKOVÁ, M.DLOUHÝ, L.KRÁL, 
R.ŠTABRŇÁK, P. FLORIÁN … Divadelní 
předplatné, vstupné: 350,- Kč

Sobota 17. května
15:00 hodin – Roškotovo divadlo
JAK SPRAVEDLNOST Z PEKLA VZEŠLA, 
DS Šembera o.s. V. Mýto, pohádka pro děti, 
vstupné 50 Kč

Čtvrtek 22. května
19:30 hodin – Roškotovo divadlo
J-C. Islert: NA TOHLE TEĎ NENÍ TA 
PRAVÁ CHVÍLE!, Divadlo Dostavník Pře-
rov, Orlická Thálie 2014 – 6. ročník, konver-
zační komedie, divadelní předplatné, vstup-
né 150 Kč

Sobota 24. května
14:00 hodin – Roškotovo divadlo
TANEC, TANEC.... 2014 – Krajská přehlíd-
ka scénického tance mládeže a  dospělých, 
vstupné 50 Kč

Úterý 27. května
19:30 hodin – Roškotovo divadlo
P. S. Butko: BLÁZNIVÝ PETŘÍČEK, hrají 
T. Vilhelmová, V. Dyk, vstupné 370 Kč

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

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

NABÍDKA POŘADŮ – květen 2014

7. – 9. května
ZUŠ J. Kociana – 56. ročník KOCIANOVY 
HOUSLOVÉ SOUTĚŽE

Pondělí 5. května - 19:30 hodin – Herny-
chova vila - KOCIANOVO ÚSTÍ 2014 – IX. 
ročník 
1. festivalový koncert – HOUSLOVÝ RE-
CITÁL K. Daniše, M. Ondičová – klavír, 
vstupné 80 Kč

Úterý 6. května - 19:30 hodin – Děkanský 
chrám
2. festivalový koncert – GALAKONCERT 
STRUN A VARHANNÍCH PÍŠŤAL. L. Bra-
bec-kytara, J.Tůma-varhany, J.Svěcený-hous-
le, vstupné 180 Kč

KLUBCENTRUM V ÚSTÍ NAD ORLICÍ VYHLAŠUJE
TANEČNÍ KURZ pro mládež pod vedením Zdeňka Hejzlara a Petry Novotné
Kurz tance bude probíhat od září do listopadu 2014 v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí. 
První lekce se koná v neděli 14. září 2014 od 16:00 hodin. Celkem proběhne 10 lekcí (vždy 
v neděli 16:00 – 19:00 hod.), prodloužená a věneček. Kurzovné činí 1.400,- Kč. Přihlášku 
je možno vyzvednout v kanceláři Klubcentra v Ústí nad Orlicí, Lochmanova 1400, v In-
formačním centru budově radnice, nebo si ji stáhnout na stránkách www.klubcentrum.cz. 
Vyplněné přihlášky se od 1. dubna přijímají v kanceláři Klubcentra. 

noC KosteLŮ – PÁteK 23. KvĚtnA
Prožijte s námi Noc kostelů v Ústí nad Orlicí! 

Římskokatolická farnost-děkanství vás srdečně vás zve na muzikál Píseň písní mladého lito-
myšlského skladatele Petra Jiříčka v podání Litomyšlské hudební společnosti. Starozákonní 
mystický příběh o hledání a projevení se Boží Lásky v nás, o míjení se a zrání, o překážkách 
a zkouškách, které dva lidi ve vnějším světě rozdělují - a o konečném nalezení vnitřního světa, 
harmonie a transformaci Lásky, o konečném sjednocení muže a ženy v jednu bytost – a o pře-
dávání jejich Lásky světu. Začátek ve 21:30 hod.  
Celý program: 
17:00 hod.  - mše svatá v děkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie
18:00 hod.  - mariánská májová pobožnost v kapli P. Marie Útěšné 
    (znovu zpřístupněný prostor, vchod ze starého hřbitova za kostelem)
18:30 – 21:00 hod.  - volný přístup na zvonici a na kůr
18:30 – 21:30 hod.  - chvíle ztišení, meditace a modlitby v kapli P. Marie Útěšné
18:30 – 21:30 hod.  - farní cukrárna na děkanství
21:30 hod.  - Muzikál Píseň písní v děkanském kostele v Ústí nad Orlicí
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Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY
6. května v 15:00 hod. - Seznámení s novým katalogem MěK 
7. května v 15:00 hod. - Kytička pro maminku - akce pro děti do 8 let, 
čtení a vyrábění dárku ke Dni matek
13. května v 16:00 hod. - Odpoledne deskových a karetních her - pro děti 
od 7 do 12 let
14. května v 18:00 hod. - východní Čechy a husitská revoluce - přednáš-
ka AVČ, prof. PhDr. František Musil, CSc.
21. května v 18:00 hod. - Průvodce protektorátní Prahou - autorské čtení Jiřího Padevěta, 
čerstvého držitele ceny Magnesia Litera 2014 
Během května je možné v knihovně zhlédnout výstavu VÁCLAV HÁJEK z LIBOČAN

otevřeno během provozní doby knihovny po-pá 9-18 hod., so 9-11 hod.

