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Kocianovo Ústí vyplouvá
Vážení spoluobčané, první květnový týden
je v našem městě již tradičně zasvěcen vážné hudbě a houslovému mládí. Ústí přivítá
soutěžící Kocianovy houslové soutěže, která
je dnes již neodmyslitelně spjata s hudebním festivalem Kocianovo Ústí. Díky vysoké
umělecké kvalitě festivalu a více jak padesátileté historii soutěže se jedná o nejvýznamnější kulturní událost města Ústí nad Orlicí.
Letošní Kocianovo Ústí přináší řadu personálních změn. V prosinci loňského roku rezignoval na post organizačního ředitele Jiří
Tomášek, který zároveň zastával i funkci
ředitele soutěže. Dovolte mi, abych i touto
cestou panu Tomáškovi poděkoval za mnohaletý a nezpochybnitelný přínos a profesionálně odvedenou práci, díky které Kocianova houslová soutěž neztratila nic ze své
výjimečnosti, udržela si kvalitu a mezinárodní standard. Jiří Tomášek se zároveň aktivně
podílel na desetiletém rozvoji hudebního
festivalu. V úzké spolupráci s Jaroslavem
Svěceným inicioval vznik festivalu a organizačně spoluvytvářel jeho moderní podobu a
vysokou uměleckou úroveň.

Rezignací Jiřího Tomáška, směřováním soutěže a problematikou festivalu včetně další
možné spolupráce s Jaroslavem Svěceným,
se na přelomu roku několikrát zabývala rada
města. Ta následně jmenovala do pozice organizačního ředitele Kocianova Ústí Karla
Pokorného, ředitele příspěvkové organizace Klubcentrum a do pozice ředitelky KHS
Lenku Lipenskou, pedagožku ústecké ZUŠ.
Nejvýraznější personální změnou je ovšem
jmenování nového uměleckého ředitele hudebního festivalu. Na období let 2016-2020
byl radou města do této funkce jmenován
houslový virtuos Pavel Šporcl. O personálních změnách a všech okolnostech bylo informováno zastupitelstvo města na únorovém zasedání.
Pavel Šporcl, který přijal nabídku města stát
se novým uměleckým ředitelem festivalu,
se z vlastní iniciativy stává také patronem
Kocianovy houslové soutěže. S jeho příchodem přichází zdravé a přirozené okysličení
stávající festivalové dramaturgie. Koncertní nabídka je nejen umělecky, ale i divácky
velice zajímavá a přináší řadu očekávání.

Vlastní soutěž pak získává ve spojení s jeho
jménem vyšší renomé a pro účastníky se
stává více atraktivní a žádaná. Jedním z prvních motivačních počinů letošního ročníku
KHS je cena patrona soutěže pro nejlepšího
českého soutěžícího. Oceněním je účast na
koncertě Pavla Šporcla.
Vážení spoluobčané, v roce 2011 jsem Kocianovu houslovou soutěž a festival Kocianovo Ústí nazval vlajkovou lodí našeho města.
Za svými slovy si stojím i nadále. Mohl jsem
před pěti lety použít i jiný příměr, např. rodinné stříbro, ale to se často jen ukazuje a
vlastně se nepoužívá. Loď ovšem nabízí netušené zážitky. S hudbou v zádech můžeme
plout daleko za obzor a vyhlížet nové obzory
anebo naopak poslouchat s přivřenými víčky
a nechat se jen tak lehce pohupovat u pobřeží. Přijměte tedy mé pozvání na pomyslnou palubu, vyplouváme!

Petr Hájek
starosta města
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Z našich škol

Sport

Pozvánka na setkání s veřejností

Zápisy dětí do MŠ

Ústecká 21

Vedení města Ústí nad Orlicí Vás srdečně
zve na setkání s veřejností, které se uskuteční ve středu 18. května v 17:00 hodin
v Malé scéně v Ústí n.O.
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.

V úterý 3. května se od 14.00 do 16.00
hodin uskuteční ve všech ústeckých mateřských školách zápis dětí na školní rok
2016/2017.
Žádáme rodiče, kteří mají zájem o umístění
dítěte v mateřské škole v uvedeném školním
roce, aby přišli k zápisu. S sebou vezměte
rodný list dítěte, občanský průkaz a žádost
(přihlášku) k zápisu, která je součástí přijímacího řízení.

Autoklub Ústí n. O. a Město Ústí n.O, zvou
všechny příznivce automobilových závodů
do vrchu na obnovený závod Ústecká 21.
56. a 57. ročník se pojede ve dnech 28. a 29.
5. jako Mistrovství ČR soudobých i historických automobilů. Součástí letošních závodů bude též MAVERICK RESCUE EURO CUP
2016, ve kterém mohou startovat i zahraniční jezdci.
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Revitalizace parku
v Hylvátech
Město Ústí nad Orlicí a Osadní výbor Hylváty zvou veřejnost k seznámení s projektem
revitalizace parku v Hylvátech.
Dne 4. 5. 2016 v 16:30 hodin proběhne
v Hylváteském parku, nebo v případě nepříznivého počasí v Základní škole Třebovská,
veřejné seznámení s projektem revitalizace
parku, okolí kaple a liniové zeleně v Andělově.

Záměr prodeje
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Majetkoprávní odbor informuje veřejnost
o zveřejněném záměru prodeje p.p.č. 216/3,
části p.p.č. 216/4 a části p.p.č. 216/1 v k.ú.
Černovír u Ústí nad Orlicí, v obci Ústí nad
Orlicí. Jedná se o plochu vhodnou ke zřízení zahrady příp. k rekreaci. Bližší informace
o tomto záměru prodeje získáte na úřední
desce Městského úřadu v Ústí nad Orlicí a na tel. čísle 465 514 225.
Mgr. Přemysl Šťovíček
vedoucí majetkoprávního odboru

Kruhové objezdy
V tomto článku bych chtěl vysvětlit v dnešní době tolik diskutovanou problematiku,
která není ovšem nikterak složitá, a tou je
dopravní značení na kruhových objezdech.
Od 01.01.2016 nabyla účinnosti nová vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích, která mimo jiné
nově upravuje některá dopravní značení.
Na základě této nové vyhlášky již není na
kruhových objezdech v České republice
povinnost umístit dopravní značky upravující přednost v jízdě, nýbrž pouze možnost.
Vzhledem k tomu si krajské úřady nebo obce
s rozšířenou působností mohou rozhodnout,
zda kruhový objezd osadí značkami, či nikoliv a dají přednost tzv. pravidlu pravé ruky.
Řidiči přijíždějící ke kruhovému objezdu, tak
musí pozorněji sledovat, jakými značkami je
přednost na konkrétním objezdu upravena.
Pokud přijedou řidiči na kruhové objezdy
označené pouze kulatou modro-bílou značkou „Kruhový objezd“, musí dát řidiči jedoucí po objezdu přednost v jízdě řidičům přijíždějícím zprava, tedy těm, kteří na objezd
teprve vjíždí.
Dnes i dále jednoznačně platí, že pokud přijíždíme na křižovatku, sice kruhového typu,

Prodej nemovitosti - veřejná dražba
Majetkoprávní odbor sděluje veřejnosti, že
je připravován prodej nemovitosti čp. 558
(bývalá plicní ordinace), ul. 17. listopadu,
v centru města Ústí nad Orlicí. Prodej bude

realizován formou veřejné dražby. Dotazy
k prodeji směrujte laskavě na adresu
mpo@muuo.cz, název: Prodej nemovitosti

ale křižovatku, tak se řídíme buď značkou,
světelnou signalizací, nebo tzv. pravidlem
pravé ruky. Účastníci silničního provozu se
musí chovat před kruhovým objezdem jako
na běžné křižovatce. Buď jim dopravní značka „Dej přednost v jízdě!, nebo „Stůj, dej
přednost v jízdě! nařídí dát přednost vozidlu
jedoucímu na kruhovém objezdu, nebo má
vozidlo přijíždějící na kruhový objezd přednost, protože přijíždí zprava.
V katastru města Ústí nad Orlicí jsou pouze
kruhové objezdy, které jsou osazeny dopravními značkami upravujícími přednost
v jízdě, tudíž se nic nemění oproti stavu před
účinností nové vyhlášky. Rovněž není uvažováno, že by se odstraňovaly na stávajících
kruhových objezdech dopravní značky, které upravují přednost v jízdě. Nicméně buďte
obezřetní na kruhových objezdech, protože
řada řidičů si vyložila novou vyhlášku po
svém a vynucují si přednost při vjezdu na
kruhový objezd, a to bez ohledu na dopravní
značení.
Ing. Marcel Klement
vedoucí odboru dopravy,
silničního hospodářství a správních agend

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. 7 o výměře 1986 m²
Stavební pozemek č. 7 tj. p.p.č. 923/192
o výměře 1986 m² v obci a k.ú. Ústí n. 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 n. 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 n. 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 n. Orlicí.
STAVEBNÍ POZEMEK Č. 12 o výměře 1899 m²
Stavební pozemek č. 12 tj. p.p.č. 923/197
o výměře 1899 m² v obci a k.ú. Ústí n. Orlicí.
Část stavebního pozemku je dotčena bezpečnostním pásmem VTL plynovodu.
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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.
STAVEBNÍ POZEMEK Č. 18 o výměře 1980
m²
Stavební pozemek č. 18 tj. p.p.č. 923/155
o výměře 1980 m² v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí.
Všechny uvedené stavební pozemky jsou zatíženy věcným břemenem ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Děčín spočívajícím v právu umístění pilíře nízkého napětí
pro přípojku elektrické energie. Se zájemci
je uzavírána kupní smlouva s podmínkou
úhrady kupní ceny před vkladem kupní
smlouvy do katastru nemovitostí.
Minimální kupní cena je stanovena ve výši
950 Kč/m² včetně DPH.
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.

Záměr prodeje bytových jednotek do osobního vlastnictví
Bytová jednotka č. 338/1 o velikosti 2+1,
Třebovská 338, Ústí nad Orlicí - Hylváty o
celkové podlahové ploše bytu včetně příslušenství 60,73 m² (z toho místnosti 55,99 m²,
sklepy 4,74 m²). Byt se nachází v 1. nadzemním podlaží. Minimální kupní cena je stanovena ve výši 350.000,- Kč.
Bytová jednotka č. 338/9 o velikosti 2+1,
Třebovská 338, Ústí nad Orlicí - Hylváty o
celkové podlahové ploše bytu včetně příslušenství 60,49 m² (z toho místnosti 55,80 m²,
sklep 4,69 m²). Byt se nachází ve 3. nadzemním podlaží. Minimální kupní cena je stanovena ve výši 325.000,- Kč.
Bytová jednotka č. 1168/11 o velikosti 1+1,
Bří Čapků 1168, Ústí nad Orlicí o celkové
podlahové ploše bytu včetně příslušenství
36,60 m² (z toho místnosti 32,83 m², sklep
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Bytová jednotka č. 692/8 o velikosti 2+1,
Husova 692, Ústí nad Orlicí o celkové podlahové ploše bytu včetně příslušenství 112,58
m² (z toho místnosti 73,98 m², sklep 11,40
m², půda 27,20 m²). Byt se nachází ve 2. nadzemním podlaží bez výtahu. Minimální kupní cena je stanovena ve výši 450.000,- 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 (zveřejněno od
08.04.2016), na e-mailové adrese: polakovi@muuo.cz nebo na tel. 465 514 262 (vyřizuje E. Polakovičová).

Záměr prodeje družstevního bytu
Město Ústí nad Orlicí zveřejňuje záměr
prodeje družstevního bytu o velikosti 1 + 1,
výměra 37,85 m2.
Byt se nachází v ulici Popradská v Ústí nad
Orlicí, nejnižší kupní cena bytu je stanovena
na 399 tis. Kč.

Bližší informace o podmínkách prodeje a náležitostech nabídky získáte na úřední desce
Městského úřadu v Ústí nad Orlicí, na www.
ustinadorlici, také v sekci aktuality - majetkoprávní záležitosti a na telefonním čísle
465 514 266 nebo 736 516 266.

