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Festival Jeden svět

Od 9. do 16. 4. se v Malé scéně bude konat již 
osmý ročník festivalu dokumentárních filmů 
o lidských právech – Jeden svět. Připraveno 
je 21 filmů, které by chtěly naplnit letošní 
téma festivalu: Hledání domova. Řada filmů 
bude obohacena diskusemi s hosty.

Veletrh sociálních služeb

Město Ústí n.O. ve spolupráci s poskyto-
vateli sociálních a souvisejících služeb Vás 
zvou na Veletrh sociálních služeb, který se 
uskuteční ve čtvrtek 21. 4. od 13.00 hodin 
v kulturním domě. Doprovodný program: 
abilympiáda (SZŠ), měření krevního tlaku, 
prodej výrobků klientů služeb, vystoupení 
žáků ZUŠ J. Kociana apod.

Kolem Pastvinské přehrady 

KČT v Ústí n.O. pořádá v neděli 24. 4.  
31. ročník cyklojízdy „Kolem Pastvinské pře-
hrady“.
Start je mezi 8:00 – 9.00 hodinou z Mírové-
ho náměstí v Ústí nad Orlicí. Trasy 50 a 100 
km vedou např. přes Žamberk, Pastviny, 
Zemskou bránu, Čihák, Č. Petrovice, Mlad-
kov, Jablonné n.O., H. a D. Čermnou, D. Dob-
rouč do Ústí n.O.

Měsíčník pro občany města Ústí nad OrlicÍ
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Kulturní dědictví města
Vážení spoluobčané, poskytuji Vám infor-
maci, která doplňuje zveřejněné příspěv-
ky v rubrice Příspěvky zastupitelů města. 
Od roku 2003 má naše město zpracovaný 
podrobný soupis uměleckých a umělec-
kořemeslných děl, který zahrnuje všechny 
existující sochy, sousoší, kříže, sloupy a pi-
líře v daných katastrálních územích města 
Ústí nad Orlicí. Tato historická díla, často 
neznámých autorů, jsou významnými prvky 
v krajině, která jsou odkazem našich předků, 

jejich estetického cítění a v neposlední řadě 
jsou i dokladem ukazujícím na způsob jejich 
života a myšlení. Díla mají pro region znač-
nou kulturní a historickou hodnotu, přesto-
že se většinou nejedná o kulturní památky. 

Předešlé vedení města nechalo uvedený 
soupis zpracovat jako podklad pro záměr 
postupné obnovy a záchrany kulturního dě-
dictví města Ústí nad Orlicí. Protože jsem se 
v minulých letech profesně na realizaci zá-

měru podílel, dovolím si tvrdit, že tehdejší 
vize byla správná a nadčasová. Také sou-
časné zastupitelstvo města považuje za pří-
nosné v záměru pokračovat. Naše město se 
dlouhodobě věnuje záchraně drobných sa-
králních památek, které nejsou ve vlastnictví 
církve a často se nacházejí na soukromých 
pozemcích v okrajových částech města. Pro 
realizaci využívá dotačních prostředků, ať již 
evropských, státních nebo krajských. 

Na základě podnětu Osadního výboru byl 
v loňském roce dokončen projekt „Po sto-
pách kulturního dědictví“, v rámci kterého 
byla obnovena a restaurována umělecká 
díla v Knapovci a Dolním a Horním Houžov-
ci. Vznikla tak ucelená turistická a meditač-
ní stezka, doplněná informačními tabulemi 
a odpočívadlem, o kterou se nyní starají 
obyvatelé, kteří záchranu iniciovali. Reali-
zace byla ve výši 85 % nákladů finančně do-
tována z prostředků EU. Navazující etapa 
se připravuje k realizaci pro následující rok. 
O smysluplnosti projektu je nejlépe se pře-
svědčit osobně, výběr z fotodokumentace 
je jen pozvánkou a zároveň připomenutím 
zanedbaného stavu před obnovou. 

Petr Hájek
starosta městaPilíř s reliéfní výzdobou Knapovec 

– po opravě
Pilíř s reliéfní výzdobou Knapovec 
– před opravou
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Tepvos, spol. s r.o. informuje

Městská společnost TEPVOS opět snižuje 
ceny tepla 
Divize ENERGETICKÉ SLUŽBY městské spo-
lečnosti TEPVOS zveřejňuje průměrnou vý-
slednou cenu tepla pro bytové kotelny v Ústí 
nad Orlicí za rok 2015, která činí 435,- Kč / 
GJ bez DPH.
„S velikým potěšením můžeme konstatovat, 
že cena tepla od městské společnosti TEP-
VOS klesá v Ústí nad Orlicí již čtyři roky po 
sobě“, uvedl Ing. Martin Pirkl, jednatel spo-
lečnosti TEPVOS. 
Cenu tepla se podle sdělení TEPVOSu daří 
snižovat soustavnými investicemi do mo-
derních úsporných technologií, instalací 
kogeneračních jednotek, ale především per-
sonální skladbou zkušeného týmu zaměst-
nanců, kteří své práci opravdu rozumějí. Po-
zitivní vliv na snížení ceny tepla má také nižší 
cena zemního plynu, spotřebovaného na 
výrobu tepla ve sledovaném období. Cena 
tepla se přitom v Ústí nad Orlicí snižuje na-
vzdory současné sérii mírných zim. Teplejší 
zimy obvykle zvyšují cenu za jednotku tep-
la - v menším prodaném množství je nutné 
„rozpustit“ fixní náklady. 
„Město Ústí nad Orlicí jako jediný vlastník 
společnosti TEPVOS pozitivně hodnotí úspory 
a snížení ceny tepla pro obyvatele. V dnešní 
době je každá taková úspora vítána a víme, 
že městská společnost má úspory jako jednu 
z priorit.“, ohodnotil snížení ceny, Matouš 
Pořický místostarosta Města Ústí nad Orlicí.
Obyvatelé města Ústí nad Orlicí tak zaplatí 
výrazně nižší částku za topení a ohřev teplé 
vody.  Markéta Vojvodíková, 

marketing a obchod, vojvodikova@tepvos.cz

Blokové čištění města bez 
odtahu – www.cisteniulic.cz

Začátkem jara zajišťuje městská společnost 
TEPVOS, úsek Komunální služby na území 
města Ústí nad Orlicí blokové čištění komu-
nikací. Uklízí se chodníky, silnice, parkoviště 
a cyklostezky, které využívají spokojení ob-
čané jak při sportu, vycházce, tak při každo-
denním pohybu ve městě. 
Od roku 2016 najdete plánovaný harmono-
gram blokového čištění města na www.cis-
teniulic.cz. Jedná se o republikovou databá-
zi, která vás jednoduchým způsobem může 
informovat o čištění ve vaší ulici. Po jedno-
duché registraci vás tato služba upozorní na 
čištění s dostatečným předstihem (e-mail, 
příp. SMS). Můžete si včas přeparkovat auto, 
vyhnout se pokutě a odtažení vozidla.
Sedm dní předem jsou řidiči informováni 
o plánovaném úklidu komunikace přísluš-
ným dopravním značením. Problémem 
blokového čištění jsou zaparkovaná auta, 
která nejsou svými provozovateli přepar-
kována. Následně nelze v plné míře provést 
úklid komunikace a zametací stoj se musí ke 
stejnému místu vracet v jiném termínu, což 
celý úklid prodražuje. Žádáme všechny řidi-
če, aby respektovali dopravní značení, které 
upozorňuje na čištění komunikace. 
Věříme, že i v roce 2016 budou čisté ulice 
díky vzájemné spolupráci.

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

pirkl@tepvos.cz

Příspěvky zastupitelů města

V souladu s tiskovým zákonem č. 46/2000 
Sb., zveřejňujeme příspěvky členů Zastupi-
telstva města Ústí nad Orlicí

ŘEHÁČEK: O bezhlavé Marii

Město Ústí nad Orlicí není náboženský spo-
lek. Jeho vedení se tak přesto chová. Před 
pár měsíci nakoupilo za městské peníze vel-
ký kamenný kříž. A nedávno do své „sbírky“ 
přikoupilo i sochu bezhlavé Panny Marie se 
stejně bezhlavým dítětem. Součástí koupě 
bylo i 153 m2 pozemku, naprosto zdevas-
tované oplocení a tři vysoké stromy, z nichž 
některé jsou v život ohrožujícím stavu. Za 
tento „skvostný“ soubor v Knapovci vede-

ní města zaplatilo soukromému majiteli 
z městské kasy 11 322 Kč. No nekupte to!

Když jedné soše chybí hned dvě hlavy je 
očividné, že její oprava nás bude stát balík. 
Když k tomu připočtete ještě nové oplocení 
a prořez či skácení okolo stojících stromů, 
tak i velký optimista musí počítat minimál-
ně v desítkách tisíc korun. Pesimista počítá 
o řád výš. Pokud se vedení města nepodaří 
alespoň na část nákladů sehnat bůh ví kde 
dotaci, vše opět zacvaká z městské poklad-
ny.

Nemám zhola nic proti náboženskému zá-
palu vedení města. Bůh chraň. U KDU-ČSL 

to tak nějak „dá rozum“. U politických pře-
běhlíků lze předpokládat, že budou nosit 
třeba i burku, pokud jim to zajistí placené 
funkce. U SNK Oušťáci a ODS je to již poně-
kud překvapivější zjištění. Ale proti gustu 
žádný dišputát. Vedení města by však k uko-
jení svého náboženského nadšení rozhodně 
nemělo využívat městskou pokladnu, tedy 
peníze nás všech. Třeba proto, že drtivá vět-
šina Čechů a tedy i Oušťáků náboženským 
zápalem zrovna neoplývá. Asi vědí proč.

Autor je zastupitel za ČSSD
rehacek@muuo.cz

(redakčně neupraveno)

Výzva!

Všichni jsme si tak nějak samozřejmě zvykli 
na činnost složek IZS, že ji mnohdy ani nevní-
máme. To vše do okamžiku, kdy pomoc sami 
potřebujeme. Někteří z nás však této pomo-
ci brání svým nezodpovědným jednáním. Ve 
městě jsou lokality, kde je opakovaně řešena 
dostupnost zásahové techniky v  důsledku 
přerostlé a  bujné vegetace. Nejhorší stav je 
v  zahrádkářské oblasti „Amerika“. Opakova-
ně zde upozorňujeme a  vyzýváme majitelé 
nemovitostí, zabezpečit průjezdnost pro 
zásahovou techniku složek IZS. Každoročně 
je v  této lokalitě provedeno několik zásahů. 
Opakovaně řešíme škody na vozidlech. Osob-
ní (soukromá) vozidla pod bujnou a volně ros-
toucí vegetací projedou. Vozidlo záchranky 
nebo hasičská cisterna už má problém. Škody 
na zrcátkách, světelné a zvukové rampě nebo 
karosérii jdou pak do několika desítek tisíc Kč. 
Lhostejnost, bezohlednost a nezájem majite-
lů zmiňovaných nemovitostí tak může mít za 
následek obrovské škody v případě opožděné-
ho zásahu nebo si může vybrat daň nejvyšší. 
Jménem záchranných složek vyzývám maji-
tele nemovitostí, vyčistit přístupové cesty pro 
zásahovou techniku a zabezpečit jejich pravi-
delnou údržbu. Jednotky dobrovolných hasičů 
města jsou po dohovoru připraveni pomoci 
s vyřezáním dřevin pro zajištění průjezdnosti 
zásahové techniky. 

Ing. Josef Nykodým
Útvar krizového řízení
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pokračování na str. 3

V souladu s tiskovým zákonem č. 46/2000 
Sb., zveřejňujeme příspěvky členů Zastupi-
telstva města Ústí nad Orlicí

PETR HÁJEK: Reakce na příspěvek

Protože zastupitel Řeháček ve svém příspěv-
ku nesděluje ucelenou informaci, nezbývá 
mi, než reagovat. Odkup kamenné sochy P. 
Marie s dítětem projednalo a schválilo Za-
stupitelstvo města Ústí nad Orlicí na svém 
zasedání dne 9. 11. 2015. V rámci diskuze byl 
odkup odůvodněn podáním žádosti o dota-
ci, protože jednou z podmínek dotačního ti-
tulu je prokázání vlastnických vztahů k dané 
věci. Město touto žádostí navazuje na již 

realizovaný projekt „Po stopách kulturního 
dědictví“, v rámci kterého bylo na jaře loň-
ského roku obnoveno a restaurováno šest 
drobných sakrálních památek v katastru 
Knapovce a Dolního a Horního Houžovce. 
Součástí projektu byla instalace informač-
ních tabulí a turistického odpočívadla. Na 
realizaci získalo město dotaci ve výši 85 % 
celkových nákladů z Operačního programu 
přeshraniční spolupráce ČR-PR. Tolik na vy-
světlenou.

Poslední odstavec zastupitele Řeháčka také 
upřesním. Zastupitelstvo o odkupu rozhodlo 
poměrem hlasů Pro: 25, Proti: 1, Zdržel se: 
0, Nepřítomen: 1. Usnesení tedy bylo přija-

to nejen hlasy vedení města, ale také všemi 
přítomnými zastupiteli Ústí 2014, TOP 09 
a KSČM. Dovolím si tedy tvrdit, že zastupi-
telé hlasující „Pro“ neukojili své náboženské 
nadšení na úkor městské pokladny. Naopak, 
hlasovali podle svého svobodného názoru 
s vědomím, že záchrana kulturního dědictví 
města je nadstranická a pro další generace 
důležitá a zavazující. Takových zastupitelů si 
osobně vážím a zároveň jim děkuji. 

