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PERLA 01, ZPŘÍSTUPNĚNÍ STARÉHO HŘBITOVA,
PŘEMÍSTĚNÍ AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ
Vážení spoluobčané, během uplynulého
měsíce jsem byl vícekrát dotazován na Perlu 01, na projekt propojení Kostelní uličky
s ulicí Husovou přes prostor bývalého starého hřbitova u kostela Nanebevzetí Panny
Marie a na záměr možného přemístění autobusového nádraží. V květnovém úvodníku tedy na tyto dotazy stručně reaguji.
Investiční příprava, týkající se revitalizace
území bývalé Perly 01, nabírá na intenzitě
a ústecká veřejnost se v následujících měsících bude moci sama zapojit do diskuse
nad předloženým záměrem. V současné
době se dopracovává návrh regulačního
plánu pro celý brownfield Perly, který řeší
funkční vymezení ploch a objektů. Veřejné
projednávání bude zahájeno po dokončení
hlukové studie v červnu, kdy se s návrhem
seznámí také zastupitelstvo našeho města.
Současně s regulačním plánem je řešena
programová náplň využití Perly. Mezi stěžejní aktivity projektu patří umístění Domu
dětí a mládeže Duha a vytvoření zázemí
pro tzv. „textilmanii“. Tento pracovní název
v sobě obsahuje činnosti a aktivity související se Střední školou uměleckoprůmyslovou a její nabídkou ateliérů a startovacích
dílen pro veřejnost, dále IQ centrum celoživotního vzdělávání, interaktivní muzeum
textilu, galerie, víceúčelový společenský sál,
zázemí pro příspěvkové organizace města
a informační centrum. Oficiální a zároveň
i marketingový název projekt teprve získá.
Důležité v této fázi přípravy je, že zároveň
s regulačním plánem schválila rada města
také zpracování podrobného investičního
záměru včetně propočtu stavebních nákladů. To jsou povinné přílohy žádosti o dotace ze zdrojů strukturální fondů EU IROP
pro období 2014-2020. Žádosti o dotace se

budou přijímat pravděpodobně na přelomu
letošního roku a díky včasné připravenosti
města se zvyšuje reálná možnost získání nezbytných dotačních prostředků. Navrhované řešení nové Perly poskytuje také prostor
pro podnikatele ve službách a v drobné výrobě, umožní výstavbu bytů a samozřejmě
nebude chybět nezbytné parkování. Vážení
spoluobčané, jsem přesvědčen, že společným úsilím se nám podaří Perlu přeměnit
ve skutečnou perlu nejen našeho města, ale
také širokého okolí.
Druhým dlouhodobě připravovaným projektem je revitalizace centra městské památkové zóny, který představuje zpřístupnění starého hřbitova za kostelem. Jedná
se de facto o propojení ústeckého náměstí
s Roškotovým divadlem přes nejhodnotnější pozemky v centru města, které jsou ve
vlastnictví Římskokatolické farnosti – děkanství Ústí nad Orlicí. Záměr města není
nový, vždy se v určitém čase objevil, ale také
vždy zapadl a nikdy se nestal pro město prioritou. Přestože důvody byly různé, většinou převažoval ten nejzásadnější a tím byla
neochota města dořešit podmínky investice
a spolupráce na projektu s vlastníkem pozemků. Od roku 2011 dostával záměr postupně jasně definované parametry, rozsah
a časový harmonogram. V roce 2012 byla
radou města schválena smlouva o spolupráci mezi městem a děkanstvím a na jejím
základě zpracována architektonická studie.
V letech 2013 a 2014 byla dokončena nezbytná projektová dokumentace a na stavbu
bylo vydáno stavební povolení. Završením
dosavadní spolupráce je uzavření Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za
účelem realizace uvedeného projektu. Tato
smlouva byla schválena v červnu loňského

roku Zastupitelstvem města Ústí nad Orlicí. Smlouva obsahuje závazek smluvních
stran realizovat projekt nejpozději do konce roku 2018 a to zejména prostřednictvím
finančních dotací z rozpočtu města a dotací z vyšších rozpočtů (např. Pardubického
kraje, Ministerstva kultury, Ministerstva
životního prostředí nebo příslušných dotací EU). Doposud provedené práce v celkové výši 4,37 mil. Kč představovaly obnovu
krovu a výměnu střešní krytiny střechy kostela a obnovu ohradní zdi. Na financování
byly využity dotace Ministerstva kultury
(1,845 mil. Kč), města Ústí nad Orlicí (1,44
mil. Kč), Pardubického kraje (200 tis. Kč)
a vlastní podíl ŘK farnosti ve výši 885 tis.
Kč. V letošním roce by měly stavební práce
pokračovat a realizace projektu je logicky
zveřejněna také v Programovém prohlášení koalice vzešlé z loňských komunálních
voleb. Dokončení započatého díla je mimo
jiné i respektování a naplnění smlouvy
schválené zastupitelstvem města.
Vážení spoluobčané, uvedené záměry jsem
v březnu osobně představil hejtmanovi
Pardubického kraje JUDr. Netolickému,
kterého oba projekty zaujaly. Podrobně se
seznámil s podklady, obě místa navštívil
a přislíbil svoji následnou podporu v rámci
další propagace a prezentace.
Možné přemístění autobusového nádraží
do prostoru před hlavní železniční stanici
vyvolalo zbytečné emoce a reakce. Stávající nádraží, které se nachází přímo v centru
města, zajišťuje sice snadnou dostupnost,
rozhodně však svým uspořádáním ani vybavením nevyhovuje současným požadavkům a možnostem.
pokračování na str. 2
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dokončení ze str. 1
Díky odstavovaným autobusům mimo odjezdové časy zabírá velmi cennou plochu,
která by mohla být využívána mnohem účelněji. Snahou města je ve spolupráci s vlastníkem realizovat vhodnou úpravu stávající
lokality a redukovat nástupiště na pouze
nezbytný počet. Tím by mohlo v budoucnosti dojít buď k přesunu, nebo k rozšíření
stávajícího parkoviště před budovu pošty,

volných plochách před vlakovým nádražím,
které jsou ve vlastnictví města.
Vážení spoluobčané, svůj úvodník zároveň
využívám k pozvánce do Malé scény, kde se
ve středu 20. května od 17 hodin uskuteční jarní setkání vedení města s veřejností.
Zde bude dostatečný prostor na poskytnutí
podrobnějších informací k uvedené problematice.
Petr Hájek, starosta města

k rozšíření zelených ploch a k celkové kultivaci prostoru přímo navazujícího na Perlu.
Záměrem města je tedy ze současné podoby autobusového nádraží vytvořit výstupní a nástupní stanici, na kterou by dálkové
a regionální linky pouze zajížděly tak, aby
byla cestujícím zachována bezprostřední
dostupnost centra města. Samozřejmě toto
řešení je podmíněno právě vybudováním plnohodnotného autobusového terminálu na

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ S VEŘEJNOSTÍ
Vedení města Ústí nad Orlicí Vás srdečně zve na setkání s veřejností, které se uskuteční ve středu 20. května v 17:00 hodin
v Malé scéně v Ústí nad Orlicí.
Na Vaše připomínky, náměty a dotazy budou připraveni odpovídat: starosta města Petr HÁJEK, místostarosta Jiří PRECLÍK
a neuvolnění místostarostové Ing. Michal KOKULA a Matouš POŘICKÝ.

PROJEKT „ÚSTÍ NAD ORLICÍ –
MĚSTO MNOHA MOŽNOSTÍ“
Město Ústí nad Orlicí ukončilo k 31.3.2015
realizaci mikroprojektu, jehož cílem bylo vydání propagačních tiskovin o Ústí nad Orlicí.
Vznikla brožovaná kniha o městě Ústí nad
Orlicí a informační letáky zaměřené na historii města, na aktivity seniorů a rodin s dětmi. Dále byla vydána mapka města a pořízeny drobné propagační předměty.
Na začátku letošní turistické sezóny jsou
nové tiskoviny k dispozici návštěvníkům
v informačním centru města v budově radnice. Všechny letáky byly vydány v českém,
anglickém, německém a polském jazyce.
Tento projekt je spolufinancován z česko-polského Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis OPPS ČR – PR 2007 – 2013.

ZÁMĚR PRODEJE BYTŮ DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ
Byt č. 6 o velikosti 2+1 v Knapovci č.p. 6, Ústí nad Orlicí - Knapovec o celkové podlahové
ploše bytu včetně příslušenství 78,53 m² (z toho místnosti 64,74 m², sklepy a kotelna 13,79
m²). Byt se nachází v 2. nadzemním podlaží. Minimální kupní cena je stanovena ve výši
160.000,- Kč.
Byt č. 1 o velikosti 2+1 v ulici Sokolská 64, Ústí nad Orlicí - Kerhartice o celkové podlahové ploše bytu včetně příslušenství 49,69 m². Byt se nachází v 1. nadzemním podlaží.
Minimální kupní cena je stanovena ve výši 200.000,- Kč.
Byt č. 8 o velikosti 1+1 v ulici Jilemnického 74, Ústí nad Orlicí o celkové podlahové ploše
bytu včetně příslušenství 36,45 m² (z toho sklep 1,65 m²). Byt se nachází ve 3. nadzemním
podlaží. Minimální kupní cena je stanovena ve výši 350.000,- Kč.
Byt č. 4 o velikosti 1+1 v ulici Hřbitovní 756, Ústí nad Orlicí o celkové podlahové ploše
bytu včetně příslušenství 48,42 m². Byt se nachází ve 2. nadzemním podlaží. Minimální
kupní cena je stanovena ve výši 350.000,- Kč.
Bližší informace o podmínkách prodeje a náležitostech nabídky získáte na úřední desce Městského úřadu v Ústí nad Orlicí, na elektronické úřední desce na www.ustinadorlici.cz v sekci
úřad - úřední deska nebo majetkoprávní záležitosti,
na e-mailové adrese: polakovi@muuo.cz nebo na tel. 465 514 262 (vyřizuje E. Polakovičová).

ZÁMĚR PRODEJE STAVEBNÍCH POZEMKŮ
Město Ústí nad Orlicí tímto zveřejňuje záměr prodeje níže uvedených stavebních pozemků k výstavbě rodinných domů v souladu s regulačním plánem obytné plochy
U Letiště.
STAVEBNÍ POZEMEK Č. 5 o výměře
2147 m²
Stavební pozemek č. 5 tj. p.p.č. 923/205
(o výměře 250 m²) a p.p.č. 923/189 (o výměře 1.897 m²) vše v obci a k.ú. Ústí nad
Orlicí.
STAVEBNÍ POZEMEK Č. 6 o výměře
1.988 m²
Stavební pozemek č. 6 tj. p.p.č. 923/190
(o výměře 1395 m²), p.p.č. 923/219 (o výměře 316 m²) a p.p.č. 1044/3 (o výměře 277
m²) vše v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí.
STAVEBNÍ POZEMEK Č. 7 o výměře
1986 m²
Stavební pozemek č. 7 tj. p.p.č. 923/192
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o výměře 1986 m² v obci a k.ú. Ústí nad
Orlicí.
STAVEBNÍ POZEMEK Č. 9 o výměře
1983 m²
Stavební pozemek č. 9 tj. p.p.č. 923/194
o výměře 1983 m² v obci a k.ú. Ústí nad
Orlicí.
STAVEBNÍ POZEMEK Č. 10 o výměře
1985 m²
Stavební pozemek č. 10 tj. p.p.č. 923/195
o výměře 1985 m² v obci a k.ú. Ústí nad
Orlicí.
STAVEBNÍ POZEMEK Č. 11 o výměře
1989 m²
Stavební pozemek č. 11 tj. p.p.č. 923/196
o výměře 1989 m² v obci a k.ú. Ústí nad
Orlicí.
STAVEBNÍ POZEMEK Č. 12 o výměře
1899 m²
Stavební pozemek č. 12 tj. p.p.č. 923/197
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o výměře 1899 m² v obci a k.ú. Ústí nad
Orlicí.
Část stavebního pozemku je dotčena bezpečnostním pásmem VTL plynovodu.
STAVEBNÍ POZEMEK Č. 14 o výměře
2012 m²
Stavební pozemek č. 14 tj. p.p.č. 923/199
o výměře 2012 m² v obci a k.ú. Ústí nad
Orlicí.
Část stavebního pozemku je dotčena bezpečnostním pásmem VTL plynovodu.
Všechny uvedené stavební pozemky jsou
zatíženy věcným břemenem ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Děčín spočívajícím v umístění pilíře nízkého napětí
pro přípojku elektrické energie. Se zájemci
je uzavírána kupní smlouva s věcným předkupním právem do doby získání příslušného povolení k užívání stavby rodinného
domu na stavebním pozemku.
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MINIMÁLNÍ KUPNÍ CENA STAVEBNÍCH POZEMKŮ je stanovena ve výši 950 Kč/m².
Záměr prodeje je zveřejněn na elektronické úřední desce, na internetových stránkách www.ustinadorlici.cz v sekci úřad – úřední deska a na
internetových stránkách www.ustinadorlici.cz v sekci úřad - majetkoprávní záležitosti. Bližší informace je možné získat na e-mailové adrese:
polakovi@muuo.cz nebo na tel. 465 514 262 (vyřizuje E. Polakovičová).

KLÍČOVÉ ZMĚNY OD 1. LEDNA 2015 V SOUVISLOSTI
S NOVELOU ZÁKONA Č. 56/2001 sb., O PODMÍNKÁCH
PROVOZU VOZIDEL NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
JEDNA ŽÁDOST, JEDNA NÁVŠTĚVA,
JEDEN ÚŘAD
1) Změnu provozovatele auta v registru vyřídíte na úřadě, který je místně příslušný
z pohledu prodávajícího.
2) Jako prodávající a kupující podáváte na
úřad jen jednu společnou žádost. Formulář je ke stažení na www.mdcr.cz
nebo na webech samospráv.
3) Na úřad můžete přijít společně nebo
jen jeden z vás. Nepřítomný však musí
zmocnit plnou mocí s úředně ověřeným podpisem toho, kdo na úřad půjde
(v případě podání žádosti elektronickou formou stačí ověřený elektronický
podpis). Ověření je nejsnazší vyřídit na
Czechpointu. Další možnost je zmocnit
k vyřizování celé věci třetí osobu.
NEZBYTNÉ DOKLADY A DOKUMENTY:
- Občanský průkaz či jiný doklad totožnosti
(doklad o pobytu – pouze pro cizince)
- Žádost o změnu vlastníka nebo provozovatele vozidla v registru silničních vozidel
- Doklady k vozidlu (technický průkaz +
osvědčení o registraci vozidla)
- Doklad o pojištění vozidla (tzv. zelená karta)
- Protokol o evidenční kontrole silničního
vozidla
POZOR NA POLOPŘEVODY, HROZÍ
VYŘAZENÍ AUTA Z PROVOZU!
Pokud vlastníte vozidlo, které je v Centrálním registru vozidel pouze odhlášeno
předchozím provozovatelem, musíte podat
na úřad do 30. června 2015 žádost o zápis
vlastníka a provozovatele do registru silničních vozidel. Pokud žádost nepodáte, vozi-

dlo administrativně zanikne a už nepůjde
přihlásit.
K ŽÁDOSTI SE DOKLÁDÁ:
- Občanský průkaz či jiný doklad totožnosti
- Doklady k vozidlu (technický průkaz
+ osvědčení o registraci vozidla)
- Doklad o pojištění vozidla (tzv. zelená
karta)
- Protokol o evidenční kontrole silničního
vozidla
- Doklad o platné technické prohlídce
- Plnou moc s ověřeným podpisem pokud
se neúčastníte vyřizování osobně
NAHLÁŠENÍ VYŘAZENÉHO VOZIDLA DO KONCE ROKU 2015
Pokud vlastníte auto, které bylo dočasně
vyřazeno z provozu před 30. červnem 2013
(je v depozitu), musíte přijít do konce roku
2015 na úřad a sdělit, kde vozidlo je a jaký
je účel jeho využití. Pokud termín nestihnete, vozidlo administrativně zanikne a už
nepůjde přihlásit. V pozdějších případech
dočasného vyřazení (po polovině roku
2013) máte rovněž povinnost nahlásit údaje o vozidlu, avšak nehrozí administrativní
zánik vozu, nýbrž finanční sankce.
Máte-li vozidlo odhlášené předchozím provozovatelem a zároveň dočasně vyřazené
z provozu, musíte podat na úřad žádost
v kratší z obou lhůt – do 30. června 2015.
Rozhodující je skutečnost, že úřad nezná
vlastníka (viz polopřevody).
Další informace o změnách v převodech
a přihlašování silničních vozidel na
www.mdcr.cz
Zdroj Ministerstvo dopravy ČR