Zákaznické centrum TEPVOS
slouží zákazníkům

Cyklo Glacensis 2016

Region Orlicko – Třebovsko pořádá 20.
května 2016 pod záštitou 1. náměstka hejtmana Pardubického kraje Romana Línka
15. ročník mezinárodní cyklistické akce
v česko-polském příhraničí CYKLO GLACENSIS. Na české straně startuje 10 cyklistických týmů z 10 českých měst, na straně
polské 8 týmů z polských startovních měst.
Společným cílem je v letošním roce polský
Lądek Zdroj.
Start je v pátek 20. května v 8.00 hodin z
náměstí v Ústí nad Orlicí. Cíl je v areálu MIR
JAN v Lądek Zdroj (viz http://www.hotelmirjan.pl). Pro účastníky je zajištěna zdarma
přeprava včetně kol autobusem z Ústí nad
Orlicí do Boboszówa. Odtud budou týmy
vyjíždět na trasu o délce cca 70 km. V cíli

3,77 m²). Byt se nachází ve 4. nadzemním
podlaží bez výtahu. Minimální kupní cena
je stanovena ve výši 350.000,- Kč.
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je pro účastníky připraven polskými partnery kulturní a společenský program, je
zajištěno stravování a komfortní ubytování
hotelového typu (s možností využít bazén,
saunu, vířivku). Účastníci obdrží zdarma tričko 15.ročníku Cyklo Glacensis. Každý cyklista se účastní na vlastním kole a na vlastní
zodpovědnost. Návrat je individuální v průběhu soboty - neděle. Finanční podmínky
účasti: účastnický poplatek 200 Kč, ubytování a stravování 580 Kč. Další informace
sledujte na www.orlicko-trebovsko.cz a ve
vývěsní skříňce KČT Horal v ul. 17. listopadu.
Kontakt na organizátora: jana.stanko@centrum.cz, tel. 465 524 782, 603 569 884.
Za Region Orlicko - Třebovsko
PhDr. Jana Staňková

Městská společnost TEPVOS má od srpna
2015 otevřené nové Zákaznické centrum na
Královéhradecké ulici. Občané města jako
zákazníci společnosti TEPVOS si mohou na
jednom místě pohodlně vyřídit veškeré záležitosti, v moderním prostředí vč. možnosti
parkování s vjezdem přes hlavní bránu z ulice Královéhradecká. Výhodou pro zákazníky
je také otevírací doba centra. Zákaznické
centrum je otevřeno v průběhu celého pracovního týdne, návštěvníci tak nemusí dodržovat pouze klasické úřední dny pondělí
a středa. Od února 2016 byla navíc provozní
doba zkušebně rozšířena o sobotní dopoledne.
pokračování na str. 4
www.ustinadorlici.cz
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Pokud bude ze strany zákazníků zájem o sobotní provozní dobu, je společnost TEPVOS
připravena zavést tuto službu trvale.
Zákaznické centrum společnosti TEPVOS je
možné využít zejména pro úhradu vodného
a stočného, platbu místních poplatků pro
město Ústí nad Orlicí, platbu za vylepení
plakátů, uhradit poplatky spojené s nájmem
hrobových míst apod. Současně je zde možné vyřídit i administrativní úkony spojené
s vyřízením smluv na odběr vody (přihlášky,
odhlášky, změny), smluv na hrobová místa
(přihlášení a odhlášení hrobového místa),
zakoupení parkovacích karet do zón Městského parkovacího systému atd. Zákaznické
centrum můžete využít též pro vydání Městské karty určené pro vstup do všech zařízení
provozovaných společností TEPVOS, platbu
ve všech parkovacích automatech na území města a vjezd do Sběrného dvora a také
k vydání pytlů pro sběr tříděného odpadu.
Majitelé Městské karty zde mohou vložit finanční částku na elektronickou peněženku
nebo zkontrolovat výši zůstatku. Pro veškeré úhrady není nutné mít u sebe hotovost,
ale lze využít platební kartu.
Aktuální provozní doba: PO – ČT: 8 – 17 hod.,
PÁ: 8 – 15 hod., SO: 8 – 12 hod.
Zákaznické centrum TEPVOS
Královéhradecká 1566
Ústí nad Orlicí 562 01
Tel: 465 519 844, e-mail: tepvos@tepvos.cz

Republikové ocenění pro TEPVOS
Městská společnost TEPVOS získala významné ocenění „Vodohospodářská stavba roku 2015“, které uděluje Svaz vodního
hospodářství ČR pod záštitou Ministerstva
zemědělství ČR a Ministerstva životního
prostředí ČR. Odborná komise vyhodnotila
z šesti přihlášených projektů stavbu „Ústí
nad Orlicí - kanalizace a ČOV“ jako vítěze
v kategorii I., podkategorii stavby o investičních nákladech nad 50 mil. Kč. Cenu převzal
z rukou náměstka ministra zemědělství Ing.
Aleše Kendíka, při slavnostním setkání vodohospodářů u příležitosti Světového dne
vody, jednatel městské společnosti TEPVOS
Ing. Václav Knejp společně se zástupci zhotovitele – sdružení firem SMP CZ, a.s, VCES,
a.s, HOCHTIEF CZ a.s. a A.B.V., spol. s r.o., zástupci generálního projektanta AQUA PROCON s.r.o. a zástupci správce stavby společnosti D-PLUS projektová a inženýrská a.s.
„Projekt, který získal ocenění, byl největším
investičním projektem města Ústí nad Orlicí v jeho novodobé historii. Vítězství v této
soutěží je pro nás velmi cenné, protože vítěze
určuje porota složená z významných odborníků vodohospodářského oboru. Jsem hrdý
na zaměstnance společnosti TEPVOS i partnerských firem, kteří se na realizaci projektu
podíleli a dokázali úspěšně zvládnout všechny náročné stavby a úpravy, které projekt
vyžadoval. Díky jejich šikovnosti a finančním
prostředkům poskytnutým Evropskou unií
máme dnes v Ústí nad Orlicí dostatečně di-

menzovanou kanalizační síť a splňujeme
legislativní předpisy v oblasti čištění odpadních vod“, uvedl Ing. Václav Knejp, jednatel
městské společnosti TEPVOS.
V rámci projektu „Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV“ bylo proinvestováno 687 miliónů
Kč. Rekonstruováno bylo 5,9 km kanalizačních stok, vybudováno 21,8 km nových kanalizačních stok a 25 čerpacích stanic. Rekonstruovány byly vodovodní řady v délce 5
km, hlavní čerpací stanice a zejména čistírna
odpadních vod. Řada ulic a chodníků na území města má také, vzhledem ke koordinaci
s městem Ústí nad Orlicí, zcela nový povrch.
„Práce na projektu trvaly od samého počátku téměř deset let a díky jejich dokončení má
město Ústí nad Orlicí moderní vodohospodářskou infrastrukturu, která je připravena
sloužit občanům města řadu dalších desetiletí. Velmi náš těší získané ocenění - jsme rozlohou a počtem obyvatel spíše menší město
a toto prosazení se v těžké konkurenci výrazně větších sídel svědčí o tom, že i u nás v Ústí
umíme připravit a realizovat velké, smysluplné projekty“, dokončil Václav Knejp.
Městská společnost TEPVOS poskytuje vodohospodářské, energetické, komunální
a rekreační služby občanům a firmám města Ústí nad Orlicí již déle než patnáct let.
Ve městě patří k nejvýznamnějším zaměstnavatelům a svůj zdravý patriotismus projevuje podporou nejrůznějších kulturních
a sportovních aktivit na území města. Více
o společnosti na www.tepvos.cz.

Příspěvky zastupitelů města
V souladu s tiskovým zákonem č. 46/2000
Sb., zveřejňujeme příspěvky členů Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
ŘEHÁČEK: Starostova privilegia
Toto je dovětek k článku „O bezhlavé Marii“ z minulých Ústeckých listů. Reaguji na
dva již zveřejněné komentáře pana starosty
Hájka k uvedenému textu. Jako opozičnímu
zastupiteli je mi bohužel dovoleno reagovat
až s měsíčním zpožděním. Na rozdíl od pana
starosty, který se zřejmě těší jakýmsi zvláštním privilegiím. Nelze si jinak vysvětlit, že
komentáře pana Hájka vyšly v tomtéž čísle
Ústeckých listů jako uvedený článek, jehož
obsah by ale před jeho zveřejněním měla
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znát jen odpovědná redaktorka. Je také
nejasné, zda termín uzávěrky pro zasílání
článků platí i pro pana Hájka. Těžko uvěřit,
že starosta s předem nabitým programem
dokáže na poslední chvíli obsáhle reagovat
a během hodin, které zbývaly do vypršení
uzávěrky, vytvoří hned dva komentáře pro
Ústecké listy.
Na rozdíl od pana Hájka nemám to skvělé
privilegium nekonečného prostoru v Ústeckých listech. Moje příspěvky vedení města
tvrdě omezilo. Takže velmi stručně a k věci.
Pan Hájek šikovně mluví o „křížích a svatých“ jen jako o „kulturním dědictví města“.
Tím ale nezmění nic na podstatě věci. Jde
především o dědictví jedné ideologie, jejíž

vyznavači by měli mít osobní zájem na jeho
údržbě. Díky takzvaným církevním restitucím mají nyní i miliardy korun pro skvělou
péči o své ideologické symboly. Město nemůže fušovat do náboženských záležitostí
ani pod falešnou maskou péče o kulturní
dědictví.
A co si myslíte Vy? Napište mi, Váš názor mě
zajímá.
Autor je zastupitel za ČSSD,
rehacek@muuo.cz
(redakčně neupraveno)

www.ustinadorlici.cz

Informace z radnice

Poděkování
Dámy a pánové, přátelé Kocianova Ústí nad
Orlicí!
Před začátkem dalšího ročníku hudebního
festivalu a houslové soutěže využívám této
formy, abych Vám za sebe oznámil, že jsem
se v prosinci minulého roku rozhodl rezignovat na post organizačního ředitele Kocianova Ústí nad Orlicí.
Toto mé nelehké rozhodnutí jsem adresoval
do rukou starosty města ve snaze vyřešit
dlouhodobé a zásadní rozpory mezi mnou
a Nadačním fondem Mistra Jaroslava Kociana o koncepci hudebního festivalu, o spolupráci s Jaroslavem Svěceným a především

o dalším směřování a rozvoji Kocianovy
houslové soutěže. Moje analýza současného místa houslové soutěže v soutěžemi přeplněném světě a závěry a doporučení z ní
vyplývající nebyly vedením města akceptovány.
Vám, vážení návštěvníci Kocianova Ústí
nad Orlicí, směřuji své velké poděkování
za dlouhodobou přízeň a podporu, kterou
jste mi projevovali! Věřím, že najdete cestu
k pokračování této nejvýznamnější kulturní události našeho města. Ubezpečuji Vás,
že v Základní umělecké škole Jaroslava Kociana budou i nadále ty nejlepší podmínky
pro konání prestižní houslové soutěže. Jsem

naplněn radostí, že nejdůstojnější vyjádření
úcty k odkazu tak významného umělce, jakým byl Mistr Jaroslav Kocian, tedy hudební
festival, jehož moderní podobu jsem inicioval a společně s Jaroslavem Svěceným v průběhu deseti ročníků realizoval, bude nadále
žít a rozvíjet se!
Váš 
PaedDr. Jiří Tomášek,
zastupitel a ředitel ZUŠ Jaroslava Kociana.
(redakčně neupraveno)

Z našich škol

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

Pozvánka na oslavy do MŠ
Černovír
Srdečně zveme minulé, současné i budoucí rodiče a děti naší MŠ a také sousedy
a ostatní obyvatele
ve čtvrtek 12. 5. 2016 v 15.30 hod. na
oslavu svátku maminek a s předstihem
i tatínků.
Oslava se bude konat v budově Mateřské
školy Ústí nad Orlicí, Černovír 96. Čeká vás
vystoupení dětí a také posezení a popovídání u kávy. Přijďte se podívat, popovídat
si, zavzpomínat a odpočinout.
Těší se na vás děti a kolektiv MŠ
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„Předškoláci za volantem“ aneb Dopravní hřiště
s elektrovozítky
Dne 17.5. od 15 do 17 hodin bude na multifunkčním hřišti v Kerharticích pro děti z MŠ
Sokolská i další zájemce v předškolním věku
připraven interaktivní výukový program,
který děti zábavnou formou naučí základní
pravidla chování na silnici. Děti se budou
ve vymezeném hřišti pohybovat na elektrických autíčkách a čtyřkolkách, část dětí
vystoupí v rolích chodců a policistů. Účastníci budou řízeni a spravedlivě se prostřídají,
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Zápisy do mateřských škol

aby si vyzkoušeli všechny role. Pro děti také
přichystáme na přilehlém fotbalovém hřišti
doprovodný program - různé netradiční disciplíny, zaměřené na rozvoj hrubé i jemné
motoriky. Srdečně zveme všechny zájemce
z řad ústeckých předškoláků. Prosíme, registrujte se předem v MŠ Sokolská - tel: 739
048 331. Pouze pro registrované! Vstup 70
Kč/dítě. Akce je významně podpořena městem Ústí nad Orlicí.