Autor je zastupitel za SNK OUŠŤÁCI
hajek@muuo.cz

(redakčně neupraveno)

Poděkování majetkopráv-
ního odboru

Majetkoprávní odbor děkuje všem oslove-
ným vlastníkům nemovitostí v k.ú. Kerhar-
tice nad Orlicí, kteří souhlasili s umístěním 
uličního značení pro orientaci zdejších ob-
čanů či příchozích návštěvníků obce. 

Děkujeme za vstřícné jednání.

Z našich škol

Zápisy do mateřských škol

V úterý 3. května se od 14.00 do 16.00 
hodin uskuteční ve všech ústeckých ma-
teřských školách zápis dětí na školní rok 
2016/2017.
Žádáme rodiče, kteří mají zájem o umístění 
dítěte v mateřské škole v uvedeném školním 
roce, aby přišli k zápisu.
S sebou vezměte rodný list dítěte, občan-
ský průkaz a žádost (přihlášku) k zápisu, 
která je součástí přijímacího řízení (nutné 
lékařské potvrzení). Žádosti si vyzvedně-
te od 1.4. 2016 v mateřských školách nebo 
stáhněte na internetu. Informace o zápisu 
poskytnou ředitelky mateřských škol.

Upozorňujeme rodiče, že i v letošním roce 
bude otevřena v MŠ Klubíčko v Dělnické uli-
ci logopedická třída pro děti s vadou řeči. 
Zápis se uskuteční v MŠ Klubíčko od 8.00 do 
16.00 hodin.

Mateřské školy zvou na Dny otevřených dveří

Mateřská škola Klubíčko
Ve čtvrtek 14. 4. 2016 od 15.00 do 17.00 
hod. Vás srdečně zveme na DEN OTEVŘE-
NÝCH DVEŘÍ. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Kolektiv učitelek MŠ Klubíčko

Mateřská škola u skřítka Jasánka
Srdečně Vás zveme na DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ do mateřské školky 27. dubna od 
15.00 do 17.00 hodin a 2. května od 6.30 
do 16.00 hodin. Přijďte se k nám podívat, 

rádi Vás tu provedeme a Vaše dotazy zod-
povíme. Můžete si s dětmi u nás pohrát a na 
chvilku se zastavit v koloběhu času.

Děti a kolektiv MŠ u skřítka Jasánka

Mateřská škola Na Výsluní
Srdečně zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVE-
ŘÍ, který se koná v úterý 12. dubna od 15.00 
do 16.00 hodin. Po prohlídce školy uvidíte 
pohádku „O Koblížkovi“ a zazpívají děti z DS 
Větrníček

Únorový paprsek z Výsluní

Jaro nám již pomalu klepe na dveře, ale my 
se ještě maličko ohlédneme zpět a vrátíme 
se ve vzpomínkách do zimních dnů.
V únoru jsme se totiž vydali do České Třebo-
vé do Lyžařské školičky Peklák. 

Přestože někteří z nás se setkali s lyžemi 
poprvé, pod odborným vedením jsme na 
nich zvládli „první krůčky“ a ještě jsme užili 
spoustu legrace. 

Mapy města a okolí

Před zahájením letošní turistické sezóny in-
stalovalo město Ústí nad Orlicí u vlakového 
nádraží velkoplošné turistické mapy. Jsou 
umístěny v podchodu u příchodu k jednot-
livým nástupištím a jejich realizace proběh-
la ve spolupráce s ČD a SŽDC. Celkem jsou 
v podchodu pověšeny tři mapy, mapa měs-
ta, mapa okolí města a mapa Pardubického 

kraje. Vyznačeny jsou na nich například zá-
kladní turistické cíle, trasy pěší a cyklistic-
ké a významné památky ve městě a okolí. 
Nechybí také vyznačení trasy turistického 
poznávacího okruhu městem Ústí nad Orlicí. 
Turistům by měly mapy sloužit k zorientová-
ní se ve městě a jeho okolí.
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Z našich škol

V pondělí 15.2. jsme v Roškotově divadle 
shlédli „Malostranskou zimní pohádku.
Ve středu 17.2. přijela do naší školky paní 
Lenka Hradecká a pod jejím vedením jsme 
se v rámci „Muzikoterapie“ zaposlouchali do 
libých zvuků netradičních hudebních nástro-
jů.
Pestrý týden vyvrcholil v pátek 19.2. Dět-
ským maškarním plesem se šaškem Bumbá-
cem, se kterým jsme tančili, zpívali i soutě-
žili.
V měsíci květnu proběhne v našem městě 
zápis do MŠ na příští školní rok. Ještě nejste 
rozhodnuti, které školce dáte přednost? Pak 
Vás tedy srdečně zveme k nám Na Výsluní 
na Den otevřených dveří, který se bude ko-
nat v úterý 12.4.2016 v 15.00 a 16.00 hodin. 
Kromě prohlídky celé školy – tedy tříd, tělo-
cvičny, vlastní sauny i dalších prostor, shléd-
nete maňáskovou pohádku „O Koblížkovi“, 
zazpívají Vám děti z našeho souboru Větrní-
ček a budete seznámeni s režimem a nabíd-
kou MŠ pro Vaše děti.
Informační schůzku si můžete domluvit na 
tel. čísle 734 876 972, zde získáte i další in-
formace k zápisu.
Těšíme se na Vás! 

Váš Výsluňáček a kolektiv MŠ Na Výsluní

pokračování ze str. 3 Základní škola Komenského 

Finanční gramotnost
Martin Stieber (1. místo), Simon Lavrík (2.) 
a Šárka Kastelíková (3.) se stali nejlepšími 
účastníky 7. ročníku soutěže Finanční gra-
motnost a jako tým za školu postoupili do 
okresního kola. Soutěž vyhlašuje MŠMT 
ČR v nejvyšší kategorii celostátních škol-
ních soutěží. Jejím cílem je seznamovat 
žáky s pojmy finanční gramotnosti, součas-
ně působit jako prevence proti předlužení 
a sociálnímu vyloučení, učit do budoucna 
finančně zabezpečit sebe a svoji rodinu a pl-
nohodnotně rozvíjet svůj osobní život.

Mgr. Ivana Chaloupková

Podpora zájmu o techniku a ICT
Žáci 8. a 9. tříd, kteří mají kladný vztah 
k technice a informačním technologiím se 
podobně jako každý rok připravovali na 
oblastní soutěže na SPŠE v Pardubicích. Té-
matem letošního ročníku soutěže PC_ák byl 

„Rybolov“. Pro každého se našla kategorie, 
ve které mohl vyniknout a předvést to nej-
lepší při zpracovávání grafického návrhu, 
vytvoření počítačové prezentace či webo-
vých stránek. Pro všechny byla připravena 
i znalostní soutěž zaměřená na vědomosti 
o ICT. Z deseti zúčastněných žáků z naší ško-
ly se nejlépe vedlo Jarce Malinové a Martinu 
Stieberovi. Dva žáci také dobře reprezento-
vali školu v zajímavé soutěži S-Robot, která 
spočívala v sestrojení a naprogramování ro-
botického vozítka.

Mgr. Ivana Chaloupková
Děti kreslí dětem
Tak by se daly nazvat únorové hodiny vý-
tvarné výchovy 6. a 7. ročníků naší školy. 
Hlavním tématem byli Mimoni a vše o nich. 
Děti vytvářely jednotlivé postavičky i celé 
příběhy na plakáty velkých formátů. Plaká-
ty budou ozdobou dětského karnevalu MŠ 
a ZŠ Dlouhá Třebová, který pořádá Sdruže-
ní rodičů při MŠ v Dlouhé Třebové. Děti si 
tvorbu plakátů velmi užily, při jejich tvorbě 
projevily velkou kreativitu. Doufáme, že po-
těší oči a srdce malých i velkých účastníků 
karnevalu.

Mgr. Iva Dvořáková

Základní škola Třebovská 

Hudební program
Dne 12. 2. 2016 navštívil naši školu absol-
vent plzeňské konzervatoře a člen skupiny 
ZO-O-YA se svým hudebně vzdělávacím 
programem pro žáky 1. i 2. stupně „Hudební 
nástroje, od akustických k elektrickým“. Vy-
stoupení bylo založeno na spolupráci s dět-
mi, které se seznámily se saxofony, s EWI 
– elektrickým akustickým nástrojem, s do-
tykovým hudebním nástrojem, dozvěděly se 
něco o jejich historii i výrobě. Některé děti si 
dokonce na tyto nástroje zahrály, zazpívaly 
si do mikrofonu, tvořily vlastní hudební do-
provody. Program byl obohacen o lidové pís-
ničky, swing, blues i rock and roll. Atmosféra 
byla skvělá a děti moc spokojené.

Karneval ve školní družině
V masopustním čase se konal tradiční dru-
žinový karneval. Děti se v pátek 12. února 

Základní škola Bratří Čapků 

EDISON opět zabodoval
Hned po jarních prázdninách se naši žáci již 
podruhé setkali se zahraničními studenty, 
kteří se zapojili do projektu EDISON. Pro-
střednictvím prezentací vedených v angličti-
ně získávali zajímavé informace o Austrálii, 
Gruzii, Indonésii, Kyrgyzstánu, Německu, 
Tchaj-wanu a Turecku. „Sedm statečných“ 
mladých lidí rozmanitých charakterů, po-
vah, jazykových dovedností a komunikač-
ních schopností se snažilo své posluchače co 
nejvíce zaujmout. Společně strávený čas byl 
vyplněn oboustrannou interakcí. Žáci ten-
tokrát již věděli, co tato akce obnáší, a o to 
byla jistě větší i jejich očekávání. Každý si 
z pestrého programu určitě zapamatoval 
to, co ho nejvíc zaujalo, a možná až zpětně 
si teprve uvědomil jedinečnost přítomného 
okamžiku. Život jde dál a mnozí z nás možná 
přemýšlejí, do jakých míst letošní stážisty 
cesty ještě zavedou. 

pokračování na str. 5

proměnily v pohádkové postavy, víly, hrdiny 
z komiksů, zvířátka, bojovníky, ochránce zá-
kona i další velmi vtipné a nápadité masky.
Tuto událost si děti náležitě užily a domů od-
cházely nadšené.

Hravá věda
Před jarními prázdninami naši školu navští-
vil Radek Chajda, autor populárně-naučných 
knih pro děti. Jeho výukový program HRAVÁ 
VĚDA s jednoduchými fyzikálními pokusy 
zpestřil výuku žákům 18. a 19. 2. Jednalo 
se i o pokusy s vodou, které podpořily naše 
ekologické školní téma Voda základ života. 
Žáci byli zapojeni do experimentování, ná-
zorně se tak seznámili se základními přírod-
ními jevy, vlastnostmi látek apod. Prakticky 
si vyzkoušeli, co zajímavého se dá vytvořit 
z obyčejných věcí, které mají okolo sebe. 
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pokračování ze str. 4

Ať už jsou kdekoli, přejeme jim, ať se jim na 
jejich putování daří. Zároveň patří veliké po-
děkování i hostitelským rodinám, které se 
pro ně staly náhradním domovem. Tak zase 
za rok - do třetice všeho dobrého – hurá na 
EDISON! Petra Mihulková

Karnevalové veselí ve školní družině
První březnový pátek to v naší družině žilo, 
neboť se konal karneval. Nechyběly soutě-
že, pestrá reprodukovaná hudba a tanec. Na 
všechny děti čekaly i odměny za jejich snahu 
a úsilí. Letošní karneval patřil podle reakcí 
k těm nejpovedenějším za poslední roky. Děti 
i pedagogové se dobře bavili a to je nejdůleži-
tější. Martin Lamplot

Střední škola uměleckoprůmyslová 

V rámci projektu se žáci opět podívali na 
„umprumku“
Projekt Podpora přírodovědného a technic-
kého vzdělávání v Pardubickém kraji umož-
nil Střední škole uměleckoprůmyslové Ústí 

nad Orlicí vybudovat nové moderní učebny 
a také zvýšit zájem o studium technických 
oborů prostřednictvím posílené spoluprá-
ce se základními školami. A právě žáci čtyř 
základních škol orlickoústeckého regionu 
zavítají v průběhu měsíce března a dubna 
do opraveného areálu školy v Zahradní uli-
ci znovu. V rámci udržitelnosti projektu je 
pro ně připraven bohatý program, prvními 
návštěvníky byli v pátek 11. března žáci a žá-
kyně z Dolní Dobrouče. 