OBNOVA ZELENĚ V ROCE 2015
Rok 2015 bude v Ústí nad Orlicí ve znamení výrazného doplnění a obnovy veřejné zeleně
na území města. V souvislosti s finalizací prací na železničním koridoru plánuje zhotovitel
(SŽDC) na jaře 2015 dostát své povinnosti vysadit náhradní výsadbu za pokácené stromy
a keře podél železnice. Již v roce 2010 byla projednána a dána povinnost rozhodnutím orgánu ochrany přírody do konce stavby (stavební povolení do 31.12.2015) za tuto zmařenou
zeleň vysadit na určených plochách na území města 508 ks nových stromů a 15075 ks keřů.
Město Ústí nad Orlicí tak bude moci bezplatně doplnit, nebo regenerovat velké množství
zeleně. Pro koncepční umístění získané zeleně jsme v zimním období 2014-2015 připravili pro SŽDC vysazovací plány a podle nich připravili jednotlivé lokality pro výsadbu. Na
webových stránkách města se můžete s podklady dle jednotlivých lokalit seznámit. Odkaz:
www.ustinadorlici.cz/udalosti/?o=novinka-2381 . „Staveniště“, tedy jednotlivá veřejná prostranství byla protokolárně SŽDC předána 27.3.2015. Vysazovat se bude v lokalitách: Ústí
- Sídliště v Podměstí, Ústí - V Lukách, Ústí – Cihlářská, Ústí – Špindlerova, Ústí – sídliště
Štěpnice, Ústí – u nádraží kolem Orlice, Ústí – u divadla, Hylváty - hřbitov, Hylváty - park
za garážemi, Hylváty - sídliště, Hylváty - v ulici Pod Lesem, Kerhartice - u hřiště a bytových
domů.
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MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ
UKLÍZELO O CELONÁRODNÍ
AKCI „UKLIĎME ČESKO „
Město Ústí nad Orlicí se přidalo jako organizátor k dobrovolnické akci „Ukliďme Česko“,
která se uskutečnila 18.4.2015. Z původně
zamýšlené jednodenní akce se díky velkému zájmu stal vlastně téměř úklidový týden!
Ten započal středou a úklidem místní části
organizovaným ZŠ v Kerharticích, kde žáci
a učitelé sesbírali 10 pytlů odpadu. Ve čtvrtek
se přidala Zdravotní škola a ZŠ Bratří Čapků, kdy žáci naší „základky“ na přírodovědné vycházce shromáždili v okolí cyklostezky
a na břehu Tiché Orlice mezi Černovírem
a Lanšperkem plnou multikáru pytlů. V pátek uklízela ZŠ Třebovská a především MŠ Na
Výsluní s rodiči, odkud se v sobotu odvezly
dvě vrchovaté multikáry pytlů! Příklad našich
škol na akci organizovanou městem v sobotu,
přilákal cca 30 úředníků, dva místostarosty,
zastupitele, jejich rodiny a další občany. Připojili se hojně i desítky dobrovolníků a dobrovolných hasičů ve všech okrajových částech
Ústí nad Orlicí. Z města včetně Černovíra se
svezlo 8 naplněných multikár pytlů a přívěsným vozíkem bylo navoženo cca 1,5 kontejneru pytlů. Hasiči v Hylvátech překvapili
úklidem parku a okolí školy natolik, že jsme
zde raději rovnou operativně přistavili kontejner, který se naplnil bioodpadem. Bylo tak
vyčištěno okolí hřbitova, cyklostezka, břehy
Tiché Orlice, Wolkerovo údolí, okolí letiště
a Černovíra, Hylváty a centrum Knapovce.
Kromě spousty plastu, skla, železa, se odklidily pneumatiky z aut i motocyklů, vyhozené matrace, koberce, několik „zánovních“
bot, ale i kuriózní nálezy jako byla televize
a jedna „zánovní“ sjezdová lyže včetně vázání. Nemůžeme zapomenout i na vyčerpávající pomoc s odvozem nasbíraného odpadu
firmou Tepvos s.r.o. Díky všem bylo kolem
14:00 všude čisto a odpad bezpečně uložen
ve sběrném dvoře. Příroda děkuje všem, co
pomohli, „svým jarním rozpukem“, za organizátory se k ní přidáváme i my a těšíme se
na další ročník.

KRÁTKÉ ZPRÁVY ZE
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
HLODAVCI : 9.-13.4. proběhla ve městě jarní preventivní část deratizace. Byly ošetřeny
budovy města, některé soukromé budovy
dle požadavků majitelů s výskytem hlodavců
a především ohniska výskytu na veřejných
prostranstvích. Všude byly umístěny informační cedulky, nebo na budovách samolepky. Díky pravidelné celoplošné deratizaci,
která se již mnoho let ve městě provádí, se
drží stavy hlodavců na nízké úrovni. Budeme
ale rádi, pokud občané zaznamenají v jarních
a letních měsících někde zvýšený výskyt,
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když nás budou o místech informovat (kopecky@muuo.cz). Budeme
tak moci přesněji naplánovat podzimní celoplošnou deratizaci.
KOMPOSTÉRY: Ze zimní dotazníkové akce o zacházení občanů s bioodpadem vyplynulo, že 2/3 dotázaných by preferovali bezplatné zapůjčení kompostéru, v případě získání dotace na jejich pořízení. Proto,
jsme spolu s ostatními obcemi v okolí zažádali prostřednictvím Mikroregionu Ústecko-Třebovsko o dotaci pro město Ústí nad Orlicí na
pořízení 800 ks kompostérů o objemu 900 l. Pokud budeme s žádostí
úspěšní, což zjistíme během léta, tak věříme, že uspokojíme nejen ty,
kdo se již vyslovili v dotazníku. Nadále budeme aktuálně informovat.

WEBOVÁ APLIKACE – KONTROLA
VOZIDEL „V PŘEVODU“.
Ministerstvo dopravy vytvořilo webovou aplikaci prostřednictvím, které si lze ověřit, zda je u vozidla správně zapsán vlastník
vozidla, vozidlo není v tzv. „polopřevodu“. Aplikace je dostupná na webové adrese: www.dokonceteregistraci.cz Kontrolu lze
provést na základě vložení čísla osvědčení o registraci vozidla.
Po potvrzení jsou sděleny informace, zda je registrace vozidla
dokončena nebo je nutné registraci dokončit, tj. zapsat vlastníka
vozidla k určitému datu. Součástí aplikace jsou také údaje o počtu vozidel „v převodu“. Informace o vozidlech jsou k datu 12.
dubna 2015 a dále se budou pravidelně aktualizovat.
Ing. Marcel Klement, vedoucí odboru dopravy, silničního hospodářství a správních agend

Mgr. Tomáš Kopecký - odbor životního prostředí
Městského úřadu Ústí nad Orlicí,
Jiří Preclík - místostarosta města Ústí nad Orlicí
a gestor životního prostředí

ORLICKOÚSTEČTÍ HASIČI ABSOLVOVALI
VÝCVIK NA PRAŽSKÉM LETIŠTI
Dne 7.3.2015 , se jednotka SDH Ústí nad
Orlicí I (stanice naproti hlavní poště) zúčastnila výcviku u podnikových hasičů
HZS letiště Václava Havla v Praze v počtu
9 hasičů.
V 8:00 hodin jsme se již hlásili na vrátnici,
kde každý prošel vstupní prohlídkou přes
rentgenový rám a zkontrolován byl také
náš vůz. Poté jsme byli seznámeni s celkovým průběhem návštěvy, výcviku, ukázek
techniky atd.
První část byla zaměřena na praktický výcvik v IDP (Izolovaný dýchací přístroj),
která byla rozdělena na dvě sekce. Nejprve
se jednalo o fyzický test, kde bylo potřeba
vystoupat po nekonečném žebříku cca 30m
vysoko. A po té trenažér kladiva o hmotnosti 20 kg, kde bylo potřeba udělat 50
úderů! Na první pohled se to zdá jako lehký úkol, ale v kompletní výstroji a výzbroji
hasiče (třívrstvý zásahový kabát a kalhoty,
přilba, rukavice, boty), včetně dýchacího
přístroje (celková výstroj cca 20-25kg) to
nebyl „ žádný med“.
Po té následoval tzv. klecový polygon. Jedná se o nácvik pohybu při požáru v zakouřeném neznámém prostředí, doplněné
různými zvukovými efekty, záblesky světel
atd. Samotná klec měla tři patra plná nástrah, překážek a výstupů. Jednoduše se to
dá popsat jako prolézačka pro děti. Opět se
zdálo, že zdolat tuto „opičí dráhu“ nemůže být žádný problém. Ovšem po otevření
prvních dveří jsme se přesvědčili, že úkol

nebude tak lehký, jak se na začátku jevilo. Viditelnost v hustém dýmu nebyla ani
10cm, proto se vždy dvojice hasičů musela
pohybovat velmi pomalu a po „čtyřech“, aby
nedošlo k úrazu, nebo poškození výstroje.
Samozřejmostí byl opět kompletní oblek
a tentokráte s nasazenou maskou a aktivovaným dýchacím přístrojem. Absolvování
polygonu trvalo od 15 – 25 minut, kdy záleželo na kondici a orientaci v prostoru každé
dvojice hasičů.
Po absolvování tohoto velmi fyzicky náročného výcviku, obdržel každý hasič potvrzení o zvládnutí požárního polygonu v Praze.
Po ukončení výcviku a sklizení věcných
prostředků ovšem den s pražskými hasiči
na letišti Václava Havla nekončil …
Podívali jsme se na nejmodernější techniku od cisteren až po vyprošťování letadel.
Největším tahákem byl bezesporu letištní
speciál Panther ARFF CA 6x6, kdy jsme neodmítli praktickou ukázku na letištní ploše
(ukázka jízdy a ovládání lafet, trysek).
Nakonec celého dne jsme si prošli celou
hasičskou zbrojnici, včetně operačního
střediska.
Tímto bychom chtěli poděkovat: městu UO
za možnost absolvovat výcvik v pražském
polygonu a na dálku všem hasičům z letiště
Václava Havla v Praze, kteří se o nás po celý
den vzorně starali a ochotně odpovídali na
množství zvídavých otázek
Jiří Novák, velitel JSDH UO I.

Městská společnost TEPVOS OPĚT SNIŽUJE
CENY TEPLA v Ústí nad Orlicí
Divize ENERGETICKÉ SLUŽBY městské společnosti TEPVOS tímto uveřejňuje průměrnou
výslednou cenu tepla za rok 2014, která činí 487,- Kč / GJ, bez DPH.
S velkým potěšením můžeme konstatovat, že cena tepla v Ústí nad Orlicí od městské společnosti TEPVOS klesá již třetím rokem. Cenu tepla se TEPVOSu daří snižovat díky soustavným investicím do moderních, úsporných technologií, instalací kogeneračních jednotek,
ale především složením našeho týmu zaměstnanců, kteří své práci opravdu rozumí. Dále je
nutno připomenout, že jsme svědky série mírnějších zim. Teplejší zimy obvykle zvyšují cenu
za jednotku tepla díky menšímu prodanému množství, v němž je třeba „rozpustit“ stále stejné
provozní náklady. Ani skutečnost teplejších zim nezabránila městské společnosti TEPVOS,
snížit cenu tepla pro obyvatele Ústí nad Orlicí.
Nejdůležitější je ovšem to, že díky souhře těchto faktorů obyvatelé města Ústí nad Orlicí zaplatí výrazně nižší částku za topení a ohřev teplé vody. Úspory pro naše zákazníky v Ústí nad
Orlicí jsou prioritou a jedním z hlavních cílů městské společnosti TEPVOS.
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CYKLOGLACENSIS 2015

Region Orlicko – Třebovsko pořádá
15. května 2015 pod záštitou 1. náměstka
hejtmana Pardubického kraje Romana
Línka 14. ročník mezinárodní cyklistické
akce v česko-polském příhraničí CYKLO
GLACENSIS. Na české straně startuje 10
týmů cyklistů z 10 českých měst, na straně
polské 8 týmů z polských startovních měst.
Společným cílem je v letošním roce Dolní
Morava.
Start z náměstí v Ústí nad Orlicí je v pátek
15. května 2015 v 8.00 hodin. Cíl je v areálu
chaty Terezka v Dolní Moravě. Předpokládaná délka trasy je 75 km, tempo je rekreační
a volné, každý cyklista se účastní na vlastním kole a na vlastní zodpovědnost. Návrat
je v sobotu dopoledne individuální. V cíli
je pro účastníky připraven program, kapela
a taneční zábava. Ubytování je v tří až šestilůžkových apartmánech s vlastní koupelnou,
povlečením a ručníky.
Finanční podmínky účasti: účastnický poplatek 200 Kč, ubytování 300 Kč a stravování 340 Kč (oběd, večeře gril, snídaně). Další
informace 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

PLATBY ZA VODNÉ A STOČNÉ
PROSTŘEDNICTVÍM ZÁLOH
Vážení odběratelé,
městská společnost TEPVOS již od konce
roku 2012 umožňuje platit vodné a stočné formou zálohových plateb. Pravidelné
platby je možné hradit prostřednictvím
SIPO nebo trvalým příkazem z bankovního účtu. Výši splátky si určí odběratel
sám nebo mu je stanovena dle spotřeby
předchozího roku (předpokládaná výše by
měla v ročním součtu činit minimálně 80 %
předpokládané spotřeby). Zálohy je možné
platit v měsíčních nebo čtvrtletních splát-
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kách, minimální měsíční částka je 100 Kč
a čtvrtletní 300 Kč.
V případě zájmu o pravidelné platby je
nezbytné vyplnit tiskopis „Žádost o umožnění záloh“ a doručit jej podepsaný na adresu: TEPVOS, spol. s.r.o., Třebovská 287,
562 03 Ústí nad Orlicí nebo zaslat elektronicky na adresu: tepvos@tepvos.cz. Následně Vám doručíme Smlouvu o dodávce
vody (odvádění odpadních vod), kde bude
uvedena výše zálohy a zejména variabilní
symbol, který budete používat při zadávání plateb.
V souvislosti se zavedením záloh dochází
u maloodběratelů (zpravidla rodinné domy
a malé firmy) ke snížení četnosti odečtů
na 1 - 2x za rok (nyní 4x za rok). Výhodou měsíčních či čtvrtletních záloh je, že
se vyšší roční nebo pololetní platba rozdělí
na pravidelné menší částky a nezatíží tak
ve větší míře rodinný rozpočet (příklad:
čtyřčlenná rodina zaplatí jednorázově cca
10.300Kč/rok, při využití záloh potom cca
860 Kč/měsíc).
Tiskopis „Žádost o umožnění záloh“ můžete získat v sídle společnosti a na webových stránkách www.tepvos.cz.
Bližší informace obdržíte telefonicky:
465 519 844 nebo na www.tepvos.cz.
V Ústí nad Orlicí 13. dubna 2015
Ing. Iveta Doležalová, ředitelka divize VS