MĚSTSKÉ MUZEUM V ÚSTÍ NAD ORLICÍ VÁS 
V KVĚTNU ZVE OPĚT DO NOVÝCH EXPOZIC

Po vernisáži dne 29. května v 17:00 hod. budete moci v Hernycho-
vě vile navštívit poutavou výstavu nazvanou Technické hračky 
1850-1960, rozpohybovanou velkým funkčním modelem železni-
ce. O patro výše si připomenete osobnost ústeckého textilního vý-
tvarníka, betlémáře a grafika Zdeňka Brožka (1919-2000), který je 

m.j. i autorem sgrafit v kapličkách Křížové cesty na Andrlův chlum. Dalšímu významnému 
rodákovi jsou věnovány již od dubna zpřístupněné výstavy zaměřené ke 140. výročí narození 
sochaře Quida Tomáše Kociana. První z nich je pojmenována Mládí Quida K. a objevíte zde 
na fotografiích i zajímavá zákoutí, která v době svých studií navštěvoval a obýval. V druhé 
výstavě si budete moci prohlédnout jakýsi Ateliér Quida K., který bude doplněn praktickými 
ukázkami a dílnami. Více na www.muzeum-uo.cz nebo v informační skříňce muzea. Výstava, 
která Vás přenese v našem městě o několik desetiletí zpět, Vám představí Ústí na pohledni-
cích od roku 1870 a jistě se stane stálicí mezi vyhledávanými výstavami.
Těšíme se na Vaši návštěvu. Za všechny muzejníky

Jarmila Süsserová 
ředitelka Městského muzea v Ústí nad Orlicí

KLUB PŘÁTEL UMĚNÍ ÚSTÍ N.O.
Dovolujeme si pozvat Vás a Vaše přátele do Galerie pod radnicí, kde je do 21. května 

zpřístupněna 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 
– KVĚTEN 2014

1. – 28. 5. – vÝstAvA žáků výtvarného 
oboru ZUŠ J. Kociana, Ústí n.O.
Vernisáž 1.5. v  17 hodin v  MS s  projekcí 
animovaného filmu a dražbou keramiky.
4.5. – TŘI ZLATÉ VLASY DĚDA VŠE-
VĚDA, loutková pohádka K. J. Erbena 
v podání divadla Kejklíř Praha.
v 15 hod., vstupné 40 Kč
6.5. – SAMETOVÍ TERORISTÉ, Sloven-
sko, 2013. Film přibližuje osudy tří mužů, 
kteří se v  období normalizace pokusili 
o radikální protest – ozbrojený odboj. Sta-
no měl v úmyslu vyhodit do povětří opuš-
těnou tribunu na prvního máje, František 
chtěl spáchat atentát na Gustáva Husáka 
a  Vladimír koordinovaně ničit stranické 
vitríny a materiály. V 19 hod., vstupné 70 
Kč, pro členy FK 50 Kč, pro studenty 40 Kč
13.5. – OBYTNÁ FUNKCIONALIS-
TICKÁ ARCHITEKTURA a  netradiční 
Adolf Loos. Kdo má rád počátky moderní 
architektury, tak si nesmí nechat ujít tuto 
přednášku, která se bude zabývat fenomé-
nem funkcionalismu a  velmi zajímavým, 
neopakovatelným a  s  nikým nesrovnatel-
ným architektem A. Loosem. Přednášející: 
Jitka Kuběnková. V  18 hod., vstupné 50 
Kč, studenti 30 Kč
14.5. – „POCTA LÁTKÁM Z  PERLY 
aneb CO VŠECHNO MOHLO BÝT“. 
Módní přehlídka Ateliéru Dana Kozáko-
vá-Jansová. Součástí bohatého programu 
je ochutnávka pravých belgických prali-
nek, kozích a ovčích sýrů, taneční vystou-
pení, výstavy. V 19 hod., vstupné 120 Kč
15.5. – PULP FICTION: Historky z pod-
světí, usA, 1994. Kritiky i  filmovými 
fanoušky jeden z  nejlépe hodnocených 
snímků novodobé kinematografie. Per-
verzní humor, řada kvalitních hollywood-
ských herců, skvělé dialogy a v neposlední 
řadě i nějaká ta krev. Jestli existuje seznam 
snímků, které nebudou nikdy zapomenu-
ty, tenhle je na jednom z předních míst. re-
žie: Quentin Tarantino. V 19 hod., vstupné 
členové FK 70 Kč, ostatní 80 Kč
17.5. – OBOROH - Koncert skupiny Obo-
roh. Neúnavně invenční stálice na naší 
hudební scéně. Duchovní příběh na křižo-
vatce folku, rocku, klasiky a blues. V 19:30 
hod., vstupné 80 Kč
19. – 23.5. – vŠIChnI nA jednoM je-
VIŠTI - Přehlídka tanečních, hudebních 
a  dramatických oborů města Ústí nad 
Orlicí.
30.5. – KonCertíK - Píďa – Radek Bar-
toš, osamělý folkový písničkář, bývalý člen 
kapely Pidilidi představí vlastní tvorbu. 
V 19 hod., kavárna MS.

ZE SOUBORU C-DANCE

17.- 23.5. týden uměleckého života a amatérské tvorby
Ve spolupráci s  Malou scénou připravuje Taneční sdružení Eva a  Malá scéna, občanské 
sdružení 1. ročník nového kulturního počinu. Příjemný týden naplněný akcemi místních 
kulturních spolků pod střechou Malé scény ukáže ústecké pěvecké sbory, výtvarná díla, ta-
neční vystoupení, veřejné tréninky... Celá akce začne 17.5. krajskou přehlídkou scénického 
tance v Roškotově divadle a bude zakončena 23.5. Nocí kostelů.

23.5.2014 - vystoupení souboru C-dance v Malé scéně - v 19:00 hod.
V rámci Týdne uměleckého života a amatérské tvorby vystoupí i místní soubor scénického 
tance Evy Veverkové C-Dance s celovečerním představením „Všichni na jednom jevišti“.
V prostorách Malé scény bude vystavena i plastika k uctění památky Evy Veverkové - „Tan-
čící Eva“, na kterou je možné přispět finančním darem na místě, 
nebo na účet 8420060217 / 0100. Do zprávy pro příjemce je možné napsat heslo „EVA“, 
případně zmínit jméno dárce. 

11.6.2014 - umístění plastiky „Tančící Eva“ v Městském muzeu v Hernychově vile, začá-
tek vernisáže v 17:00 hod. Na plastiku je možné přispět finančním darem na místě, nebo 
na účet 8420060217 / 0100. Do zprávy pro příjemce je možné napsat heslo „EVA“, případně 
zmínit jméno dárce. 