Mgr. Jan Pokorný

Základní umělecká škola Jar. Kociana

Základní umělecká škola Jar. Kociana, 
Smetanova 1500, ÚO, tel.: 465 569 551, 
e-mail: info@zusuo.cz,
www.ZUSUO.cz
„Tma, slovo, tón“
Koncert žáků p. uč. Kamily Šejnohové – kla-
vír ve spolupráci se žáky LDO
pá 1.4. | 19.00 hod. | koncertní sál ZUŠ  

Premiéra autorské inscenace Poslední vlak
po 4. 4. | 19.00 hod.| učebna LDO
Premiéra představení Princezna Máňa
út 5. 4. |18.00 hod. | koncertní sál ZUŠ
Hudební besídka žáků hudebního oboru
po 11.4.|17.00 hod. | koncertní sál ZUŠ
Třídní hudební besídka žáků hudebního 
oboru p. uč. Miroslava Němce - klavír
společně s absolventským koncertem Tere-
zy Šedové a Filipa Kukly – klavír

čt 14. 4.| 16.30 hod. | koncertní sál ZUŠ
Tančíme pro radost 2016
Představení žáků tanečního oboru pro školy
pá 15. 4. | 8.30, 10.15 hod. | Roškotovo di-
vadlo
Tančíme pro radost 2016
Představení žáků tanečního oboru pro ve-
řejnost
pá 15. 4. | Roškotovo divadlo
16.30 hod. | žáci p. uč. Pavlíny Lipenské
18.30 hod. | žáci p. uč. Hany Hýbalové
20.00 hod. | žáci p. uč. Zlatuše Bartošové
Koncert „Pocta českým autorům“ - housle, 
flétna, klavír
pá 15. 4. | 18.00 hod. | koncertní sál ZUŠ
Tančíme pro radost 2016 představení žáků 
tanečního oboru pro školy
po 18. 4. | 8.30 hod. | Roškotovo divadlo
Hudební besídka žáků hudebního oboru
út 19. 4. | 17.00 hod.| – koncertní sál ZUŠ
Jarní koncert swingového orchestru Black 
Band
pá 22. 4. | 19.00 hod. | Roškotovo divadlo
Koncert učitelů „V tanečním rytmu“

út 26. 4. | 18.00 hod. | koncertní sál ZUŠ
Premiéra žáků literárně-dramatického 
oboru
Martin Zajíc - Příhody lesního skřítka Milíka
út 26. 4. | 18.30 hod. | učebna LDO
Náborové koncertíky pro žáky MŠ a ZŠ
út 26. 4. | 8.00 - 11.00 hod. | koncertní sál 
ZUŠ
Náborové koncertíky pro žáky MŠ a ZŠ
st 27. 4. | 8.00 - 11.00 hod. | koncertní sál 
ZUŠ
Třídní hudební besídka žáků hudebního 
oboru p. uč. Věry Matějů - kytara
st 27. 4. | 16.30 hod. | koncertní sál ZUŠ
Koncert klavírního oddělení
čt 28. 4. | 18.00 hod. | koncertní sál ZUŠ
Taneční happening - vystoupení žáků ta-
nečního oboru
pá 29. 4. | 17.00 hod. | Atrium v prostoru 
Kociánky
Koncert Lucie Kubátové - klavír
pá 29. 4. | 18.00 hod. | koncertní sál ZUŠ

Sociální / zdravotní

Zprávičky ze Stacionáře
V měsíci březnu jsme uživatelům připra-
vili několik krásných akcí. Nejprve to bylo 
,,Všichni na jednom pódiu, které se konalo 
v Zábřehu na Moravě a byla to prezentace 
zařízení sociálních služeb.

Letošní ročník měl název Česko má TALENT.
Další akcí bylo taneční vystoupení na Spole-
čenském plese SPMP ve Dvoře Králové. Také 
jsme se vydali s našimi uživateli na Matěj-
skou pouť – Den pro zdravotně postižené.

Všechna vystoupení se uživatelům moc po-
vedla a podařilo se nám výborně prezento-
vat naše zařízení.
V dubnu se chystáme jet do Chocně na 
,,Sportovky,“ které pořádá SPMP- Dětský 
úsměv. 

H. Zastoupilová, DiS., vedoucí Stacionáře
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Senior klub

Odpolední vycházka za bledulemi
čt 7.4. | 13.30 hodin
Odpolední vycházka do „Údolí sejfů“ za 
bledulemi. Sraz ve 13.30 hodin na parkovi-
šti u Lidlu. Na ukončení vycházky zastávka 
ve Sporthotelu, kde každý člen SK dostane 
občerstvení – káva/čaj. Akci zajišťuje JUDr. 
Králík

Plavání pro členy SK
pá 8. a 22. 4. | 14-15.30 hodin
Plavání v KPB v ÚO spojené se cvičením ve 
vodě, vstupné 50 Kč na průkazku Senior klu-
bu, akci zajišťuje p. Šlegrová

Přednáška v knihovně
st 13.4. | 18.00 hodin
V rámci cyklu Akademie volného času zve-
me naše členy na přednášku doc. PhDr. Ma-
rie Mackové na téma „Do Turína nejenom 
za čokoládou“, vstup volný, akci zajišťuje p. 
Rabová

Jarní bylinky
čt 14.4. | 14.30 hodin
Přednáška se koná v jídelně CSP (Penzion), 
s bylinkami a jejich pěstováním vás seznámí 

p. Šťastný. Vstup pro širokou veřejnost vol-
ný, možnost nákupu bylin. Akci zajišťuje p. 
Ešpandrová

Rakousko, Francie
st 20.4. | 19.00 hodin | Roškotovo divadlo
Ve spolupráci s Klubcentrem vás zveme na 
přednášku J. Máry. Vstupné 40 Kč pro čle-
na SK. Přihlášky 5. a 12.4. ve Sladkovně od 
10.00-12.00 hodin. Akci zajišťuje p. Šlegrová

Žamberk a Rozhledna Rozárka
út 26.4. | výlet
Navštívíme rozhlednu a pivovar, kde ochut-
náme pivo. Závazné přihlášky se přijímají 
dne 5., 12. a 19.4.ve „Sladkovně“ od 10.00-
12.00 hodin. Platba při přihlášení. Členové 
mají přednost, člen „Senior klubu“ hradí 
60,- Kč, jako náhradník nečlen 80,- Kč, neo-
byvatel Ústí nad Orlicí 90,- Kč. Vstupné a do-
prava v ceně. Předpokládaný návrat kolem 
18.00 hodin.
Akci zajišťuje p. Šamšulová, p. Ešpandrová
Odjezdy autobusu: Hylváty ČSAO 12.30, 
Dukla 12.40, Babyka12.45, Autobusové ná-
draží 12.50, Tvardkova 12.55, Penzion 13.00 
hodin

Taneční podvečer Rej čarodějnic
čt 28.4. | různé
V baru „Husová“ pod divadlem s hudbou p. 
Miloslava Biena od 17.30 hodin. Vstupenky 
s místenkou bude možno koupit dne 5., 12. 
a 19.4. ve „Sladkovně“ od 10.00 - 12.00 ho-
din za 50,- Kč, pro nečleny 60,- Kč. V čaro-

dějnické masce vstup zdarma. Výbor vybere 
nejlepší čarodějnici. Občerstvení a večeře 
dle jídelního lístku, zákaz donášení vlastního 
občerstvení. Akci zajišťuje JUDr. Ešpandr + 
výbor

Připravujeme:
Zprostředkováváme relaxační pobyty senio-
rů v Krkonoších 
Pec pod Sněžkou – penzion Jindřichův dům, 
ubytování a plná penze, cena 2 900,- Kč 
Termín: 26. 6. - 3. 7. 2016 
21. 8. - 28. 8. 2016
28. 8. - 4. 9. 2016  
Janské Lázně – Modrokamenná bouda, uby-
tování a plná penze, cena 3 000,- Kč 
Termín: 14. 8. - 21.8. 2016   

Přihlášky v kanceláři „Senior klubu“ ve Slad-
kovně od 5.4. do 31.5. každé úterý od 10.00 
hodin do 12.00 hodin. Hlásit se může každý 
občan. Při přihlášení se bude platit záloha 
1 000,- Kč. 
Akci zajišťuje a bližší informace podá p. Šam-
šulová tel. 722475129

Kontakty na SK: 
p. Šamšulová 722475129, JUDr. Králík 
722475132, p. Šlegrová 722475131,  
p. Tomanová 731601548, p. Rabová 
734188853, JUDr. Ešpandr 734398390, 
p. Ešpandrová 734188855. 

Těšíme se na Vaši účast! 
Za výbor „Senior klubu“ 

JUDr. Zdeněk Ešpandr 

Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí v roce 2016

Od 1. 1. 2016 došlo k administrativnímu 
sloučení Centra sociální péče města Ústí nad 
Orlicí (CSP) a Stacionáře Ústí nad Orlicí. 
CSP v současné době tedy zastřešuje pečo-
vatelskou službu, Seniorklub, denní stacio-
nář Človíček a týdenní stacionář Mezi vámi. 
V průběhu roku 2016 nás čeká především 
práce na sjednocení organizací či tvorba 
nového loga a webových stránek. Webové 
stránky www.csp-uo.cz dosud fungují, ale 
nejsou aktualizovány, proto nás v případě 
Vašeho zájmu či jakýchkoliv otázek neváhej-
te kontaktovat na níže uvedených adresách. 
Rádi Vám poskytneme potřebné informace. 

Změny v pečovatelské službě
Zázemí pečovatelské služby (kanceláře ve-
doucí služby a sociálních pracovnic) je nově 
v budově Na Pláni 1343 (bývalý „Penzion“) 
v 1. patře. 

Od 1. 1. 2016 došlo ke zvýšení sazby za péči 
ze 100 Kč/hod na 108 Kč/hod. Částka, kte-
rou bychom mohli dle vyhlášky č. 505/2006 
Sb. vybírat je až 130 Kč/hod.

Provozní doba pečovatelské služby:  
- pondělí až pátek od 6.30 do 20.00 hod
- sobota, neděle a svátky od 8.00 do 20.00 hod

Pokud potřebujete pomoc druhé osoby, 
jsme připraveni Vám pomoci s těmito čin-
nostmi: 
- pomoc při zvládání osobní hygieny (pomů-
žeme Vám s celkovou hygienou, koupelí, hy-
gienou na lůžku,oblékáním, svlékáním)
- doprovod k lékaři, na úřady, na nákup, 
v případě potřeby i autem pečovatelské 
služby
- pomoc s chodem domácnosti (úklid do-
mácnosti, donáška nákupu, zajištění růz-
ných pochůzek – na poště, úřadě…)

- pomoc při zajištění stravy (připravíme sní-
dani, svačinu, večeři, dovezeme oběd až do 
domu a nachystáme na talíř, můžeme do-
vézt i dietní jídla)

Kontakty:
Mgr. Radka Vašková, ředitelka Centra soci-
ální péče, 606 512 972, reditel@csp-uo.cz
Jitka Svobodová, vedoucí peč. služby, 
728 916 474, koordinator@csp-uo.cz
Bc. Romana Kalousková, 
sociální pracovnice pro budovu Na Pláni 
1343, 736 503 570, socialni.csp@csp-uo.cz
Bc. Markéta Gmuzdková, 
sociální pracovnice peč. služby, 736 503 
571, socialni.teren@csp-uo.cz

Mgr. Radka Vašková 
ředitelka Centra sociální péče a stacionáře

pokračování na str. 7
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Stacionář nadále sídlí na adrese T. G. Ma-
saryka 123. Jeho provoz zůstal v původní 
podobě, provozní doba Denního stacionáře 
Človíček byla prodloužena od 6.00 – 17.00 
hod., v pátek do 15.00 hod.
Kontakty:
Hana Zastoupilová, DiS., vedoucí Stacionáře, 
732 163 104, vedouci.stac@csp-uo.cz
Bc. Markéta Peškarová, účetní Stacionáře, 
ucetni.stac@csp-uo.cz
Eva Kormanová, zdravotní sestra, sestra.
stac@csp-uo.cz

pokračování na str. 8

pokračování ze str. 6

Osobní asistence

Poskytováním této služby se snažíme, 
v co největší míře umožnit zdravotně 
postiženým občanům, dětem a seni-
orům žít soběstačný a plnohodnotný 
život v  jejich přirozeném prostředí. Za 
pomoci osobních asistentů se mohou 
realizovat v  osobním, společenském 
a  případně i  pracovním životě. Osobní 
asistenti pomáhají uživatelům při zvlá-
dání každodenních běžných činností, 
jako je pomoc v  domácnosti, v  práci, 
ve školách, v mateřských školkách, do-
provody k  lékaři, na úřady, na nákupy 
a  další, dle individuálních požadavků 
uživatele. Hlavním cílem je větší množ-
ství služeb pomáhajících občanům se 
zdravotním postižením a  seniorům při 
začleňování do společnosti a při řešení 
jejich osobních problémů vyplývajících 
z jejich handicapu a pomoci člověku se 
zdravotním postižením zvládnout pro-
střednictvím osobního asistenta ty 
úkony, které by zvládal sám, kdyby ne-
měl postižení. 

Osobní asistenci poskytujeme nepře-
tržitě, občanům od 1 roku. Cena za 
službu je do 18 let- 60 Kč za hodinu, od 
18 hodin a o víkendu 120 Kč za hodinu, 
od 18 let -70 Kč za hodinu, od 18 hodin 
a o víkendu 130 Kč za hodinu.

Kde nás najdete: 
Centrum pro zdravotně postižené 
a seniory Pardubického kraje, o.p.s.,
Detašované pracoviště Ústí nad Orlicí, 
Čs. armády 1181 (vysoká budova Rieter 
– 3. podlaží), ÚO,
tel: 465 525 324, 775 693 985, 
web: www.czp-pk.cz

Český červený kříž 

Senior doprava ČČK
Senior doprava ČČK je určena seniorům, 
osobám zdravotně oslabeným a rodičům 
s dětmi k návštěvě lékaře, úřadu, na nákup, 
kadeřnici,……..
Senior dopravu ČČK lze objednat v pracovní 
den před plánovanou jízdou (v den jízdy bez 
záruky) na tel. 774 412 117
Senior doprava ČČK je provozována každý 
pracovní den od 7.00 do 15.30 hodin
Permanentky jsou k dostání na ČČK - Ko-
peckého 840 nebo na Informačním centru 
města
Senior doprava ČČK je provozována za pod-
pory Města Ústí nad Orlicí a Pardubického 
kraje.