ZÁPIS DĚTÍ DO
MATEŘSKÝCH ŠKOL
Zápis dětí do MŠ na školní rok 2015/2016
se uskuteční v úterý 5. května od 14:00 do
16:00 hodin. V MŠ Klubíčko a v MŠ na Výsluní se zápis uskuteční ve stejný den už od
8:00 do 16:00 hodin.
Žádáme rodiče, kteří mají zájem o umístění
dítěte v mateřské škole v uvedeném školním
roce, aby přišli k zápisu. S sebou si vezměte
rodný list dítěte, občanský průkaz a žádost
(přihlášku) k zápisu, která je součástí přijímacího řízení (nutné lékařské potvrzení).
Žádost si vyzvedněte od 1.4. v mateřských
školách, nebo stáhněte z internetu. Informace o zápisu poskytnou ředitelky mateřských
škol.
Upozorňujeme rodiče, že i v letošním roce
bude v MŠ Klubíčko v Dělnické ulici otevřena logopedická třída pro děti s vadou řeči.
ZAJÍMAVÁ EXKURZE
Dne 25. 3. navštívili žáci
1. a 2. ročníku hasiče
a záchranáře z Ústí nad
Orlicí. Dětem se dostalo
mnoho důležitých informací, ale hodně věcí
si mohly i samy zažít.
Seznámily se s vozovým parkem hasičů, na
chvíli se staly řidiči nebo veliteli jednoho
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BŘEZEN V MŠ NA VÝSLUNÍ
V měsíci březnu se naše škola zapojila do kampaně „Celé Česko čte dětem“. Snad symbolicky to bylo právě v „Měsíci knihy“ – všudypřítomného kamaráda, který je vždy po ruce, umí
pobavit i rozesmát, ale také poučit a rozvíjet fantazii. Práce s knihou je přece tak krásná,
zkuste to s námi i Vy!
Kromě nejmladších Berušek navštívila každá třída Městskou knihovnu, kde byl pro děti
připraven program, děti se seznámily s prostředím a samy pocítily tu neopakovatelnou vůni
a atmosféru klidu a pohody.
Ve středu 25. března se naší školkou rozezněly veselé tóny krásných písniček Slávka Janouška, který přijel potěšit nejen děti, ale i přítomné dospěláky. Víte, jak vznikla písnička
„Dušičky“ nebo „Strašidlo Čumbulák“? Že ne? Škoda, my už všechno víme. Stejně tak nám
Slávek prozradil i zrod dalších veselých písní, které nám pro radost zazpíval. Byla to moc
krásná hodinka a my věříme, že Slávek Janoušek si k nám najde cestu i někdy příště.
V pondělí 30. března jsme se vydali za kulturou do Roškotova divadla, přesněji za Kocourem Mikešem a jeho příhodami. Je to kamarád, kterého dobře známe – výjimečný kocourek, který umí mluvit a nám s ním bylo moc fajn.
A protože se blíží Velikonoce, barvili jsme vajíčka na „Kuřátkový den“, který chystáme na
aprílovou středu.
Ale o tom Vám povíme zase někdy příště.
Děti a učitelky z MŠ Na Výsluní
z vozů, zkusily si oblečení hasiče /a není vůbec lehké/, svezly se na schodolezu pro zraněného, vyzkoušely si zpevňující lehátko při
zranění páteře, nákrčník…Děti byly nadšené. Na přání hasičů namalovaly ve škole obrázky svých zážitků, které pošlou na stanici.
Mgr. Dagmar Pavlíčková,
Mgr. Jana Schrommová
MATEMATICKÝ POKER
V měsíci březnu se konala nová matema-
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tická soutěž s pracovním názvem Matematický poker. Jedná se o uspořádání čísel dle
daných pravidel, žáci pracují s kombinací
čísel a pravděpodobností jejich výskytu. Do
soutěže se přihlásilo 19 žáků. V 1. kategorii
(žáci 5. a 6. třída) zvítězil Robin Bartolin
a v 2. kategorii ( 8. a 9. třída) Filip Bartáček.
Gratulujeme a těšíme se na další ročník!
Mgr. Kateřina Pirklová
pokračování na str. 6
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DEN S ÁMOSEM
Zručnost, tvořivost, fantazii, rychlost i obratnost si mohly děti 1. stupně ZŠ vyzkoušet a prohloubit dne 26. března, kdy pro
ně učitelky a vychovatelky připravily Den
s Ámosem. Jedná se o netypickou výuku
v dílnách, do kterých se děti přihlásí dle
vlastního zájmu napříč ročníky. V letošním
roce mohly vybírat z osmi různorodých dílen. Děti se zabývaly dopravními situacemi
a bezpečností na ulici, porovnávaly vlastnosti sladké a slané vody, učily se ošetřit různé
druhy zranění, v tělocvičně zvyšovaly svou
fyzickou kondici při sportovních hrách a vytvářely krásné jarní a velikonoční dekorace.
Z některých dílen si odnesly nové poznatky,
z jiných pěkné výrobky. Děti se vždy na tento
den těší a stejně jako v minulých letech, také
letos odcházely spokojené.
učitelky 1. stupně

PLAVECKÉ ZÁVODY
V úterý 24.3. se konalo v KPB Ústí n.O. druhé kolo plaveckých štafet. Žáci naší školy
potvrdili, že patří i díky plavání na 1. stupni
k nejlepším v okrese. V konkurenci šesti škol
dokázali vybojovat tři prvenství (6.,7.,8. třída) a jedno třetí místo (9. třída).
Naši školu reprezentovali:
6. třída - Tomáš Hrdina, Gábina Kočová, Jiří
Kuběnka a Vendula Stránská
7. třída - Ondra Beran, Pepa Grund, Martin
Paukert a Adéla Zastoupilová
8. třída - Martin Dostál, Lukáš Elčkner, Katka Hrdinová a Hana Kulhánková
9. třída - Nela Beranová, Martin Popel, Jarda
Rybka a Kamila Vaňousová
Kvůli nabitému programu jsme se na podzim 2014 nemohli zúčastnit prvního kola,
a tím jsme přišli o vítězství v celkovém součtu. I přesto jsme obsadili krásné 3. místo, ve

KONCERTY
Zveme vás na JARNÍ KONCERT sborů Písnička a Zlatý klíček do Roškotova divadla
v úterý 12. května v 18 hodin. Představí
se i DPS Muzika z Ostravy - Poruby, který
bude v těchto dnech hostem Zlatého klíčku.
Vstupenky bude možné zakoupit v kanceláři školy.
Mgr. Dana Špindlerová
VELIKONOČNÍ DÍLNA VE ŠKOLNÍ
DRUŽINĚ
Ve čtvrtek 26. 3. se ve školní družině uskutečnila velikonoční dílna. Během odpoledne si děti s rodiči mohly vyrobit velikonoční
přáníčko, slepičku s kuřátkem, košíček či
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA KERHARTICE
VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
Na konci března se v naší základní škole uskutečnil tradiční projektový den „Velikonoční
tvoření“ ve spolupráci s Občanským sdružením Havlíček.
Za slunného pondělního odpoledne se v jarně vyzdobené škole sešlo na 80 rodičů, prarodičů a žáků a společně při výtvarných činnostech vítali jaro. Na devíti stanovištích se tvořily
zápichy ve tvaru jarních květin, zvířátek a vajíček. Vyráběla se velikonoční přáníčka, závěsy
z proutí nebo velikonoční zajíček. Každý účastník si mohl ozdobit kraslici voskem nebo
vytvořit dekoraci technikou quilling.
Odpoledne nám při jarním tvoření rychle uteklo a na závěr si všichni odnášeli košík plný
vlastnoručně vyrobených dárečků.
Velké poděkování patří všem organizátorům za čas, který věnovali a pomáhali s přípravou.
Akce se mohla uskutečnit díky finanční podpoře MěÚ Ústí nad Orlicí.
Mgr. M. Kubátová
VELIKONOČNÍ PŘÁNÍ DO SV. KRYŠTOFA
První dubnový den navštívili žáci naší školy „Dům pokojného stáří – sv. Kryštof “ v Kerharticích, aby potěšili nejednu babičku či dědečka. Patří to již k dlouhodobé tradici naší školy,
kdy se děti vydávají dvakrát ročně rozdávat radost svými písničkami a tanečky, tentokrát to
bylo s velikonoční tematikou.
Mgr. H. Klosová
třech kategoriích jsme dosáhli nejlepších
časů a postoupili do „superfinále“, které se
uskuteční v Litomyšli.
Jan Jetmar
KAŇKA DO POHÁDKY
Poslední březnové odpoledne se 40 dětí
z prvního stupně vydalo na putování pohádkami. Prostřednictvím kaňky vstoupily mezi
známé pohádkové bytosti, které se staly jejich průvodci. Děti se snažily odpovědět na
záludné otázky čarodějnice, vodníka, bílé
paní, rytíře, kata a dalších, aby získaly co nejvíce bodů a mohly si vybrat odměnu za to, že
obstály a poradily si i v zapeklitých situacích.
Na konci cesty se radovaly, že došly zdárně
do cíle, a společně si zatancovaly a zazpívaly písničky z pohádek. Velký zájem u dětí
vyvolaly nové čtečky, které budou již brzy
k dispozici ve školní knihovně. Pohádkový
program na podporu čtenářské gramotnosti
se setkal s vřelým ohlasem a již nyní se těšíme, že budeme v této nové tradici pokračovat i v příštím roce.
Jana Smolová a Petra Mihulková

STŘÍPKY ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY
V pátek 27. března nás ve družině navštívili chovatelé papoušků, aby děti seznámili
s chovem a životem exotického ptactva. Součástí odpoledne byly i praktické ukázky letu
a dalších dovedností. Děti tak mohly zjistit,
že chovat papoušky není jenom radost, ale
hlavně starost, a že papoušek je závazek často na celý život a zaslouží si zodpovědný přístup ze strany majitele.
První dubnový den patřil ve družině tradiční Cestě kolem světa. Za finanční podpory města se jednotlivé herny proměnily
v kontinenty a návštěvník se tak ocitl na
cestě mezi Afrikou, Asií, Evropou, Austrálií
a Amerikou. K vidění byly předměty vztahující se k jednotlivým zemím (výrobky
dětí, ale i skutečné předměty z nejrůznějších
koutů světa). Děti se hravou formou seznámily s poznatky o státech světa, což se jim
v budoucnu, až odrostou hernám a vydají se
na skutečnou cestu za poznáním, rozhodně
neztratí.
Martin Lamplot

ozdobit vyfouknutá vajíčka. Některé děti
si přivedly nejen maminku, ale i tatínka
a sourozence. Všichni poté pracovali se zaujetím, stříhali, lepili a při zdobení vajíček
neubírali na fantazii. Poděkování si zaslouží maminky, které přinesly občerstvení, na
kterém jsme si velice pochutnali. Výrobky
svých šikovných rukou si všichni odnesli,
aby si doma mohli navodit velikonoční atmosféru. Nakonec jsme se loučili s pocitem
příjemně stráveného odpoledne.
Mirka Šmajzrová
VYNÁŠENÍ MORENY
Několik dní před koncem zimy si žáci 1.
A v rámci pracovních činností vyrobili dvě
Moreny, které byly větší než někteří z nich.
Ve středu 18. března se pak vypravili k řece
Třebůvce, kde za doprovodu říkadel našich
předků vhodili Moreny do řeky a přivítali
tak jaro.
Mgr. Eva Stránská

EXKURZE 8. TŘÍD DO MLADÉ BOLESLAVI
Díky spolupráci se SŠUP celý osmý ročník
navštívil v dubnu ŠKODA Muzeum v Mladé
Boleslavi. Během prohlídky krásných historických automobilů žáci vyplňovali pracovní listy, dovídali se zajímavosti ohledně
počátků silniční dopravy před sto lety a porovnávali nejrůznější modely aut. Na závěr
zhlédli dva dokumenty o počátcích firmy
Laurin a Klement a krátký sestřih z továren
této firmy. Neméně zajímavou částí byla
i prohlídka přilehlých výrobních provozů,
kde jsme projížděli kvůli velké rozloze autobusem. Žáci si prohlédli lisovnu a výrobní
linku za plného provozu, dozvěděli se informace o provozu, o zaměstnancích a samozřejmě o všech typech automobilů značky
ŠKODA.
Mgr.Kateřina Kulhavá
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KRAJSKÉ KOLO V ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDĚ
Dne 17. 3. 2015 se zúčastnil žák 9. B Martin
Klekar krajského kola zeměpisné olympiády v Pardubicích, kam postoupil z 2. místa
okresního kola v Libchavách. Hlavním tématem letošního ročníku byla voda a tomu
odpovídalo i zadání krajského kola. To bylo
velmi vyrovnané a Martin prokázal mnoho
znalostí a schopností nejen ze zeměpisu.
K pěknému 6. místu srdečně blahopřejeme.
Mgr. K. Kulhavá
NÁVŠTĚVA VELKÉ BRITÁNIE
Na začátku dubna jsme se se skupinou třiceti osmáků a deváťáků vydali na zájezd

do Anglie. Odjížděli jsme dopoledne z Ústí
a nejprve nás čekala přibližně dvacetihodinová cesta autobusem a trajektem do Londýna. Vybaveni eury, svačinami a dekami
jsme noc přečkali celkem pohodlně. Celý
čtvrtek jsme prochodili anglické hlavní
město, navštívili např. byznys čtvrť The City,
v St. Paul´s Cathedral jsme vyšlapali schody
až do nejvyšší vyhlídky na město a prošli se
podél Temže. Večer jsme dojeli do Waterlooville vzdáleného asi hodinu a půl cesty,
kde jsme byli ubytovaní v rodinách. V pátek
byla v plánu nejdelší britská katedrála ve
Winchesteru, monumentální pravěké dílo
Stonehenge a přístavní město Portsmouth
s vyhlídkovou věží. Poslední den jsme strá-

vili v Londýně, začali jsme na nejvyšším
ruském kole London Eye, pokračovali jsme
procházkou přes hlavní historické centrum
až k British muzeum, kde jsou k vidění
např. mumie ze starověkého Egypta. Největší nadšení ovšem v našich žácích vyvolal
rozchod po nákupní zóně na Oxford Street.
Cesta zpátky ubíhala pomalu, dorazili jsme
unaveni, ale spokojeni. Naše díky patří cestovní kanceláři, která zajistila bezchybný
hladký průběh celého zájezdu, paní průvodkyni, která byla úžasná, ale hlavně našim žákům a žákyním, protože se chovali
zodpovědně, byli skvělí a spolehliví.
Mgr. Lucie Vavřínová

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JAR. KOCIANA

SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ
ŠKOLA, MATEŘSKÁ ŠKOLA
a PRAKTICKÁ ŠKOLA
Ústí nad Orlicí
Během března, Měsíce knihy, se žáci internátu zúčastnili programu „ O knize“
v Městské knihově. Starší žáci si mohli
vyzkoušet práci s internetovou čtečkou a ti
menší si vytvořili čtenářský deník. Tímto
děkujeme pracovníkům knihovny za pěkně připravený program.
Dále se žáci internátu účastnili akce plné
her, soutěží a hlavně tance s názvem „Tančíme do zblbnutí“, kterou pro ně připravily
vychovatelky internátu.
25.3. proběhlo regionální kolo v plavání. Závodilo se v disciplínách prsa, volný
způsob a znak. Naši žáci si vedli nadmíru
úspěšně. Získali 13 individuálních umístění na stupni vítězů - z toho 5 vítězství.
Sbírku medailí završili 1. místem ve smíšené štafetě na 4 x 50 m ve složení ( G. Balogová, J.Holub, M.Petráňová, M.Hájek).
V ten samý den žáci naší školy slavili další
úspěch, a to v Netradičním pětiboji, konaném ve SZŠ ve Vysokém Mýtě. Odtud si
žáci přivezli zasloužený vítězný pohár.
Nejsme dobří jenom ve sportu, ale i v recitaci. Koncem března na naší škole proběhlo školní kolo recitační soutěže. Žáci měli
připravená recitační pásma či jednotlivé
básničky. Za pěkně odvedený výkon byli
soutěžící odměněni sladkou odměnou.
Ti nejlepší byli vybráni do krajského kola
v Moravské Třebové.
Poděkování patřím všem žákům a pedagogům.