JARNÍ KONCERT GENERACE
Vokální okteto Generace vás zve v pátek 23. května v 19 hodin do koncertního sálu ZUŠ na 
svůj jarní koncert nazvaný ČAJ PRO DVA. Jako host se představí Tereza Kristek a Honza 
Škarka v seskupení PICK N´BOW.
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HAVLÍČKOVSKÉ MDŽ
Ačkoliv se MDŽ z podvědomí mladší generace vytrácí, naše sdružení tuto tradici pečlivě 
dodržuje. Oblíbené posezení s přáteli jsme pořádali v družině místní základní školy. Pro 
účastníky bylo připraveno bohaté občerstvení a pestrý kulturní program. Zahájili ho svým 
pásmem písniček a mluveného slova šikovní školáci pod laskavým vedením paní Lenky 
Náglové. Následně svým poutavým vyprávěním přispěl k  dobré atmosféře člen našeho 
spolku cestovatel Láďa Kalous, který si z minulých besed odnesl přání, že se má soustředit 
na tradiční jídla a dopravní prostředky. Přání posluchačů vyplnil, a tak jsme mohli vidět 
opravdu různorodá netradiční jídla. Jeho vystoupení sklidilo veliký úspěch. Na závěr skupi-
na Šedous, která k těmto akcím neodmyslitelně patří, roztančila a rozezpívala veškeré osa-
zenstvo. Každý účastník obdržel drobný dárek a květinu, která k oslavám MDŽ rozhodně 
patří. Děkujeme všem, kteří se na povedené akci podíleli. Pro velký úspěch budeme 12.5. od 
18.00 hodin v restauraci u Kačera pořádat samostatnou besedu Ládi Kalouse o Indonésii, 
Malajsii, Singapuru a Thajsku. Jste srdečně zváni. Ondřej Kolář

MINIFESTIVAL LDO ZUŠ J. KOCIANA
Vážení Čtenáři, Oušťáci i Přespolní,
Literárně dramatický obor (LDO) Základ-
ní umělecké školy Jaroslava Kociana si vás 
dovoluje všechny co nejsrdečněji pozvat na 
MINIFESTIVAL LDO, který se bude konat 
ve dnech 15. 5. až 17. 5. v minidivadelním 
sále ZUŠ.
V průběhu letošního školního roku vzniklo 
na půdě LDO celkem pět inscenací, do kte-
rých jsou zapojeni všichni žáci. Inscenace, 
kterými se budou žáci prezentovat, vznikly 
v  úzké návaznosti na výuku zabývající se 
divadelní výchovou a  budou i  nadále po-
skytovat náměty pro nasměrování další vý-
uky. V rámci minifestivalu se také představí 
Dramatický kroužek Domu dětí a  mládeže 
DUHA v Ústí a LDO ZUŠ Dolní Újezd. Celý 
festival má sloužit k prezentaci LDO. Klade 
si za cíl seznámit veřejnost s  různorodostí 
dětského divadla. Dále má také poukázat bu-
doucím zájemcům o studium LDO na pest-
rost a zajímavost práce v tomto oboru. Pře-
devším se má tento minifestival stát místem 
setkání, místem zábavy, odpočinku, místem 
vzpomínek. 
Nechte se proto zlákat a  přijďte povzbudit 
mladé divadelníky. Minifestival se koná na 
půdě ZUŠ Jaroslava Kociana v  divadelním 
minisále ve 4. patře. 
Občerstvení zajištěno. 

PROGRAM MINIFESTIVALU

ČTVRTEK 15. května
jAMIe A uPíŘI /17:00 – 18:00/ žáci Ldo 
Dolní Újezd
Jaký je rozdíl mezi životem pozemských dětí 
a  dětí na onom světě. Prožívají stejný život 
jako naše děti, mají stejné problémy ve ško-
le jako naše děti. No? Uvidíme. A co strach, 
kdo se bojí více kluci nebo holky, bojí se více 
doma nebo venku, odpoledne nebo večer.....?
eMILe, eMILe.../19:00 – 20:00/ žáci sk. C
Představení vzniklo na motivy detektivní 
povídky pro děti. Příběh šťastně a  vtipně 
spojený s  výchovným poučením pojednává 
o  partě dětí, které se rozhodnou vlastními 
silami se vypořádat s bankovním lupičem.
OFF – PROGRAM
Výstava žáků PVV, 1.r., 2.r., výtvarného obo-
ru nazvaná „Draci a dráčata“.

PÁTEK 16. května
svĚt ZvíŘAt A vĚCí /15:30 – 16:30/ žáci 
sk. A
První část inscenace tvoří Přednesové pás-
mo složené z  nonsensové poezie ze sbírky 
Emanuela Frynty. Druhou část tvoří bajky.
o  KobLížKovI /17:30 – 18:00/ ddM 
Duha
Pohádka v podání dětí dramatického krouž-
ku je trochu nevšední. Koblížka neupeče 
stařena s dědkem, ale maminka s tatínkem. 
Poté se vydá do světa a nepotká pouze zají-
ce a lišku, ale také vlka „Rampavlka“ a ježka 
„Ňufku“. Zažije s nimi zajímavé a napínavé 
dobrodružství.
TCHÝNĚ ANEB UNIVERZÁLNÍ PRO-
bLÉM /19:30 – 20:30/ žáci sk. C
Inu občas se to stane. Tragédie, která zasáh-
ne někoho z nás. Kdo by ale řekl, že tragédie 
jedné elegantní dámy dokáže zaskočit celou 
rodinu....
OFF – PROGRAM
Záznam loutkového představení „Příběh 
praček“ z  roku 2011/18:15 – 18:45 Výstava 
žáků PVV, 1. r, 2.r., výtvarného boru nazvaná 
„Draci a dráčata“.
 