Centrum pro život
vzdělávací, relaxační a volnočasové centrum 
pro seniory a nejen pro ně.
Akce jsou určeny široké veřejnosti - akce se 
konají v budově ČČK, Kopeckého ulice č.p. 
840 - v těsné blízkosti parku Legií

Není-li uvedeno jinak, akce se konají v budo-
vě Oblastního spolku ČČK, Kopeckého 840, ÚO

Výstava obrázků dětí ze ZŠ Lichkov
4.-30.4. | 8.00-15.30 hod. 
vstup zdarma

Vaříme, pečeme – Pagáče
1.4. | 9.00 hodin
Společně si ukážeme výrobu Pagáčů s ná-
slednou ochutnávkou, vstupné 30 Kč zahr-
nuje materiál pro výrobu

Orlické podhůří za krásou a památkami
6.4. |15.00 hodin | přednáška
Přednáší p. Lešingr, vstupné dobrovolné

Šikovné ručičky – Výroba papírových a lát-
kových přání
8.4. | 9.00 hodin | dílna

Šikovné ručičky – FIMO II.
13.4. | 15.00 hodin | dílna
Druhá část prací s FIMO hmotou (výroba de-
korace, šperků…), spolupořadatelem akce je 
Speciální ZŠ Ústí n.O., jako vstupné je úhra-
da spotřebovaného materiálu

Křapáčové hody
15.4. |16.00 hodin
Křapáčky na různé způsoby, příjemná zába-
va – hudba (harmonika)

Odpolední vycházka
21.4. | 14.00 hodin 
Odpolední vycházka po okolí ÚO společně 
s paní Z. Urbanovou, sraz před budovou OS 
ČČK

Čarodějnické posezení – Let čarodějnic
29.4. | 15.30 hodin
Přijďte na čarodějnické posezení – občers-
tvení, opékání, zábava (maska čarodějnice, 
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Sociální / zdravotní

Stomatologická  
pohotovost

2.-3.4. – MUDr. Milena Kalousková, 

Pickova 1483, ÚO, tel.: 465 543 302

9.-10.4. – MDDr. Stanislav Knob, 

železniční poliklinika, ČT, tel.: 723 036 370

16.-17.4. – MUDr. Pavla Kopecká, 

Sadová 1140, ČT, tel.: 731 791 438

23.-24.4. – MUDr. Milena Břízová, 

Na Štěpnici 999, ÚO, tel.: 465 525 210

30.4.-1.5. – MUDr. Lucie Kumpoštová, 

Masarykova 1071, ČT, tel.: 465 534 585

čarodějníka vítána), akce se koná na zahradě 
OS ČČK, v případě nepříznivého počasí v bu-
dově OS ČČK

Pravidelné akce:
Kavárnička - Centrum setkávání
každý pátek od 8.00 do 15.30 hodin - přijďte 
si popovídat se svými přáteli do Společen-
ského centra ČČK (společenské hry, výtvar-
né činnosti), každý pátek od 9.00 do 13.00 
společné čtení z časopisů ZDRAVÍ A PANÍ 
DOMU

Snoezelen - relaxační, multismyslová míst-
nost, bližší informace a objednání na tel. 
464 649 590, 607 131 592, vstupné 30,- Kč za  
1 hodinu/osoba

Masáže klasické, havajské a lymfatické, 
bližší informace a objednání na tel. 464 649 
590, 607 131 592

Bližší informace o akcích Centra pro život na 
www.cckuo.cz
Změna programu Centra pro život vyhraze-
na

Kavárnička v domově důchodců: otevřeno 
každý den kromě pondělí od 13.00 do 16.00 
hodin

Ostatní akce
Příměstské tábory pro děti ve věku od 7 do 
12 let
 I. turnus  11. - 15. července 2016, Ústí nad 
Orlicí
II. turnus  22. - 26. srpna 2016, Ústí nad Orlicí

Bližší informace a přihlášení na Oblastním 
spolku ČČK Ústí nad Orlicí, Kopeckého 840, 
tel. 607 131 592 
nebo ustinadorlici@cervenykriz.eu, 
www.cckuo.cz
 
Čistírna, prádelna, opravna obuvi, prodej 
úklidových prostředků v nákupním centru 
Nová louže
PROVOZNÍ DOBA:
Pondělí - pátek od 9.00 do 12.00 
 a od 14.00 do 18.00 hodin
Sobota    od 9.00 do 12.00 hodin
 
Úklidové služby, drobné opravy - služby 
„hodinového manžela“
Bližší informace a objednání úklidových slu-
žeb a služeb hodinového manžela 
na tel.: 773 001 088

pokračování ze str. 7

Svaz postižených civilizačními 
chorobami, ZO Ústí nad Orlicí

Pozvánka na středu 13. dubna na členskou 
schůzi, která se koná v jídelně CSP (Penzion), 
Na Pláni 1343 v Ústí nad Orlicí od 14.00 hod. 
Prezence od 13.30 hod.

Pozvánka na muzikál „Jeptišky“, Včd Par-
dubice, pátek 15. dubna. Cena 300 Kč. Od-
jezd: Tvardkova v 16 hod. (Hylváty v 15.45 
hod., Dukla v 15.50 hod., Družba 15.55 hod., 
Tvardkova v 16.00, nádraží ČSAD v 16.05). 
Přihlášky a platba v Klubu důchodců – Slad-
kovně vždy 1. a 2. čtvrtek v měsíci od 10 – 
11.30 hod. nebo telefonicky na č. 737 378 
815.

Na Vaši účast se těší členové výboru 
ZO SPCCH

Domov důchodců 

Víčka pro Lukáška
Naši zaměstnanci a uživatelé Domova se 
zapojili do sběru víček pro malého Lukáška 
Drdlu, který trpí dětskou mozkovou obrnou. 
Společně jsme nasbírali 3 velké pytle, které 
vážily neuvěřitelných 50kg. Ty jsme dne 7.3. 
zavezli Lukymu do jeho školy ve Žďáru nad 
Sázavou.
Lukáškovi je 12 let a navštěvuje pátou třídu 
ZŠ. Je to velmi chytrý a usměvavý klučina, 
který řeší stejné věci jako jeho vrstevníci. 
Ve škole ho baví vlastivěda a skoro vůbec ho 
netěší přírodopis a angličtina. Anglická slo-
víčka se učí při hraní počítačové hry, ale ji-
nak ho moc počítače „neberou“. Je prý moc 
fajn, že se spolužáci předhánějí, aby mu při-
pravili svačinu nebo věci na hodinu. K ruce 
má i svoji asistentku, která mu pomáhá psát 
zápisy do sešitu. Luky zvládne psát pouze 
hůlkovým písmem, což je pro něho velmi ná-
ročné. V hodinách tělesné výchovy hraje se 
spolužáky i vybíjenou, jen mají lehce upra-
vená pravidla, a spolužáci ho docela šetří. 
Luky žije s maminkou a s o dva roky starším 
bráchou Tomášem v bytě. Dalším členem 
jejich rodiny je i kokršpaněl. Už nyní střádá 
plány na blížící se Velikonoce, chce si na paní 
učitelku a spolužačky uplést pomlázku z pat-
nácti prutů.

V dubnu se chystá na plánovanou operaci 
kyčle do pražské FN Motol. Nasbíraná víčka 
mu pomohou finančně zajistit léčbu a ná-
slednou rehabilitaci. Za nasbíraná víčka moc 
děkuje a všem nám vzkazuje, ať sbíráme dál. 
Proto, máte-li i vy chuť pomoci Lukymu, sbí-
rejte víčka spolu s námi. Skladování víček je 
zajištěno u „nás v Domově“.
Děkujeme.

Pracovníci Domova důchodců 
Ústí nad Orlicí

Tel. 734 186 395, www.dduo.cz
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Pro děti a mládež

Mateřské centrum Medvídek 

Provozní doba:
Pondělí od 9:00 do 12:00 hod - Cvičení rodi-
čů s dětmi s Veronikou
Úterý od 8:00 do 12:00 hod - Nemluvňátka, 
těhulky, přednášky, besedy, volná herna, 
k dispozici je vám každé úterý profesionální 
pěstounka
Středa od 9:00 do 10:00 hod - Radčiny zpí-
vánky s kytarou, S kašpárkem za písničkou
od 10:00 do 12:00 hod – Přednášky podle 
programu, volná herna
Čtvrtek od 9:00 do 10:00 hod - Powerjóga 
pro jógamamky s Markétou
od 10:00 do 12:00 hod - Volná herna
Pátek od 8:00 do 13:30 hod - Nosíme a šát-
kujeme (nejen nosící rodiče a nosící se děti)
Pondělí - Pátek od 14:00 do 16:00 hod - Vol-
ná herna případně tvořivé odpoledne dle 
programu

Každý pracovní den Vám po předchozí do-
mluvě rády pohlídáme děti v Dětském klu-
bu Fialka

Nosíme a šátkujeme
Pá 1., 8., 22. a 29.4. | 9.00-12.00 hodin
Přijďte mezi nosící rodiče, kteří se schází pra-
videlně každý pátek. Objevte kouzlo nošení 
dětí v šátcích a ergonomických nosítkách. 

Cvičení pro rodiče s dětmi od 4 měsíců do 
cca 2 let pro předem přihlášené
Po 4., 11., 18. a 25. 4. | různé

od 8:30 hod - děti do cca 1 roku ležící, lezou-
cí, od 9:30 hod - děti od cca 1 roku chodící 
Přijďte si s dětmi zacvičit pod vedením fyzio-
terapeutky Veroniky Duškové (775 290 683), 
cena 60,- / 40min

Tradiční jarní bazar
Po 4.4. – čt 7.4. | různé
v budově římsko-katolického farního úřadu 
v Kostelní ulici, (z kapacitních důvodů nebu-
deme brát do prodeje zimní věci)
Pondělí 4.4. 9:00 – 17:00hod příjem věcí do 
prodeje
Úterý 5.4. 8:30 – 17:00hod prodej věcí
Středa 6.4. 8:30 – 15:00hod prodej věcí
Čtvrtek 7.4. 14:00 – 17:00hod výdej nepro-
daných věcí
Další důležité informace viz. www.medvi-
dekuo.cz nebo samostatný leták

Masáže dětí a kojenců od 1 měsíce
Út 5.4. | 9.00 hodin
„Sytit dítě svými doteky je stejně důleži-
té jako starat se o jeho žaludek.“ Fréderick 
Laboyer. Zveme Vás na kurz masáží kojenců 
od 1 měsíce a malých dětí. Masážemi Vás 
provede fyzioterapeutka Veronika Dušková 
(775 290 683).
Kurz bude probíhat od minimálního počtu 3 
do max. 7 účastníků. Hlaste se prosím pře-
dem. Cena pro maminky s dětmi 170 Kč, pro 
těhotné 120 Kč / lekce 

Kavárnička
St 6.4. | 8.00 hodin

S kašpárkem za písničkou
St 6. a 20.4. | 9.00-10.00 hodin

Powerjóga pro jógamamky
Čt 7., 14. 21. a 28.4. | 9.00 hodin

Přijďte se protáhnout s Markétou Skalickou. 
Cena 50,- (možno i s hlídáním dětí ve Fialce 
40,- / dítě). Počet míst omezen hlaste se pro-
sím předem přímo Markétě na 602 245 393.

Radčiny zpívánky s kytarou
St 13. a 27.4. | 9.00-10.00 hodin

Kurz šátkování
St 13.4. | 10.00 hodin
Zveme Vás na besedu o nošení dětí a šát-
kování s praktickými ukázkami. Kurzem Vás 
provede lektorka vázání Pavlína Marešová. 
Vlastní šátek není podmínku, ale pokud 
máte, vezměte si ho s sebou

Permakultura – vhodné kombinace rostlin
So 16.4. | 14.30 hodin
Zveme Vás na povídání o netradičních způ-
sobech hospodaření. Na téma vhodné kom-
binace rostlin si budeme povídat s Mgr. 
Adélou Hrubou. 
Vstupné 50,- 

Chlebopečení
So 23.4. | 14.30 hodin
Přijďte za námi se svým kváskem, se svým 
těstem na chleba nebo prostě jenom přijď-
te. Ukážeme Vám postup od založení kvásku 
přes jeho krmení, rozkvašení, hnětení, kynu-
tí v ošatce nebo kynutí přímo ve formě až 
po samotné pečení. Uvítáme i další pekaře, 
kteří se s námi podělí o své zkušenosti. Co 
pekař, to jiný recept a postup. Proto nevá-
hejte a dorazte v sobotu na společné celore-
publikové chlebopečení

Kontakt: Míla Crhonková 605/774569, Kat-
ka Fišarová 605/965463, medvidekuo@se-
znam.cz, www.medvidekuo.cz, FB – Mateř-
ské centrum Medvídek, Ústí nad Orlicí

Rodinné centrum Srdíčko

Provozní doba: (během této doby začátky 
programů cca 10.00, pobytné 30 Kč/1 dítě, 
40 Kč/více dětí, možnost měsíční perma-
nentky – 150 Kč/1 dítě, 200 Kč/více dětí)
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 n. Orl.