KOCIANOVA HOUSLOVÁ SOUTĚŽ
6. až 9. května od 9.00 hod. - koncertní sál ZUŠ
HUDEBNÍ BESÍDKA ŽÁKŮ HUDEBNÍHO OBORU
pondělí 11. května v 17.00 hod. – koncertní
sál ZUŠ
VÝSTAVA PRACÍ VÝTVARNÉHO OBORU 12. až 31. května
úterý 12. května v 18.00 hod. vernisáž výstavy
PŘEDSTAVENÍ LDO – ROBIN HOOD
středa 13. května 19.00 hod. – učebna LDO
KONCERT ABSOLVENTŮ HUDEBNÍHO
OBORU I. STUPNĚ
pondělí 18. května v 18.00 hod. – koncertní
sál ZUŠ
KONCERT ABSOLVENTŮ HUDEBNÍHO
OBORU I. STUPNĚ
úterý 19. května v 18.00 hod. – koncertní sál
ZUŠ
MÁJOVÝ KONCERT DĚTSKÉHO PS
ČTYŘLÍSTEK
středa 20. května v 18.00 hod. – koncertní
sál ZUŠ
PŘEDSTAVENÍ LDO – ROBIN HOOD
čtvrtek 21. května 19.00 hod. – učebna LDO
KŘEST CD SWINGOVÉHO ORCHESTRU BLACK BAND
čtvrtek 21. května v 19.00 hod. – koncertní
sál ZUŠ
MINIFESTIVAL DRAMATICKÉHO
OBORU
21. až 24. května 9.00 až 21.00 hod. – učebna
LDO
TŘÍDNÍ HUDEBNÍ BESÍDKA ŽÁKŮ HUDEBNÍHO OBORU
p. uč. Aleny Lorencové – housle a p. uč.
Zdeňky Felgrové - housle

pátek 22. května v 16.00 hod. – koncertní sál
ZUŠ
HUDEBNÍ BESÍDKA ŽÁKŮ HUDEBNÍHO OBORU
pondělí 25. května v 17.00 hod. – koncertní
sál ZUŠ
ABSOLVENTSKÉ PŘEDSTAVENÍ TANEČNÍHO OBORU
úterý 26. května v 18.00 hod. – Roškotovo
divadlo
POJĎME S NIMA ZAZPÍVAT SI……..
pásmo malých klavíristů p. uč. Kamily Šejnohové
středa 27. května v 17.00 hod. – koncertní
sál ZUŠ
KONCERT KYTAROVÝCH SOUBORŮ
ZUŠ ÚSTÍ n.O. a V. MÝTO
čtvrtek 28. května v 17.00 hod. – koncertní
sál ZUŠ
TŘÍDNÍ HUDEBNÍ BESÍDKA ŽÁKŮ HUDEBNÍHO OBORU
p. uč. Petra Kubového – trubka a. p. uč. Lenky Barvínkové - pozoun
pátek 29. května v 16.00 hod. – koncertní sál
ZUŠ
VYSTOUPENÍ TANEČNÍHO OBORU –
VŠICHNI NA JEDNOM JEVIŠTI
pátek 29. května v 19.30 hod. – Malá scéna
ABSOLVENTSKÝ KONCERT – BICÍ NÁSTROJE
Ema Komárková, Jana Láslová, Jakub Šilar
sobota 30. května v 19.00 hod. – Malá scéna
Základní umělecká škola Jar. Kociana, Smetanova 1500, Ústí n. O., tel.: 465 569 551,
e-mail: info@zusuo.cz
www.ZUSUO.cz

ZÁPIS DĚTÍ DO ZUŠ JAROSLAVA KOCIANA
ZUŠ Jar. Kociana v Ústí nad Orlicí, Smetanova 1500 VYHLAŠUJE ZÁPIS DĚTÍ
HUDEBNÍ OBOR, SÓLOVÝ a SBOROVÝ ZPĚV
TANEČNÍ OBOR
VÝTVARNÝ OBOR
LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR – pro děti od 1. třídy ZŠ do přípravné výchovy. Starší děti budou zařazeny do ročníku daného oboru
PŘIHLÁŠKY jsou k dispozici v kanceláři školy, u vyučujících v ZUŠ a na www.zusuo.cz.
Vyplněné přihlášky odevzdejte do ZUŠ NEJPOZDĚJI do 22. května 2015.
Přijetí do ZUŠ bude zveřejněno 25. června 2015 vyhláškou školy.
Přehled o činnosti školy a více informací na našich webových stránkách www.zusuo.cz. Reagujeme i na pozdější přihlášky.
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II. ročník MINIFESTIVALU LDO
Vážení čtenáři, Oušťáci, mládežníci, děti
a přespolní,
Literárně dramatický obor (LDO) ZUŠ Jaroslava Kociana si vás dovoluje všechny co
nejsrdečněji pozvat na II. ročník MINIFESTIVALU LDO, který se bude konat ve dnech
21. 5. až 24. 5. v minidivadelním sále ZUŠ.
Stejně jako v minulém roce, tak i v tom letošním na Vás čeká řada zajímavých inscenací.
Mezi ně patří například inscenace „O Životě na začátku a na konci“. Námětem pro
vytvoření inscenace byla činnost Oblastní
charity v Ústí nad Orlicí, konkrétně domácí
hospicová péče. Dále se můžete také těšit na
vlastní tvorbu žáků, do které můžeme zařadit
inscenaci Hany Vyčítalové „Zažehla vyhaslá“
anebo inscenaci „Knihovnická rallye“, která
patří letošnímu hostu festivalu a tím jsou žákyně LDO z Chocně.
Celý festival má především sloužit k prezentaci našeho divadelního oboru. Za cíl si klade seznámit diváky s různorodostí dětského
divadla. Má také předvést budoucím zájemcům o studium LDO s jakou různorodou
a zajímavou prací se žáci seznamují. Především se má tento minifestival stát místem
setkání, místem zábavy, odpočinku, místem
vzpomínek. Nechte se proto zlákat a přijďte
povzbudit malé a stále mladé divadelníky.
Minifestival se koná na půdě ZUŠ v divadelním minisále ve 4. patře. Miniobčerstvení
zajištěno.
Za naši divadelní rodinu Jiří Zajíček

PROGRAM
MINIFESTIVALU LDO

21. května
8:30 hodin – Představení pro školy – nabídka bude upřesněna
19:00 hodin – Robin Hood – Jiří Zajíček
22. května
8:30 hodin – Představení pro školy – nabídka bude upřesněna
19:00 hodin – Zažehla vyhaslá – Hana Vyčítalová
23. května
15:00 hodin – Mravenčí věž – Jiří Zajíček
17:00 hodin – Knihovnická rallye – ZUŠ
Choceň, autorská inscenace žákyň LDO,
vytvořená z vlastních textů
19:00 hodin – Domeček – Samuil Maršak
24. května
16:00 hodin – Létající třída – adaptace povídky E. Kästnera v úpravě Josefa Mlejnka
19:00 hodin – O životě na začátku a na
konci – autorská inscenace žákyň LDO

ÚSPĚŠNÝ ABSOLVENT ZÍSKAL CENU ASOCIACE!
Asociace středních a vyšších škol s výtvarnými a uměleckoprůmyslovými obory vždy jednou do roka pořádá prestižní soutěž Studentský design. Místem setkání byla tentokrát na
konci března Ostrava a orlickoústecká Střední škola uměleckoprůmyslová se právě zde dočkala výjimečného úspěchu!
Vybírali ze 180 prací
Patnáctičlenná odborná porota vybírala celkem 25 laureátů soutěže ze 180 přihlášených
prací. Kvalita, kterou Studentský design reprezentuje, je podle vedoucího uměleckých oborů ústecké ŠSUP Jaroslava Habrmana nezpochybnitelná. „Je to určitě nejprestižnější soutěž
pro střední a vyšší umělecké školy, která zahrnuje všechny oblasti designu, které tyto školy
vyučují,“ uvedl k soutěži a doplnil: „Pětadvacet vyvolených se může zúčastnit soutěže o Národní cenu za studentský design a budou také vystavovat na letošním Designbloku.“
Uspěla autorská kniha
Ústeckou „umprumku“ může těšit, že ani letos mezi oceněnými studenty nechyběl její zástupce. Nyní již absolvent Jakub Bachorík, který pokračuje v úspěšném studiu na Vysoké
škole uměleckoprůmyslové v Praze, zaujal se svou autorkou knihou „Simulatio Apparatus“.
Nezůstalo však pouze u umístění v první pětadvacítce. „V rámci jednání Asociace se totiž
koná ještě jedno hodnocení, kdy ředitelé škol, případně jejich zástupci, vybírají nejlepší
práci. Právě v této kategorii získal Jakub Bachorík první místo, tedy Cenu asociace! A to je
vynikající úspěch,“ doplnil k ocenění Jakuba Bachoríka pedagog Jaroslav Habrman.
Mgr. J. Pokorný

STUDENTKY Z GYMNÁZIA V ÚSTÍ n. O. POSTOUPILY DO
CELOSTÁTNÍHO KOLA FRANCOUZSKÉ OLYMPIÁDY
Každá poctivá práce by měla být patřičně
oceněna. Všichni to víme. Ale současně si
trpce uvědomujeme, že ne vždy tomu tak
je. Já jsem mohla být svědkem události, kdy
píle, zodpovědnost a skromnost získaly prvenství. Byl to skutečně hřejivý pocit.
Je chladné ráno 25. března a já se s pěti studentkami scházím na ústeckém nádraží,
abychom odjely do Pardubic, kde se tyto dívky chystají zabojovat v krajském kole Olympiády z francouzského jazyka. Celou cestu
konverzujeme ve francouzštině. Něco jako
protažení svalů a zahřátí před sportovním
výkonem.
Vystupujeme a svižnou procházkou docházíme ke Gymnáziu Dašická. První patro,
druhé patro, otevřené dveře učebny, kde již
sedí mnoho studentů. Přichází organizátoři
soutěže, aby přivítali ty, již překonali strach
a rozhodli se poměřit své jazykové znalosti
a dovednosti s ostatními.
Soutěží se ve třech kategoriích. Kategorie A1,
B1 a B2. Naše gymnázium v kategorii A1 reprezentuje Štěpánka Nováková (4.B) a Kateřina Ducháčková (4.B), B1 Tereza Slavíková
(5.B) a B2 Lenka Ráčková (7.B) a Karolína
Boňková (7.B).

Začíná se. Nejprve je třeba zvládnout ne příliš snadnou disciplínu – poslech. Poté jsou
studenti po čtvrthodinových intervalech
voláni před porotu. Zde sedí sami, se svými
pocity a obavami. Musí se rychle zkoncentrovat. Jejich úkolem je vymyslet příběh k obrázku, který je jim předložen, a dále hovořit
na porotou zadané téma. Ti, co se vracejí
z boje, cítí únavu, ale zároveň velké uvolnění. Postupně mizí napětí a nervozita. Ozývá
se i smích.
Ve 14 hodin jsou vyhlašovány výsledky.
Nikdo neví, na čem je. Nikdo nezná výkon
toho druhého. Najednou ale naše studentky
září spokojeností a štěstím. Proč také ne? Tereza Slavíková a Lenka Ráčková jsou ve své
kategorii nejlepší z Pardubického kraje. Získávají první místa a 27. dubna pojedou bojovat do celostátního kola do Francouzského
institutu v Praze. Štěpánka Nováková, která
se francouzský jazyk učí teprve druhý rok, se
umisťuje ve své kategorii jako druhá.
Co dodat? Snad jen velké přání, aby jejich
práce a nasazení byly oceněny i v té poslední etapě. Popřejme jim hodně štěstí! Bonne
chance!
Eva Minářová

Všechna uvedená představení se budou konat v budově ZUŠ v divadelním minisále
LDO ve 4. patře, č. dv. 427. Miniobčerstvení
zajištěno – ve 4. patře ZUŠ. Otevřeno každý
den hodinu před začátkem minifestivalového dne.
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ÚSTEČTÍ GYMNAZISTÉ
BODOVALI V KRAJI
Je už skoro tradicí, že gymnazisté z Ústí
výborně reprezentují svou školu. Přes
školní a okresní kola totiž poměrně pravidelně postupují také do kol krajských.
Právě „na kraji“ už i letos sklízeli značné
úspěchy, konkrétně v olympiádě z dějepisu, matematiky, biologie a francouzštiny.
Šimon Tesař ze 4. B odjel 18. března bojovat v matematické olympiádě. Ve své kategorii Z9 získal nakonec krásné 6. místo.
O den později, tedy 19. března, se žáci 3. B
a 4. B zúčastnili krajského kola dějepisné
olympiády, jejímž rámcem letos byla 1.
světová válka. Mezi 20 soutěžícími patřili ke špičce - Adam Kraj ze 4. B skončil
druhý, a má tak šanci postoupit do kola
celostátního, Markéta Nováková ze 3. B
obsadila dvanácté a Martin Bartoň ze 4. B
jedenácté místo.
Obrovským úspěchem bylo také vítězství
Lenky Ráčkové ze 7. B v olympiádě z francouzského jazyka. Ve velké konkurenci si
velmi dobře poradila a nakonec si odvezla
pomyslnou zlatou medaili a navíc postup
do celostátního kola.
Neméně výrazně zabodovala již zkušená
olympionička Hana Petržílková ze 7. B,
tentokrát v olympiádě z biologie v kategorii A, která se uskutečnila 27. března. Díky
tomuto prvenství Hanka postoupila do
republikového kola. Na pěkném 11. místě
pak skončila Lucie Kroupová ze 3. A.
Věříme, že úspěšní soutěžící využijí své
vědomosti nejen v dalších kláních, ale zejména že je dovedou uplatnit i v budoucnu
ve svých profesích.

SENIOR KLUB
Ústí nad Orlicí
Neděle 3. května: BYSTŘICE KLADSKÁ –
DEN SV. FLORIANA
Členové Senior klubu a další senioři se účastní akce „Den svatého Floriana“ v B. Kladské.
Občerstvení zajištěno. Akci zajišťují p. Šamšulová, p. Ešpandrová. Odjezdy autobusu:
Hylváty ČSAO 10.00 hod., Dukla prodejna
10.10 hod., Babyka 10.15 hod., Autobusové
nádraží 10.20 hod., Tvardkova 10.25 hod.,
Penzion 10.30 hod.
Středa 13. května: PŘEDNÁŠKA
V KNIHOVNĚ
V rámci cyklu Akademie volného času zveme naše členy do knihovny na přednášku
prof. PhDr. Františka Musila CSc. na téma
„Počátky organizované církevní správy jako
předobraz uspořádání státní správy“. Začátek přednášky v 18.00 hodin. Vstup volný.
Akci zajišťuje p. Bílková.
Čtvrtek 14. května: VÝLET NA „HORÁKOVU KAPLI“.
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POZVÁNKA NA TECHNOhrátky SŠA
Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí
pořádá ve všech prostorách v areálu praktické výuky v Hylvátech - Třebovská 348, 562
01 Ústí nad Orlicí TECHNOhrátky - středa
6. května od 9:00 do 15:00 hod.
Zveme na tuto akci všechny zájemce o studium těchto oborů:
autotronik - maturitní studium
DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY - maturitní

studium, vhodné i pro dívky
PRŮMYSLOVÁ EKOLOGIE - maturitní
studium, vhodné i pro dívky
MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH
VOZIDEL - učební obor
AUTOELEKTRIKÁŘ - učební obor
AUTOKLEMPÍŘ - KAROSÁŘ - učební obor
AUTOLAKÝRNÍK - učební obor
www.skola-auto.cz

NAŠI OPĚT „NA BEDNĚ“- Autoopravář Junior 2015
První tři dubnové dny letos patřily celostátnímu finále
soutěže Autoopravář Junior 2015. Stejně jako v předchozích letech se vítězové krajských kol sešli v Mladé Boleslavi a utkali se ve čtyřech kategoriích podle studovaných
oborů. Naši Střední školu automobilní Ústí nad Orlicí vyrazili reprezentovat dva studenti,
Pavel Liepold ze 3.D ,v kategorii Automechanik Junior, se utkal se třiceti protivníky. Zdeněk
Mach ze 4.T čelil v kategorii Autotronik Junior polovičnímu počtu soupeřů.
Oba dva zabojovali v duchu tradic naší školy, která v posledních letech neodjížděla bez
medailového umístění. Lépe se dařilo Zdeňkovi, který po výborném výkonu získal skvělé
TŘETÍ místo! Znovu tak vezeme z finále medaili!!!
Pavel mu statečně „kryl záda“ a v dvojnásobné konkurenci se protlačil do první desítky,
kde především díky stoprocentní úspěšnosti v teoretické části skončil celkově na pěkném
osmém místě.
Oběma reprezentantům školy i všem, kteří se podíleli na jejich přípravě, patří gratulace
a velké poděkování. 
SŠ automobilní

Uživatelé se 1.4. představili svými tanečky a zapojili se do Průvodu v modrém s balónky na
Světovém dni Autismu v Pardubicích.
Svá umění jsme představili na Velikonoční výstavě pořádané ČČK. Naše zařízení se také prezentovalo stánkem na Veletrhu sociálních služeb v Kulturním domě Ústí nad Orlicí a uživatelé se přihlásili na Abilympiádu, pořádanou SZŠ.
Na měsíc květen připravujeme 4. ročník plavecké soutěže pro osoby s mentálním postižením
v Pardubickém kraji Plavání pro dobrou věc, a to ve spolupráci s Tepvosem v Ústí nad Orlicí,
kterému za spolupráci děkujeme.
H. Zastoupilová, vedoucí přímé péče