SOBOTA 17. května
PoŠŤÁCKÁ PohÁdKA /15:30 – 16:30/ 
žáci sk. B
Pošťák najde dopis bez adresy, poštovní 
skřítci mu ho pomohou rozluštit, aniž by 
ho otevřeli. Poté hledá Mařenku, které píše 
její milý, ale nenajde ji. Nakonec najde jejího 
milého, který dělá šoféra. Ten mu dá adresu 
a ještě ho k ní doveze.
CestA /19:30 – 20:30/ žáci sk. e
Nadaná dívka Kate se dostává do dětského 
domova, kde se necítí vůbec dobře. Vzpo-
mene si na příběh, který jí máma vyprávěla, 
o  námořnících, kteří posílali svým nejbliž-
ším lahve s dopisy, a takovéto dvě lahve po-
šle...
OFF – PROGRAM
Záznamy z  představení (2011-2012) „Ku-
chař Sam a mořské panny“ a „Justýna a upí-
ři“ /14:00 – 14:45 
„Propletené pohádky Vlasty Malenovské“ 
/17:00 – 17:25, „Jehla a nit“ /18:00 –19.05/. 
Výstava žáků PVV, 1.r., 2.r., výtvarného obo-
ru nazvaná „Draci a dráčata“.

TEPRVE NYNÍ …...
Když procházíte ústeckým hřbitovem, sejdě-
te až k  jeho dolnímu okraji. Tam, v  8. radě 
odd. E, najdete 3 válečné hroby. Ani na jed-
nom z nich nejsou žádná jména. Levý, nižší 
pomníček, nese nápis Obětem války 1938-
1945, v  prostředním, rozlohou největším, 
odpočívají rudoarmějci a  úplně vpravo je 
třetí pomníček s nápisem Obětem transpor-
tu smrti.
Zatímco jména rudoarmějců a  dvou v  Ústí 
zemřelých sov. vál. zajatců jsou známa, 
o ostatních pohřbených se donedávna nevě-
dělo nic. A to se nyní, alespoň částečně, po-
dařilo změnit....
Koncem roku 1944 bylo jasné, že situace na 
východní frontě je pro německou armádu 
naprosto neudržitelná. Koncentrační tábory 
se východním Polsku měly být evakuovány, 
případně, nepodaří-li se to včas, i s vězni vy-
hozeny do vzduchu. Dne 17.1. 1945 se proto 
konal poslední apel (sčítání vězňů) v  kon-
centračním táboře Osvětim, po kterém byli 
vězňové (58. 000) hnáni pěšky do Wodzisla-
wi a Gliwic a tam 21. ledna 1945 naloženi do 
otevřených uhelných železničních vagónů. 
Teplota byla –20°C, vězňové jen v  tenkých 
vězeňských šatech, bez prádla. Od 18.1. ne-
dostali nic jíst ani pít. Cestou k železničním 
stanicím museli spát pod širým nebem, kdo 
nestačil tempu pochodu, byl zastřelen nebo 
ubit pažbami zbraní či klacky. Ve vagónech 
lidé celou cestu stáli (100 – 120 lidí v každém 
vagónu). Kdo padl, už nevstal.
Část těchto transportů projížděla také Pro-
tektorátem. Naším městem projížděly 2 vla-
kové transporty, a  to dne 24. ledna 1945 ve 
směru Č. Třebová-Praha.
První – č. 90858 v noci mezi 0:30 –02:00 hod.
Druhý – č. 6226 (43 otevřených uhelných 
vozů, dle odhadu železničářů 1000-2000 
osob) projížděl ve 13:22 Dl. Třebovou a poté 
zůstal stát poblíž stanice Ústí n.O.-město, je-
likož kolej nebyla volná. Píše o tom ústecký 
kronikář p. Fr. Štancl (Pamětní kniha UO 
1937-1945, str. 290-291).
Cituji: ..... A  nyní jsme viděli hrozný obraz. 
Vlak byl sestaven asi z 50 uhelných otevřených 
vozů a v každém bylo namačkáno asi 100 neb 
více osob. Byli to lidé polonazí. V několika vo-
zích byly a ženy, některé s dítětem.... Ubožáci, 
hladem a žízní přímo šíleli a prosili seběhnuvší 
se lidi o chléb a vodu. Dobří lidé z nejbližších 
domků rychle přinášeli jídlo co měli po ruce 
a snažili se chléb podati. A stalo se, že suroví 
zvrhlí němečtí hlídači střelbou lidem zabráni-
li v  milosrdenství. Jen málo lidem se zdařilo 
vhoditi mezi ubožáky několik sněhových koulí, 
jimiž vězňové hasili žízeň. Dva z  těch vězňů 
byli před lidmi zastřeleni proto, že pokusili se 
dostati z  vozu pro pohozený kousek chleba. 
Mimo těchto zastřelených byly v Ústí vyhoze-
ny ještě 3 mrtvoly. Byly jednoduše vyhozeny do 
sněhu a ponechány osudu....“
Polonahá těla, na kost vyhublá a potlučená, 
byla dána do márnice a druhý den pohřbena. 
Na ruce měli pouze vytetovaná čísla (praxe 
KT Osvětim), která se mi podařila v  archi-
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VÝSTAVA SKALNIČEK
Klub skalničkářů Pardubice vás srdečně zve na prodejní výstavu skalniček roku 2014, která se koná 15. a 16.5. od 8:00 do 17:00 hod. v za-
hradě „Národního institutu pro další vzdělávání“ v Pardubicích, Za Pasáží 657.