Herna, výtvarná dílna (především) pro do-
spělé
po | 8.30 – 12.30 hodin

Herna, prográmek pro děti – zpívání, vyrá-
bění, pohyb
st | 8.30 – 12.30 hodin

Herna, angličtina pro děti
pá | 8.30 – 12.30 hodin
Pondělní výtvarné dílny (cena dle spotře-
bovaného materiálu)

Výroba svíček I.
po 4.4. | 10.00 hodin

Výroba svíček II.
po 11.4. | 10.00 hodin

Výroba svíček III.
po 18.4. | 10.00 hodin 

Odpolední programy (multifunkční sál,  
1. patro):
Klub EXIT – pro mládež
pá | 16.00-18.00 hodin
Kontakt: M. Kalášek, tel.: 739 420 287

pokračování na str. 14
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Klub deskových her s kavárnou
pá | 18.00-24.00 hodin
Kontakt: Bc. D. Dostrašil, tel.: 603 913 885

Jednorázové akce:

Jak si poradit s pohádkovým myšlením 
aneb Výchova předškolních dětí

st 20.4. | 10.00 hodin | herna RC
Interaktivní přednáška Mgr. E. Ruckého 

Dětská diskotéka s pohádkou
so 23.4. | 16.00 hodin | sál RC
Přijďte se s dětmi vyřádit při hudbě

Skryté cukry v potravinách
po 25.4. | 10.00 hodin | herna RC
Beseda se zdravotníkem M. Kaláškem

Dámská jízda
po 25.4. | 20.00 hodin | herna RC

pokračování ze str. 13

Dům dětí a mládeže Duha

Čarodějnice pro děti
Soutěže a mnoho zábavy – masky vítány - 
každá maska bude odměněna!
Sobota 30. 4. od 14:00 – 17:00 koná se pou-
ze v případě vhodného počasí
Místo: zahrada za budovou DDM DUHA, 
Špindlerova 1167
Občerstvení pro děti i dospělé zajištěno; 
možnost opečení vuřtů přímo na zahradě

Poznávací zájezd do Itálie pro děti a stu-
denty
Řím – Neapol – Vesuv – Pompeje – Ischia/
Capri – Florencie
Termín: 8. – 13.5.
Cena: 6590 Kč zahrnuje: 3x ubytování v ho-
telu se snídaní, dopravu luxusním auto-
busem, komplexní pojištění, průvodce po 
celou dobu zájezdu. Bližší informace na tel. 
734 267 424

Připravujeme ke Dni dětí
Výlet do Legolandu - Německo
Odjezd: Pátek 3.6.2016 ve 2.00 z autobuso-
vého nádraží Ústí n.O.
Návrat: Sobota 4.6. 2016 v cca 2.00 na auto-
busové nádraží Ústí n.O.
Cena: 1100 Kč (zahrnuje jízdné a pojištění). 
Vstupné: 5 EUR - bude vybíráno v hotovosti 
v kanceláři do 31. 5.!
Bližší informace budou uvedeny v přihlášce. 
Sledujte naše webové stránky!

Akce pro školy
Okresní kola olympiád a soutěží
9.4. Matematická olympiáda – pro 6., 7., 8. 
ročníky základních škol
Sportovní soutěže
22.4. Jarní běh – O pohár Václava Čevony

Připravujeme na letní prázdniny
Putovní vodácký tábor pro děti a rodiče 
s dětmi 
- dospělí mohou jet jen s dětmi, samotné 
dospělé nebereme (s výjimkou členů Vodác-
kého oddílu)
- letos budeme putovat po řece Vltavě 
(z Vyššího Brodu do Českých Budějovic)
Termín: 27. 6. – 3. 7. 2016
Cena: dítě, kt. jede bez rodičů: 2990 Kč – sa-
mostatné dítě pouze od 10 let a plavec!
- zahrnuje jízdné vlakem z Ústí do Vyššího 
Brodu a z Českých Budějovic zpět do Ústí, 
lodě, pádla, vesty, poplatky kempům, ma-
teriál, odměny a ceny, instruktory, pojištění 
a celodenní stravu! Cena: dítě, které jede 
s rodičem nebo dospělý: 2000 Kč
- zahrnuje to samé kromě jídla!
Závazná přihláška i platba do 30. 4. 2016. 
Bližší informace na webových stránkách 
v sekci Prázdniny.

Keramické prázdniny 
4 dny: 30.6. – 1.7., 7.-8.7. 
- pro zkušené keramiky od 5. ročníků ZŠ, vý-
roba keramického obrazu, hodin, prostoro-
vá tvorba, lití do formy
Cena: 600 Kč zahrnuje materiál a vypálení 
výrobků

Příměstské tábory
Pestré prázdniny I. – 11.-15.7. – Geomag, 
bowling, PINGuin park, ZOO Olomouc, cy-

klovýlet, Dolní Morava – Stezka v oblacích, 
Mamutíkův vodní park. Cena: 1200 Kč zahr-
nuje vstupné, jízdné, pojištění

Adrenalinové prázdniny I. – 18.-22.7. – sjezd 
na motokárách Přívrat , Laser Game Pardu-
bice, motokáry Vysoké Mýto, bobová drá-
ha Ramzová, Paintball Bystřec aréna. Cena: 
1500 Kč zahrnuje vstupné, jízdné, pojištění
Způsob dopravy: na kole – Přívrat, Vysoké 
Mýto, Bystřec, vlakem - Ramzová, Pardubice

Tvořivé prázdniny - 18.-22.7. – Týden plný 
kreativního tvoření - modelování; dekorová-
ní; dekupáž; kašírování; malba na hedvábí, 
na textil, na sklo; enkaustika; aranžování. 
Cena: 1000 Kč zahrnuje materiál

Adrenalinové prázdniny II. – 15.-19.8. – 
sjezd na motokárách Přívrat, Laser Game 
Pardubice, motokáry Vysoké Mýto, Lanový 
park Hradec Králové, Paintball Bystřec aré-
na. Cena: 1500 Kč zahrnuje vstupné, jízdné, 
pojištění. 
Způsob dopravy: na kole – Přívrat, Vysoké 
Mýto, Bystřec, vlakem – Hradec Králové, 
Pardubice

Pestré prázdniny II. – 22.-26.8.- Geomag, 
bowling, PINGuin park, DDH Mohelnice, cy-
klovýlet, ZOO Dvůr Králové
Cena: 1200 Kč zahrnuje vstupné, jízdné, po-
jištění
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Kultura

Klubcentrum Ústí nad Orlicí

Nabídka pořadů – duben 2016

Předprodej: Informační centrum Městské-
ho úřadu, budova radnice, tel.: 465514271 
a kancelář Klubcentra, Lochmanova ul. 
1400, Ústí n. O. Rezervační a prodejní sys-
tém on-line.
Informace: KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí, 
tel.: 736 503 564, 606 684 449, info@klub-
centrum.cz. www.klubcentrum.cz

Krajská postupová přehlídka dětských sku-
pin scénického tance
út 5.4. | 13.30 hodin | Roškotovo divadlo
Vstupné 50 Kč

Plenér Spišská kapitula 2015
st 6.4. | 16.00 hodin | Roškotovo divadlo
Ve foyer Roškotova divadla bude zaháje-
na výstava prací žáků SŠUP Ústí nad Orlicí 
a Stredné odborné školy podnikania z Pre-
šova. Výstava bude přístupna vždy v době 
konání akcí v divadle do konce dubna.

Krysáci a ztracený Ludvík
so 9.4. | 15.00 hodin | Roškotovo divadlo
Představení Divadla D5 Praha pro malé divá-
ky a jejich rodiče, vstupné 50 Kč

Dva
po 11.4. | 19.30 hodin | Roškotovo divadlo
Představení DS Zmatkaři Dobronín, první 
soutěžní představení nového ročníku Or-
lické Thálie. Divadelní předplatné, zbývající 
vstupenky v omezeném počtu v předprodeji 
a hodinu před začátkem představení v po-
kladně divadla, vstupné 120 Kč

Cantarina Clarinete
út 12.4. | 19.30 hodin | ZUŠ J. Kociana
Koncert klarinetového kvarteta. Koncertní 
předplatné, zbývající vstupenky v omeze-
ném počtu v předprodeji a hodinu před za-
čátkem u pokladny, vstupné 160 Kč

Rakousko, Francie
st 20.4. | 19.00 hodin | Roškotovo divadlo
Cestopisná přednáška Jiřího Máry, vstupné 
65 Kč

Krajská postupová přehlídka scénického 
tance mládeže a dospělých
so 23.4. | 13.30 hodin | Roškotovo divadlo
Vstupné 50 Kč

3D Digitální Kino Máj

Dvojníci
pá 1.4. | 19.30 hodin
Komedie /ČR, vstupné 120 Kč

Smrtelné historky
so 2.4. | 17.00 hodin
Animovaný /Povídkový/ČR, vstupné 110 Kč

Grimsby
so 2.4. | 19.30 hodin
Komedie /VB, české titulky, vstupné 100 Kč

*Rudý kapitán
ne 3.4. | 17.00 hodin
Krimi /Thriller /ČR,PL,SR, vstupné 110 Kč

Teorie tygra
ne 3.4. 0124 19.30 hodin
Road movie /ČR, vstupné 120 Kč

Humr
st 6.4. | 19.30 hodin
Romantický/ Irsko, VB,Řecko,Francie,NL, 
české titulky, vstupné 110 Kč

Teorie tygra
pá 8.4. | 19.30 hodin
Road movie/ČR, vstupné 120 Kč

Spotlight
so 9.4. | 19.30 hodin
Životopisný/Historický, USA, české titulky, 
vstupné 120 Kč

Řachanda
ne 10.4. | 17.00 hodin
Pohádka/ČR, vstupné 120 Kč

*Šílený Max: Zběsilá cesta  3D
ne 10.4. | 19.30 hodin
Sci-fi/Austrálie, USA, české titulky, vstupné 
100 Kč

Já, Olga Hepnarová
út 12.4. | 19.30 hodin
Drama/ČR,PL,Francie,SR, vstupné 110 Kč

Orel Eddie
so 16.4. | 17.00 hodin
Sportovní/ VB, USA,SRN, české titulky, 
vstupné 110 Kč

Queen: A night in Bohemia
so 16.4. | 19.30 hodin
Hudební, české titulky, vstupné 200 Kč

Kung fu Panda 3   3D
ne 17.4. | 17.00 hodin
Animovaný, USA, Čína, české znění, vstupné 
130 Kč

Spotlight
ne 17.4. | 19.30 hodin
Životopisný, USA, české titulky, vstupné 110 Kč

Kniha džunglí   3D
ne 24.4. | 17.00 hodin
Dobrodružný, USA, české znění, vstupné 
150 Kč

Jak básníci čekají na zázrak
ne 24.4. | 19.30 hodin
Komedie, ČR, vstupné 120 Kč

Nikdy nejsme sami
po 25.4. | 19.30 hodin
Drama, ČR, vstupné 110 Kč

Pátá vlna
út 26.4. | 19.30 hodin
Dobrodružný, Sci-fi, USA, české titulky, 
vstupné 110 Kč

Jak básníci čekají na zázrak
st 27.4. | 19.30 hodin
Komedie, ČR, vstupné 120 Kč

Kolonie
čt 28.4. | 19.30 hodin
Drama, SRN, Lucembursko, Francie, české 
titulky, vstupné 110 Kč

Vatikánská muzea  3D
so 30.4. | 17.00 hodin
Dokumentární, Itálie, české titulky, vstupné 
190 Kč

Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel
so 30.4. | 19.30 hodin
Dobrodružný, Švédsko, české titulky, vstup-
né 110 Kč
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Festival Kocianovo Ústí a Kocianova houslová soutěž 2016 se blíží

Také letos bude první polovina května v Ústí 
nad Orlicí patřit houslovému mládí a pozo-
ruhodným koncertům. Naše město přivítá 
účastníky již 58. ročníku mezinárodní Koci-
anovy houslové soutěže a umělce, kteří vy-
stoupí v rámci hudebního festivalu Kociano-
vo Ústí 2016. 
Soutěži houslových talentů bude již tradičně 
ve dnech 4. – 6. května 2016 patřit Základ-
ní umělecká škola Jaroslava Kociana. Mladí 
houslisté z Česka a dalších jedenácti zemí 
(mj. i z Kanady, Norska, Ruska nebo Mon-
golska), rozdělení do čtyř věkových katego-
rií, předvedou své umění před mezinárodní 
porotou. Tu opět povede houslový virtuos, 
primárius světoznámého Pražákova kvarte-
ta a pedagog pražské AMU Pavel Hůla. 