Březnový paprsek z Výsluní
V měsíci březnu jsme všichni nedočkavě
vyhlíželi jaro. Nějak se nám ale zatoulalo,
a přesto, že jsme ho přivolávali veselými
jarními písničkami, studené a deštivé počasí
mělo stále „navrch“. Náladu jsme si ale zkazit nenechali a prožili jsme další krásný měsíc plný her, soutěží a poznávání v kolektivu
kamarádů.
Pilně jsme se připravovali na svátky jara tvořili velikonoční dekorace, barvili vajíčka
a v Galerii Pod radnicí jsme navštívili Velikonoční výstavu ČČK, kde jsme také prezentovali naše výrobky.
Nejvíce jsme se těšili na „Den zajíčka Ušáčka“, který pro nás připravily paní učitelky ve
středu 29.3. Všichni jsme se sešli v tělocvičně v maskách zajíčků, které jsme si vyrobili

a přivítal nás kašpárek s maňáskovou pohádkou „O zeleném vajíčku“. Jistě se pobavil
i pan fotograf Prokeš, který přijal na tento
den naše pozvání. Zazpívali jsme si, přednesli koledy a od zajíčka Ušáčka jsme dostali
nelehký úkol - najít ve třídách poztrácená
barevná vajíčka. Berušky hledali červená,
Motýlci žlutá, Zajíčci zelená a Sovičky modrá. Nebylo to jednoduché, ale společnými
silami jsme úkol splnili a zažili také spoustu
legrace. Domů jsme si odnášeli kromě zážitků i krásné dárečky.
Tak sluníčko, sluníčko, voláme tě k nám Na
Výsluní a těšíme se na tvoje hřejivé paprsky. Jistě se ti bude u nás líbit.
Váš Výsluňáček
www.ustinadorlici.cz

Z našich škol

Základní škola Bratří Čapků

Tajemství paměti
V pondělí 14.3. proběhlo ve školní družině
příjemné mezigenerační setkání. V úvodu byla pro prarodiče žáků 1.B připravena
osvětová přednáška při příležitosti Národního týdne trénování paměti. Poté si společně
s vnoučaty užili veselých hrátek s pamětí. Na
závěr děti pohostily sebe i své nejbližší čajem a vlastnoručně upečeným moučníkem.
Společně strávené odpoledne se nám všem
líbilo.
Věra Svobodová

třídu. V kategorii 5. tříd zvítězila naše štafeta, která plavala ve složení Kalousek Adam,
Krásná Rozálie, Kubíček Štěpán a Škarková
Adéla. V kategorii 6. tříd jsme také zvítězili,
a to ve složení Dušek Lukáš, Hurych Jan, Kunvalský Šimon a Trnková Andrea. Suverénní
byla i štafeta v kategorii 7. tříd s plavci Gabrielou Kočovou, Jiřím Kuběnkou, Danielem
Seidlem a Radimem Novotným. První místo
nám patří i v kategorii 8. tříd, ve které plavali
Gregorij Dodita, Josef Grund, Michaela Hermanová, Martin Paukert a Adéla Zastoupilová. O pouhých šest desetin uniklo vítězství
závodníkům z 9. tříd, kteří ve složení Martin Dostál, Lukáš Elčkner, Kateřina Hrdinová
a Hana Kulhánková obsadili 2. místo. V celkovém pořadí to s přehledem stačilo na 1.
místo, zisk velkého poháru a postup do superfinále. Všem plavcům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.
Jan Jetmar
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Plavecké závody
V úterý 22.3. se naše škola zúčastnila 2. kola
okresní plavecké štafety škol. Po vítězství
v 1. kole jsme i ve 2. kole potvrdili, že máme
vynikající plavce, a to od páté až po devátou

Základní škola Komenského

Základní škola Třebovská

Soutěž Komenský a my
V polovině března se konal již 14. ročník literárně historické a výtvarné soutěže Komenský a my. Michal Špitálský, žák 9. ročníku
naší školy, se probojoval do ústředního kola,
které proběhlo v Brandýse nad Orlicí. V kategorii B, která je určena žákům druhého stupně ZŠ a odpovídajícím ročníkům víceletých
gymnázií, odborná porota vybrala z 56 žáků
20 finalistů, mezi kterými byl i Michal, a ti se
utkali ve znalostním testu o životě a díle J.
A Komenského a jeho době. O finalistech porota rozhodla na základě slohové práce – zamyšlení na téma „Budou nás učit počítače?“
Návštěva v partnerské škole
V úterý 22. března 2016 se výprava 11 žáků
a 2 pedagogů opět vydala do polské Bystřice
Kladské, kde navštívila partnerskou základní
školu generála José Béma. Na programu
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společného setkání byl sport a velikonoční
dílny.
Ve sportovní hale se dvě polská družstva
utkala s našimi dvěma družstvy v sálové
kopané. Mini turnaj jasně vyhrálo družstvo
našich starších chlapců. Po slavnostním vyhlášení výsledků se česká družina přesunula
do učebny základní školy, kde pro ni byla připravena praktická dílna zaměřena na velikonoční svátky.

Den s Ámosem
Pašijový týden si žáci z prvního stupně naší
školy užili. První dva dny se organizačně
připravovali na středeční akci. Zapisovali
se do pracovních dílen, které si dle svého zájmu vybrali, připravovali si pomůcky a jako každoročně se těšili. Dne 23. 3.
totiž probíhal Den s Ámosem – netradiční
výuka v dílnách napříč ročníky. V letošním
roce bylo připraveno 8 dílen: Velikonoční
hádanka, Kdo si hraje- nezlobí, S knížkou
za dobrodružstvím, Sportovní hry, Velikonoční dekorace, První pomoc, Pašijový
týden a Šaty dělají člověka. Děkujeme J. A.
Komenskému za inspiraci a Městu Ústí nad
Orlicí za podporu projektu.

ZLATÝ KLÍČEK se představí ústecké veřejnosti na společném MÁJOVÉM SETKÁNÍ
s pěveckým sborem ústeckého gymnázia
VOX COLORIS a se symfonickým orchestrem
DECAPODA ze ZUŠ J. Kociana.
Koncert začíná v 17.30 hod. v sále ZUŠ ve
středu 11. května. Vstupné dobrovolné.
Elektronická bezpečnost
Žáci a učitelé naší školy se zapojují do projektu Kraje pro bezpečný internet, který
podpořila Asociace krajů České republiky.
Odborný obsah kurzů připravilo Národní
centrum bezpečnějšího internetu a jeho
hlavním cílem je zvýšit informovanost o rizicích internetu a možnostech prevence
a pomoci. Jednotlivé lekce e-learningových
kurzů jsou velmi zajímavým způsobem připraveny nejen pro žáky a učitele, ale i pro rodiče. Podávají návod, jak bezpečně zvládat
nástrahy a hrozby při práci s počítačem, tabletem i mobilním telefonem, jak se připravit
na správné reakce na nebezpečné situace.
RNDr. Ivana Chaloupková
Dramatizace pohádky
Mladí ochotníci z 2. A nastudovali v rámci
českého jazyka pohádku O dvanácti měsíčkách. V průběhu dvou měsíců se pilně učili
texty a dobrou artikulaci, přinášeli rekvizity
a přicházeli s novými nápady. V březnu se
představili spolužákům z 1. B, na začátku
dubna pak žákům ze Speciální ZŠ, MŠ a praktické školy. Obě vystoupení byla odměněna
dlouhotrvajícím potleskem, a tak nezbývá
než doufat, že i maminkám v květnu udělá
radost.
Mgr. Eva Stránská
Velikonoční dílna ve školní družině
Před Velikonocemi si přišly děti společně se
svými rodiči vyzkoušet své šikovné ruce a vyrobit si jarní a velikonoční dekorace a dárky
pro koledníky. Pracovní nadšení a velikonoční nálada vládly až do večerních hodin, kdy si
účastníci odnášeli domů hnízdečka z proutí,
zdobené květináče, velikonoční košíčky, ozdobené kraslice a další výrobky pro radost.
Dana Marková

www.ustinadorlici.cz

Z našich škol

Speciální ZŠ, MŠ a Praktická škola Ústí n. Orlicí

Ve čtvrtek 11.2. pořádal sportovní oddíl
UNO při SZŠ, MŠ a PrŠ ÚO lyžařský zájezd
do centra Olických hor. Chata T.G.Masaryka
- Šerlich a Velká Deštná byla pokryta souvislou sněhovou pokrývkou. Zde jsme se rozdělili do skupin podle zdatnosti a vyzkoušeli
jsme si běžkové lyžování. Všichni dojeli až na
Velkou Deštnou. Po sportovním výkonu byl
zasloužený odpočinek na chatě T.G.M. , kde
jsme se odměnili hranolky a sladkými palačinkami. Domů jsme se vraceli unaveni, ale
spokojení po krásném dnu na horách.
V březnu jsme velmi rádi přijali pozvání do
Polska k našim již dlouholetým přátelům ze
školy v Dlugopole Zdrój. Společné setkání
proběhlo v Kulturním centru v Bystryci Klodzké. Pohostinní přátelé nás přivítali sladkým
pohoštěním. Ale bez práce nejsou koláče…

A tak jsme se vzápětí rozdělili do tří smíšených skupin a hurá tvořit! Děti pracovaly
ve dvou výtvarných dílnách. Jedna dílna se
zabývala výrobou velikonoční dekorace, ve
druhé dílně děti společně vytvořily Slunce.
Společné setkání vyvrcholilo vystoupením
dětí z obou škol. Všechny děti si zaslouží za
předvedené výkony velkou pochvalu a obdiv. Děkujeme našim polským přátelům a těšíme se na další společné setkání.
Ve dnech 21. a 22.3. se v Horní Malé Úpě se
konal XIX. MČR v klasickém lyžování ČSMPS.
Dne 21.3. se jelo volnou technikou na 3km
žákyně, žáci, juniorky, ženy A, ženy B, muži
jeli 6km.Vyhlášení výsledků proběhlo večer
v 19hodin. Za žáky nás reprezentoval J. Horčičák, obsadil krásné 3.místo. V mužích bojoval T. Kuchař. Podařilo se mu dojet na 2.místě. Za ženy A jely D. Pulková a L. Urbanová,
vítězství obhájila L. Urbanová, D. se ve startovní poli neztratila. Byla poprvé a obstála. Druhý den závodů se jelo klasicky. Muži
6km, ostatní 3km. Počasí moc nepřálo, hustě sněžilo. Bylo těžké namazat. Osvědčily se
lyže se šupinami. Výsledky žáci – J. Horčičák
3.místo v klasice, T. Kuchář 2.místo v mužích,

L. Urbanová 1.místo ženy A. D. Pulková také
obstála. Všem gratulujeme k úspěchu v soutěži a za reprezentaci školy.
Dne 30.3. se 8 žáků školy ( Balogová G., Čížek
R., Richter R., Kuchař T.,Hájek M., Hořčíčák
J., Rohlena V., Strnad M.) zúčastnilo regionálního kola v plavání v Chrudimi pod vedením Mgr. P. Štarhové. Pile a snaha se žákům
vyplatila, celkem si přivezli 13 medailí z individuálních závodů (6* 1.místo, 5* 2.místo
a 2*3.místo) a jednu medaili ze smíšeného
štafetového závodu a to s celkovým 2.místem. Díky skvělým výsledkům se žáci nominovali na republikový závod plavání, který
se koná ve dnech 22.-23.4. v Liberci. Děkujeme všem ze vzornou reprezentaci školy.
V březnu žáci také úspěšně dokončili plavecký výcvik v krytém bazéně v Č.Třebové,
kde se zdokonalovali v plaveckých dovednostech. Svými výrobky jsme se zúčastnili
velikonoční výstavy v Galerii Pod radnicí
a navštívili jsme několik akcí, pořádaných
Městskou knihovnou ÚO.
Za školu kolektiv pedagogů

Základní umělecká škola Jar. Kociana

Základní umělecká škola Jar. Kociana, Smetanova 1500, 562 01 Ústí nad Orlicí, tel.:
465 569 551, e-mail: info@zusuo.cz
Premiéra představení žáků literárně dramatického oboru „AHA“
po 2.5. | 18.30 hodin | učebna LDO
Třídní hudební besídka žáků hudebního
oboru p. uč. Hany Švendové – kytara
po 9.5. | 16.30 hodin | koncertní sál ZUŠ
Májové setkání PS Zlatý klíček a Vox coloris
a symfonického orchestru Decapoda
st 11.5. | 17.30 hodin | koncertní sál ZUŠ
Vernisáž výstavy prací žáků výtvarného
oboru
st 11.5. | 18.30 hodin | Malá scéna – do
30.5.
Premiéra autorské inscenace „Cesta za zvířátky“
čt 12.5. | 18.00 hodin | učebna LDO
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Hudební besídka žáků hudebního oboru
po 16.5. | 17.00 hodin | koncertní sál ZUŠ
První absolventský koncert žáků hudebního oboru
út 17.5. | 18.00 hodin | koncertní sál ZUŠ
Koncert symfonického orchestru Decapoda
st 18.5. | 18.00 hodin | koncertní sál ZUŠ
Jako host vystoupí Jugend Sinfonie Orchester St. Georgen, Německo
Třídní hudební besídka žáků hudebního
oboru p. uč. Ivany Charousové – kytara
st 18.5. | 17.00 hodin | učebna LDO
Druhý absolventský koncert žáků hudebního oboru
čt 19.5. | 18.00 hodin | koncertní sál ZUŠ
Minifestival literárně-dramatického oboru
čt 19. – ne 22.5. | festival
Program uveden samostatně
Třídní hudební besídka žáků hudebního
oboru p. uč. Zdeňky Felgrové a Aleny Lorencové – housle
pá 20.5. | 16.00 hodin | koncertní sál ZUŠ
Hudební besídka žáků hudebního oboru
po 23.5. | 17.00 hodin | koncertní sál ZUŠ
Absolventské představení žáků tanečního
oboru

út 24.5. | 18.00 hodin | Roškotovo divadlo
„Dnes má svátek Viola“ – violový koncert
žáků p. uč. Miluše Barvínkové
st. 25.5. | 18.00 hodin | koncertní sál ZUŠ
Třídní hudební besídka žáků hudebního
oboru p. uč. Marty Mikulecké – klavír
čt 26.5. | 16.30 hodin | koncertní sál ZUŠ
Třídní hudební besídka žáků hudebního
oboru p. uč. Kamily Šejnohové – klavír
pá 27.5. | 17.00 hodin | koncertní sál ZUŠ
„…na jednom jevišti“
pá 27.5. | 18.00 hodin | Malá scéna
Představení žáků tanečního oboru v rámci
Týdne amatérského vzdělávání a kultury
POZVÁNKA NA MINIFESTIVAL
ZUŠ J. Kociana v Ústí nad Orlicí, literárně dramatický obor, pořádá ve dnech 19. – 22.5 již
třetí ročník Minifestivalu.
PROGRAM
čtvrtek 19.5.:
8.30 hodin – Představení pro školy v budově
ZUŠ (nabídka bude upřesněna na webových
stránkách ZUŠ)
pokračování na str. 8
www.ustinadorlici.cz
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Dne 10.2. pořádal internát školy pro děti
maškarní karneval. Moderátorem karnevalu byl náš žák Robin Baláž a hudbu zajistil
DJ Petr. Po představení jednotlivých masek
vypukla velká zábava, kterou střídaly hry
a kvízy. Všichni si odpoledne v maskách moc
užili a již přemýšlí nad maskami na další rok.