vech dohledat a  díky digitalizaci, z  archivů 
mimo území ČR podle čísel určit i dvě jména. 
Vězňové měli čísla:  A 7941
 A 5495 
 A 6744 
176 179 – joseph Froim, nar. 15.3. 1922, 
deportován z Francie (Drancy) 30.3.1944
150 631 – Moses Cohen de la Lara (os. 
data neznámá), deportován do Osvětimi 
16.9. 1943 z Westerborku (Holandsko).
V Hylvátech (tehdy zabrané sudetské území) 
bylo vyhozeno z vlaku 7 těl, která však hyl-
vátští Němci nedovolili pohřbít na místním 
hřbitově. Exhumace jejich těl byla provedena 
v  dubnu 1946, kdy už nebylo možné zjistit 
vytetovaná čísla. Těchto  7 obětí odpočí-
vá pod náhrobkem s  nápisem OBĚTEM 
TRANSPORTU SMRTI, prvních 5 v  hrobě 
s pomníčkem OBĚTEM VÁLKY 1938-1945.
O  hylvátských obětech transportu smrti se 

mi doposud nepodařilo najít žádné písemné 
zprávy (ohledací listy, hlášení něm.hylvátské 
čet. stanice nadřízenému orgánu apod.), ale 
budu se snažit dál...
Uvítám fakta nebo vzpomínky na tuto smut-
nou událost z  řad čtenářů. Zároveň chci 
poděkovat především paní Melšové z Měst-
ského muzea za vydatnou pomoc při opatřo-
vání potřebné literatury a paní Ing. Kličkové 
z MěÚ za urychlení korespondence s cizími 
archivy.
A tak v letošních květnových dnech uctěme 
i památku těchto obětí. V současné době do-
chází k očištění pomníků, sesazení obrubní-
ků a prořezání vzrostlé zeleně. Uvítala bych, 
kdyby na první hrob byla umístěna tabulka 
se zjištěnými vězeňskými čísly i jmény obětí, 
které v tomto hrobě leží.
Daleko od vlasti, odpočívejte v pokoji!

Mgr. Blanka Petrovická

SBĚRATELSKÁ BURZA
Sběratelskou burzu všech sběratelských 
oborů pořádá Klub filatelistů dne 18. květ-
na od 7:30 hodin v 1. patře hotelu Poprad 
v Ústí nad Orlicí.
Přijďte nabídnout své přebytky pohlednic, 
známek, nálepek, etiket, fotografií, knih, 
odznaků, hodinek atd., přijďte si doplnit 
své sbírky. Občerstvení zajištěno.

ZAHRÁDKÁŘSKÝ VÍKEND
ZO ČSZ Vás zve 31.5. a 1.6. do Venclova za-
hradnictví v Letohradě na ZAHRÁDKÁŘSKÝ 
VÍKEND, kde po oba dny od 9:00 – 18:00 hod. 
bude prodejní výstava květin a sadby, umělec-
kých a  řemeslnických předmětů, aranžérská 
zákoutí a každou hodinu krátký kulturní pro-
gram. 

KVĚTNOVÉ AKCE  
PRO LETECKÉ MODELÁŘE

JUNIOR KLUB Ústí nad Orlicí zve příznivce 
leteckého modelářství na soutěže, které po-
řádá na letišti Aeroklubu v Ústí nad Orlicí.
V sobotu 3. května 2014 to bude již tradič-
ní JARNÍ ÚSTECKOORLICKÁ, určená pro 
všechny věkové kategorie. Létat se bude v ka-
tegoriích H, A3, F1G, F1H, F1A, V a katego-
rii P 30, jejíž absolutní vítěz obdrží putovní 
pohár MEMORIÁLU LUBOMÍRA VALČÍ-
KA.
Další soutěží je PŘEBOR MLÁDEŽE PAR-
DUBICKÉHO KRAJE, který se bude konat 
v  sobotu 17. května 2014. Létat budou žáci 
a  junioři v  kategoriích H, P 30, A3, F1A, 
F1H, F1G, F1P a  V. Přebor je postupovou 
soutěží na Mistrovství ČR mládeže, které se 
uskuteční 20. 9. 2014 ve Všechově u Tábora.

Ivan Kubový, předseda JUNIOR KLUBU

INFORMACE TJ SOKOL ÚSTÍ N.O.
Lyžařské zájezdy pro děti TJ Sokol Ústí 
n.O. - 2014
Ve dnech 2. 2., 22. 2., 1. 3. a 9. 3. 2014 se usku-
tečnily celodenní lyžařské zájezdy do Říček 
v  Orlických horách spojené s  výukou lyžo-
vání i snowboardingu. Zájezdů se účastnilo 
48 dětí a  15 instruktorů dle potřeby. Závě-
rečný den proběhly lyžařské závody v obřím 
slalomu. Všem dětem byly na závěr předány 
drobné dárky a pamětní diplomy a zároveň 
byli odměněni vítězové závodu. Poděkování 
patří všem, kteří se podíleli na organizaci 
této akce, která se uskutečnila i přes náročné 
sněhové podmínky.
Celou fotodokumentaci je možno prohléd-
nout na: http://ulozto.cz/xyiqWcTk/skolic-
ka-zavody-vyhlaseni-zip.html

***
MÁJOVÉ PLAVÁNÍ pro členy TJ Sokol 
Ústí n.O. – pondělí 5. května od 16:00 do 
18:00 hodin v  Krytém plaveckém bazénu 
ÚO
ŽUPNÍ PŘEBOR v lehké atletice – sobota 
24. května od 9:00 do cca 13:00 hodin na 
atletickém stadionu TJ Jiskra ÚO

***
NA TÝDEN SOKOLEM

TJ Sokol Ústí nad Orlicí zve v týdnu od 12. 
do 18. května všechny příznivce pohybu, aby 

si přišli vyzkoušet, jak se dnes cvičí v Sokole. 
Navštívit můžete všechny naše cvičební ho-
diny, a to zcela ZDARMA. Bližší info: 
martincova.lucka@seznam.cz