Výlet má dvě trasy.
1. trasa: výstup z autobusu “pod Lanšperkem“ a po turistické značce směr Horákova
Kaple, trasa pro zdatnější – cca 5 km
2. trasa: výstup z autobusu v obci „Dolní
Dobrouč“ a pěšky k Horákově Kapli – trasa
pro méně zdatné cca 1 km
Pet lahve na „léčivou vodu“ s sebou. Přihlášky v úterý dne 5.5. a 12.5. od 10.00 hodin
do 12.00 hodin ve Sladkovně. Člen SK hradí
20,- Kč, platba při přihlášení. Závěr výletu v nově otevřené restauraci „Nová louže“.
První trasu zajišťuje p. Tomanová, druhou
trasu zajišťuje p. Bílková. Odjezdy autobusu:
Hylváty ČSAO 13.00 hod., Dukla prodejna
13.10 hod.
Babyka 13.15 hod., Autobusové nádr. 13.20
hod., Tvardkova 13.25 hod., Penzion 13.30
hod.
Čtvrtek 21. května: VÝLET PODĚBRADY
V zájezdu je zahrnuta hodinová plavba lodí.
Oběd v hotelu „Bílá růže“ (hradí každý sám).
Přihlášky v úterý dne 5.5. a 12.5. od 10.00
hodin do 12.00 hodin ve Sladkovně. Člen SK
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hradí 230,- Kč, nečlen 280,- Kč, neobyvatel
Ústí nad Orlicí 320,- Kč. Přednost mají členové SK. V ceně zájezdu je zahrnuta doprava
a plavba lodí.
Akci zajišťuje: p. Tomanová, p. Hošek. Odjezdy autobusu: Hylváty ČSAO 7.00 hod.,
Dukla prodejna 7.10 hod., Babyka 7.15 hod.,
Autobusové nádr. 7.20 hod., Tvardkova 7.25
hod., Penzion 7.30 hod.
PŘIPRAVUJEME:
Sobota 6. června: Bowling s přáteli z Polska v Radavě
Od 13.00 hodin, sraz ve 12.45 hodin u Radavy. Dráhy a občerstvení zajištěno. Navečer
účast na náměstí na akci „Město v pohybu“.
Přihlášky se přijímají dne 5.5. a 12.5.2015
ve Sladkovně od 10.00 hodin do 12.00 hod.
Manipulační poplatek 20,- Kč se platí při
přihlášení. Pouze pro členy SK. Akci zajišťuje JUDr. Ešpandr
UPOZORŇUJEME:
Relaxační pobyty se „Senior klubem“ v Krkonoších

www.ustinadorlici.cz

Pec pod Sněžkou – Penzion Jindřichův dům,
termín: 9.8. 2015 -16. 8. 2015 a 23. 8. 2015
- 30.8. 2015, ubytování a plná penze cena
2900,- Kč
Jánské Lázně – Modrokamenná bouda,
termín: 23. 8. 2015 - 30.8. 2015, ubytování
a plná penze cena 3 000,- Kč
Přihlášky v kanceláři „Senior klubu“ každé

úterý od 10.00 hodin do 12.00 hodin. Při
přihlášení se bude platit záloha 1 000,- Kč.
Akci zajišťuje a bližší informace podá p.
Šamšulová tel. 722475129

KONTAKTY NA SK: JUDr. Ešpandr
734398390, p. Šamšulová 722475129, p. Bílková 722475132, p. Šlegrová 722475131, p.
Tomanová 731601548, p. Hošek 734188853

Sdělení: Hledáme nové členy výboru SK, informace u předsedy SK JUDr. Ešpandra.

Těšíme se na Vaši účast !
Za výbor „Senior klubu“
JUDr. Zdeněk Ešpandr

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ

8. května, od 9:00 do 17:00 hodin, budova
OS ČČK ÚO, Kopeckého 840
6. května - PŘEDNÁŠKA - ZDRAVÍ, KRÁSA, HARMONIE. Představíme Vám možnost, jak jednoduchou, efektivní a velice
účinnou formou vyladit fyzické a psychické
tělo. Přednáší Ivo Provazník, od 17:00 hodin,
budova OS ČČK ÚO, Kopeckého 840
14. května - LÉKAŘSKÁ PŘEDNÁŠKA na
téma Péče o oči - onemocnění očí, přednáší
MUDr. Sabina Matušková PhD., od 16:00
hodin, budova OS ČČK ÚO, Kopeckého
840, vstupné dobrovolné
16. května - SPOLEČENSKÉ POSEZENÍ
- SVÁTEK MATEK. Slavíme Svátek matek
při dobré zábavě, přijďte mezi nás, od 14:00
hodin, budova OS ČČK ÚO, Kopeckého 840
20. května - CYKLOVÝLET po okolí Ústí
nad Orlicí s panem Ivo Preclíkem, sraz ve
13:00 hodin u budovy OS ČČK ÚO, Kopeckého 840
21. května - ŠIKOVNÉ RUČIČKY – DRÁTKOVÁNÍ - výroba výrobků drátkováním, od
15:00 hodin, budova OS ČČK ÚO, Kopeckého 840, vstupné 30,- Kč
27. května - TAJNÝ VÝLET včetně vycházky (cca 4 km), čas srazu 9:15 hodin na autobusovém nádraží (u paní Zdeny Urbanové)
- odjezd linkovým autobusem 9:35 hodin,
s sebou: oblečení do přírody, drobné peníze
na autobus, drobné občerstvení zajištěno

místnost. Bližší informace a objednání na
tel. 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 vyhrazena
KAVÁRNIČKA V DOMOVĚ DŮCHODCŮ: otevřeno každý den kromě pondělí od
13:00 do 16:00 hodin
13. května ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ - centrum města ÚO prodej květinky měsíčku lékařského na podporu boje proti
rakovině
OBLASTNÍ KOLO SOUTĚŽE MLADÝCH
ZDRAVOTNÍKŮ - soutěž v poskytování
první pomoci základních škol
Bližší informace o akci na www.cckuo.cz
PŘÍMĚSTKÉ TÁBORY - určené pro děti ve
věku od 7 do 12 let
I. turnus: 13 - 17. července 2015, Ústí nad
Orlicí
II. turnus: 17. - 21. srpna 2015, Ústí n. Orlicí
Bližší informace a přihlášení na Oblastním
spolku ČČK Ústí nad Orlicí, Kopeckého 840,
tel. 607 131 592 nebo
ustinadorlici@cervenykriz.eu,
www.cckuo.cz
OTEVÍRÁME PRO VÁS v nákupním centru NOVÁ LOUŽE novou provozovnu ČISTÍRNA, PRÁDELNA, OPRAVNA OBUVI,
PRODEJ ÚKLIDOVÝCH PROSTŘEDKŮ
ZKUŠEBNÍ PROVOZNÍ DOBA:
Pondělí - pátek od 14:00 do 18:00 hodin
Sobota od 8:00 do 11:00 hodin
ÚKLIDOVÉ SLUŽBY, DROBNÉ OPRAVY
- služby „HODINOVÉHO MANŽELA“.
Bližší informace a objednání úklidové služby
na tel.: 773 001 088

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
NOVĚ PRODLOUŽENÁ PRACOVNÍ
DOBA V PONDĚLÍ A VE STŘEDU DO
18:00 hodin (v době letního času)
Permanentky jsou k dostání na ČČK, Kopeckého 840 nebo na Informačním centru
města.
Senior doprava ČČK je provozována za podpory 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
1. - 31. května - VÝSTAVA - ČERVENÝ
KŘÍŽ V ČASE. Výstava fotografií z činnosti
OS ČČK Ústí nad Orlicí z dneška i minulosti, od 8:00 do 15:30 hodin (v době přítomnosti zaměstnanců OS ČČK), budova OS
ČČK ÚO, Kopeckého 840, vstupné: zdarma
6. května - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
Máte zájem seznámit se s činností a budovou Českého červeného kříže, právě pro Vás
je připraven DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
Pracovníci a dobrovolníci Vám ukáží jednotlivé vybavení a prostory, drobné občerstvení
ZDARMA. Akce je připravována ke Světovému Dni červeného kříže, který připadá na

PRAVIDELNÉ AKCE:
KAVÁRNIČKA - CENTRUM SETKÁVÁNÍ: každý pátek od 8:00 do 15:30 hodin
- přijďte si popovídat se svými přáteli do
Společenského centra ČČK (společenské
hry, výtvarné činnosti). Každý pátek od 9:00
do 13:00 společné čtení z časopisů ZDRAVÍ
A PANÍ DOMU
SNOEZELEN - relaxační, multismyslová

BESEDA O ASERTIVITĚ

INFORMACE Z DOMOVA DŮCHODŮ
Domov důchodců Ústí nad Orlicí se se svým přáním probojoval mezi 30
finalistů! Iniciativa Sodexo i letos vypsala projekt Plníme přání seniorům.
Obdržela přes 400 různých přání a „náš Domov“ byl vybrán mezi ta, která
mají šanci se uskutečnit. Ve spolupráci s MŠ Na Výsluní bychom byli rádi
iniciátory projektu Mezigeneračního soužití, jehož cílem je, aby děti přinášely našim seniorům radost z dětství a bezstarostnost a zároveň se učily
pokoru a úctu, kterou přináší stáří. Pro navázání vzájemných vztahů jsme
zvolili formu celosvětově známé společenské hry Člověče, nezlob se. Pro
uskutečnění přání je však zapotřebí získat alespoň polovinu požadované
částky a iniciativa Sodexo získanou částku zdvojnásobí. Celý projekt bude
odstartován 15. 04. 2015 na http://www.plnime-prani-seniorum.cz. Prosím, podpořte naše přání a dopřejte tak spolu s námi našim obyvatelům
stárnout s radostí
Domov důchodců Ústí nad Orlicí, http://www.dduo.cz/
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Péče o duševní zdraví v Ústí nad Orlicí pomáhá lidem s duševním nemocněním při řešení praktických a sociálních
problémů. Zároveň nabízí podpůrná společenská setkání
v jejichž rámci se uskutečnila první ze zajímavých besed
o asertivitě a asertivních technikách. Besedu vedla dlouholetá sociální pedagožka a ergoterapeutka Mgr. et. Mgr. Taťána
Brodská.
Aktivita byla podpořena v rámci grantového programu Společně za úsměv 2014, jehož vyhlašovatelem je KONZUM,
obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí, a veřejné sbírky „Dárcovský kupon – Společně za úsměv“.
Mgr. Iva Sedláčková

www.ustinadorlici.cz
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SVAZ POSTIŽENÝCH
CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI,
základní organizace
Ústí nad Orlicí
ODPOLEDNÍ VYCHÁZKA: v pátek 15.
května 2015, sraz u Nové Louže ve 13.30
hod., směr Wolkerovo údolí,
cílem je Bistro U Svobodu – Hylváty.
POZNÁVACÍ ZÁJEZD:Kunštát na Moravě
– zámek, Rudka – Jeskyně blanických rytířů a arboretum „Zahrada smyslů“.
Kdy: středa 20. května 2015, odjezd v 7 hod.
ze zastávky Tvardkova (ČSAO Hylváty v 6.45
hod., Dukla v 6.50 hod., Družba v 6.55 hod.
Tvardkova v 7 hod., nádraží ČSAD v 7.05
hod.) Cena 300 Kč člen
SPCCH, 340 Kč nečlen. Přihlášky a platba
v Klubu důchodců – Sladkovně nebo telefonicky na č. 737 378 815.
Na Vaši účast se těší členové výboru ZO
SPCCH.
Pozor!!! Změna úředního dne pro SPCCH
namísto úterý od 11 hod., od května 2015
každý 1. a 2. čtvrtek v měsíci od 10 hod. –
11.30 hod. Místo konání trvá: Klub důchodců – Sladkovna, Masarykova 105.
STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOST
1.5. – MUDr. Jana Smrčková, Dolní 443,
Choceň. tel.: 465 471 560
2.-3.5. – MUDr. Karel Šefrna,
Habrmanova 306, ČT, tel.. 465 534 834
8.5. – MUDr. Zdeněk Škorpil,
Štefánikova 396, V. Mýto, tel.: 465 423 824
9.-10.5. – MUDr. Dagmar Špajová,
Masarykova 1071, ČT, tel.: 465 534 149
16.-17.5. – MUDr. Marcela Špátová,
Smetanova 1390, ÚO, tel.: 465 524 128
23.-24.5. – MUDr. Jiří Štancl,
F.V.Krejčího 405, ČT, tel.: 465 530 247
30.-31.5. – MUDr. Irena Štanclová,
F.V.Krejčího 405, ČT, tel.: 465 534 555

MATEŘSKÉ CENTRUM
MEDVÍDEK
CVIČENÍ PRO RODIČE
S DĚTMI od 4měsíců do
cca 2let pro předem přihlášené: pondělí 4., 11.,
18. a 25. května
4-5měs. 8:30hod, 5-8.
měs. nelezoucí 9:15hod.,
8-12měs. lezoucí 10:00hod., 13-18měs.
chodící 10:45hod., 18-24 měsíců 11:30hod.
Přijďte si s dětmi zacvičit pod vedení fyzioterapeutky Veroniky Duškové (775 290 683),
cena 50,- / 30min
KAVÁRNIČKA: úterý 5. května od 9:30
hod.
RADČINY ZPÍVÁNKY S KYTAROU: středa 6. a 20. května od 9 do 10 hod. Přijďte si
s dětmi zazpívat a zatancovat s Radkou Manovou při doprovodu kytary :)
POWERJÓGA PRO JÓGAMAMKY: čtvrtek 7., 14., 21. a 28. května od 10:00 hod. Při-
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CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
a SENIORY PARDUBICKÉHO KRAJE,
o.p.s., detašované pracoviště Ústí nad Orlicí
NABÍZÍ TYTO SLUŽBY:
SOCIÁLNÍ REHABILITACE je zajišťována těmito způsoby:
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Internetová učebna pro osoby se zdravotním postižením a seniory: bezplatně
naučíme základní obsluhu osobního počítače a vyhledávat si potřebné informace
prostřednictvím internetu. Služba je poskytována každý všední den od 8:00 do 16:00
osobám se zdravotním postižením od 19let
a seniorům.
Nácvik dovedností pro zvládání péče
o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších
činností, vedoucích k sociálnímu začleňování: nácvik obsluhy běžných zařízení
a spotřebičů, nácvik péče o domácnost,
nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti, nácvik samostatného pohybu, nácvik
dovedností potřebných k úředním úkonům
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: doprovody osob se
zdravotním postižením a seniorů, nácvik
schopnosti využívat dopravní prostředky, nácvik efektivního hledání pracovního
místa a vystupování při pracovním pohovoru, nácvik komunikačních dovedností
a práce s informacemi, nácvik základů znakového jazyka
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí: podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, Informační servis

jďte se protáhnout s M. Skalickou. Cena 50,(možno i s hlídáním dětí ve Fialce 40,-/dítě).
Počet míst omezen hlaste se prosím předem
přímo Markétě na 602 245 393.
JAK NA DIETY A HUBNUTÍ?: středa 13.
května od 9:30 hod. Řešíte problém s váhou?
Nemůžete se dostat do formy? Neváhejte
a přijďte si poslechnout osvědčené rady výživové poradkyně a dietoložky Š. Procházkové. Čas zbyde i na Vaše dotazy.
„KDO S RADOSTÍ VAŘÍ, DOBŘE SE MU
DAŘÍ“: středa 13. a 27. května od 16:00 hod.
Další dva praktické kurzy ze série vaření. Ve
středu 13. 5. od 16 hodin budeme připravovat SNÍDANĚ a ve středu 27. 5. od 16 hodin se můžete těšit na téma PEČEME BEZ
CUKRU. Vše, co připravíme si sami sníme.
Příspěvek na suroviny 50,-. Na kurzy se prosím hlaste předem na telefonu 605 774 569
nebo zapsáním v MC kvůli omezené kapacitě (max. 8 lidí) a množství surovin. Děkujeme za pochopení.
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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
zdravotního postižení, nemoci nebo věku.
Cena za hodinu do 18. let činí 60 Kč, nad
18. let 70 Kč.
ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
uživatelé se na nás mohou obrátit s nejrůznějšími 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 100 Kč za 6 ks baterií.
PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK PRO DĚTI SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM k dispozici máme autosedačku, mechanický dětský vozík, dětské berle, polstrované chodítko, chodítko
s podpůrnou hrazdou, dětské kolo, mobilní
sedačku, pojízdnou sedačku.
KDE NÁS NAJDETE: Čs. armády 1181
(vysoká budova Rieter – 3. podlaží), ÚO,
tel: 465 525 324
web: www.czp-pk.cz
KONTAKTY: Eva Jiřincová – vedoucí,
tel:: 775 693 985,
e-mail: eva.jirincova@czp-pk.cz,
Barbara Mejdrová, DiS. – sociální pracovník, tel.: 775 693 983,
e-mail: barbara.mejdrova@czp-pk.cz