Z našich škol
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pokračování ze str. 7
19.00 hodin – Moliére: Lékařem proti své
vůli, Malá scéna
pátek 20.5.:
8.30 hodin - Představení pro školy v budově
ZUŠ (nabídka bude upřesněna na webových
stránkách ZUŠ)
18.00 hodin – Jiří Zajíček: Krádež v muzeu,
budova ZUŠ, minidivadelní sál, 4. patro
sobota 21.5.:
15.00 hodin – Cesta za zvířátky, autorská inscenace žáků vytvořená z pohádek, říkadel,
básní a písniček,
17.00 hodin – M. Zajíc/J. Zajíček: Příhody lesního skřítka Milíka
19.00 hodin – D. Fischerová/A.Palarčíková:
„AHA“
Všechna představení se konají v budově
ZUŠ, minidivadelní sál, 4. patro
neděle 22.5.:
16.00 hodin – Neznámý autor: Princezna
Máňa
18.00 hodin – Poslední vlak, autorská inscenace žákyň LDO
Všechna představení se konají v budově
ZUŠ, minidivadelní sál, 4. patro, miniobčerstvení po dobu konání festivalu je zajištěno
ve 4. patře ZUŠ – otevřeno každý den hodinu
před začátkem minifestivalového dne

Střední škola
uměleckoprůmyslová

Střední škola automobilní

Mladí autoopraváři z Ústí opět patří mezi
nejlepší!
Během velikonočních prázdnin probíhalo
ve Škoda Training Centru v Mladé Boleslavi
tradiční finále celostátní soutěže Autoopravář Junior 2016. Tato soutěž žáků automobilních oborů má již více než dvacetiletou
tradici a k pořadatelům i sponzorům patří
nejprestižnější firmy z oblasti Automotive,
která je tahounem naší ekonomiky. Z desítek firem zastřešujících tuto soutěž vyčnívá
šest hlavních partnerů: Škoda Auto, Bosch,
Scania, Hella, Fronius a Würth. V soutěži se
střetávají žáci tří učebních a jednoho maturitního oboru. Soutěž je rozdělena na čtyři
kategorie. Protože se každoročně soutěže
účastní přes 4000 žáků z více než 120 škol,
probíhají školní a regionální kola, do finále
se probojují pouze ti nejlepší z jednotlivých
krajů republiky. U třech kategorií, Autotronik, Autolakýrník a Karosář, postupují pouze
vítězové, u nejstarší soutěžní kategorie Automechanik pak první dva. Každý kraj může
tedy vyslat celkem 5 žáků.
V Mladé Boleslavi se tak utká vždy maximálně 14 žáků ve třech kategoriích, resp. 28 automechaniků. Žáci Střední školy automobilní
Ústí nad Orlicí patří v posledních letech vždy
k nejlepším. Od roku 2010 přivezli celkem
7 medailí, automechanici dvakrát zvítězili
a dvakrát dosáhli na stříbro, autotronici připojili dvě bronzové medaile a jednu bronzovou vybojoval také karosář. Také proto
byla letošní výprava Pardubického kraje pod

mírným tlakem, zda dokáže na tuto příjemnou, ale poněkud zavazující tradici navázat,
a bude dobře reprezentovat náš kraj. Výpravu tvořili 3 žáci SŠA Ústí nad Orlicí a 2 žáci
ISŠT Vysoké Mýto.
Chlapci ale svou úlohu zvládli a za své výsledky se stydět nemusí. Automechaniků se
zúčastnilo 25, žák z Vysokého Mýta skončil na 17. místě, za Ústí soutěžil Filip Vávra
a probojoval se do elitní desítky na pěkné 8.
místo. Stejného výsledku, 8. místo z 12 zúčastněných, obsadil autolakýrník z Vysokého Mýta. Karosářů se nakonec sešlo pouze
9, nepopulární bramborovou medaili, tedy
čtvrté místo, obsadil Tomáš Gajdošík z ústecké školy.
Nejsladší okamžik nastal až při vyhlašování
maturitní kategorie. Absolutním vítězem
a Králem autotroniků pro rok 2016 se stal
Lukáš Chaloupka ze SŠA Ústí nad Orlicí, který porazil všech 12 ostatních autotroniků.
S klidným úsměvem převzal zlatý pohár pro
vítěze a řadu dalších cen. Z těch nejvýznamnějších lze uvést například letecký zájezd na
exkurzi do výrobního závodu Scania ve Francii nebo úplně nový diagnostický přístroj
Bosch, který tato firma věnuje škole, která
vítěze tak dobře připravila.
Opět se tak potvrdilo, že automobilní škola
v Ústí nad Orlicí připravuje žáky na jejich budoucí povolání opravdu velmi dobře. Takové
srovnání s ostatními školami celé republiky,
jaké přináší soutěž Autoopravář Junior, má
již svou váhu a opakované úspěchy žáků ústecké školy řadí tuto školu k nejúspěšnějším
v celé republice.
Jindřich Kovář

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu - Program DofE
(Duke of Edinburg) také na automobilní škole
Žáci základních škol se na „umprumce“
rozhodně nenudili
V rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji pořádala orlickoústecká Střední
škola uměleckoprůmyslová další návštěvy
čtyř partnerských základních škol.
Dopoledne plná rozmanitých aktivit byla
v měsících březnu a dubnu připravena
pro žáky z Dolní Dobrouče, Dolní Čermné
a Libchav. Poslední školou, která na jaře do
areálu v Zahradní ulici zavítala, byla domácí Základní škola Komenského.
Mgr. Jan Pokorný

Program DofE je celosvětový program neformálního vzdělávání pro mladé lidi ve
věku od 14
do 24 let, který založil v roce 1956 britský
princ Philip, manžel královny Alžběty. Mladí
lidé si v něm stanovují cíle ve čtyřech základních oblastech - rozvoj svého talentu
v jakékoliv oblasti, sportovní aktivita, dobrovolnictví a závěrečná dobrodružná expedice. S pomocí dospělého vedoucího pak
usilují o jejich splnění. Za překonání svých
výzev získávají Mezinárodní cenu vévody
z Edinburghu z rukou významných osobností. Po celém světě se programu účastní
na 8 milionů studentů, v České republice
je nyní do programu zapojeno téměř 1300

mladých lidí. DofE umožňuje rozvíjet dovednosti a aktivně využívat volný čas, pomáhá
mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat
nové dovednosti a vytrvat. Přináší jim možnost zapojit se do desetiletími osvědčeného
programu, v případě potřeby také získat
finanční podporu pro své aktivity a stát se
součástí mezinárodní komunity. Absolventi programu získají prestižní mezinárodní
ocenění, v případě zlaté úrovně obdrží toto
ocenění přímo z rukou zástupce britské královské rodiny.
Naše automobilní škola je již také součástí
programu. V prosinci 2015 jsme se zúčastnili základních seminářů a školení, od ledna
jsme zaregistrovali místní centrum a začapokračování na str. 9
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li s propagací mezi našimi žáky. V březnu
naši školu navštívil ambasador z DofE, který
představil našim studentům celý program
a svoji vlastní cestu v rámci tohoto programu. A měli jsme trochu štěstí, protože k nám
dorazil Lukáš Kotlár, který je již známou
českou osobností. Jako chlapec z dětského
domova se začal věnovat časopisu Zámeček, čtvrtletníku pro všechny dětské domo-

vy a další zařízení pro děti v České republice.
Nyní už přes rok působí jako jeho šéfredaktor. Svou prací pomáhá dětem najít motivaci i inspiraci a přináší jim důležité informace
pro jejich budoucí život. Je držitelem bronzové, stříbrné ceny a v loňském roce dokončil i zlatou úroveň, kterou mu předala členka
britské královské rodiny Sophie, hraběnka
z Wessexu.

Díky jeho asi hodinovému seznámení s programem získali zájemci z řad našich žáků
další poznatky i inspiraci k plnění odznaků.
V uplynulém týdnu pak proběhly konkrétní
schůzky s vedoucími a do programu se přihlásili první zájemci…
Mgr. Aleš Odehnal

Sociální / zdravotní

Vycházka do zahradnictví Šťastných
čt 5.5. | různé
Na místě bude možné zakoupit různé druhy
sadby a získat rady od odborníků. Občerstvení pro účastníky zdarma.
Odchod ze stanoviště: Hylváty linkovým
autobusem ve 13.25 ze zastávky ČSAD – p.
Šamšulová, autobusové nádraží ve 13.35 –
paní Rabová, Penzion ve 13.30 paní Ešpandrová.
Přednáška v knihovně
st 11.5. | 18.00 hodin
V rámci cyklu Akademie volného času zveme
naše členy do knihovny na přednášku PhDr.
Františka Musila CSc. na téma „Ústeckoorlicko v době Karla IV., problém jeho zásahů
do regionu, předání Lanšperska litomyšlskému biskupství“. Vstup volný. Akci zajišťuje
p. Rabová
Odpolední výlet na zámek v Rychnově
n.Kn.
čt 12.5. | různé
Závazné přihlášky se přijímají dne 3.5.
a 10.5. ve „Sladkovně“ od 10.00 do 12.00
hod. Platba při přihlášení. Členové mají
přednost, člen „Senior klubu“ hradí 130,- Kč,
jako náhradník nečlen 160,- Kč, neobyvatel
Ústí nad Orlicí 200,- Kč. Vstupné a doprava
v ceně. Držitel ZTP/P průkazu hlásit při přihlášení (sleva na vstupné). Předpokládaný
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návrat kolem 18.00 hodiny. Akci zajišťuje p.
Ešpandrová, p.Šamšulová
Odjezdy autobusu: Hylváty ČSAO 12.30
hod., Dukla 12.40 hod., Babyka 12.45 hod.,
Autobusové nádraží 12.50 hod.,
Tvardkova 12.55 hod., Penzion 13.00 hod.
Indonésie - ostrovy draků
st 18.5. | 19.00 hodin
Ve spolupráci s Klubcentrem Vás zveme na
přednášku pana Hermy v Roškotově divadle
od 19.00 hodin. Vstupné 40,- Kč pro člena
SK. Hlásit se můžete 3., 10. a 17.5. ve Sladkovně od 10.00 do 12.00 hodin. Na místě
není možné vstupenku s příspěvkem od SK
koupit. Akci zajišťuje p. Šlegrová
Odpolední cyklistický výlet
čt 19.5. |13.00 hodin
Pojedeme na kole směr Choceň po cyklostezce. Sraz ve 13.00 hodin na parkovišti
„U Lidlu“. Člen Senior klubu dostane občerstvení zdarma. Akci zajišťuje JUDr. Králík
Český ráj – celodenní turistický zájezd po
stopách filmu „Jak dostat tatínka…“
čt 26.5. | různé
Jedná se o celodenní turistický zájezd, délka
trasy do 10 km – nutná vhodná obuv! Závazné přihlášky se přijímají dne 10., 17., a 24.5.
ve „Sladkovně“ od 10.00 do 12.00 hodin.
Platba při přihlášení. Členové mají přednost,
člen „Senior klubu“ hradí 140,- Kč, nečlen
jako náhradník 170,- Kč, neobyvatel Ústí nad
Orlicí 220,- Kč. V ceně je doprava. Předpokládaný návrat kolem 18.00 hodin. Akci zajišťuje p. Tomanová, p. Rabová
Odjezdy autobusu: Hylváty ČSAO 6.30 hod.,
Dukla 6.40 hod., Babyka 6.45 hod., Autobusové nádraží 6.50 hod.,
Tvardkova 6.55 hod., Penzion 7.00 hod.

Připravujeme:
Zprostředkováváme relaxační pobyty seniorů v Krkonoších - Pec pod Sněžkou – penzion Jindřichův dům
Termíny v roce 2016: 26. 6. - 3. 7., 21. 8. - 28.
8., 28. 8. - 4. 9., ubytování a plná penze cena
2 900,- Kč
Jánské Lázně – Modrokamenná bouda
Termín v roce 2016: 14. 8. - 21.8., ubytování
a plná penze cena 3 000,- Kč
Přihlášky v kanceláři „Senior klubu“ ve Sladkovně do 31.5. každé úterý od 10.00 do
12.00 hodin. Hlásit se může každý občan.
Při přihlášení se bude platit záloha 1 000,Kč. Akci zajišťuje a bližší informace podá p.
Šamšulová tel. 722475129
Kontakty na SK: p. Šamšulová 722475129,
JUDr. Králík 722475132, p. Šlegrová
722475131, p. Tomanová 731601548, p. Rabová 734188853, JUDr. Ešpandr 734398390,
p. Ešpandrová 734188855.