ROZVRH CVIČEBNÍCH HODIN TJ SO-
KoL - cvičební rok 2013/2014
Rodiče a děti: čtvrtek 16:30 – 17:30 hod. – 
tělocvična Štěpnice
Žákyně 6-15 let: pondělí, čtvrtek 17:00 – 
18:00 hod. – tělocvična Gymnázia
Žáci 6-15 let: úterý, pátek 17:30 – 18:30 hod. 
– tělocvična Gymnázia
Mladší ženy: pondělí, čtvrtek 20:00 – 21:15 
hod. – tělocvična Gymnázia
Starší ženy: pondělí, čtvrtek 19:00 – 20:00 
hod. – tělocvična Štěpnice
Věrná garda: pondělí, čtvrtek 19:00 – 20:00 
hod. – tělocvična Gymnázia
Muži a  dorostenci: úterý, pátek 18:30 – 
20:00 hod. – tělocvična Gymnázia
Sálová kopaná, florbal: středa 19:00 – 20:15, 
neděle 17:30 – 19:00 hod. – tělocvična Gym-
názia
Nohejbal.: středa 20:15 – 22:00 hod. – tělo-
cvična Gymnázia
Volejbal A: úterý, pátek 20:00 – 22:00 hod. – 
tělocvična Gymnázia
Volejbal B: středa 17:30 – 19:00 hod. – tělo-
cvična Gymnázia
Historický šerm: sobota 13:00 – 16:00 hod. 
– tělocvična Gymnázia

ZDENDOVA ORLICE
Vodáci KČT Horalu zvou v neděli 25. května 2014 na Zdendovu Orlici. Sraz účastníků je 
ve 12 hod. v Letohradu na začátku cyklostezky, ukončení v tábořišti Cakle. Lodě rezervujte 
na mailu jana.stanko@centrum.cz.  Jana Staňková, tel. 603 569 884

NEDĚLNÍ ŠKOLA KRAULU 
Plavecký oddíl SPORTS TEAM CZ po-
řádá v  neděli 4. 5. 2014 Nedělní školu 
kraulu. Kurz je zaměřen na zdokonalení 
a  celkové zvládnutí techniky plaveckého 
způsobu kraul. Školu vedou zkušení tre-
néři včetně olympijského plavce Tomáše 
Fučíka. Součástí je část jak praktická - ve 
vodě, tak i teoretická včetně rozboru videa. 

Zodpovědná osoba: Jakub Procházka, 
tel: 731 434 758, 

jakub.prochazka@sportsteam.cz
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IN-LINE ŠKOLIČKA O LETNÍCH 
PRÁZDNINÁCH JIŽ PO SEDMÉ….

Pro malé bruslaře pořádáme IN-LINOVOU ŠKOLIČKU plnou 
her, smíchu a zábavy. Pro velký zájem pořádáme taktéž BIKO-
VOU ŠKOLIČKU, ADRENALINOVOU, FREESTYLOVOU 
ŠKOLIČKU, PŘÍMĚSTSKÝ ZÁŽITKOVÝ 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	aqua-
parku a závěrečné překvapení
•Možnost	zapůjčení	bruslí	i chráničů
Bruslařům začátečníkům i pokročilým nabízíme soukromé lek-
ce in-line bruslení. Přihlášky a další info na www.inlineusti.cz, 
nebo na tel.: 602 245 393 – Markéta Strnadová-Skalická.

Těšíme se na Vás!!

ÚSTECKÝ TRIATLON
1.ročník ÚSTECKÉHO TRIATLONU navazuje na tradici Vý-
zkumáckého triatlonu a pojede se také na stejných tratích. Začí-
ná se plaváním 600m v krytém plaveckém bazénu UO, poté se 
pojede individuální cyklistický přejezd na Šlechtův palouk Pas-
tviny, kde bude odstartován běh dle času dosaženého v plavání. 
Startují všechny věkové kategorie. 
start 31.5. v  10:00 hodin v  Krytém plaveckém bazénu ÚO. 
Časový rozpis a propozice budou zveřejněny na plakátech a na 
ctc.wz.cz. Pořadatelem akce je Cyklo-triatlon club Ústí n. Orlicí.

PoWerjÓGA Pro ZAČÁteČníKy I PoKroČILÉ 
Přijďte si protáhnout a posílit celé tělo. Gymnázium UO (boční 
vchod), každý čtvrtek 18:30 - 19:30 hod. DDM - každé pondělí 
18:00-19:00. Cena 50 Kč. Víkendové akce pro začátečníky, po-
kročilé, kombinace s pilates či bosu. Bližší info o termínech ho-
din a kurzů: Markéta Skalická, tel.: 602 245 393

BIKEMARATHON 
veřejný závod horských kol

Rádi bychom vás pozvali na 7. ročník Generali-Sport Bárt 
BIKEMARATHONu, který se uskuteční v  sobotu 17.5. 
Start a cíl závodu je na letišti v Ústí nad Orlicí. Přihlásit k zá-
vodu se můžete od 9:00 do 10:30 hod. v místě startu nebo pře-
dem prostřednictvím internetu, případně na cykloprodejně 
Sport Bárt v Ústí nad Orlicí. Trasy: 50km (hlavní závod – start 
v 11:30), 22km (hobby jízda – start 11:00). V rámci závodů 
proběhne dětský den (soutěže pro děti, skákací hrad, …) pod 
vedením Rodinného centra Srdíčko, cyklistický závod Velká 
cena pro malé děti a testování kol. 
Bližší info: 
www.bikemarathon.cz, nebo na tel.: 603 526 307.
Přijďte, těšíme se na Vás. Za pořadatele J. Holubář – Sport Bárt

CVIČENÍ PILATES
Posilovací cvičení s účinky na tvarování postavy, vyrovnání 
svalových disbalancí, prevenci a nápravu bolesti zad. 
Cvičíme na Gymnáziu UO (boční vchod tělocvičny), každé 
pondělí 18:30 – 19:30 hod., vstup 40 Kč. 