DOPOLEDNE S BABIČKOU MARUŠKOU: pátek 15. a 29. května od 9:00 hod.
Každý sudý pátek se na Vás a Vaše děti těší
babička Maruška s tvořením a muzicírováním.
ZUMBA S PETROU: středa 20. května od
9:30 hod., ukázka cvičení s Petrou Vackovou,
druhá část projektu o zdravém vaření a pohybu.
DĚTSKÉ ÚRAZY: pátek 22. května od 9:30
hod., povídání s dětskou zdravotní sestrou B.
Henzlovou o prevenci a předcházení zbytečných dětských úrazů.
PROVOZNÍ DOBA:
Pondělí od 8:00 do 12:00 hod. - Cvičení rodičů s dětmi s Veronikou
od 14:30 do 17:00 hod. - Volná herna bez
programu
Úterý od 9:00 do 12:00 hod. - Nemluvňátka
se Zizou a Věrou
od 14:30 do 17:00 hod. - Volná herna bez
programu
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Středa od 9:00 do 10:00 hod. - Radčiny zpívánky s kytarou (podle programu)
od 10:00 do 12:00 hod. - Přednášky, besedy,
volná herna
od 14:30 do 17:00 hod. - Volná herna bez
programu
od 16:00 do 18:00 hod. - Kdo s radostí vaří,
dobře se mu daří (podle programu)
Čtvrtek od 9:00 do 12:00 hod. - Powerjóga

RODINNÉ CENTRUM SRDÍČKO
PROVOZNÍ DOBA: (během této doby začátky
programů cca 9.30 -10.00,
pobytné 30 Kč/1 dítě, 40
Kč/více dětí, možnost měsíční permanentky – 150
Kč/1 dítě, 200 Kč/více
dětí)
Po: 8:30 – 12:30 - HERNA, VÝTVARNÁ
DÍLNA (především) pro dospělé
St: 8:30 – 12:30 - HERNA, PROGRÁMEK
PRO DĚTI - zpívání, vyrábění, pohyb…
Pá: 8:30 – 12:30 - HERNA, ANGLIČTINA
PRO MALÉ DĚTI
PONDĚLNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY (cena
dle spotřeby materiálu):
PO 4.5. 10:00 – VÝROBKY ZE SLÁMY
A PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ III.
PO 11.5. 10:00 – VÝROBKY ZE SLÁMY
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pro jógamamky s Markétou, hraní ve Fialce
od 14:30 do 17:00 hod. - Volná herna bez
programu
Pátek od 9:00 do 12:00 hod. (pouze lichý týden) - Muzicírování a rámusení s Mílou
od 9:00 do 12:00 hod. (pouze sudý týden) Dopoledne s babičkou Maruškou
od 14:30 do 17:00 hod. - Volná herna bez
programu

KONTAKT: Míla Crhonková 605/774569,
Katka Fišarová 605/965463,
medvidekuo@seznam.cz,
www.medvidekuo.cz,
FB – Mateřské centrum Medvídek

A PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ IV.
PO 18.5. 10:00 – VÝROBKY ZE SLÁMY
A PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ V.

radí vám lektor ČČK Martin Kalášek
So 16.5. v 10:00 - Letiště Ústí nad Orlicí DĚTSKÝ DEN PŘI BIKEMARATHONU.
Zábavné disciplíny pro děti jako doprovodný program cyklistického závodu i jen jako
příležitost strávit s dětmi příjemný čas na
čerstvém vzduchu
Po 25.5. v 10:00 - Herna
RC,
beseda se zdravotníkem - NEBEZPEČNÉ
SLUNKO?Víte, jak se starat o vaši i dětskou
pleť v létě?, lektor Martin Kalášek
Po 25.5. ve 20:00 - Herna RC, DÁMSKÁ
JÍZDA - společné posezení už bez mrňat,
povídání i pojídání

ODPOLEDNÍ PROGRAMY: (multifunkční sál, 1. patro)
Pá: 16:00 – 18:00 KLUB EXIT – pro
mládež – kontakt: Martin Kalášek 739 420
287
Pá: 18:00 – 24:00 KLUB DESKOVÝCH
HER S KAVÁRNOU - kontakt: Bc. Dan
Dostrašil 603 913 885
JEDNORÁZOVÉ AKCE:
St 6.5. v 10:00 - kuchyňka RC, Workshop
- VAŘÍME A ŽIJEME ZDRAVĚ. Víte, jak
péct z kvásku? a v čem spočívá jeho výhoda pro vaše zdraví? Přijďte to zkusit s námi
a s Eliškou Pinkasovou
St 13.5. v 10:00 - Herna RC - INTERAKTIVNÍ PŘEDNÁŠKA - PRVNÍ POMOC (NEJEN) DĚTEM. Věděli byste si
rady v život či zdraví ohrožující situaci? Po-
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Za finanční podpory města Ústí nad Orlicí,
Pardubického kraje, Konzumu, Jsme tu doma,
Iveco - Irisbus

KONTAKT: Mgr. Marcela Dostrašilová,
tel.: 604 313 249 , 603 976 036,
e-mail:rdsrdicko@jbuo.cz,
www.rcsrdicko.estranky.cz
Práci Rodinného centra Srdíčko podporuje
MPSV, Pardubický kraj a město Ústí nad
Orlicí

www.ustinadorlici.cz

DĚTSKÝ KLUB FIALKA
Dětský klub Fialka poskytuje krátkodobé, dlouhodobé, pravidelné i nepravidelné hlídání dětí. Nástup
možný kdykoli během roku po předchozí telefonické či osobní domluvě (den předem). Najdete nás
v nákupní galerii Nová Louže v Polské ulici 1308. Náš klub férově podporuje Konzum. Další info najdete na webových stránkách: www.fialka-uo.cz
Kontakt: Miluše Crhonková, tel: 732 681 858, 605 774 569, e-mail: fialkauo@seznam.cz

KLUBCENTRUM Ústí
nad Orlicí
3D digitální kino Máj
Neděle 3. 5. 2015 v 15.00 hodin
OVEČKA SHAUN VE FILMU, animovaný
film, vstupné 100,- Kč
Pondělí 11. 5. 2015 v 19.30 hodin
KLUB RVÁČŮ, *drama, titulky,
vstupné 80,- Kč
Čtvrtek 14. 5. 2015 v 19.30 hodin
JIMMYHO TANČÍRNA, * drama/historický, titulky, vstupné 90 Kč
Pátek 15. 5. 2015 v 19.30 hodin
AVENGERS
3D
Akční/Dobrodružný/Sci-fi, dabing,
vstupné 155,- Kč
Neděle 17. 5. 2015 v 15.00 hodin
MALÝ PÁN, loutkový, vstupné 110,- Kč
Pondělí 18. 5. 2015 v 19.30 hodin
JE PROSTĚ BÁJEČNÁ, komedie,
titulky, vstupné 110,- Kč
Úterý 19. 5. 2015 v 19.30 hodin
DEJTE MI POKOJ!, komedie, titulky,
vstupné 110,- Kč
Čtvrtek 21. 5. 2015 v 19.30 hodin
ZABIJÁCI, *thriller/krimi, titulky,
vstupné 80,- Kč
Neděle 24. 5. 2015 v 19.30 hodin
ŽIVOT JE ŽIVOT, komedie,
vstupné 110,-Kč
Pondělí 25. 5. 2015 v 19.30 hodin
DEN BLBEC, komedie/akční/krimi,
titulky, vstupné 110,- Kč
Středa 27. 5. 2015 v 19.30 hodin
POLTERGEIST 3D
Horor/Thriller/ Přístupné od 12 let,
vstupné 150 Kč
Pátek 29. 5. 2015 v 19.30 hodin
DIVOKÁ DVOJKA, akční/komedie,
vstupné 110 Kč
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Neděle 31. 5. 2015 v 15.00 hodin
SPONGEBOB VE FILMU:
Houba na suchu 3D
Animovaný/Rodinný/Sportovní,
100Kč

vstupné

Cena vstupenky na 3D projekci nezahrnuje
cenu brýlí (dospělí 30,- Kč, děti 25,- Kč, ke
koupi v pokladně kina). 3D brýle lze používat opakovaně. REZERVACE A PRODEJ
VSTUPENEK ON-LINE NA www.klubcentrum.cz

NABÍDKA POŘADŮ
– květen 2015
6. – 8. května
ZUŠ Jaroslava Kociana
57. ročník KOCIANOVY HOUSLOVÉ
SOUTĚŽE
4. – 9. května
KOCIANOVO ÚSTÍ NAD ORLICÍ
- 10. ročník
Pondělí 4. května
19:00 hodin – Hernychova vila
MLÁDÍ JAROSLAVU KOCIANOVI
– 1. festivalový koncert, vstupné dobrovolné
Úterý 5. května
19:30 hodin – Roškotovo divadlo
CIGÁNSKI DIABLI (SK) & JAROSLAV
SVĚCENÝ, 2. festivalový koncert, vstupné
200 Kč
Středa 6. května
19:30 hodin- Roškotovo divadlo
KOMORNÍ FILHARMONIE Pardubice,
3. festivalový koncert, sólo: Meng Jia LIN
(Kanada) – laureátka KHS 2014, dirigent P.
Trojan, koncertní předplatné, vstupné 190 Kč
Čtvrtek 7. května
19:30 hodin – Chrám Nanebevzetí Panny
Marie
SLAVNOSTNÍ KONCERT K 70. VÝROČÍ
UKONČENÍ II. SVĚTOVÉ VÁLKY
– 4. festivalový koncert, ŠKAMPOVO
KVARTETO a SEVERÁČEK, vstupné 180 Kč
Pátek 8. května
19:30 hodin – Chrám Nanebevzetí Panny
Marie

17

OPERNÍ A PÍSŇOVÉ GALA, 5. festivalový
koncert, R. Janál-baryton, B. Perná-soprán,
J. Svěcený-housle, V. Uhlíř-varhany, vstupné
180 Kč
Sobota 9. května
14:30 hodin – Roškotovo divadlo
ZÁVĚREČNÝ KONCERT vítězů a laureáta
KHS 2015 a předání cen, 6. festivalový koncert, vstupné 80 Kč
Středa 13. května
19:00 hodin – Roškotovo divadlo
GRÓNSKO – ZIMA V KULUSUKU, cestopisná přednáška, vstupné 65 Kč
Čtvrtek 21. května
20:00 hodin - Bar Husová (bývalé Domino)
ROZINA PÁTKAI Bossa Nova Trio (H),
Jazzový večer, vstupné 90 Kč
Pátek 22. května
19:30 hodin – Roškotovo divadlo
AŽ SE ZIMA ZEPTÁ, NEBUDU SE BÁT
aneb Tři na lavičce, Orlická Thálie – 2. soutěžní představení, divadelní předplatné,
vstupné 120 Kč
Sobota 23. května
14:00 hodin – Roškotovo divadlo
MICHAL K SNÍDANI, vstupné 150 Kč,
představení je vhodné pro děti od 3 do 10 let,
trvá 60 min. a každé dítě i dospělý musí mít
svou vstupenku, vstupné 150 Kč
Čtvrtek 28. května
19:30 hodin – Roškotovo divadlo
P. I. Čajkovskij: LABUTÍ JEZERO, Moravské divadlo Olomouc, divadelní předplatné,
vstupné 380 Kč
Sobota 30. května
14:00 hodin – Roškotovo divadlo
TANEC, TANEC … 2015, krajská přehlídka scénického tance mládeže a dospělých,
vstupné 50 Kč
PŘEDPRODEJ: Informační centrum, budova radnice, tel.: 465514271 a v kanceláři
Klubcentra, Lochmanova ul. 1400, Ústí n. O.
Rezervační a prodejní systém on-line.
INFORMACE:
KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí,
tel.: 465521047, 465525245,
info@klubcentrum.cz. www.klubcentrum.cz
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MALÁ SCÉNA – PROGRAM
KVĚTEN 2015

KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí
vyhlašuje
TANEČNÍ KURZ pro mládež
pod vedením Zdeňka Hejzlara a Petry Nožkové
Kurz tance bude probíhat od září do prosince 2015 v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí.
Celkem se uskuteční 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 Informačním centru MěÚ nebo si ji stáhnout na stránkách
www.klubcentrum.cz. Vyplněné přihlášky se od 1. dubna přijímají v kanceláři Klubcentra.
Uzávěrka přihlášek 4. září 2015
(v případě naplnění kurzu i dříve).

POZVÁNKA NA KONCERT
GENERACE – vokální okteto – vás srdečně zve na ČAJ PRO DVA. Tentokrát bude naším
hostem Petr Mariška s kapelou. Koncert se uskuteční v sále ZUŠ v úterý 26. května v 19:30
hodin.
Těšíme se na setkání s vámi.

V KVĚTNU S MUZEEM I DO
EGYPTA A ZA HUDBOU
Při slavnostním
koncertu KHS
v pondělí dne
4.5.v 18:00 hod.
se v „Kocianově
pokoji“ v Hernychově vile otevře nová expozice, věnovaná
ANTONÍNU ŠIMEČKOVI, ŽÁKU JAROSLAVA KOCIANA, která potrvá celý jeden
rok. Zájemci budou moci nahlédnout do
zápisů kroniky ústecké hudební školy, zápisů
kuratoria apod.
O deset dní později 14. května bude v 17:00
hodin vernisáží slavnostně zahájena výstava
„EGYPT DAR NILU“. Jedná se o rozsáhlou kolekci replik egyptských artefaktů ze
sbírky soukromého sběratele, pro kterého se
povodí Nilu a jeho kultura stalo celoživotní
vášní. Návštěvník bude mít možnost ve dvou
výstavních prostorách obdivovat množství
předmětů od drobných plastik, přes busty až
k objemných plastikám panovníků a projde
různými obdobími starověkého Egypta od
jeho sjednocení, přes období pyramid, až po
ptolemaiovskou dobu po ovládnutí Římem.
K výstavě jsou připraveny i programy pro
školní skupiny, a to ve třech variantách. První se zaměřuje na seznámení s historií období, druhá obsahuje výtvarnou dílnu a odkazy
na specifika egyptského umění, třetí má podobu sochařských dílen v duchu egyptského
zobrazování.
Po celý květen jsou přístupné i výstavy otevřené v dubnu, a to JINDŘICH NYGRÍN,
ŽIVOT ZA PROTEKTORÁTU a FOTOKLUB OKO. K výstavě o protektorátu je
připraven doprovodný program pro školy,
který se (mimo stěžejních informací k průběhu války) zaměřuje na život v Ústí a jeho
specifika, jako byl například posun hranic
a jeho důsledky.
Připomínáme ještě možnost přihlásit se do
letního příměstského tábora. Více informací na www.muzeum-uo.cz.
Srdečně na prohlídku nové kolekce výstav
zve 
Jarmila Süsserová, ředitelka muzea
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Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY

V sobotu 2. a 9. května bude knihovna
uzavřena.
6. 5. 2015 od 15 hod. - PREZENTAČNÍ
A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI pojďte si společně nachystat školní prezentaci či obhajobu ke zkoušce, přednáší Iveta
Jansová
7. 5. od 16 hod. - KOCOUR Z TRNKOVY ZAHRADY - čtení a vyrábění - pro
děti, příspěvek 10 Kč
13. 5. od 18 hod. - POČÁTKY ORGANIZOVANÉ CÍRKEVNÍ SPRÁVY JAKO
PŘEDOBRAZ USPOŘÁDÁNÍ STÁTNÍ
SPRÁVY - přednáška prof. PhDr. Františka Musila, CSc., z cyklu Akademie volného času
19.5. od 16 hod. - POHÁDKA O MEDVĚDÍ RODINCE - vhodné pro děti od 3
do 8 let, příspěvek na materiál 10 Kč
27. 5. od 18 hod. - PIANA, ŠACHY
A BÁSNĚ - beseda s Ondřejem Kobzou
NOVÁ VÝSTAVA V ALTÁNKU
U KNIHOVNY: P.A.J.Z.L. (praví a jediní
zástupci lidu).
Od 4. května do 24. října vás zveme na výstavu fotografií Eduarda Kaplana z 60. - 80.
let. Otevřeno bude po domluvě v půjčovních hodinách knihovny.