Hudební festival Kocianovo Ústí vstupu-
je do svého jedenáctého ročníku s novým 
uměleckým ředitelem. Stal se jím houslový 
virtuos Pavel Šporcl, jeden z nejžádanějších 
českých umělců, který díky svému umění, 
výrazné osobnosti i nekonvenčnímu vystu-
pování slaví úspěchy na nejvýznamnějších 
pódiích, u posluchačů všech generací. Pa-
vel Šporcl je zároveň i patronem Kocianovy 
houslové soutěže, jejímž laureátem se jako 
výrazný talent stal v roce 1986.
Hudební festival nabídne ve dnech 3. – 7. 
května pět koncertů. V nich se mj. představí 
výjimečný slovenský akordeonista Vojtěch 
Szabó nebo rumunský houslový virtuos 
a laureát Kocianovy houslové soutěže z roku 
1990 Alexandru Tomescu. Na koncertní pó-
dium samozřejmě vystoupí i Pavel Šporcl, 

ať již jako host při koncertech zmíněných 
umělců, tak jako sólista za doprovodu Co-
llegia českých filharmoniků. Součástí fes-
tivalového programu budou již tradičně 
zahajovací a závěrečný koncert Kocianovy 
houslové soutěže. Protagonistkou zahajova-
cího koncertu bude absolutní vítězka a lau-
reátka loňské soutěže Pavla Tesařová, která 
se představí společně s Komorní filharmonií 
Pardubice. Tečku za soutěží i festivalem pak 
udělá závěrečný koncert vítězů a laureáta 
letošní soutěže.
Podrobný program houslové soutěže i hu-
debního festivalu přinesou zvláštní plakáty 
i příští Ústecké listy, společně s dalšími po-
drobnostmi je najdete také na webových 
stránkách www.kocianovo-usti.com 
a www.klubcentrum.cz.

Taneční kurz pro mládež

KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí vyhlašuje 
TANEČNÍ KURZ pro mládež pod vedením 
Zdeňka Hejzlara a Petry Novotné
Kurz tance bude probíhat od září do prosin-
ce 2016 v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí. 
První lekce se koná v neděli 25. září 2016 od 
16 hodin. Celkem proběhne 10 lekcí (vždy 
v neděli 16.00 – 19.00 hod.), prodloužená 
a věneček. Kurzovné činí 1.400,- Kč. Přihláš-
ku je možno vyzvednout v kanceláři Klub-
centra v Ústí nad Orlicí, Lochmanova 1400, 
v Informačním centru MěÚ nebo si ji stáh-
nout na stránkách www.klubcentrum.cz. 
Vyplněné přihlášky a platba kurzovného se 
od 1. dubna přijímají v kanceláři Klubcentra. 

Městská knihovna

Za zvířátky na louku
5.4. | 16.00 hodin
Čtení a tvoření pro děti do 8 let. Prosíme 
o dobrovolný příspěvek 10 Kč na materiál

Deskové hry
6.4. | 15.30-17.30 hodin
Seznámení s moderními deskovými hrami 
pro všechny věkové kategorie

Co nás ve škole neučili
13.4. | 16.00-17.30 hodin
Jak se efektivně a snadno učit – pro žáky SŠ, 
VOŠ a VŠ

Do Turína nejenom za čokoládou 
13.4. | 18.00 hodin
Přednáška z cyklu Akademie volného času, 
přednáší doc. Marie Macková

Kateřina Zelinková: Léčba bez chemie
20.4. | 18.00 hodin
Seminář o sebeléčbě běžných nemocí bez 
chemie, informace o metodě Su-Jok

Výstava:
4. dubna – 28. května
Viktorka a vesmírná dobrodružství
Interaktivní výstava vychází z knihy komiksů 
Viktorka a vesmírná dobrodružství autorů 
Kláry Smolíkové a Honzy Smolíka. Výstavu 
připravilo nakladatelství Portál

Městské muzeum 

Městské muzeum v Ústí nad Orlicí Vás sr-
dečně zve na vernisáž trojice nových výstav, 
která se uskuteční 21. 4. od 17 hod. v Herny-
chově vile. Zahájíme výstavu Východočeští 
puškaři, seznamující nás s historií výroby 
zbraní v kraji doplněnou o ukázky dlouhých 
i krátkých palných zbraní. Dále bude možné 
zavzpomínat na dobu minulou při prohlídce 
výstavy Jak se slavil 1. máj. Sérii fotografií 

z manifestací v Ústí nad Orlicí doplní plakáty 
a předměty s dobovými hesly, které k osla-
vám neodmyslitelně patřily. Třetí z výstav 
nese název Podtatranský kraj a je sestavena 
z fotografie této úchvatné slovenské krajiny. 
Do 17. 4. 2016 pokračují výstavy Damascén-
ská ocel, Krajiny Karla Kindla a FOTO SLE-
ZÁK, Zmatené peníze budou k vidění do 
15. 5. 2016. Výstavu Východočeští puškaři 
a Podtatranský kraj můžete navštívit do 12. 
6., Jak se slavil 1. máj do 19. 6. 2016.

Těšíme se na Vaši návštěvu, 
za ústecké muzejníky Petra Zeidlerová

Velikonoční varhanní  
koncert

Římskokatolická farnost-děkanství vás 
srdečně zve na velikonoční varhanní kon-
cert, který se koná v neděli 10. dubna od 
16.30 v kostele Nanebevzetí Panny Ma-
rie v Ústí nad Orlicí. Účinkují posluchačky 
4. ročníku Církevní konzervatoře Opava: 
Alžběta Kubátová, Kateřina Filková – var-
hany, Barbora Dudková, Jitka Kysučanová 
– zpěv
Zazní skladby J. S. Bacha, F. Mendelssoh-
na –Bartholdy, P. Ebena, G. Cacciniho,  
C. Francka.

Vstupné dobrovolné.
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Malá scéna Ústí nad Orlicí - Program duben 2016

Výstava fotografií Mandić Mijata a Kle-
mentine, od 2. do 30. 4., vernisáž 3.4. 
v 18.00 hodin

Remember Karel Kryl
1.4. | 19.00 hodin
Hudebně – literární koláž ze známých písní 
národního barda Karla Kryla, včetně části 
stále ještě aktuálních fragmentů z esejů, 
fejetonů, glos, poznámek, úvah, ale i pasáží 
z osobní korespondence K. Kryla s Pavlem 
Foltánem z let 1992 až 1994. Vstupné 70 Kč 
/ studenti 50 Kč

Pošťácká pohádka
3.4. | 15.30 hodin
Představení podle Pošťácké pohádky Karla 
Čapka plné lidových písniček a loutek. Hraje 
Divadlo Karossa Praha. Vstupné 60 Kč / děti 
do 10 let 50 Kč

Povídání o cestách k pobřeží Severního le-
dového oceánu
6.4. | 19.00 hodin
O zážitcích z výprav za severní polární kruh - 
polostrovy Varanger a Nordkinn, Nordkapp 
bude povídat Jiří Chaloupka. Vstupné 50 Kč 
/ studenti 40 Kč

Zabijáci
7.4. | 19.00 hodin

Dánsko / 2014 / 119 min. / režie: Jussi Adler-
-Olsen 
Kodaňské oddělení otevře další z nedořeše-
ných případů a znovu do kin vnese všech-
ny prvky severské krimi, náladu i brutalitu. 
Vstupné 85 Kč / členové FK 65 Kč

Koncert ve znamení trojek
8.4. | 20.00 hodin
Duo Pick n´Bow, chce s lidmi, kteří mají rádi 
jejich hudbu oslavit několik trojek. Třetí rok 
fungování kapely, třetí koncert v Malé scéně 
a třicátý třetí rok působení jednoho ze čle-
nů zde na zemi. Můžete se těšit na příjemný 
akustický pop-rock v kavárně Malé scény.

Jeden svět 2016
9. – 16.4. | různé
Hledáme domov a s ním vlastní identitu. 
Tematické směřování festivalu letos vyply-
nulo z aktuálních událostí kolem příchodu 
uprchlíků do Evropy. Kvůli úrovni veřejné 
debaty jsme se však rozhodli nezaměřit po-
zornost na migranty, ale na nás samotné, 
kteří máme svůj domov a máme v něm nově 
příchozí přivítat. Více na www.spousti.cz

Večer s … Františkem Bečkou
17.4. | 18.00 hodin
Setkání s Františkem Bečkou nejen o umě-
leckém kovářství ….. Vstupné 50 Kč

Symbolismus a naivní malířství
19.4. | 18.00 hodin
To nejlepší z umění 19. století. Seznámení 
s řadou vynikajících osobností a směrů, kte-
ré posunuly vývoj umění dál nebo se na ně-

které záležitosti podívaly úplně novým úh-
lem pohledu. A proto pojďte na procházku 
uměním 19. století tentokrát s Klárou Skrb-
kovou.Vstupné 50 Kč / studenti 30 Kč

Život je zábavné drama
21.4. | 19.00 hodin
Scénické čtení Anny Matějkové, která před-
čítá své úvahy o životě za doprovodu hudby 
Davida Andrše, jehož bubnování sugestivně 
dokresluje čtené úvahy. Vizuální stránku 
a prezentaci kreativně ztvárňuje Veronika 
Vodičková. Vstupné 50 Kč / studenti 30 Kč

2016 Taxi Teherán
28.4. | 19.00 hodin
Irán /2015 / 82. min. / režie: Jafar Panahi
„Svoboda nepotřebuje taxametr.” Vítězný 
film Berlinale 2015 z ilegální dílny Džafara 
Panahího triumfuje nad politickou represí. 
Vstupné 85 Kč / členové FK 65 Kč

Malá scéna chystá v květnu další filmo-
vý maraton a jeho téma si můžete sami 
zvolit!!!
Proto pište, volejte!!!
Nabízíme témata:
1. Květen – měsíc lásky
2. Umění ve filmu
3. Žánrový maraton 
    (dobrodružno mysteriózní)

Kontakty: msuo@seznam.cz, 
tel.: 608 752 608

Pozvánka na filmový festival Jeden svět 

Od 9. do 16. dubna 2016 se v orlickoús-
tecké Malé scéně bude konat již osmý roč-
ník festivalu dokumentárních filmů o  lid-
ských právech Jeden Svět.
Pro diváky je připraveno 21filmů, které se 
pokusí naplnit letošní téma festivalu: Hle-
dání domova. Řada  filmů bude obohacena 
o  debaty s  hosty. Před nedělním snímkem 
Nemusíš s  láskou, stačí s  citem je připra-
ven speciální film To bude dobrý, natočený 
obyvateli Domova pod hradem Žampach. 
V  pondělí 11. dubna zveme na debatu s  ře-
ditelem organizace Člověk v  tísni Šimonem 
Pánkem a filosofem a sociologem Václavem 
Bělohradským na téma Migrace a my. V úte-

rý uvede českotřebovské Divadlo mezi světy 
charitativní představení: N. V. Gogol – Ženit-
ba. Výtěžek pomůže lidem postiženým válkou 
na Ukrajině. Zástupce spolku Svoboda zvířat 
přijede v sobotu 16. dubna debatovat k filmu 
V kožešině a přiveze výstavu Proti srsti.
Na Mírovém náměstí představí výstava „Pod-
nikáme jinak“ 17 českých projektů. V centru 
Nová louže provede výstava „Vyrobeno za 
každou cenu“ skutečnými příběhy čaje Lip-
ton, banánů Chiquita a  dalšími. Malá scéna 
představí výstavu „Lidé na okraji“. V kavárně 
v  Malé scéně budou k  vidění výstavy: Petr 
Jedlička – „My Češi“ a Josef Kuta - „21/08/68 
domov v ohrožení“. 

O výtěžek letošního festivalu se uchází sedm 
projektů v programu Ústí sobě! Všechny pro-
jekty jsou představeny na www.spousti.cz. 
Které uspějí, rozhodnou diváci svým hlasem. 
Vstupenky lze zakoupit u  pokladen obchod-
ního družstva KONZUM, celodenní a festiva-
lové pasy pak v Malé scéně. Na www.spousti.
cz je v provozu rezervační systém. 
Kompletní program festivalu naleznete na 
webu www.spousti.cz/js-2016/. 
Srdečně Vás zveme na festival Jeden svět.

SPOUSTI – Spolek pro organické Ústí
info@spousti.cz
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Sport

Klub přátel umění  
Ústí nad Orlicí

Srdečně zveme Vás i Vaše přátele do Galerie 
pod radnicí, kde bude vernisáží 1. dubna za-
hájena výstava

Jiří ŠTOURAČ – MALBA a KRESBA
Výstava potrvá v Galerii pod radnicí do 
24. dubna. Prohlédnout si ji můžete denně 
mimo pondělí, úterý až pátek 10-12, 14-17 
hodin, v sobotu a neděli 14-17 hodin.

***
V pátek 29. dubna bude v Galerii pod radnicí 
zahájena další výstava pod názvem 

Ivo KŘEN – Vstupovat do krajiny 
LINORYTY

Výstava bude veřejnosti přístupná do 29. 
května denně mimo pondělí, úterý až pátek 
10-12, 14-17 hodin, v sobotu a neděli 14-17 
hodin

 
si Vás dovoluje pozvat na 

 
 
v sobotu 30. dubna od 15 h  

 v  
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Výukový cvičební prožitkový 
kurz – Dno pánevní

Kurz správného a účinného procvičování 
pánevního dna bude probíhat v 6 lekcích po  
2 h v Ústí nad Orlicí každou sudou středu od 
6. dubna do 15. června 19 do 21 hod. Kur-
zovné 1200 Kč, senioři 800 Kč. Přihlášky se 
zálohou 200 Kč co nejdříve.
Nikdy není pozdě začít! Stojí to za námahu… 
Kontakty: katy.star@seznam.cz, 
tel.: 723 179 855, www.ksobe.cz

Mgr. Kateřina Magdaléna Kvochová

Zveme na kulturu v Ústí nad Orlicí 

Koncerty se konají v Kulturním domě v Ústí 
nad Orlicí

Mandrage /koncert
pá 1.4. | 20.00 hodin | cena 265 Kč

Wohnout /koncert
so 16.4. | 19.00 hodin | cena 260 Kč

Slobodná Europa, Plexis, The Fialky, Punk 
Floid, Existence nové doby
pá 29.4. | 18.00 hodin | 230 Kč

Petra Janů /koncert
pá 13.5. | 20.00 hodin | 260 Kč – 360 Kč

Tublatanka /koncert
so 21.5. | 19.00 hodin | 420 Kč

Předprodej vstupenek 
v Informačním centru v budově 
radnice, tel.: 465 514 111, 465 514 271, 
e-mail:ic@muuo.cz, www.ustinadorlici.cz

Skupinová cvičení v nemocnici

Rehabilitační oddělení Nemocnice Pardubic-
kého kraje, a.s., Orlickoústecké nemocnice 
oznamuje, že od dubna 2016 bude další cy-
klus cvičebních skupin pro děti a  dospělé. 
Cena jedné běžné lekce bude 70Kč. III. běh 
(10 lekcí - 700Kč) bude začínat v týdnu od 4. 
dubna 2016. Dle zájmu pak budeme pokračo-
vat na podzim 2016. Tělocvična je kapacitně 
omezena osmi místy. 
Podrobnější informace (termíny) jsou k dispo-
zici na tel.: 465 710 444 (recepce RHB). 