Bližší info Jana Šparlinková, tel.: 777 087 220

SETKÁNÍ HISTORICKÝCH 
VOZIDEL CITROEN 2 CV

V sobotu 10. května se uskuteční 4. ročník regionálního se-
tkání majitelů a přátel historických vozidel Citroen 2 CV.
Setkání se uskuteční tradičně na Chatě Hvězda na Andrlově 
chlumu od 11:00 hod. Po představení vozů a možné prohlídce 
se „kachny“ vydají přibližně ve 13:00 hod. do Ústí n.O. na 
náměstí a poté se rozlétnou po okolí našeho města.
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MINIGOLF ZAHAJUJE SEZÓNU
v sobotu 31. května začínáme novou sezónu!
Vchod: od „pilinovky“ (u regule). 
Provozní doba: sobota – neděle od 14:00 do 17:00 hod. (poslední vstup v 16:00 hod.)
18 minigolfových drah v příjemném parkovém prostředí. Jednoduchá hra – relaxace vhodná pro každého bez ohledu na věk či kondici, celou 
rodinu i seniory!
Instruktáž hry a seznámení s pravidly zajistí vyškolený personál. Možnost skupinových rezervací (školní, firemní, pracovní nebo sportovní 
kolektivy) nad 20 osob v jakýkoliv pracovní den.
Vstupné nezměněno. Zvýhodněné rodinné vstupenky a permanentky opět v nabídce! Uživatelé sluchadel po předchozí registraci na webo-
vých stránkách mají 1x týdně vstup zdarma.
V případě nepříznivého počasí (déšť) je sportoviště zavřeno. Tel.: 739 359 189
Svou návštěvou přispějete na charitativní projekt podpory nedoslýchavých dětí. Přejeme všem hráčům pevné nervy, jistou ruku a přesné oko. 
www.minigolf-uo.estranky.cz

• 1. JAZYKOVÁ ÚO, Mgr.Milan Pošepný, 
pořádáme • Letní PŘíMĚstsKÝ tÁbor 
7.-11.července (téma: sCooby doo) • 
LETNÍ SPORTOVNĚ-JAZYKOVÝ TÁ-
BOR 16.-22.srpna (téma: SPACE ADVEN-
TURES). Na fotky z minulého roku se mů-
žete podívat na našich webových stránkách 
www.1.jazykovauo.cz mobil: 724 064 370

• Nabízím k  pronájmu zrekonstruovaný 
byt 2+kk ve zděném domě v Ústí nad Orli-
cí. Blízko centra, možnost uzavřeného par-
kování, zahrada s posezením a sklep. Cena:  
8 500,- včetně energií. Mobil: 603 482 847

• Mladá rodina koupí chatu k letní rekreaci. 
Tel.: 734 255 150

• Nebytové prostory k pronájmu
Nabízím k  pronájmu nebytové prostory 
vhodné k  podnikání – bývalá mototechna 
v Ústí n.O. „Na Špici“. Více informací na tel. 
čísle: 461 031 559.

• SALON TYRKYS - MANIKÚRA a PEDI-
KÚRA. Romana Šimková proti Roškotovu 
divadlu. Nabízím vzpruhu pro vaše ruce - 
ZÁBAL s  hroznovým olejem.  REFLEXNÍ 
MASÁŽE RUKOU - uvolňují stres a napětí 
v těle. Tel.: 732 819 977 

• Veterinární ordinace MVDr. Pirkl. Stří-
hání, koupání a  trimování psů. Stříhání, 
koupání, rozčesávání koček. Adresa: Ježkova 
1073, Ústí n.O. (pod divadlem). Tel.: 602 431 
141, 728 014 076

• Pojeďte s námi v létě do CHORVATSKA 
na Makarskou rivieru 
jedeme ve 2 termínech: 26.6. - 6.7.2014 
/8 nocí čtvrtek-neděle/ a  v  srpnu 22.8. - 
31.8.2014 /7 nocí pátek-neděle/ 
ubytování v Baška Voda nebo Tučepi nebo 
Gradac v  apartmánových vilách. Každý 
apartmán má vlastní kuchyň s lednicí, vlast-
ní soc. zařízení, terasu nebo balkon. Apart-
mány jsou vzdálené od pláží 100-200m, plá-

že jsou oblázkové s pozvolným vstupem do 
moře. 
Strava: vlastní, možnost stravování v restau-
racích blízko apartmánů, lze zajistit chorvat-
skou polopenzi za Kč 2 700,-/os. 
Doprava: autokarem z ÚO, ČT. Cena: Kč 5 
900,-/osoba (dítě do 3 let Kč 2 300,- dítě 3-12 
let Kč 5 600,-) 

• Zajišťujeme pronájem apartmánů 
v Chorvatsku, celé pobřeží Jadranu - lze za-
koupit libovolný počet nocí, ceny již od Kč 
280,-/os.,noc 

• Cestovní agentura CAM s.r.o., Ústí nad 
Orlicí, M.R. Štefánika 234, elefon: 606 748 
616 e-mail:mankova@ckm-tour.cz www.
ckm-tour.cz
Pomůžeme Vám získat prostředky na kou-
pi bytu,rodinného domku,rekreačního 
objektu,rekonstrukci bytu nebo rodinného 
domu. Poradíme. Volejte obchodního zá-
stupce Hypoteční banky: 774 001 734

INZERCE
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• Pomůžeme vám získat prostředky na koupi bytu, rodinného dom-
ku, rekreačního objektu,rekonstrukci bytu nebo rodinného domu. Po-
radíme. Volejte obchodního zástupce Hypoteční banky: 774 001 734
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stupová přehlídka dětských skupin scénické-
ho tance. Na programu přehlídky bylo letos 
27 choreografií základních uměleckých škol 
z  celé republiky, které hodnotila odborná 
porota. Na jevišti se vystřídalo na 250 dětí. 
Nominace na celostátní přehlídku si se svými 
choreografiemi odnesly ZUŠ Klapkova, Pra-
ha, ZUŠ Pardubice Polabiny a ZUŠ Králíky.