KLUB PŘÁTEL UMĚNÍ
v Ústí nad Orlicí
Srdečně Vás zveme do Galerie pod radnicí,
kde bude 4. května zahájena nová výstava
12 UB – členové UMĚLECKÉ BESEDY
P. Aubrechtová, E. Halberštát, Vl. Hanuš, J.
Hendrych, Fr. Hodonský, J. Kačer, A. Lamr,
K. Machálek-Zlín, P. Piekar, O. Plíva, D.
Smutný, O. Zoubek
Výstava bude v Galerii pod radnicí otevřena do 27. května.
Otevřeno denně mimo pondělí, út-pá 1012, 14-17 hod., sobota a neděle 14-17 hod.
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VÝSTAVA VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ/
do 31. 5. Vernisáž výstavy
13. 5. v 18 hodin.
3. 5. HONZA A DRAK. Klasická marionetami hraná pohádka o odvážném Honzovi,
nešťastném králi a princezně v nesnázích
a dalších. Pro děti od tří let. Délka představení 30 minut. Dřevěné divadlo. V 15.30 hod./
vstupné děti 45 Kč, ostatní 55 Kč
5. 5. ÚSTECKÁ HITPARÁDA. Zpívá vám
to, hraje a ladí vám to? Ukažte to ostatním,
nebojte se a přijďte vystoupit do Malé scény.
Bude se soutěžit v kategoriích: jednotlivci, dueta a hudební kolektivy – 2. stupeň ZŠ, SŠ a „open“.
V 16. 30 hod./ vstup zdarma
6. 5. SVATÝ MIKULÁŠ 2. 4. DIVOKÁ
STVOŘENÍ JIŽNÍCH KRAJIN / USA,
2012. Česko / 2014 / 60 min. / režie: Petr
Smazal Svatý. Skupinka studentů FAMU točí
absolventský dokumentární film o bývalém
ústavu u Svatého Mikuláše. V tomto sanatoriu prý údajně bloudí duše pacientů dodnes.
V 19 hod./ vstupné 70, pro členy FK 50 Kč
12. 5. VÝJIMEČNÉ OSOBNOSTI EVROPSKÉHO UMĚNÍ. Frank Lloyd Wright. Přednášející Jitka Kuběnková. V 18 hod./ vstupné
45 Kč, studenti 30 Kč
14. 5. DĚCKA JSOU V POHODĚ. USA
2010 / 106 min. / režie: Lisa Cholodenko
Vtipný, energický a skvěle vykreslený portrét
moderní rodiny. Komediální drama s A. Beningovou a J. Mooreovou v hlavních rolích.
V 19 hod. / vstupné 80 Kč, pro členy FK 70 Kč
22. 5. KOČÉBROVÁNÍ 2014: CYKLY.
Dokument. Režie Lucie Harapátová. V létě
2014 vyrazili divadelníci na třítýdenní kočování s kloboukem a hrou o našich lidových
zvyklostech do východního Turecka. Beseda
a hudební doprovod Tereza Koláčková. V 19
hod./ vstupné studenti 30 Kč, ostatní 50 Kč
23. 5. CHUDOBKA BÍLÉHO KRÁLE. Česko / 2014 / 50 min. / režie: Jaroslav Šilar. Dokument o Anně Bohuslavě Tomanové z Pastvin v Orlických horách. Součástí večera bude
beseda s tvůrci filmu a dalšími osobnostmi
současného dění kolem A. B. Tomanové.
V 18 hod. / vstupné dobrovolné
26. 5. LÁSKA JEST CHEMIE. Absurdní divadelní hra V. Klimáčka v podání DS Veselé
zrcadlo Gymnázia Ústí nad Orlicí. V 17. 20
hod. / vstupné 50 Kč
28. 5. – 31. 5. VŠICHNI NA JEDNOM JEVIŠTI. Festival týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby, kde se na jednom
jevišti setkají různé formy ústeckých amatérských aktivit. Tanečníci, hudebníci, divadelníci, výtvarníci, zpěváci z různých škol
a souborů. Vstupné dobrovolné
28. 5. ANDĚLSKÝ PODÍL. Velká Británie
2012 / 106 min. / režie: Ken Loach. Z whisky
zrající v dřevěných sudech se každým rokem
odpaří dvě procenta. Říká se tomu andělský
podíl. Okolo vzácné značky oblíbeného ostrovního likéru se točí i novinka britského veterána K. Loache. V 19 hod./ vstupné 80 Kč,
pro členy FK 70 Kč
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POZVÁNKA NA KULTURU V ÚSTÍ NAD ORLICÍ
PARTIČKA – improvizační show, čtvrtek 14. května ve 20:00 hod., Kulturní dům, předprodej vstupenek na www.ticketstream.cz, cena 400,-Kč
VESELÁ TROJKA Pavla Kršky - česká muzika, pátek 22. května v 18:00 hod., Kulturní dům, předprodej vstupenek v Informačním
centru v Ústí nad Orlicí, cena 200,-Kč
FAST FOOD ORCHESTRA + 100% - koncert, pátek 22. května ve 20:00 hod., Popráč-restaurace, klub Ústí n.O.,
předprodej a info na tel.: 736481170

SBĚRATELSKÁ BURZA
Oblastní filatelistická a sběratelská burza všech
sběratelských oborů se uskuteční v neděli 17.
května od 7:30 do 11:00 hodin v salonku I. patra
hotelu Poprad ve Smetanově ulici. Občerstvení
zajištěno. Přijďte prodat své sběratelské přebytky, nakoupit to, co sháníte do své sbírky!

NOC KOSTELŮ v Ústí
nad Orlicí
Program v kostele Nanebevzetí Panny
Marie v pátek 29. května:
18:30 hod. - Mše svatá s májovou pobožností
19:30 hod. - Svatý Gaudentius aneb Kdo to
tam leží v té skleněné rakvi? – ostatky svatých, přednáška
20:00 hod. - Květinová výzdoba – praktická ukázka aranžování ústeckých floristů
(sponzorsky připravili: Kouzelná květinka,
Květinářství U Medarda, Květiny Petr Freudl, Zahradnictví Petr a Vlaďka Šťastní)
20:30 hod. - Kostel zblízka - program pro děti
21:30 hod. - Malá noční vážná hudba - účinkuje Ústecké trio (P. Kleislová - housle, J.

BRONTOSAUŘÍ ŠLÁPOTY
ČSOP Ústí nad Orlicí pořádá 1. května
2015 již 30. ročník turistického pochodu
BRONTOSAUŘÍ ŠLÁPOTY
Start: od 8:00 do 09:30 hodin na volejbalových kurtech na stadionu v Ústí n.O.(u pilinovky), startovné: dospělí 20,-Kč, děti 10,-Kč.
Ve 14:00 hodin v cíli překvapení. Občerstvení zajištěno. Trasa vede jarní přírodou okolím města. Pořadatelé doporučují vzít s sebou psací potřeby.

POWERJÓGA pro
začátečníky i pokročilé
Přijďte vyzkoušet dynamickou formu
jógu, 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 na Gymnáziu. Novinkou je ČTVRTEČNÍ dopolední cvičení
v Medvídku pro jógamamky, kde je možnost pohlídání dítěte v klubu Fialka. Další
novinkou je netradiční a zábavná forma
jogy: ACROYOGA - párová akrobacie pro
začátečníky i pokročilé. Bližší info na tel:
602 245 393, mailu: market@inlineusti.
cz nebo na facebooku (skupiny: Powerjóga v Ústí, Acroyóga v Ústí). Těšíme se na
Vás!!! Markéta Skalická, Bára Strnadová
a Marcel Skalický
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SETKÁNÍ MAJITELŮ HISTORICKÝCH VOZIDEL
16. května 2015 se uskuteční již 5. ročník regionálního setkání majitelů a přátel historických vozidel - Citroen 2 CV (kachna). Setkání se uskuteční tradičně na Chatě
Hvězda na Andrlově Chlumu od 10 hodin. Po představení vozů a možné prohlídce se
„kachny“ vydají přibližně ve 12:30 hodin do Ústí nad Orlicí na náměstí a po té se rozlétnou po okolí našeho města s cílem - karosářské muzeum ve Vysokém Mýtě.
Lána – violoncello, V. Žižka – klavír)
22:00 hod. - Adorace a modlitby
22:30 hod. - Zakončení
19:30 – 21:30 hod. - Zpřístupněna věž se
zvony a kůr
Program v kaplích na starém hřbitově
u kostela:
Hřbitovní kaple: 19:30 – 21:30 hod. - Prosíme a děkujeme za… prostor ke ztišení
a meditaci, možnost zapálit svíci a připojit
písemnou prosbu za sebe, své blízké, živé
i zemřelé
Útěchová kaple: 19:30 – 21:30 hod. - Mladí
a věřící…písně, rozhovory, modlitby
Nasvícená kostnice, možnost prohlídky
opravené hřbitovní zdi
Cukrárna na děkanství – sladkosti a jiné

dobroty na vás čekají od 19:30 do 22:30 hod.
Akci pořádá Římskokatolická farnost – děkanství Ústí nad Orlicí a je součástí celonárodního projektu Noc kostelů. Koná se za
finanční podpory Města Ústí nad Orlicí.
FARNÍ DEN V NEDĚLI 31. KVĚTNA
8:30 hod. - Slavnostní mše svatá v kostele
Nanebevzetí Panny Marie
14:30 hod. - Májová pobožnost k Panně
Marii v kostele Nanebevzetí Panny Marie
15:00 hod. - Hry a soutěže pro děti
16:30 hod. - Divadlo Víti Marčíka: BAJAJA,
farní dvůr, vstupné dobrovolné
Divadelní představení se uskuteční za finanční podpory Města Ústí nad Orlicí.
Akce se koná za každého počasí.
P.ThLic. Vladislav Brokeš, děkan

BIKEMARATHON
veřejný závod horských kol
Rádi bychom vás pozvali na 8.ročník Generali-Sport Bárt BIKEMARATHONu, který se
uskuteční v sobotu 16.5. Start a cíl závodu je na letišti v Ústí nad Orlicí. Přihlásit k závodu
se můžete od 9:00 do 10:30 hod. v místě startu nebo předem 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 Jiří Holubář – Sport Bárt

ČLENOVÉ KČT připravili pro neregistrované turisty
v rámci aktivity „STAR KLUB“ tyto výlety:
2.5. - TURISTICKÝ POCHOD „ŠMAJD NOVOMĚSTSKEM“. Délka trasy je cca 15 km,
vede krásným okolím Nového Města nad Metují. Sraz účastníků na hlavním nádraží v 6.10 h,
odjezd vlaku v 6.22 h. Návrat vlakem v 17.37 h.
9. 5. - TURISTICKÝ POCHOD „PŘES TŘI HRADY“ z Potštejna (náročnější, ale zajímavá
cesta). Délka trasy je 15 km, vede přes Záměl, hradiště Velešov, Polom, Proruby, Modlivý důl,
na hrad a zpět do Potštejna. Sraz účastníků v 8.15 h na autobusovém nádraží, odjezd autobusu
v 8.30 h. Návrat buď v 15.30 h autobusem nebo v 17.08 h vlakem.
30. 5. - TURISTICKÝ VÝLET NA KRALICKO. Délka trasy cca 15 km, trasa vede z Podlesí,
výstup k Severomoravské chatě, přes Sv. Trojici a Hedeč do Králík. Sraz účastníků na novém
nádraží v 8.10 h, odjezd v 8.25 h. Návrat nejpozději v 18.08 h.
Akce 2. 5. a 9. 5. jsou z kalendáře KČT.
INFORMACE K AKCÍM: TELEFON - POZOR ZMĚNA - 730574527
nebo mail: starklub@post.cz.
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IN-LINOVÁ ŠKOLIČKA
O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH
Pro malé bruslaře pořádáme IN-LINOVOU ŠKOLIČKU plnou her, smíchu a zábavy. Pro velký zájem
pořádáme taktéž BIKOVOU ŠKOLIČKU, ADRENALINOVOU, FREESTYLOVOU ŠKOLIČKU, PŘÍMĚSTSKÝ ZÁŽITKOVÝ TÁBOR, FREESTYLE KOLOBĚŽKY A BRUSLÍME S ANGLIČTINOU.
•Příměstské tábory pro děti od 5 do 16 let
•V červenci a srpnu vždy od pondělí do pátku od 8 do
16 hodin
•V ceně svačinky, obědy, pitný režim, pojištění, návštěva aquaparku a závěrečné překvapení
•Možnost zapůjčení bruslí i chráničů
Bruslařům začátečníkům i pokročilým nabízíme soukromé lekce in-line bruslení.
Přihlášky a další info na www.inlineusti.cz, market@
inlineusti.cz či tel. č. 602 245 393 - Markéta Skalická.
Těšíme se na Vás Markéta Skalická a tým instruktorů:-)!!!!

MISTROVSTVÍ REPUBLIKY V Ústí n.O.
Atleti Jiskry Ústí n.O. dostali k uspořádání další
vrcholný závod. V sobotu 9. května se na stadioně
bude konat Mistrovství České republiky v běhu na
10 km na dráze, start prvního závodu je stanoven
na 14:00 hodin a závodit budou muži, ženy, junioři
i juniorky. Mistrovství ČR se zúčastní celá česká elita
v čele s vítězem posledních čtyř ročníků Milanem
Kocourkem, který v minulosti několik let závodil za
ústeckou Jiskru v I. lize.

PILATES
Posilovací cvičení s účinky na tvarování postavy, posílení hlubokých stabilizačních svalů, prevenci a nápravu bolestí zad.
POZOR změna: cvičíme nyní každou STŘEDU
18:00 - 19:00 v salonku Hotelu Poprad (Sport Music
Club). Vstup: 50 Kč. Bližší info: Jana Šparlinková, tel:
777 087 220.