Svaz postižených civilizačními
chorobami, ZO Ústí n.O.
Pozvánka na poznávací zájezd: Průhonice
- vycházka zámeckým parkem, Poděbrady
- lázeňská kolonáda, centrum města. Kdy:
středa 18. května 2016. Odjezd: Tvardkova
v 6 hod. (Hylváty v 5.45 hod., Dukla v 5.50
hod., Družba 5.55 hod., Tvardkova v 6 hod.,
nádraží ČSAD v 6.05 hod.) Cena: 300 Kč člen,
340 Kč nečlen.
Přihlášky a platba každý 1. a 2. čtvrtek v měsíci od 10 hod. – 11.30 hod. v Klubu důchodců – Sladkovně nebo telefonicky na č. 737
378 815.
Na Vaši účast se těší členové výboru
ZO SPCCH
www.ustinadorlici.cz

[9]

Senior klub
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Český červený kříž
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Senior doprava ČČK
Senior doprava ČČK je určena seniorům,
osobám zdravotně oslabeným a rodičům
s dětmi k návštěvě lékaře, úřadu, na nákup, kadeřnici,…….. Senior dopravu ČČK lze
objednat v pracovní den před plánovanou
jízdou (v den jízdy bez záruky) na tel. 774
412 117. Senior doprava ČČK je provozována
každý pracovní den od 7.00 do 15.30 hodin
Permanentky jsou k dostání na ČČK - 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 - akce se
konají v budově ČČK, Kopeckého ulice č.p.
840 - v těsné blízkosti parku Legií)
Není-li uvedeno jinak, akce se konají v budově Oblastního spolku ČČK, Kopeckého 840, ÚO
Výstava
3. – 31.5. | 8.00 – 15.30 hodin
Výstava prací dětí ze Speciální základní školy, mateřské školy a praktické školy Ústí n.O.,
vstupné zdarma
Odpolední vycházka
3.5. | 14.00 hodin
Vycházka po okolí našeho města, sraz před
budovou OS ČČK
Den otevřených dveří
6.5. | 9.00 – 17.00 hodin
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 8. května
Zelená zahrada
6.5. | 14.00 hodin
Slavnostní otevření zahrady ČČK - Zelená
zahrada. Projekt byl podpořen Nadačním
fondem Zelené Oustí, drobné občerstvení
ZDARMA
5 / 2016

Společenské posezení – Svátek matek
13.5. | 14.00 hodin
Slavíme Svátek matek při dobré náladě,
přijďte mezi nás!

Bližší informace a přihlášení na Oblastním
spolku ČČK Ústí nad Orlicí, Kopeckého 840,
tel. 607 131 592 nebo ustinadorlici@cervenykriz.eu, www.cckuo.cz

Šikovné ručičky – Tkaní na hrábích
18.5. | 15.00 hodin
Spolupořadatelem je Speciální ZŠ Ústí n.O.,
vstupným je úhrada spotřebovaného materiálu

Čistírna, prádelna, opravna obuvi, prodej
úklidových prostředků v nákupním centru
NOVÁ LOUŽE
PROVOZNÍ DOBA:
Pondělí - pátek
9.00 do 12.00 hodin,
		
14.00 do 18.00 hodin
Sobota 		
od 9.00 do 12.00 hodin

Cyklovýlet
19.5. | 13.00 hodin
Cyklovýlet po okolí města s panem I. Preclíkem, sraz před budovou OS ČČK
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 místnost, bližší informace a objednání na tel.
464 649 590, 607 131 592
vstupné 30,- Kč za 1 hodinu/osoba
Masáže klasické, havajské a lymfatické bližší informace a objednání na tel. 464 649
590, 607 131 592
Bližší informace o akcích centra pro život na
www.cckuo.cz, Změna programu centra pro
život vyhrazena
Kavárnička v domově důchodců: otevřeno
každý den kromě pondělí od 13.00 do 16.00
hodin
Ostatní akce
11. května - Český den proti rakovině centrum města Ústí n.O. prodej květinky měsíčku lékařského na podporu boje proti
rakovině
4. května - Oblastní kolo Soutěže mladých
zdravotníků - soutěž v poskytování první
pomoci ZŠ - Veřejné prostranství Kociánka,
Ústí n.O.
25. května - Regionální kolo Soutěže mladých zdravotníků pro Pardubický a Královéhradecký kraj - Soutěž se koná pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina
Netolického a starosty města Petra Hájka,
soutěž v poskytování první pomoci ZŠ - Veřejné prostranství Kociánka, Ústí n.O.
Bližší informace o akcích na www.cckuo.cz
Příměstké tábory pro děti ve věku od 7 do
12 let
I. turnus 11 - 15. července 2016, Ústí n.O.
II. turnus 22. - 26. srpna 2016, Ústí n.O.

Úklidové služby, drobné opravy - služby
„hodinového manžela“
Bližší informace a objednání úklidových služeb a služeb hodinového manžela na tel.:
773 001 088

Školení na počítači
Nebojte se počítače a naučte se být při práci samostatní
Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s., detašované
pracoviště Ústí n.O., aktuálně nabízí zdarma
v rámci sociální služby Sociální rehabilitace
Školení na počítači pro osoby se zdravotním postižením a seniory
Témata školení:
Základy práce na počítači (složky, plocha,
klávesové zkratky), Textový editor Word,
Excel, PowerPoint (napsat a upravovat text,
vytvořit tabulky, základní vzorce, vytvoření prezentace), Práce na internetu (adresní
řádek, vyhledávání, stahování), Založení
e-mailu (odesílání, přijímání e-mailů, připojení příloh), Sociální sítě (založení profilu,
vyhledání přátel, ovládání programů), Vyhledávání informací (příspěvky, dávky, nemoci, zákony), Pracovní portály (jak a kde
hledat práci, brigádu, přivýdělek), Inzerce
(jak a kde hledat nové bydlení)
Školení bude probíhat formou individuálních konzultací.
V případě zájmu se obraťte na: Barbara Mejdrová, DiS., Čs. armády 1181, 562 01 Ústí
nad Orlicí, tel: 775 693 983
barbara.mejdrova@czp-pk.cz
V Centru také nabízíme k zapůjčení kompenzační pomůcky pro děti se zdravotním
postižením (invalidní vozík, dětské kolo, berle, dětskou mobilní sedačku apod.).
www.ustinadorlici.cz
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Pavel Šporcl, umělecký ředitel hudebního festivalu Kocianovo Ústí 2016
a patron Kocianovy houslové soutěže,
je houslový virtuos světového renomé.
Jedná se o velmi výraznou a silnou uměleckou osobnost, laureáta mnoha předních houslových soutěží, dnes patrně
vůbec nejpopulárnějšího a nejžádanějšího českého umělce působícího v oblasti vážné hudby. Po studiích na konzervatoři a na AMU (prof. Václav Snítil)
studoval houslovou hru v USA (Dorothy
DeLay, Itzhak Perlman, Masao Kawasaki,
Eduard Schmieder). Vystupuje na světových pódiích, festivalech i s renomovanými orchestry. Své posluchače navíc
dokáže zaujmout svým často velmi neformálním vystupováním a oblékáním,
kterým se snaží obecenstvu co nejvíce
přiblížit, mj. vystupoval se stylizovaným
"pirátským" šátkem na hlavě. Hraje na
unikátní modré housle pro 21. století od
špičkového současného houslaře Jana
Špidlena.
Pavla Tesařová (1999) začala hrát na
housle v sedmi letech pod vedením H.
Metelkové. Od roku 2007 do současnosti nasbírala mnoho prvních cen,
absolutních vítězství a laureátství na
tuzemských i mezinárodních soutěžích
(Plzenecké housličky, Kocianova houslová soutěž, Talents for Europe, soutěž
Mistra J. Muziky v Nové Pace, Prague
Junior Note a ústřední kolo celostátní
soutěže ZUŠ). Již jako devítiletá, na základě vyhraného konkurzu, si zahrála
s Josefem Sukem a orchestrem PKF na
koncertě ve Španělském sále Pražského
hradu. Vystupovala v přímém televizním přenosu festivalu Zlatá Praha s Václavem Hudečkem, s Jihočeskou komorní
filharmonií a také s polskou Filharmonií
Zielona Gora. Jako sólistka orchestru Europera v letech 2011 a 2012 vystoupila
na prestižním koncertě s TV přenosem
v katedrále sv. Víta a odehrála 7 koncertů ve francouzském Deux-Sevres pod
vedením dirigenta M. Krejčího. V září
2013 účinkovala v Mariánských Lázních
a na Milevském bienále se ZSO Mariánské Lázně pod vedením dirigenta J. Vodňanského. V roce 2014 obdržela cenu
města Plzně - Orfeus a vystoupila sólově
s Plzeňskou filharmonií. V roce 2015 se
stala Absolutní vítězkou mezinárodní
houslové soutěže J. Micky a laureátkou
prestižní Kocianovy houslové soutěže,
nyní je čerstvou laureátkou Concertina
Praga. Od září studuje na Pražské konzervatoři u prof. Pavla Kudeláska.
5 / 2016

Komorní filharmonie Pardubice - jeden ze špičkových českých orchestrů je
svým obsazením menším symfonickým
tělesem haydnovsko-mozartovského
typu. Jako nejvýznamnější profesionální orchestr Pardubického kraje má
nezastupitelnou roli v hudebním životě
tohoto regionu. V Pardubicích pořádá
abonentní cykly, koncertuje v dalších
městech kraje i celé republiky. Pravidelně se účastní předních festivalů v České republice a znají ho také posluchači
v mnoha prestižních koncertních sálech
v Evropě i zámoří.
Vojtech Szabó se narodil v Nových Zámcích na Slovensku. Hru na akordeon studoval na Státní Bratislavské konzervatoři. Již během studia se věnoval jazzové
hudbě, ale také francouzskému a argentinskému stylu hry na akordeon. Od
roku 2009 žije v České republice a mj.
vyučuje hru na akordeon na Základní
umělecké škole Zlín.
Během své hudební kariéry koncertoval s předními slovenskými jazzovými
hudebníky - Peter Lipa, Jozef Brisuda,
Andrej Šebo či Ján Babič. Dále účinkoval se členy souboru Slováckého divadla v Uherském Hradišti, Filharmonií
Bohuslava Martinů Zlín, Zdenkou Trvalcovou, Ondřejem Soukupem, Felixem
Slováčkem, Takács Nikolasem (Maďarsko), Pavlínou Senić, Pavlem Šporclem,
Michaelem Kocábem. S ním a s jeho
kapelou Pražský výběr navázal v listopadu 2012 užší spolupráci. Jako sólista
na akordeon dokonce "předskakoval"
skupině na jejich turné po českých sportovních halách.
V roce 2014 natočil pod vedením a ve
studiu Michaela Kocába své první sólové album. V témže roce byl také speciálním hostem CD Gipsy Fire houslisty
Pavla Šporcla, se kterým také v rámci
stejnojmenného a velmi úspěšného turné koncertoval po celé České republice.
Vojtech Szabó se rovněž specializuje na
tango nuevo Astora Piazzolly, kterým
doprovází manžele Nečasovy z Brna, mistry světa v argentinském tangu.
Alexandru Tomescu je rumunský houslista a světově uznávaný umělec, pro
kterého hudba nemá žádné limity: je
vždy připraven zahrát ty nejtěžší skladby v hudebních maratónech nebo měsíc
trvajících turné.
Po studiích na Bukurešťské konzervatoři
u Staphana Georghiu pokračoval v zahraničí u Igora Oistracha, Rugiera Ric-

ci, Tibora Vargi a Eduarda Schmiedera.
Získal též několik prestižních oceněnění na soutěžích: Marguerite Long - Jacques Thibaud, George Enescu, N. Paganiniho či P. de Sarasateho. Účinkoval
s mnoha předními světovými orchestry
i v prestižních koncertních síních, jako
jsou např.: Carnegie Hall (New York),
Walt Disney Concert Hall (Los Angeles),
Théâtre des Champs Elysées (Paris),
Concertgebouw (Amsterdam).
V roce 2007 mu byl z rumunské státní
sbírky zapůjčen slavný nástroj Antonia
Stradivariho Elder-Voicu. Následovalo
navazující mezinárodní turné, které se
stalo jednou z nejdůležitějších kulturních událostí Rumunska.
S Pavlem Šporclem se Alexandru Tomescu seznámil na studiích v USA, kde oba
studovali u Eduarda Schmiedera. V roce
2014 také absolvovali společné turné po
Rumunsku.
Do Ústí nad Orlicí se Alexandru Tomescu
vrací po 26 letech. V roce 1990 zde na
Kocianově houslové soutěži získal titul
laureáta.
Collegium českých filharmoniků je komorní smyčcový soubor členů orchestru
České filharmonie. Vznikl v roce 1990 se
záměrem rozšířit symfonický repertoár tělesa o hudbu komorní. Během let
soubor nastudoval díla od baroka až po
soudobé kompozice a řadu děl také premiéruje. Pro Český rozhlas pořídil nahrávky Bohuslava Martinů, Jana Nováka
a Ivana Kurze. Profil Collegia českých
filharmoniků prezentují také nahrávky
pro prestižní hudební vydavatelství, jakými jsou Supraphon, Sony, britské Acrsoft, dánské Classiko, Wenkow records,
Artesmon a další. Nejen vydaná alba
dokládají, že se repertoár komorního
uskupení členů České filharmonie pohybuje napříč žánry. Za dobu své existence
soubor mj. natočil úspěšné CD Proměny
společně s Lenkou Dusilovou a skupinou
Čechomor, které se za sto tisíc prodaných nosičů stalo multiplatinovým. Collegium českých filharmoniků koncertuje převážně v zahraničí, pravidelně pak
v Japonsku, Německu, Arabských Emirátech či na festivalu v bulharské Ruse.
V roce 2006 Collegium absolvovalo Vivaldi tour s houslistou Pavlem Šporclem
po desítkách měst České republiky i Německa. Na spolupráci soubor navázal
v roce 2016, kdy s houslovým virtuosem
provedl skladby autorů Nováka, Bacha
a Martinů v Berlíně.