Předpokládaný rozpis cvičebních hodin: 
středa 14.30 – 15.30 hod. – dospělí 
čtvrtek 14 – 15 hod. – děti do 16 let
 15 – 16 hod. – dospělí
 16 – 18 hod. – cvičení pro těhotné

(informace gynekologie) 

MUDr. Radmila Dědková 
primářka rehabilitační odd. 

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. 
Orlickoústecké nemocnice 
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Powerjóga pro začátečníky 
i pokročilé

Přijďte vyzkoušet dynamickou formu jógy, 
kde si krásně protáhnete a posílíte celé tělo. 
Každé ÚTERÝ 17.30-18.30 v tělocvičně u ZŠ 
Štěpnice a každý ČTVRTEK od 18.00 - 19.00 
hodin - začátečníci, 19.00-20.00 - pokroči-
lí (Gymnázium UO,boční vchod). Dále Vás 
zvu na ČTVRTEČNÍ dopolední cvičení 9.00 
- 10.00 hodin v Medvídku, kde je možnost 
pohlídání dítěte v klubu Fialka. Další no-
vinkou je netradiční a zabávná forma jogy: 
ACROYOGA - párová akrobacie pro začáteč-
níky i pokročilé. Bližší info na tel: 602 245 
393, www.jogausti.webnode.cz, jogausti@
seznam.cz nebo na facebooku (skupiny: 
Powerjóga v Ústí, Acroyóga v Ústí). Těšíme 
se na Vás!!! Markéta Skalická, Bára Strnado-
vá a Marcel Skalický

Cvičení pilates

Posilovací cvičení s účinky na tvarování po-
stavy, posílení hlubokých stabilizačních sva-
lů, prevenci a nápravu bolestí zad.
Pondělí 18.15-19.15 hod. v gymnastickém 
sálku Gymnázia (boční vchod). S sebou: pod-
ložka, ručník. Vstup: 50 Kč. Info: Jana Špar-
linková, tel.: 777 087 220

Akce Junior klubu leteckých 
modelářů

Junior Klub Ústí nad Orlicí zve příznivce le-
teckého modelářství na soutěže, které pořá-
dá na letišti Aeroklubu v Ústí nad Orlicí.
V sobotu 23. dubna 2016 to bude již tradiční 
JARNÍ ÚSTECKOORLICKÁ, určená pro všech-
ny věkové kategorie. Létat se bude v katego-
riích H, V, A3, F1G, F1A. Dále v kategorii P 
30, jejíž absolutní vítěz obdrží putovní pohár 
Memoriálu Lubomíra Valčíka a v kategorii 
F1H, jejíž absolutní vítěz obdrží putovní po-
hár Memoriálu Vladimíra Matějů.
Další soutěží je PŘEBOR MLÁDEŽE PAR-
DUBICKÉHO KRAJE, který se bude konat 
v sobotu 14. května 2016. 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 usku-
teční 8. 10. 2016 v Kožlanech. 
Členové JUNIOR KLUBU děkují Městu Ústí 
nad Orlicí za dlouholetou finanční podporu. 
Ivan Kubový, DiS. předseda JUNIOR KLUBU 

Nábor do florbalového oddílu

FbK Orlicko – Třebovsko zve na nábor do 
florbalové přípravky pro ročníky 2008 – 
2010, který se koná v úterý od 16.00 do 
17.00 hodin v tělocvičně Na Štěpnici při ZŠ 
Komenského.
Kontakt: Josef Ludvíček, tel.: 603 590 494. 
sekretariat@fbkot.cz, www.bkot.cz
Přijímáme zájemce jak z České Třebové 
a Ústí nad Orlicí, tak i ze širokého okolí! Hra-
nice měst a obcí nejsou překážkou!

In-linová školička o letních 
prázdninách

Pro malé bruslaře pořádáme In-linovou 
školičku plnou her, smíchu a zábavy. Pro vel-
ký zájem pořádáme taktéž Bikovou školič-
ku, Adrenalinovou, Freestylovou školičku, 
příměstský zážitkový tábor, freestyle kolo-
běžky a bruslíme s angličtinou.

Příměstské tábory pro děti od 5 do 16 let
V červenci a srpnu vždy od pondělí do pátku 
od 8 do 16 hodin, v ceně svačinky, obědy, 
pitný režim, pojištění, návštěva aquaparku 
a závěrečné překvapení. Možnost zapůjčení 
bruslí i chráničů.
Bruslařům začátečníkům i pokročilým nabí-
zíme soukromé lekce in-line bruslení .

Přihlášky a další info na www.inlineusti.cz, 
market@inlineusti.cz či tel.č. 602 245 393

Markéta Skalická

Cvičení ve studiu FAYNFIT

Zveme na DOPOLEDNÍ lekce PILATES od 
9:00 hod. ve studiu FAYNFIT v nákupní gale-
rii Nová Louže, vhodné pro začátečníky i se-
niory. Pilates - bezbolestný pohyb ve všech 
směrech, rehabilitační cvičení, úleva od bo-
lavých zad, správné držení těla, posílení sva-
lů a tvarování postavy

Info: www.faynfit.cz, 
pavlina.dvoranova@gmail.com,
tel.: 732552850

Program „ST-AR Klubu na duben 

Dne 2. 4. vás zveme na turistický výlet „Ko-
joveckým údolím přes Floriána do České 
Třebové“. Délka trasy je do 15 km. Odjezd 
autobusu z nádraží ČSAD v 8.50 hod. Návrat 
do 17.00 hod.
Dne 9. 4. se koná turistický pochod z ka-
lendáře KČT „Vandr skrz Maló Hanó“. Trasa 
pochodu je z Moravské Třebové přes roz-
hlednu Pastýřka do cíle na hradu Cimburk 
v Městečku Trnávka, délka je 15 km. Sraz 

účastníků je v 6.25 hod. na novém nádraží, 
odjezd v 6.38 hod. Návrat do 18.00 hod. 
Dne 16. 4. se koná výlet „Po známých mís-
tech města Brna“. Délka trasy je do 12 km. 
Sraz účastníků je na novém nádraží v 7.25 
hod., odjezd v 7.38 hod. Návrat do 18.30 
hod. V případě nepříznivého počasí se akce 
nekonají. 
Informace: tel. 731 601 548, 
mail: starklub@post.cz, skříňka KČT.

Tomanovi

Kolem Pastvinské přehrady 

KČT v Ústí nad Orlicí pořádá v neděli 24. dub-
na 2016 31. ročník cyklojízdy „Kolem Past-
vinské přehrady“.
Start je mezi osmou a  devátou hodinou 
z Mírového náměstí v Ústí nad Orlicí. Trasy 
50 a  100 km vedou společně na Hejnice 
a  Žamberk. Padesátka pokračuje na Kláš-
terec, Pastviny, přes Letohrad pokračují do 
Ústí n.O. Cyklisté účastnící se stokilometro-
vé trasy zamíří přes Kunvald do Bartošovic, 

na Zemskou bránu, Čihák, České Petrovice, 
Mladkov, Pastviny, Bredůvku, Jablonné n.O., 
H. a  D. Čermnou (zde obdrží diplom a  turi-
stické materiály) a pokračují přes Petrovice 
a  D. Dobrouč do Ústí n.O. Cykloakce není 
závod, vítězí každý, kdo projede kontrolami 
v  Pastvinách a  D. Čermné. Samozřejmostí 
při podobných akcích je dodržování silnič-
ní vyhlášky, děti mladší patnáct let jedou 
v doprovodu dospělé osoby. Na Vaši hojnou 
účast se těší pořadatelé z KČT Ústí nad Or-
licí. Poděkování městu Ústí nad Orlicí, které 
každoročně akci finančně podporuje.
Dodržuj zákon 361/2000 o  pozemních ko-
munikacích!

MR
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Provozní doba duben 2016 

Den Datum Ranní plavání Plavání pro veřejnost
PÁ 1.4. 5:30 – 7:55 14:00 – 21:00
SO 2.4.  10:00 – 21:00
NE 3.4. 9:00 – 20:00
PO 4.4.  13:00 – 21:00
ÚT 5.4. 5:30 – 7:55 14:30 – 19:00
ST 6.4.  17:00 – 21:00
ČT 7.4. 5:30 – 7:55 14:00 – 21:00
PÁ 8.4. 5:30 – 7:55 15:30 – 21:00
SO 9.4.  10:00 – 21:00
NE 10.4. 9:00 – 20:00
PO 11.4. S A N I T Á R N Í D E N 
ÚT 12.4. 5:30 – 7:55 14:30 – 19:00
ST 13.4.  17:00 – 21:00
ČT 14.4. 5:30 – 7:55 14:00 – 21:00
PÁ 15.4. 5:30 – 7:55 14:00 – 21:00
SO 16.4.  10:00 – 21:00
NE 17.4. 9:00 – 20:00
PO 18.4.  13:00 – 21:00
ÚT 19.4. 5:30 – 7:55 14:30 – 19:00
ST 20.4.  17:00 – 21:00
ČT 21.4. 5:30 – 7:55 14:00 – 21:00
PÁ 22.4. 5:30 – 7:55 15:30 – 21:00
SO 23.4.  10:00 – 21:00
NE 24.4. 9:00 – 20:00
PO 25.4.  13:00 – 21:00
ÚT 26.4. 5:30 – 7:55 14:30 – 19:00
ST 27.4.  17:00 – 21:00
ČT 28.4. 5:30 – 7:55 14:00 – 21:00
PÁ 29.4. 5:30 – 7:55 14:00 – 21:00
SO 30.4. 10:00 – 21:00

Krytý plavecký bazén má právo na změnu provozních hodin pro veřejnost, 
na omezení relaxačního centra a ostatních atrakcí. Proto se raději včas informujte na tel.: 734 353 475

Relaxační centrum otevřeno v provozní době pro veřejnost, kromě každého Út a Čt od 16:00 hod.

Každé Út a Čt 16:00 – 19:00 hod. bude vyhrazena 1 plavecká dráha pro plavecký oddíl 

Každé Út 19:00 – 20:00 hod. kondiční plavání s trenérkou. 

Každé Út 20:00 – 21:00 hod. Aquaaerobic. 

Plavání pro těhotné St 13:30 – 15:00 hod.. Účast hlaste na tel. čísle: 465 710 243.

Nabízíme kurzy plavání kojenců a batolat a kurzy plavání dětí s rodiči.

Po 4. 4. a 18. 4. 2016 od 16:00 – 17:00 hod. budou pro veřejnost omezeny 2 plavecké dráhy.

V pátek 8.4.2016 se koná 7. ročník Turnaje ve vodním pólu.  
V případě zájmu přihlášky zasílejte na e-mail: kpb@tepvos.cz

Centrum RIO K2 Hiking, Indoor Cycling, TRX, Flowin, Kruhový trénink, Fitbox, 
rezervace: www.tepvos.cz/rezervace; kontakt: 777 673 359

Sauna (provozní doba)

Po 15:00 – 21:00 společná
Út 13:00 – 21:00 ženy
St 13:00 – 21:00 muži

Čt
13:00 – 17:00 ženy
17:00 – 21:00 muži

Pá 13:00 – 21:00 muži

So
14:00 – 18:30 ženy
18:30 – 21:00 společná

Ne     pouze (3., 10. 4. 2016) 14:00 – 20:00 společná
Saunování s rituály neděle 10. 4. 2016   

Zimní stadion 
(zimní provoz – provozní doba)

Ukončení zimního provozu proběhlo 20.3.2016. 
O termínu otevření letního provozu Vás budeme informovat na: www.bazenusti.cz
Děkujeme všem návštěvníkům za přízeň. Více informací na tel.: 608 553 305

Skatepark 
(provozní doba)

Pondělí 14:00 – 19:00
Úterý 14:00 – 17:30
Středa – pátek 14:00 – 19:00
Sobota – neděle 13:00 – 19:00

Polská 1360, 562 01 Ústí nad Orlicí 
 tel.: 465 524 254; 734 353 475
            /tepvos | www.bazenusti.cz

V Lukách 135, Ústí nad Orlicí 
tel.: (+420) 774 673 365 | www.bazenusti.cz

Zimní stadion, Q. Kociana, Ústí n. O. 
tel.: (+420) 608 553 305
www.bazenusti.cz
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• CESTOVNÍ AGENTURA VIA Lydie 
Sloupenská  
Pobytové dovolené a poznávací zájezdy na 
rok 2016 
Navštivte oblíbené destinace - Řecké 
ostrovy, Bulharsko, Španělsko, Chorvatsko, 
Rakousko, Itálie - jen od prověřených ces-
tovních kanceláří. Širokou nabídku najdete 
na webu: www.cavia.cz, tel. +420 733 781 
781 nebo osobně v kanceláři budova RC 
AKTIVA ( Rieter ) 2. patro  
Těšíme se na setkání s Vámi! 