AKCE JUNIOR KLUBU
LETECKÝCH MODELÁŘŮ
V sobotu 9. května se bude konat PŘEBOR MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. Soutěž se koná
za finanční podpory Pardubického kraje. 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 26. 9.
2015 v Hořicích.
Členové JUNIOR KLUBU děkují Městu Ústí nad
Orlicí za dlouholetou finanční podporu.
Ivan Kubový, DiS. předseda JUNIOR KLUBU

POCHOD SLOUPENSKÝMI LESY
TERMÍN: 8.5.2015
START: Sloupnice, hřiště za základní školou
PĚŠÍ TRASY: 8, 15, 25 km + speciální 40 km trasa Od
vlaku ku vlaku z Chocně do Ústí nad Orl. s průchodem
Sloupnice - tuto trasu možno rozložit do dvou dnů
(dotazy na 777143232 nebo 723252210 nebo seda43@
seznam.cz nebo martin.becicka@hotmail.cz)
CYKLOTRASY: 20, 60, 80 km + speciální 40 km orientační trasa Dle itineráře s minimem informací (dotazy
777143232). Více informací na
www.kct-sloupnice.tode.cz
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GYMNASTICKÝ ZÁVOD
VE SVITAVÁCH
Dne 11. 4. 2015 se Klub sportovní gymnastiky ÚO zúčastnil Krajské soutěže
v gymnastickém čtyřboji. Náš klub reprezentovalo 12 závodnic, které si v konkurenci bezmála 60 závodnic vedly velmi
dobře. Nejúspěšnějšími účastnicemi z našich řad se staly Růžena Škrobánková
(1. místo, kategorie dorostenek) a Viola
Škrobánková (3. místo, kategorie starších
žákyň I). Tyto dvě závodnice automaticky
postupují na republikovou soutěž, která
se koná v jihočeské Třeboni již za měsíc.
Anděla Venclová a Slávka Venclová obsadily 4. místa v kategorii mladších žákyň
I, resp. starších žákyň I. Zbývající členky se
dosaženými výkony opět posunuly vpřed
oproti předchozí sezóně, a to jen díky
obětavé práci trenérů a výpomoci rodičů
s přípravou cvičebního nářadí, bez nichž
by děvčata neměla dostatečné zázemí pro
organizačně náročný trénink. Děkujeme
cvičenkám za výborné výkony a rodičům za jejich podporu!
Tým trenérek, Klub sportovní gymnastiky
ÚO
www.sport-gym.estranky.cz

KURZ JÓGOVÉ TERAPIE
Kurz pod vedením Blanky Kristlové, lektorky komplexní jogové terapie je určen
pro nemoci způsobené stresem a psychosomatická onemocnění. Kurz byl zahájen
v dubnu a probíhá v Orlickoústecké
nemocnici v pavilonu F, horní vchod,
prostory rehabilitačního odd. cvičebna č.
18. Počet účastníků v kurzu je omezen,
1 lekce/150 Kč, přihlášky a informace na
tel.: 608 603 641
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20. VÝROČÍ LYŽAŘSKÝCH ZÁJEZDŮ PRO DĚTI DO ŘÍČEK
T. J. Sokol Ústí nad Orlicí již po dvacáté ve dnech 25. 1., 8. 2., 28. 2. a 8. 3. 2015 uspořádala
lyžařské zájezdy pro děti od 5 do 14 let do Říček v Orlických horách spojené s výukou
lyžování a snowbordingu. Letos se zúčastnilo 44 dětí, které byly dle lyžařské výkonnosti
rozděleny do 5 družstev lyžařů a jednoho družstva snowbordistů. Výuka probíhala v dopoledních a odpoledních hodinách ve Ski areálu. V poledne byla pro děti vždy připravena
výborná polévka, kterou si někteří chodili i několikrát přidat. Vyvrcholením pro děti byly
lyžařské závody v obřím slalomu, které se uskutečnily v dolní části slalomky dne 8. 3. 2015
i následné předávání cen a pozorností, které byly připraveny pro všechny děti. Na závěr
těchto zájezdů obdrželi všichni, kteří se této akce účastní celých dvacet let, pamětní diplom.
Poděkování za zdařilou akci patří všem instruktorům, kuchařkám i p.Kaplové a p.Kanskému ze SKI-klubu Ú.O. za možnost uspořádat závěrečné závody. 
J. Bouchal

INFORMACE z FBK OT
Přípravka v Hradci Králové
V sobotu 21.3. se naši nejmenší zúčastnili
turnaje přípravek v Hradci Králové. Téměř
20 hráčů se rozdělilo do dvou týmů a bojovalo proti dalším začínajícím florbalistům. První utkání nebyla zcela dle našich představ, ale
výkony se zlepšovaly každým zápasem. Oba
týmy potvrdily svojí hrou, že se s nimi musí
v této kategorii počítat a že jsou schopni hrát
vyrovnaně s každým týmem. Trenéři: Ludvíček Josef, Kulhavý Petr
Elévové využili domácího prostředí
V neděli 22.3. nastoupili k letošnímu poslednímu turnaji elévové. Pro pět hráčů to
znamenalo poslední start v té to kategorii
a chtěli samozřejmě vítězný závěr. Elévové
nastoupili v silném počtu jedenácti hráčů.
K prvnímu zápasu se postavili proti týmu
FBC Bodlinka Dobruška - Lvi, který tentokrát dorazil v jiném složení než obvykle. Oba
týmy převáděly výkony s vysokým nasazením, ale větší hlad po vítězství zaznamenali
naši elévové. Stav se zastavil na 8:7. Druhý
zápas proti Litomyšli vyšel hned od začátku
a elévové nedopustili žádný tlak soupeře. Porazili tým FBC Peaksport Litomyšl 8:5. Závěr
turnaje patřil zápasu proti celku Žacléř TJ
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Spartak Vrchlabí. Zde již naši hráči předváděli povedené kombinace, které těšili i široké
obecenstvo. Za hlasité podpory bubnů jednoho z tatínků elévové vyhráli 12:4. Trenéři:
Ludvíček Josef, Kulhavý Petr
Dorostenci uzavřeli sezonu v Třebíči.
K posledním letošním zápasům odcestoval
tým dorostenců do Třebíče, kde změřil síly
nejprve s Č. Budějovicemi a poté s týmem
z Bystřice nad Pernštejnem. Tým oslaben
o několik velmi šikovných hráčů ale potvrdil
roli favorita a v obou zápasech dominoval.
Otázkou bylo, kolikrát se dokáže střelecky
prosadit.
Dorostenci letos poprvé hráli nejvyšší celostátní soutěž a ostudu rozhodně neudělali.
Velká škoda několika hloupě prohraných zápasů s týmy z nižších příček soutěže. Bohužel
nemoci, prázdniny a sportovní kurzy letos
zastihly tým v nejméně vhodný čas. Konečné
7. místo a střed tabulky je splněný předsezonní cíl. Klukům děkujeme za výkony, nasazení
a chuť do zápasů. Rodičům děkujeme za podporu, bez které by tato soutěž rozhodně hrát
nešla. Trenéři: Petraš Pavel, Fiala Vojtěch
Neporazitelnost juniorů trvá už 14 zápasů
Juniorský tým OT vyrazil v koncem března
do domácí haly v Rokytnici v OH. Po důkladné přípravě změřil síly s posledním týmem tabulky z Chlumce n. C. Kluci z Chlumce se vždy
snaží hrát fér a zápasy jsou vždy
příjemné a přátelské. V minulém
kole dokázali potrápit tým ze Svitav, a tak jsme nechtěli nechat nic
náhodě. Zápas jsme vyhráli 18:5.
V druhém zápase jsme se letos
už naposledy postavili soupeři
z Přelouče. Ani na čtvrtý pokus
se soupeři z Přelouče nepodařilo
zvítězit. Vždy jde o tuhý boj a ani
tento zápas nebyl výjimkou. Přelouč sice dostala rychlý gól, ale
pozorná kompaktní obrana nás
nepouštěla do mnoha střel. Ve
třetí části dokázala Přelouč využít
naši chyby v obraně, proměnit nájezd a rázem se dostala do vedení.
Museli jsme tedy stáhnout hru
a zatlačit soupeře do hlubokého
obranného bloku. To se nakonec
povedlo a poslední minuty se již
hrálo opět v naši režii. Konečný
výsledek byl 5:3.
Trenér: Typl Jiří
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Inzerce
• SALON TYRKYS - MANIKÚRA a PEDIKÚRA. Romana Šimková proti Roškotovu divadlu. Nabízím TRADIČNÍ PEDIKÚRU, RELAXAČNÍ PEDIKÚRU,
MALOVÁNÍ A ZDOBENÍ NEHTŮ. Péči o PŘÍRODNÍ NEHTY NA RUKOU, P. SHINE. Objednávky 9 - 19 hod. Praxe v oboru 20 let. Tel.: 732 819 977 více na
www.tyrkys-salon.cz
• Přijďte si vybrat LETNÍ DOVOLENOU z nejširší nabídky cestovních kanceláří, výhodné slevy za včasný nákup, až 2 děti zdarma, výrazné slevy pro seniory
55+- Albánie- přímé lety, Černá Hora, Řecké ostrovy, Španělsko pevnina! TOP TIP - Poznávací zájezdy do Turecka - letecky ceny od 6.890,- Kč a polopenzí na
osobu. Cestovní agentura SLM Lydie Sloupenská, tel.: 605 146 146, e-mail:rezervace@ slm.cz, www.slm.cz, budova Rieter, Čs. armády 1233, Ústí n.O.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
• JESSI PSÍ SALÓN V ORDINACI MVDR. PIRKLA: STŘÍHÁNÍ, TRIMOVÁNÍ, KOUPÁNÍ, ČIŠTĚNÍ ZUBŮ ultrazvukem. AKCE – každá 5 návštěva zdarma. Tel.: 728 014 076,
602 431 141, Ježkova 1073, Ústí n.O., (pod divadlem)
• MLADÝ PÁR KOUPÍ chatu nebo chalupu k rekreaci na Orlickoústecku. Tel.: 734 313 232
• PRODÁM ZAHRÁDKU V LOKALITĚ „ZA CIHELNOU“ v Ústí nad Orlicí. Pozemek
vlastní, na pozemku menší dřevěná zahradní chatka a nová plechová kůlna na nářadí.
K dispozici veřejný vodovod se samostatným měřením odběru vody. Tel: 603 520 823
• PRODÁM CHALUPU – obec Hrádek u Ústí nad Orlicí – cca 5km, klidné místo, vodovod, elektřina 220/380V. Tel.: 775 062 707, cena dohodou
• CESTOVNÍ AGENTURA CAM s.r.o., Ústí nad Orlicí, M.R. Štefánika 234, tel.: 606 748
616 www.ckm-tour.cz
zveme vás na autokarový zájezd s odjezdem z ÚO KRAKOV a OSVĚTIM dne 23.5.2015
cena Kč 990,-/os., AUTOKAREM DO ITÁLIE - San Benedeto del Tronto, rezidence Collina, 7x ubytování 50m od moře, 7x česká polopenze, doprava bus, termín 3.7.-12.7.2015
cena Kč 6 190,-/os.
CHORVATSKO - 10-denní autokarové zájezdy s odjezdem každý pátek z ÚO, Biograd na
Moru, Vodice, Trogir, Omiš, Baška Voda, Makarska, Tučep, ostrov Hvar, ubytování v apartmánových vilách do 200m od moře, cena ubytování + bus Kč 6 200,-/os.
• HOLMES ENGLISH jazyková škola nabízí: letní příměstský tábor pro děti 6 - 12 let plný
zábavné angličtiny, her a výletů.
Termín: 24. - 28.8.2015. Více informací na: www.holmes-english.cz
• VÝZVA – HLEDÁME SPOLUŽÁKY. Hledám spolužáky z 1.A (1980-81) ZŠ Na Štěpnici,
tř. uč. p. Ročková a z 2.B (1981-82), ZŠ Na Štěpnici, tř. uč. M. Lehká.
Ozvěte se, prosím, na e-mail: rostislavkonopa@yahoo.com
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OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI
15. BŘEZNA – 15. DUBNA 2015
FILMOVÝ FESTIVAL EXPEDIČNÍ
KAMERA PO ČTVRTÉ V ÚSTÍ

Letos po čtvrté zavítal do Ústí nad Orlicí Filmový festival Expediční kamera. Dům dětí
a mládeže DUHA jej připravil v sobotu 21.
března ve Sport Music Clubu. Program festivalu je složen z promítání 8 cestopisných
a expedičních filmů a cestovatelské přednášky Jiřího Beneše „Na cestě k Everestu“.
Ve více jak 200 českých a slovenských městech jsou od února do dubna k vidění ty nejlepší české i zahraniční filmy uplynulé sezóny, vítězné snímky z různých mezinárodních
festivalů. Expediční kamera je o skutečném
životě, divoké přírodě, extrémních zážitcích,
výkonech i sportech.

soustavné četby dětí. V ústecké knihovně byl
pro 20 dětí připraven zajímavý program plný
soutěží, her a čtení. Děti malovaly, plnily po
knihovně různé úkoly a samozřejmě je čekalo nocování v knihovně spojené se čtením.
Tato tradiční akce má u dětských čtenářů
každoročně velký úspěch. Ústecká Městská
knihovna se akcí připojila k mnoha knihovnám nejen po celé ČR, ale také na Slovensku,
Polsku a Slovinsku

měst Ústí nad Orlicí a Česká Třebová a zástupců nadačního fondu převzal z rukou generálního ředitele společnosti Rieter CZ Jana
Lustyka šek v hodnotě 100 tisíc korun ředitel
Orlickoústecké nemocnice Jiří Řezníček.

V KNAPOVCI OTEVŘELI
STEZKU PO STOPÁCH
KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

REKORDNÍ KRAJSKÁ PŘEHLÍDKA
SCÉNICKÉHO TANCE

VELIKONOČNÍ INSPIRACE NA
JARMARKU V KULTURNÍM DOMĚ

Nejen atmosféru, ale také inspiraci na blížící se Velikonoce, přinesl v Kulturním domě
v Ústí nad Orlicí Velikonoční jarmark, který zde ve čtvrtek 26. března připravilo Klubcentrum. K vidění a koupi zde byly domácí
výrobky nejen s velikonoční tématikou. Nechyběly pestrobarevné, malé i velké kraslice
s ukázkou jejich zdobení, jarní květiny a květinové dekorace, keramika, šperky a další
zboží.

ZASEDALA BEZPEČNOSTNÍ
RADA ORP

Slavnostní odhalení opravených památek
v rámci česko-polského projektu se v Knapovci a Dolním a Horním Houžovci uskutečnilo v neděli 29. března. Cílem projektu
nazvaného „Po stopách kulturního dědictví Euroregionu Glacensis“ byla kompletní
rekonstrukce šestice křížků - Božích muk
umístěných u cest.
Opravené křížky jsou propojeny naučnou
meditační stezkou se šesti zastaveními. Každé zastavení je opatřeno informační tabulkou doplněnou fotografiemi a texty. V Dolním Houžovci je navíc umístěna tabule s mapou stezky a informacemi o projektu.
Tento česko-polský projekt byl podpořen
z fondu mikroprojektů a realizován byl na
přelomu roku 2014 - 2015.

Ve čtvrtek 26. března se uskutečnilo 2. řádné
jednání Bezpečnostní rady ORP Ústí nad Orlicí. Na programu bylo celkem 8 bodů. K nejdůležitějším tématům patřilo projednání
stavu povodňové ochrany a vyhodnocení výsledků povodňových prohlídek, seznam akcí
na úseku havarijního a krizového plánování
v letošním roce a seznámení se závěry jednání Bezpečnostní rady Pardubického kraje.

NOC S ANDERSENEM
PO PATNÁCTÉ

Tradiční akce pro mladé čtenáře „Noc s Andersenem“ se v ústecké knihovně konala
v pátek 27. března a zakončila tak Březen Měsíc čtenářů. Tato celostátní akce dětských
knihoven se konala již po patnácté a měla
za cíl podpořit dětské čtenářství a propagaci

FOLKLORNÍ SOUBOR
JARO SLAVÍ 50 LET

50. výročí založení slaví v tomto roce folklorní soubor JARO Ústí nad Orlicí. První část
oslav při cimbálové muzice se uskutečnila v sobotu 11. dubna v ústecké moštárně.
Soubor JARO vznikl v roce 1965 a v jeho
repertoáru jsou lidové písně a tance Podorlicka - Žamberecka, často komponované do
tematických pásem. Soubor tvoří hudební
a taneční složka, dohromady 32 členů od 16
do 50 let. Za dobu své působnosti uskutečnil
soubor Jaro stovky vystoupení doma i v zahraničí.

V úterý 14. dubna se v Roškotově divadle
v Ústí nad Orlicí konala tradiční Krajská
postupová přehlídka dětských skupin scénického tance. Na programu přehlídky bylo
letos rekordních 33 choreografií 15 základních uměleckých škol z celé republiky, které
hodnotila odborná porota. Domácí Základní
umělecká škola Jaroslava Kociana se představila s celkem 8 choreografiemi. Na jevišti se
vystřídalo téměř 300 dětí. Nominované choreografie postupují na 32. celostátní přehlídku dětských skupin scénického tance v květnu v Kutné Hoře.

ZŠ TŘEBOVSKÁ SLAVÍ
10 LET SPOLUPRÁCE
S POLSKOU ŠKOLOU

Oslava 10 let vzájemné spolupráce základních škol Třebovská Ústí nad Orlicí a Základní školy v Bystřici Kladské se uskutečnila
v ústecké ZŠ ve čtvrtek 16. dubna. V tento významný den byly připraveny společné dílny
pro žáky z obou škol a společná výstava prací
žáků za účasti zástupců obou škol a měst.

RIETER CZ PODPOŘIL
NADAČNÍ FOND NEMOCNICE

Slavnostní předání finančního daru na podporu Nadačního fondu „S námi je tu lépe!“
Orlickoústecké nemocnice se ve středu 8.
dubna uskutečnilo ve společnosti Rieter CZ
v Ústí nad Orlicí. Za účasti hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického, starostů

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