TANČÍME PRO RADOST 
PO TŘICÁTÉ SEDMÉ

V  pátek 11. dubna se v  Roškotově divadle 
v  Ústí nad Orlicí uskutečnila 37. premiéra 
moderního scénického tance v  podobě ce-
lovečerního vystoupení Tanečního oddě-
lení ZUŠ J.Kociana nazvaná „Tančíme pro 
radost“. Na jevišti se představilo celkem 26 
choreografií, které vznikly pod vedením Zla-
tuše Bartošové, Hany Hýbalové a Pavlíny Li-
penské. Tradičně byl o vystoupení obrovský 
zájem o  čemž svědčila dvě vyprodaná vy-
stoupení pro veřejnost.

REKORDNÍ JEDEN SVĚT V ÚSTÍ 
NAD ORLICÍ SKONČIL

V neděli 13. dubna byl v Ústí nad Orlicí slav-
nostně zakončen filmový festival JEDEN 
SVĚT, který se v Malé scéně konal od 9. dub-
na. Za 5 promítacích dnů se zde vystřídalo 
na 2,5 tisíce studentů ústeckých škol a přes 1 
tisíc návštěvníků z řad veřejnosti.
JEDEN SVĚT v Ústí nad Orlicí je také kaž-
doročně spojen s charitativní činností. Polo-
vina z  vybraného vstupného byla rozdělena 
mezi Oblastní charitu Ústí nad Orlicí, která 
ho použije na provoz služby Domácí hospi-
cové péče, a nadační fond S námi je tu lépe! 
při Orlickoústecké nemocnici. Tam peníze 
půjdou na nová lůžka pro internu. Mezi obě 
organizace bylo rozděleno 55 tisíc korun. 

ŽÁCI SE SEZNAMOVALI 
S PĚSTOVÁNÍM ROSTLIN 

A ZELENINY
Exkurze do zahradnictví pro žáky 2. - 6. tříd 
základních škol probíhaly celou první polo-
vinu dubna. Hlavní myšlenkou bylo přiblížit 
dětem, jak se pěstují nejen okrasné květiny, 
ale také zelenina od výsevu nebo množení, až 
po dospělé rostliny určené k prodeji a konzu-
maci. Připravena byla také poznávací soutěž 
o  drobné ceny. Návštěva zahradnictví jako 
netradiční doplněk výuky měla u dětí velký 
úspěch.

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

První z nich je věnovaná 125. výročí naroze-
ní učitele, hedvábníka a vynálezce Jana Rol-
lera. 
Druhá plynule navazující výstava představu-
je celkem 15 historických šicích strojů z pře-
lomu 19. a 20. století. Kromě jednoho expo-
nátu, který má elektromotor, jsou všechny na 
tzv. nožní pohon. Vystavené exponáty po-
chází z depozitáře muzea kam byly darovány.
 
Třetí nově otevřená výstava pak prezentuje 
práce studentů Střední školy uměleckoprů-
myslové konkrétně oboru Textilní a  inte-
riérový design. Všechny tři výstavy můžete 
v  Hernychově vile navštívit denně kromě 
pondělků do 18. května.

POD RADNICÍ SE USKUTEČNILA 
VELIKONOČNÍ VÝSTAVA ČČK

V úterý 8. dubna byla v Galerii pod radnicí 
zahájena tradiční velikonoční výstava, kte-
rou zde pořádá Český červený kříž Ústí nad 
Orlicí. Práce svých žáků, klientů nebo členů 
vystavují mateřské a základní školy, Mateřské 
centrum Medvídek, Stacionář Ústí nad Orli-
cí, Péče o duševní zdraví a samotný Červený 
kříž. K vidění zde bylo nepřeberné množství 
velikonočních výrobků, dekorací, kraslic, po-
mlázek, perníčků i  netradičních velikonoč-
ních výrobků. 

KONALA SE KRAJSKÁ 
PŘEHLÍDKA SCÉNICKÉHO TANCE 
V  úterý 8. dubna se v  Roškotově divadle 
v Ústí nad Orlicí konala tradiční Krajská po-
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ZŠ KOMENSKÉHO PŘEDVEDLA 
VYDAŘENÝ ŽÁKOVSKÝ MUZIKÁL 
Pěvecký sbor Zlatý klíček ZŠ Komenského 
v Ústí nad Orlicí připravil pro své příznivce, 
rodiče a  kamarády v  pořadí již třetí muzi-
kálové vystoupení. Ve čtvrtek 20. března se 
Roškotovým divadlem rozezněly tři desítky 
lidových písniček ve velmi zdařilých scénic-
kých úpravách. V muzikálu nazvaném „An-
dulka Šafářová“ se představilo více jak čtyři-
cet žáků školy doprovázených devítičlennou 
kapelou.

TURNAJ VE VODNÍM PÓLU 
ZAHÁJIL VODNÍ VÍKEND V KPB

V  pátek 21. března se v  Krytém plaveckém 
bazénu v Ústí nad Orlicí konal 5. ročník tur-
naje družstev ve vodním pólu v  rámci již 
tradiční akce Vodní víkend. Soutěžilo 7 při-
hlášených týmů. Vodní víkend se koná u pří-
ležitosti Světového dne vody, který připadá 
na 22. března a nabízí prodloužené vstupné, 
návštěvu relaxačního centra zdarma, vod-
ní noc, Aquazorbing a další aktivity. Pořadí 
vítězů ve Vodním pólu: 1. místo – Imrvere, 
2. místo – Pišta team, 3. místo – Helpáci, 4. 
místo – Čůče, 5. místo – LOČT 
6. místo – 30 v klidu a Aquabely.

ZAČALy vÝstAvy 3X o teXtILu 
V MĚSTSKÉM MUZEU

Tři nové ryze textilní výstavy byly ve čtvrtek 
3. dubna zahájeny v Městském muzeu v Her-
nychově vile. Všechny výstavy jsou umístěny 
v  přízemí muzea a  vzájemně na sebe nava-
zují.

OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI 
15. BŘEZEN – 15. DUBEN 2014