www.ustinadorlici.cz

Sociální / zdravotní

Rok s rokem se sešel a už to tu bylo zase.
No přece domovský ples. A ne ledajaký, ale
sportovní. Všichni jsme byli zvědaví, co si ty
naše sestřičky obléknou. A byli jsme překvapeni. Pan ředitel v cyklistickém úboru s helmou na hlavě nás pěkně přivítal a popřál
všem dobrou zábavu a už se otevřely dveře
a do jídelny vtrhla skupina koloběžek řízená
všemi druhy sportovců. Fotbalisti, hokejisti,
tenistky, gymnastky a nevím co ještě, protože ty sporty ani neznám. Společně jsme si
zazpívali písničku Michala Davida „Poupata“,
zatím živá hudba naladila své nástroje a rej
zábavy začal. Kdo mohl, toho sportovci brali
dokola, zatančili si i vozíčkáři. Ti, co už jim tanec nejde, jen radostně přihlíželi a s kapelou
si zpívali písničky. O občerstvení jsme měli
postaráno, bylo všeho dost. Brambůrky, zákusky a pití, co kdo chtěl – džus, pivo, víno
všeho bylo dostatek. Prožili jsme pěkné odpoledne, za které děkujeme našemu vedení i sestřičkám. Ale všechno má svůj konec
a tak i my jsme se ubírali do svých pokojů
naladěni na veselou náladu.
Za obyvatele Domova důchodců
Věra Procházková

Zprávičky ze Stacionáře
Dne 2. 4. se naši sportovci zúčastnili ,,SPORTOVEK“ v Chocni, které pořádá společně
Dětský úsměv Choceň a SPMP Ústí nad Orlicí. Sportovalo cca 76 sportovců ze 7 sportovních klubů. Z našeho zařízení sportovali

MLS terapie v Orlickoústecké nemocnici
Rehabilitační oddělení Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Orlickoústecká nemocnice informuje, že provádí MLS terapii
(terapie vysokovýkonným laserem)
Nový druh laserové terapie využívá unikátního pulzu MLS (Multiwawed Locked System), který je patentován v rámci USA a EU.
Vysoký výkon a charakteristika pulzu MLS
umožňuje léčit pohybový aparát s vynikajícími výsledky. Zaznamenané analgetické
účinky a zvýšení protizánětlivých a antiedematózních účinků MLS impulsu nastává současně, a tak se vzájemně zesiluje působení
jednotlivých složek laseru. Kombinace dvou
vlnových délek a jejich přesná synchronizace výrazně zvyšuje účinnost terapie, takže

dochází k odeznění bolesti, zánětu a otoku
již po prvních aplikacích.
Vlnová délka 808nm - kontinuální emise –
protizánětlivé a antiedematózní účinky
Vlnová délka 905nm – pulsní emise analgetické účinky
Indikace: bolestivé achillovy šlachy, artritidy, artrózy, zánět burz, ostruha patní,
distorse, tenisový a golfový loket, tinnitus,
hematomy, akutní i chronické bolesti zad,
kontraktury, bolestivé stavy, bolestivé šlachy, bércové vředy, úrazy, a další.
Tento výkon není hrazen zdravotní pojišťovnou.
MUDr. R. Dědková, primářka,
rehabilitační odd.
Orlickoústecké nemocnice

Stomatologická pohotovost
30.4. – 1.5. – MUDr. Lucie Kumpoštová, Masarykova 1071 ČT, tel.: 465 534 585
7. – 8.5. – MDDr. Mária Maceková, F.V. Krejčího 405, ČT, tel.: 465 530 247
14. – 15.5. – MUDr. Sylva Moučková, Dolní 443, Choceň, tel.: 606 565 823
21. – 22.5. – MDDr. Veronika Pechancová, Javornického 198, V. Mýto, tel.: 465 485 155
28. – 29.5. – MUDr. Radim Podgorný, Gen. Závady 116, V. Mýto, tel.: 465 423 957

4 sportovci a obsadili 2x 1. místo a to Radim
Mikulecký a Martin Mareš. Děvčata vybojovala: 4. místo Jarča Čermáková a 5. místo
Marie Bartošová.
V sobotu 9. 4. jsme se rozjeli do Prahy na
muzikál Mýdlový princ. Uživatelům se tato
kulturní akce moc líbila a při té příležitosti
jsme se vydali po památkách Prahy.

Prezentovali jsme se na Veletrhu SS v Ústí
nad Orlicí a uživatelé soutěžili na Abylympiádě, kterou připravili studenti SZŠ v Ústí nad
Orlicí. Přijali jsme pozvání na soutěž Pod duhovými křídly, kterou pořádá Národní rada
zdravotně postižených pardubického kraje,
kde jsme vystupovali se dvěma tanečky.
Hana Zastoupilová, ved. stacionáře

Pro děti a mládež

Mateřské centrum Medvídek

5 / 2016

Provozní doba:
Pondělí od 9:00 do 12:00 hod - Cvičení rodičů s dětmi s Veronikou
Úterý od 8:00 do 12:00 hod - Nemluvňátka, těhulky, přednášky, besedy, volná herna,
k dispozici je vám každé úterý profesionální
pěstounka
Středa od 9:00 do 10:00 hod - Radčiny zpívánky s kytarou, S kašpárkem za písničkou

od 10:00 do 12:00 hod – Přednášky podle
programu, volná herna
Čtvrtek od 9:00 do 10:00 hod - Powerjóga
pro jógamamky s Markétou
od 10:00 do 12:00 hod - Volná herna
Pátek od 8:00 do 13:30 hod - Nosíme a šátkujeme (nejen nosící rodiče a nosící se děti)
pokračování na str. 14
www.ustinadorlici.cz
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Jak se máme v Domově

Pro děti a mládež

pokračování ze str. 13
Pondělí - Pátek od 14:00 do 16:00 hod - Volná herna případně tvořivé odpoledne dle
programu
Každý pracovní den Vám po předchozí domluvě rády pohlídáme děti v Dětském klubu Fialka
Cvičení pro rodiče s dětmi od 4 měsíců do
cca 2 let pro předem přihlášené
po 2., 9., 16., 23. a 30.5 | různé
od 8:30 hod - děti do cca 1 roku ležící, lezoucí, od 9:30 hod - děti od cca 1 roku chodící
Přijďte si s dětmi zacvičit pod vedení fyzioterapeutky Veroniky Duškové (775 290 683),
cena 60,- / 40min
Kavárnička
út 3.5. | 9.00 hodin
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Masáže dětí a kojenců od 1 měsíce
út 3.5. | 9.00 hodin
Kurz masáží kojenců od 1 měsíce a malých
dětí. Masážemi Vás provede fyzioterapeutka Veronika Dušková (775 290 683).

Rodinné centrum Srdíčko

Kurz bude probíhat od minimálního počtu 3
do max 7 účastníků. Každá lekce bude pro
začátečníky, v případě zájmu bude vypsán
ucelený kurz. Cena pro maminky s dětmi 170
Kč, pro těhotné 120 Kč / lekce
S kašpárkem za písničkou
st 4. a 18.5. | 9.00 hodin
Přijďte si s dětmi zazpívat a zatancovat
s Blankou Sychrovou při doprovodu kláves
Léčení nemocí přírodní cestou
st 4.5. | 10.00 hodin
Pan Miloš Komprs se s Vámi podělí o zkušenosti, jak léčit nemoci a neduhy přírodní
cestou.
Powerjóga pro jógamamky
čt 5., 12., 19. a 26.5. | 9.00 hodin
Přijďte se protáhnout s Markétou Skalickou.
Cena 50,- (možno i s hlídáním dětí ve Fialce
40, / dítě). Počet míst omezen hlaste se prosím předem přímo Markétě na 602 245 393
Nosíme a šátkujeme
každý pá | 9-12 hodin
po 9.5. | 10.00 hodin
Výroba parafínových lamp II.
po 16.5. | 10.00 hodin
Výroba parafínových lamp III.
po 23.5. | 10.00 hodin

Provozní doba: (během této doby začátky
programů cca 10.00, pobytné 30 Kč/1 dítě,
40 Kč/více dětí, možnost měsíční permanentky – 150 Kč/1 dítě, 200 Kč/více dětí)
Kontakt: Mgr. M. Dostrašilová,
tel.: 604 313 249, 603 976 036, e-mail: rcsrdicko@jbuo.cz, www.rcsrdicko.estranky.cz
Práci Rodinného centra Srdíčko podporuje
MPSV, Pardubický kraj a město Ústí n.Orlicí

Odpolední programy (multifunkční sál, 1.
patro):

Přijďte mezi nosící rodiče, kteří se schází
pravidelně každý pátek.
Radčiny zpívánky s kytarou
st 11.a 25.5. | 9.00-10.00 hodin
Přijďte si s dětmi zazpívat a zatancovat
s Radkou Manovou při doprovodu kytary
Vědomé těhotenství a porod
st 11.5. | 10.00 hodin
Přijďte besedovat s Pavlínou Marešovou
o vědomém těhotenství a porodu....
Den dětí na Nové Louži
so 28.5. | 14.00 hodin
Přijďte nejen za námi do Medvídka na Den
dětí. Pro děti budou připravena stanoviště
s úkoly, za jejichž plnění je čekají malá překvapení
Kontakt: Míla Crhonková 605/774569, Katka Fišarová 605/965463, medvidekuo@seznam.cz, www.medvidekuo.cz, FB – Mateřské centrum Medvídek, Ústí nad Orlicí
Za finanční podpory Města Ústí nad Orlicí,
Pardubického kraje, Konzumu
po 30.5. | 10.00 hodin | herna RC
Beseda s lektorem ČČK M. Kaláškem
Dámská jízda
po 30.5. | 20.00 hodin | herna RC

Dům dětí a mládeže Duha

Klub EXIT – pro mládež
pá | 16.00 – 18.00 hodin
Kontakt: M. Kalášek, tel.: 739 420 287
Klub deskových her s kavárnou
pá 18.00 – 24.00 hodin
Kontakt: Bc. D. Dostrašil, tel.: 603 913 885

První pomoc (nejen) dětem
po 2.5. | 10.00 hodin | herna RC
Interaktivní přednáška lektora ČČK M. Kaláška

Taneční soutěž Dance fitness
Termín: 14. 5. 2016, místo: tělocvična ZŠ
Bratří Čapků, prezence: 8.30 hod., zahájení
soutěže od 9.00, ukončení do 12.00 hod.,
startovné: 50 Kč
Věkové kategorie:
I. kategorie: dívky a chlapci 1. – 4. tříd.
II. kategorie: dívky a chlapci 5. – 9. tříd.
III. kategorie: dívky a chlapci - skupiny

Pondělní výtvarné dílny (cena dle spotřebovaného materiálu):

Dětský den při bikemarathonu
so 14.5. | 10.00 hodin | letiště ÚO
Zábavné disciplíny pro děti jako doprovodný
program závodu i jen jako příležitost strávit
s dětmi přijemný čas na čerstvém vzduchu

Zahradní slavnost na ukončení školního
roku v DDM DUHA
Termín: 28.5. 2016 od 15.00 – 17.00 hod.,
místo: zahrada za DDM DUHA Špindlerova
ul.

Výroba parafínových lamp I.

Nebezpečné slunko?

Herna, výtvarná dílna (především) pro dospělé
po | 8.30 – 12.30 hodin
Herna, prográmek pro děti – zpívání, vyrábění, pohyb…
st | 8.30 – 12.30 hodin
Herna, angličtina pro děti
pá | 8.30 – 12.30 hodin
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Jednorázové akce:

pokračování na str. 15
www.ustinadorlici.cz

Pro děti a mládež

Vystoupí: Mažoretky, Dance Fitness, Orientální břišní tance, Pěvecký sbor Písnička, Taneční kroužek Srdíčko, Karate, Břišní tance
pro dospělé, Kynologové, Letečtí modeláři
a další. Výstava keramické dílny Džbánek ve
výstavní síni u vchodu na zahradu. Občerstvení zajištěno
Připravujeme ke Dni dětí
Výlet do Legolandu - Německo
Odjezd: 3.6.2016 ve 2.00 z autobusového
nádraží Ústí n.O., návrat: 4.6. 2016 v cca
2.00 hod. na autobusové nádraží Ústí n.O.,
cena: 1100 Kč (zahrnuje jízdné a pojištění).
Vstupné: 5 EUR bude vybíráno v hotovosti
v kanceláři DDM do 10.5.
Bližší informace jsou uvedeny v přihlášce.

Připravujeme na letní prázdniny
Putovní vodácký tábor pro děti/rodiče
s dětmi
Termín: 27. 6. – 3. 7. 2016
Místo: Vltava, cena: Dítě, které jede bez rodičů: 2990 Kč. Dítě, které jede s rodiči, nebo
dospělý: 2000 Kč. Bližší informace na webových stránkách v sekci Prázdniny.
Příměstské tábory
Keramické prázdniny:
30.6.,1.7., 7.-8.7.
Pestré prázdniny I.: 11.-15.7. (již obsazeno)
Tvořivé prázdniny:
18.-22.7.
Adrenalinové prázdniny I.:
18.-22.7.
Adrenalinové prázdniny II.:
15.-19.8.
Pestré prázdniny II.: 
22.-26.8.