• JESSI PSÍ SALON V ORDINACI MVDr. 
PIRKLA: 
STŘÍHÁNÍ, TRIMOVÁNÍ, KOUPÁNÍ, ČIŠTĚNÍ 
ZUBŮ ultrazvukem. AKCE pro nové 
zákazníky – 5. návštěva zdarma. Tel.: 
728 014 076, 602 431 141, Ježkova 1073, 
Ústí nad Orlicí, (pod divadlem).

• Autobusový zájezd do Chorvatska s 
odjezdem z ÚO,ČT 
• Baška Voda , Makarska, Omiš-Sumpetar, 
ubytování v apartmánech,  
možnost polopenze 

termín 1.7.-10.7.2016, cena Kč 6 400,- dítě 
do 12.let Kč 6 000,- 
• Sevení Itálie město Caorle autobusem s 
odjezdem z ÚO, ČT 
ubytování hotel Minerva** 200m od moře, 
termín: 22.7. - 31.7.2016 
Kč 7 900,-/os. 1.dítě do 12 let Kč 2 190,- 
2.dítě do 12 let Kč 5 300,- 
• Zájezd ORLÍ HNÍZDO a SALZBURG, odjezd 
z ÚO,ČT 
1-denní autobusem s průvodcem v sobotu 
11.6.2016 Kč 990,-/osoba 
• Drážďany + nákupy v PRIMARKU, odjezd 
z ÚO, ČT 
1-denní autobusem s průvodcem dne 
14.5.2016 Kč 650,-/os. 
• Chorvatsko autobusem z ÚO, ČT 
• Biograd na Moru penzion s chorvatskou 
polopenzí 
ubytování v ve 2,3 lůžkových pokojích, 
polopenze přímo v penzionu, 
termín: 19.8. - 28.8.2016 
cena Kč 8 490,-/os. dítě 5-12 let Kč 5 850,- 
dítě do 5 let Kč 2 500,-

Rieter CZ s.r.o. je součástí švýcarského koncernu Rieter, který je systémovým 
dodavatelem v oblasti textilního strojírenství.

Rieter CZ s.r.o.

Moravská 519
562 01 Ústí nad Orlicí
tel. 465 557 139
romana.vyhledalova@rieter.com

Vnímáme • Vytváříme • Investujeme 

Máte zájem si naši společnost prohlédnout? 

Neváhejte nás kontaktovat.

Zvažujete změnu zaměstnání? 
Chcete se o nás dozvědět více?

Navštivte stránky: www.rieter.jobs.cz

CZ009

• Klub skalničkářů PARDUBICE
vás srdečně zve na své prodejní výstavy 
skalniček roku 2016, které se konají v zahra-
dě Národního institutu pro další vzdělávání 
v Pardubicích, Za Pasáží 657 ve dnech:
Malá jarní výstava:  1.4. od 8.00 do 17.00 
hodin, Jarní výstava: 28. - 29.4. od 8.00 do 
17.00 hodin
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Poplatky za komunální odpad v roce 2016
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Město Ústí n.O. vydalo s účinností od 
1.1.2016 Obecně závaznou vyhlášku č. 
1/2015 o místním poplatku za komunální 
odpad). Výše poplatku je stanovena na 590 
Kč ročně na jednoho poplatníka (proti roku 
2015 se tedy zvyšuje o 40 Kč).
1) Místní poplatek za komunální odpad 
platí:
a) osoba,
- která má v obci trvalý pobyt,
- které byl povolen trvalý pobyt nebo pře-

chodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
- která pobývá na území ČR přechodně po 

dobu delší 3 měsíců,
- které byla udělena mezinárodní ochrana 

nebo dočasná ochrana.
Za osoby tvořící domácnost může poplatek 
platit jedna osoba. Za osoby žijící v rodin-
ném nebo bytovém domě může poplatek 
platit vlastník nebo správce. Je-li poplatník 
nezletilý, odpovídá za zaplacení jeho zákon-
ný zástupce. Nezaplatí-li poplatník nebo 
jeho zákonný zástupce, vyměří městský 
úřad poplatek zákonnému zástupci.
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví 
stavbu určenou k individuální rekreaci, byt 
nebo RD, ve kterých není hlášena k pobytu 
žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovída-
jící poplatku za jednu osobu. Tito poplatníci 
nemají nárok na osvobození.
2) Poplatek se platí bez vyměření a je splatný:
a) jednou splátkou, nejpozději do 31.5. ka-
lendářního roku, činí-li poplatková povin-
nost poplatníka, spol. zástupce domácnos-
ti, vlastníka nebo správce domu méně než 
3.000 Kč, 
b) ve dvou stejných splátkách, a to nejpoz-
ději do 31.5 a do 31.10. kalendářního roku, 
činí-li poplatková povinnost více jak 3.000 Kč
3) Poplatek je poplatník povinen uhradit 
bez vyzvání nejpozději v termínech uve-
dených v písm. a)-b) předchozího odstavce 
a to v hotovosti v pokladně MěÚ Ústí n.O., 
Sychrova 16, Ústí n.O. nebo bezhotovostně 
na účet města číslo
19-420611/0100, konst.symbol 1318, VS 
bude poplatníkovi, nebo
spol. zástupci sdělen telefonicky na čísle 
465 514 210, na žádost na el. adrese dole-
zalo@muuo.cz, nebo osobně v pokladně. 
Pro poplatníky, kteří hradili poplatek be-
zhotovostně v roce 2015 zůstává VS beze 
změny.
Platby budou přijímány v PO a ST od 8:00 
do 17:00, v ÚT, ČT a PÁ od 8:00 do 14:00. 
V pokladně je možné platbu provést hoto-
vostně i platební kartou.
4) Osvobození a úlevy:
Od poplatku je osvobozena osoba, která je 
umístěna do dětského domova pro děti do 3 
let věku, školského zařízení pro výkon ústav-
ní nebo ochranné výchovy nebo školského 
zařízení pro preventivně výchovnou péči na 

základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy, 
umístěna do zařízení pro děti vyžadující oka-
mžitou pomoc na základě rozhodnutí sou-
du, na žádost obecního úřadu obce s roz-
šířenou působností, zákonného zástupce 
dítěte nebo nezletilého, jako nezaopatřené 
dítě umístěna v domově pro osoby se zdra-
votním postižením na základě rozhodnutí 
soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální 
služby, nebo umístěna v domově pro osoby 
se zdravotním postižením, domově pro se-
niory, domově se zvláštním režimem nebo 
chráněném bydlení, ve výkonu trestu odnětí 
svobody a osoba, která je umístěna v poby-
tovém zařízení neuvedeném
v písm. a) až d) tohoto odstavce, která pro-
káže, že se ve městě trvale nezdržuje a sou-
časně hradí poplatek za komunální odpad 
v jiné obci nebo žije trvale v jiném státě.

Úleva ve výši 50% poplatku se poskytuje 
poplatníkům, kteří pobývají v zařízení pro 
přechodné ubytování a tuto skutečnost pro-
káží.
Nárok na úlevu od poplatku má poplatník 
(pokud není osvobozen), který je zapojen 
do systému třídění komunálního odpadu 
a shromažďuje komunální odpad do sběr-
ných pytlů, a to ve výši 10 Kč za odevzdaný 
sběrný pytel. Úlevu lze uplatnit v následují-
cím kalendářním roce. Maximální výše úlevy 
z celkové výše poplatku je 200 Kč za osobu 
a rok.
Pokud nebude poplatek zaplacen včas 
nebo ve správné výši, vyměří MěÚ popla-
tek platebním výměrem a zvýší včas neza-
placený poplatek na dvojnásobek!!!

Ing. Jozef Polák
vedoucí finančního odboru
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AKTUÁLNÍ INFORMACE K SLEVOVÉMU SYSTÉMU PY  PAPÍRU A 
NÁPOJOVÝCH  
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AKTUÁLNÍ INFORMACE K SLEVOVÉMU SYSTÉMU PYTLOVÉHO SBĚRU 
PLASTU PAPÍRU A NÁPOJOVÝCH KARTONŮ!
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Zmodernizované pracoviště 
na vyšetření cév

Na slavnostním otevření modernizovaného 
pracoviště na vyšetření cév, takzvané angio-
grafie, se v pátek 19. února v Orlickoústecké 
nemocnici sešli lékaři s vedením nemoc-
nice a zástupci Pardubického kraje a také 
starostové měst našeho regionu. Projekt 
modernizace financoval Pardubický kraj za 
pomoci Regionálního operačního programu 
Severovýchod částkou 11,5 milionu korun, 
další půlmilion přidala nemocnice ze svého 
rozpočtu.
V Orlickoústecké nemocnici mají lékaři 
s prováděním výkonů na cévním řečišti bo-
haté zkušenosti, uskutečnili už více než 3100 
zákroků. Nyní získali nový přístroj na zobra-
zování cév, takzvanou angiolinku, díky které 
budou moci rozšířit rozsah výkonů na cévách 
také u pacientů s komplikovaným onemoc-
něním.

Ústecká 21 po čtyřech letech 
ožívá

Autoklub Ústí nad Orlicí v posledním květno-
vém týdnu obnoví tradici a uspořádá Ústec-
kou 21. V jejím čele ale nebude stát již Miro-
slav Urban, ale Jiří Janák.
Po dlouhých peripetiích s opravou vozovky 
a odkoupením pozemků od křižovatky na 
Řetovou směrem na Andrlův chlum se díky 
spolupráci Města Ústí nad Orlicí podařilo 
téměř nemožné. Sousední obce přikývly na 
odkup pozemků, na kterých se silnice s 21 
zatáčkami nachází a zanedlouho začne opra-
va komunikace.
Poté již nebude nic bránit startu Mezinárod-
ního Mistrovství ČR soudobých vozidel, Mis-
trovství ČR historických vozidel Česká trofej 
a MaverickRescue Euro Cup 2016. Sobotní 
závod se pojede jako Memoriál Miroslava 
Urbana, nedělní pak jako Memoriál Otakara 
Krámského.

Stromoucha hledalo  
pět stovek turistů

Tradičně se první březnovou sobotu šel již 
16. ročník pochodu pro malé i velké „Hledá-
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ní Stromoucha“. Pochod, který pořádá Sbor 
pro záchranu hradu Lanšperka, je rozdělen 
na šest tras v délkách 10, 15, 25, 35, 50 km 
a trasu hvězdicovou. Start a cíl pochodu byl, 
jako každý rok, U Skoby v Ústí nad Orlicí. 
Kontrolní stanoviště pro všechny trasy bylo 
v Hostinci na Podhradí přímo pod zříceninou 
hradu Lanšperka. Zde každý účastník dostal 
kontrolní razítko od samotného Stromoucha 
a mohl se také občerstvit.
Letošního ročníku se účastnilo celkem 506 
turistů. Nejvíce, 188 účastníků šlo 10 km 
dlouhou trasu a 185 jich šlo 15 km. Účastníci 
pochodu přijeli z Prahy, Náchoda, Havlíčkova 
Brodu, Nového Města nad Metují a řady dal-
ších měst z celé republiky. Hojná byla také 
účast domácích turistů. 

Velikonoční výstava  
pod radnicí

V úterý 8. března byla v Galerii pod radni-
cí zahájena tradiční velikonoční výstava, 
kterou zde pořádal Český červený kříž Ústí 
nad Orlicí. Práce svých žáků, klientů nebo 
členů vystavovaly mateřské a základní školy 
a řada dalších organizací. Vybrat jste si mohli 
z nepřeberného množství velikonočních vý-
robků, dekorací, kraslic, pomlázek, perníčků 
i netradičních velikonočních výrobků. 

Dětský karneval  
MC Medvídek

Velký maškarní karneval pro děti připravi-
lo ve čtvrtek 10. března v Kulturním domě 
v Ústí nad Orlicí Mateřské centrum Medví-
dek. Kromě tradičních masek víl, princezen, 

pirátů a kovbojů bylo možné zahlédnout 
například popeláře nebo řidiče metra a řadu 
dalších kostýmů. Pro děti byl připraven bo-
hatý program plný písniček a soutěží a také 
bohatá tombola. Karneval si nenechalo ujít 
na 8 desítek dětí s rodiči.

Filmový festival expediční 
kamera

Letos popáté zavítal do Ústí nad Orlicí Fil-
mový festival Expediční kamera. Dům dětí 
a mládeže DUHA jej připravil v sobotu 12. 
března v klubu Popráč. Program festivalu je 
složen z promítání cestopisných a expedič-
ních filmů.
Ve více jak 200 českých a slovenských měs-
tech jsou od února do dubna k vidění ty nej-
lepší české i zahraniční filmy uplynulé sezó-
ny, vítězné snímky z různých mezinárodních 
festivalů. Expediční kamera je o skutečném 
životě, divoké přírodě, extrémních zážitcích, 
výkonech i sportech.

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