NOVINKA
Příměstský tábor MAŽORETKY - 1. - 5.8.
- pro mažoretky a budoucí zájemce o kroužek mažoretky pro šk. rok 2016/17
- od 4 let
- cvičení, ZOO Olomouc, koníci v Dlouhé
Třebové, Tongo Hradec Králové, aquapark
Litomyšl. Cena: 1200 Kč zahrnuje vstupné,
jízdné, pojištění

DDM DUHA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘIJME
DO TRVALÉHO PRACOVNÍHO POMĚRU
PEDAGOGA VOLNÉHO ČASU. BLIŽŠÍ
INFORMACE na tel.: 734 267 424
nebo na www.ddm-usti.cz.
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Kultura

Klubcentrum Ústí nad Orlicí
bude přístupná (vždy v době konání akcí v divadle) do poloviny června.

Nabídka pořadů – květen
2016
Předprodej: Informační centrum Městského úřadu, budova radnice, tel.: 465514271
a kancelář Klubcentra, Lochmanova ul.
1400, Ústí n. O. Rezervační a prodejní systém on-line.
Informace: KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí,
tel.: 736 503 564, 606 684 449, info@klubcentrum.cz. www.klubcentrum.cz
Only Good Night
ne 1.5. | 17.00 hodin | foyer Roškotova divadla
Vernisáž výstavy fotografií Vojtěcha Brtnického zachycujících současnou českou
taneční scénu. Na vystavených fotografiích
zachycuje Brtnický svým objektivem momenty z představení či zkoušek předních
českých souborů současného tance jako
např. Nanohach, 420People či VerteDance,
ale i nezávislé choreografy jako jsou Lenka
Bartůňková, Jan Komárek, Kateřina Stupecká, Jiří Bartovanec a řada dalších. Výstava
5 / 2016

Kocianovo Ústí
út 3.5. – so 7.5. | hudba
XI. ročník hudebního festivalu
„Na začátek trochu netradičně…“
út 3.5. | 19.00 hodin | Hernychova vila
Vojtech Szabó (akordeon), host: Pavel Šporcl
(housle), vstupné 180 Kč
Zahajovací koncert Kocianovy houslové
soutěže
st. 4.5. | 19.30 hodin | Roškotovo divadlo
Komorní filharmonie Pardubice – dirigent
Marek Prášil, Pavla Tesařová, laureátka KHS
2015 (housle), vstupné 190 Kč
„The Final Chalenge“
čt 5.5. | 19.30 hodin | Chrám Nanebevzetí
P. Marie
Alexandru Tomescu (sólo housle), houslový
recitál laureáta KHS z roku 1990, host: Pavel
Šporcl (housle), vstupné 190 Kč
„Bacha na Šporcla“
pá 6.5. | 19.30 hodin | Chrám Nanebevzetí
P. Marie
Pavel Šporcl (housle), Collegium českých
filharmoniků, vstupné 200 Kč

Závěrečný koncert vítězů a laureáta KHS
2016
so 7.5. | 14.30 hodin | Roškotovo divadlo
Vstupné 80 Kč
Kocianova houslová soutěž 2016
st 4.5. – pá 6.5. | koncertní sál ZUŠ
58. ročník mezinárodní soutěže mladých
houslistů
Žena vlčí mák
po 9.5. | 19.30 hodin | Roškotovo divadlo
Monolog starší ženy, která prožívá nečekané citové vzplanutí. Herecký koncert Hany
Maciuchové.
Divadelní předplatné - zbývající vstupenky
v omezeném počtu v předprodeji a hodinu
před začátkem představení u pokladny divadla. Vstupné 300 Kč
Michalovi mazlíčci
so 14.5. | 14.00 hodin | Roškotovo divadlo
Dětské představení Michala Nesvadby,
vstupné 150 Kč
Višňový sad
út 17.5. | 19.30 hodin | Roškotovo divadlo
Tragikomedie Višňový sad je považována
za vůbec nejlepší autorovo dramatické dílo.
Hraje soubor Divadla A. Dvořáka Příbram.
Divadelní předplatné - zbývající vstupenky
v omezeném počtu v předprodeji a hodinu
www.ustinadorlici.cz

Kultura

před začátkem představení u pokladny divadla. Vstupné 300 Kč
Indonésie – Ostrovy draků
st 18.5. | 19.00 hodin | Roškotovo divadlo
Nová diashow cestovatele Jiřího Hrmy,
vstupné 65 Kč
Mozart – Figarova svatba
so 28.5. | 19.30 hodin | Roškotovo divadlo,
Kino Máj
Přijďte si i vy dopřát ve svém kině špičkový
kulturní zážitek z představení Royal Opera
House, jedné z nejproslulejších operních
scén světa. Opera / Drama, UK, 205 min.
(včetně přestávky), české titulky, vstupné
300 Kč

3D Digitální Kino Máj
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Pát á vlna
ne 1.5. | 19.30 hodin
Dobrodružný / Sci-fi, USA, české titulky,
vstupné 110 Kč
Jak se zbavit nevěsty
út 10.5. | 19.30 hodin
Komedie /ČR, vstupné 110 Kč
Já, Olga Hepnarová
st 11.5. | 19.30 hodin
Drama /ČR/PL/Francie/Slovensko, vstupné
100 Kč

*Hardcore Henry
pá 13.5. | 19.30 hodin
Akční /Sci-fi/USA/Rusko,
vstupné 110 Kč

české

titulky,

Carol
so 14.5. | 17.00 hodin
Romantický/VB/USA, české titulky, vstupné
110 Kč

Kniha džunglí
ne 22.5. | 17.00 hodin
Dobrodružný/USA, české znění, vstupné 100 Kč

Captain America: Občanská válka
3D
so 14.5. | 19.30 hodin
Akční/USA, české titulky, vstupné 140 Kč

Orel Eddie
ne 22.5. | 19.30 hodin
Sportovní/VB/USA/SRN,
vstupné 110 Kč

Angry Birds ve filmu
ne 15.5. | 17.00 hodin
Animovaný/USA, české znění, vstupné 120

Jak se zbavit nevěsty
st 25.5. | 19.30 hodin
Komedie/ČR, vstupné 110 Kč

Ani ve snu
ne 15.5. | 19.30 hodin
Sportovní/ČR/SR/Bulharsko, vstupné 110 Kč

Teorie tygra
pá 27.5. | 19.30 hodin
Road movie/ČR, vstupné 110 Kč

Teorie tygra
čt 19.5. | 19.30 hodin
Road movie/ČR, vstupné 110 Kč

Angry Birds ve filmu
3D
so 28.5. | 17.00 hodin
Animovaný/USA, české znění, vstupné 140 Kč

X – Men: Apokalypsa
pá 20.5. | 19.30 hodin
Akční/Fantasy/USA, české titulky, vstupné
120 Kč

Mozart – Figarova svatba
so 28.5. | 19.30 hodin
Opera/VB, české titulky, vstupné 300 Kč

Jak básníci čekají na zázrak
so 21.5.| 17.00 hodin
Komedie /ČR, vstupné 100 Kč

Pozvánka na reprízu
Natěrače

Májové setkání pěveckých
sborů

Již dvakrát vyprodali mladí herci divadelního spolku Vicena hlediště Malé scény
s představením komedie Donalda Churchilla NATĚRAČ.
Po úspěšné premiéře se s Natěračem
zúčastnili krajské postupové přehlídky Orlická maska a získali dvě Čestná uznání.
Michal Blažek za vynikající herecký výkon
v titulní roli a celý kolektiv za režii, na které
se podílela i Zuzana Průchová.
V dalších hereckých rolích se představila
Martina Kodytková a Eva Stejskalová.
Repríza se koná v neděli 8. května
v Malé scéně. Začátek v 19.00 hodin,
vstupné 90 Kč, předprodej vstupenek na
baru v Malé scéně.
Divadelním spolkem VICENA jste srdečně
zváni!

MÁJOVÉ SETKÁNÍ pěveckých sborů ZLATÝ
KLÍČEK, VOX COLORIS a symfonického orchestru DECAPODA se koná 11. května 2016
v 17.30 hod. v sále ZUŠ Jaroslava Kociana.
Vstupné dobrovolné
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V paprscích slunce
so 21.5. | 19.30 hodin
Dokument/Rusko/ČR/SRN/S.Korea/Lotyšsko, české titulky, vstupné80 Kč

české

titulky,

Bella a Sebastian: Dobrodružství pokračuje
ne 29.5. | 17.00 hodin
Rodinný/Francie, české znění, vstupné 100 Kč
Zkáza krásou
ne 29.5. | 19.30 hodin
Dokument/ČR, vstupné 80 Kč

Klub přátel umění Ústí n. Orl.
Srdečně Vás zveme do Galerie pod radnicí
na výstavu Ivo KŘEN – Vstupovat do krajiny
– linoryty. Výstavu si můžete prohlédnout
do 29. května denně mimo pondělí, úterý
až pátek od 10 – 12, 14 – 17 hodin, v sobotu
a v neděli od 14 – 17 hodin.

Zveme na kulturu v Ústí nad Orlicí

Koncerty se konají v Kulturním domě v Ústí
nad Orlicí
Petra Janů /koncert

pá 13.5. | 20.00 hodin | cena 260,- až 360,- Kč
Tublatanka /koncert
so 21.5. | 19.00 hodin | cena 420 Kč
4TET /koncert
út 8.11. | 19.00 hodin | 450,- až 590 Kč
Předprodej vstupenek v IC v budově radnice,
tel.: 465 514 111, 465 514 271, e-mail:ic@
muuo.cz, www.ustinadorlici.cz
www.ustinadorlici.cz

Kultura

9. května – 15.30-17.00 hodin – Pomocí myšlenkových map k úspěšné maturitě – lekce
vhodná nejen pro studenty
10. května – 16.00 hodin – Příhody z modrozeleného lesa – čtení a tvoření pro děti do
8 let. Prosíme o dobrovolný příspěvek 10 Kč
na materiál
11. května – 18.00 hodin – Ústeckoorlicko
v době Karla IV. – přednáška z Akademie
volného času, přednáší prof. František Musil
19. května – 18.00 hodin – Vypravěč příběhů Bohumila Hrabala – Tomáš Mazal.
Srdečně zveme do altánku u knihovny na
setkání s přítelem Bohumila Hrabala a autorem životopisné knihy „Spisovatel Bohumil
Hrabal“ Tomášem Mazalem
23. května – 15.00-16.30 hodin – Základy
fotografování aneb I obyčejný „foťák“ umí
udělat pěkné fotky, když víte jak – praktická lekce – vhodné donést vlastní fotoaparát
s nabitou baterií

VÝSTAVY
Vypravěč příběhů – Bohumil Hrabal – 1.4.
– 27.5. – výstava o českém spisovateli v altánku Městské knihovny Ústí n.O.
Viktorka a vesmírná dobrodružství – 4.4.
– 28.5. – interaktivní komiksová výstava ke
knize autorů Kláry Smolíkové a Honzy Smolíka

Městské muzeum

Srdečně vás zveme na vernisáž výstavy Cihla
k cihle, která se uskuteční ve čtvrtek 26. 5.
2016 v 17 hod. Výstava pojednává o historii cihlářství od jeho řemeslných počátků,
po průmyslovou výrobu, z části se pak snaží o zdokumentování cihelen v regionu Ústí
nad Orlicí a jeho okolí. Další novinkou, zpřístupněnou 3. 5. 2016 po prvním koncertě
Kocianova Ústí, bude výstava Oustečtí muzikanti. Pojednává o hudební tradici našeho
města a výrazných osobnostech, které se do
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Malá scéna Ústí nad Orlicí – Program květen 2016

Výstava žáků výtvarného oboru ZUŠ
11. – 31.5. | vernisáž 11.5. v 18.00 hodin
Bobři od bobří řeky
1.5. | 15.30 hodin
Co všechno zažil děda Bobr a jeho bobří bráchové a bobří ségry? A přišel nakonec na co
se v životě hodí? O všem vypráví pohádka
pro malé i větší řepy Bobři od Bobří řeky! Divadlo Plyšového Medvídka z Brna. Vstupné
60 Kč/děti do 10 let 50 Kč
Trabantem do posledního dechu
1.5. | 19.00 hodin
Česko / 2015 / 124 min. / režie: Dan Přibáň.
Po Asii, Africe a Jižní Americe teď zkusili projet v trabantech Tichomoří. Vstupné 85 Kč /
členové FK 65 Kč
L. Kalous: Sýrie, jak si ji budu pamatovat
3.5. | 19.00 hodin
Jak vypadala Sýrie v roce 2008? Země bezpečná, prosperující, plná nesmírně přátelských lidí. Během přednášky navštívíme
např. Damašek, Aleppo, Palmýru, křižácké
hrady a další místa. Z mnoha z nich jsou dnes
už bohužel jen ruiny. Vstupné 60 Kč
Natěrač
8.5. | 19.00 hodin
DS Vicena Ústí nad Orlicí uvede divadelní
hru Donalda Churchilla (přeložila H. Synková). Úprava a režie: Zuzana Průchová a kolektiv. Vstupné 90 Kč
ni zapsaly. K vidění je dále výstava Východočeští puškaři představující širokou škálu
dlouhých i krátkých palných zbraní. Pokračují také výstavy fotografií Jak se slavil 1.
máj a Podtatranský kraj. První jmenovaná
se obrací do historie a připomíná fenomén
každoročních oslav prvního máje, druhá
představuje fotografie malebné slovenské
krajiny okem zkušených fotografů. Do 15. 5.
2016 ještě můžete navštívit výstavu Zmatené peníze plnou nejrůznějších provizorních
platidel i her a interaktivních prvků. Výstavy
Východočeští puškaři, Podtatranský kraj
a Jak se slavil 1. máj můžete v našem muzeu vidět do 12. 6. 2016. Těšíme se na Vaši
návštěvu,
za ústecké muzejníky Petra Zeidlerová

Energie života
10.5. | 17.30 hodin
Přednáška Evy Motyčkové. Jak změnit svůj
život maličkostmi. Vstupné 80 Kč
Fúsi
12.5. | 19.00 hodin
Island, Dánsko / 2015 / 94 min. / režie: Dagur
Kári
Je vůbec možný vztah mezi čtyřicátníkem,
který ještě bydlí u maminky, a duševně labilní popelářkou? Vstupné 85 Kč / členové
FK 65 Kč
Filmový maraton na vybrané téma
14.5. | promítání filmu
To nejlepší z umění 19. století
17.5. | 18.00 hodin
Gustav Klimt a Egon Schiele.
Procházka uměním 19. století, tentokrát s Marií Uhlířovou. Vstupné 50 Kč / studenti 30 Kč
Lékařem proti své vůli
19.5. | 19.00 hodin
Divadelní představení žáků LDO ZUŠ J. Kociana
O patro níž
26.5. | 19.00 hodin
Nejnovější snímek rumunského režiséra Radua Munteana, je sociální satira, která ukazuje příběh morálního selhání obyčejného
člověka. Vstupné 85 Kč / členové FK 65 Kč
Všichni na jednom jevišti
25.-29.5.
Jednotlivá vystoupení různých spolků, škol,
apod.

Poděkování
Poděkování zaměstnancům městského
muzea za uspořádání výstavy na počest
malíře pana Karla Kindla.
Děkujeme paní Petře Zeidlerové a ostatním zaměstnancům městského muzea, za
uspořádání výstavy obrazů s názvem ,,Krajiny Karla Kindla“. Vzpomínka na něho nás
velmi potěšila.

Rodina Kindlova

www.ustinadorlici.cz
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Městská knihovna

Kultura

Setkání majitelů historických
vozidel

Sběratelská burza

Hospoda U Chrousta

V sobotu 14. května se uskuteční již 6. ročník regionálního setkání majitelů a přátel
historických vozidel - Citroen 2 CV (kachna). Setkání se uskuteční tradičně na Chatě
Hvězda na Andrlově Chlumu v 10.00 hodin.
Po představení vozů a možné prohlídce se
„kachny“ rozlétnou po okolí našeho města.

Oblastní filatelistická a sběratelská burza
všech sběratelských oborů se uskuteční
v neděli 15. 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!

12. března tohoto roku byla v Baru Husová
premiéra autorské divadelní hry Michala
Aligeriho , principála divadelního spolku Filištín. Jaké to v Hospodě U Chrousta bylo?
Zeptejte se těch, kteří se dívali. Příště hrajeme 14. května v 19.30 v Černovíře v hospodě U Bobše. Všechny divadelní nadšence
zve Masařka - Marie Steklíková + dalších 12
roztomilých brouků.

Powerjóga pro začátečníky
i pokročilé

Akce JUNIOR KLUBU
leteckých modelářů

Přijďte vyzkoušet dynamickou formu jógy,
kde si krásně protáhnete a posílíte celé tělo.
Každé ÚTERÝ 17.30-18.30 v tělocvičně u ZŠ
Štěpnice a každý ČTVRTEK od 18.00 - 19.00
hodin - začátečníci, 19.00-20.00 - pokročilí (Gymnázium UO,boční vchod). Dále Vás
zvu na ČTVRTEČNÍ dopolední cvičení 9.00
- 10.00 hodin v Medvídku, kde je možnost
pohlídání dítěte v klubu Fialka. Další novinkou je netradiční a zabávná forma jogy:
ACROYOGA - párová akrobacie pro začátečníky i pokročilé. Bližší info na tel: 602 245
393, www.jogausti.webnode.cz, jogausti@
seznam.cz nebo na facebooku (skupiny:
Powerjóga v Ústí, Acroyóga v Ústí). Těšíme
se na Vás!!!
Markéta Skalická,
Bára Strnadová a Marcel Skalický

V sobotu 14. května se bude na letišti ústeckého Aeroklubu konat PŘEBOR MLÁDEŽE
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 8. 10. 2016 v Kožlanech.
Členové JUNIOR KLUBU děkují Městu Ústí
nad Orlicí za dlouholetou finanční podporu.

Sport
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Ústecká 21

Autoklub Ústí nad Orlicí a Město Ústí nad
Orlicí zvou všechny příznivce automobilových závodů do vrchu na obnovený závod
Ústecká 21.
56. a 57. ročník se pojede ve dnech 28. a 29.
května 2016 jako Mistrovství České republiky soudobých i historických automobilů.
Součástí letošních závodů bude též MAVERICK RESCUE EURO CUP 2016, ve kterém
mohou startovat i zahraniční jezdci. V letošním roce předpokládáme start asi 100-115
jezdců. 
Těšíme se na setkání s Vámi.

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.
5 / 2016

Brontosauří šlápoty
Základní organizace Českého svazu
ochránců přírody Ústí nad Orlicí Vás zve
na 31. ročník pochodu pro děti a rodiče
BRONTOSAUŘÍ ŠLÁPOTY, který se uskuteční v neděli 1. května.
Start a cíl: hřiště u Speciální ZŠ v Ústí n.O.,
ul. Lázeňská. Trasa: okolí Ústí n.O. po nezpevněných a lesních cestách.
Startovné: dospělí 20 Kč, děti 10 Kč, registrace: od 8.00 do 9.30 hodin. V cíli zajištěno občerstvení. Doporučujeme vzít
si s sebou psací potřeby. V průběhu akce
budou ochutnávky zdravé výživy a BIO
potravin.

Ivan Kubový, DiS.,
předseda JUNIOR KLUBU

Program „ST-AR Klubu na
květen
Dne 14. 5. vás zveme na turistický výlet z kalendáře KČT „Za zlatým klíčem Rokytenky“.
Délka trasy je 16 km a vede okolím Žamberka. Sraz účastníků v 6.35 hod. na novém
nádraží, odjezd vlaku je v 6.49 hod. (možné
nastoupit v Dolních Libchavách). Návrat
podle dohody vlakem nebo autobusem do
17.00 hod.
Dne 28. 5. se koná turistický výlet „Za krásami Maloskalska“. Trasa vede z Malé Skály
přes Pantheon, hrad Frýdštejn, k rozhledně
Kopanina a přes Drábovnu zpět na Malou
Skálu. Délka trasy je do 15 km. Sraz účastníků je v 6.10 hod. na novém nádraží, odjezd
vlaku v 6.23 hod. Návrat do 19.30 hod.
V případě nepříznivého počasí se akce nekonají. Informace: tel. 731 601 548, mail:
starklub@post.cz, skříňka KČT.
Tomanovi
www.ustinadorlici.cz

Sport

Novohradská 70

K rozhledně po jedenadvacáté
Klub českých turistů v Ústí nad Orlicí připravil na neděli 15. května 20. ročník jarní cykloakce „K rozhledně Andrlův chlum“. Start je
od 8.00 do 10.00 hodin z Mírového náměstí
v Ústí nad Orlicí, cíl všech tras je u rozhledny
na Andrlově chlumu do 20 hodin. Nejkratší
osmikilometrová trasa je vypsána pro pěší
i cyklisty, pro vzdálenější účastníky je vhodná i cílová jízda. K rozhledně dojedou po
vlastní ose a svoji trasu doloží několika razítky. Nejdelší trasa 175 kilometrů je určena
zkušeným cykloturistům. Ostatní cyklotrasy
45 – 60 – 80 – 120 – 140 kilometrů jsou od

nejdelší odvozeny. Pro obzvlášť otrlé jedince
bude v cíli připraven výstup po 183 schodech na čtyřiatřicet metrů vysokou vyhlídkovou plošinu, ze které lze shlédnout čtvrtinu „Království českého“. Každý účastník
obdrží vkusně řešený diplom. Pozor – mládež do 15 let se může akce zúčastnit pouze
v doprovodu dospělé osoby. Dodržuj zákon
361/2000 o pozemních komunikacích! Akce
je pořádána za finanční podpory Města Ústí
nad Orlicí.Pořadatelé se na Vaši hojnou
účast velice těší.
MR

T.J. Sokol Kerhartice pořádá v sobotu dne
2. 7. devátý ročník cyklistického výletu Novohradská 70 - Memoriál Ing. Františka Mejdra.
Dovolujeme si pozvat všechny příznivce
pohodové turistiky a zdravého pohybu na
trasy 35km, 40km, 70km a 100km, vedoucí
krásnou přírodou s kulturními a historickými
památkami.
Mapka a bližší informace na www.novohradska70.kerhartice.com.
Těšíme se na Vaši účast.
T.J. Sokol Kerhartice.

Inzerce

• Anglický tábor Wild West (6 - 15 let) - termín 1.-11.7.2016
• Intenzivní kurz angličtiny s rodilou mluvčí
(vhodný pro středoškoláky + veřejnost úroveň B1 - B2)
1. termín 4.-8.7.2016
2. termín 1.-5.8.2016
• Intenzivní kurz angličtiny A2-B1 (vhodný
pro II. stupeň ZŠ + veřejnost)
1. termín 1.-5.8.2016
2. termín 8.-12.8.2016
• Anglický příměstský tábor (6 - 12 let) termín 22.-26.8.2016
Kurzy na míru - individuální, skupinové,
firemní ... dle domluvy.
• Pomaturitní studium šk. rok 2016/17
- roční denní studium angličtiny (status
studenta)

Více informací o všech kurzech na: www.
holmes-english.cz nebo tel. 737 744975
Těšíme se na Vás. Holmes English tým .
• Miroslava Petrová - celostní terapeut/
certifikovaný Master Mindset Coach®
Celostní přístup. Psychosomatika. Terapie/
Koučink. Zdraví, práce, vztahy, výchova
dětí. Polská 1218, 562 06 Ústí nad Orlicí …
Terapeutické Centrum Koldín, Koldín 1, tel.
+420 607 065 421 | e-mail: miru.petrova@
gmail.com | www.miroslavapetrova.cz …
www.teloaduse.cz

Cvičení pilates
Posilovací cvičení s účinky na tvarování
postavy, posílení hlubokých stabilizačních svalů, prevenci a nápravu bolestí
zad.
Pondělí 18.15-19.15 hod. v gymnastickém sálku Gymnázia (boční vchod). S sebou: podložka, ručník. Vstup: 50 Kč. Info:
Jana Šparlinková, tel.: 777 087 220

• JESSI psí salon v ordinaci MVDr. Pirkla:
STŘÍHÁNÍ, TRIMOVÁNÍ, KOUPÁNÍ, ČIŠTĚNÍ
ZUBŮ ultrazvukem. AKCE pro nové zákazníky – 5. návštěva zdarma. Tel.: 728 014 076,
602 431 141, Ježkova 1073, Ústí nad Orlicí,
(pod divadlem).

Vyberte
V
Vy
yberte ssii ddovolenou
ovolenou
Vašich
V
ašich ssnů
nů
cestovn

í kancelář

• Poznávací zájezdy
• Exotika
• Plavby lodí
• Eurovíkendy
• Turistika
SLEVOVÝ KUPÓN

• Pobyty u moře
• Wellness
• Skupinové nabídky
• Individuální nabídky
zájezdů na míru

300 Kč

Sleva bude odečtena z ceny zájezdu po předloženíí slevového
l
éh k
kupónu.
ó
Sl
Slevy nelze sčítat,
kombinovat s dalšími slevami a uplatňovat na jednodenní zájezdy.

Poznávejte
svět s námi!
5 / 2016

www.redok.cz | www.redoktravel.cz |

/poznavamesvet

info@redok.cz | tel.: 461 530663 | mob.: 737466387
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Jazyková škola Holmes English
nabídka letních kurzů 2016:

Sport
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Provozní doba květen 2016

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

Den

Datum

NE

1.5.

9:00 – 20:00

PO

2.5.

13:00 – 21:00

ÚT

3.5.

ST

4.5.

ČT

5.5.

5:30 – 7:55

14:00 – 21:00

PÁ

6.5.

5:30 – 7:55

14:00 – 21:00

SO

7.5.

NE

8.5.

9:00 – 20:00

PO

9.5.

13:00 – 21:00

ÚT

10.5.

ST

11.5.

ČT

12.5.

5:30 – 7:55

14:00 – 21:00

PÁ

13.5.

5:30 – 7:55

14:00 – 21:00

SO

14.5.

NE

15.5.

PO

16.5.

Ranní plavání

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

Plavání pro veřejnost

5:30 – 7:55

14:30 – 19:00

Zvažujete změnu zaměstnání?
Chcete se o nás dozvědět více?

17:00 – 21:00

10:00 – 21:00

5:30 – 7:55

Navštivte stránky:

www.rieter.jobs.cz

14:30 – 19:00
17:00 – 21:00

10:00 – 21:00
9:00 – 20:00
SANITÁRNÍ DEN

ÚT

17.5.

ST

18.5.

5:30 – 7:55

14:30 – 19:00

ČT

19.5.

5:30 – 7:55

14:00 – 21:00

PÁ

20.5.

5:30 – 7:55

14:00 – 21:00

17:00 – 21:00

SO

21.5.

NE

22.5.

10:00 – 21:00

PO

23.5.

 ￼

16:00 – 21:00

ÚT

24.5.

5:30 – 7:55

14:30 – 19:00

ST

25.5.

9:00 – 20:00

Máte zájem si naši společnost prohlédnout?
Neváhejte nás kontaktovat.

15:30 – 21:00

ČT

26.5.

5:30 – 7:55

14:00 – 21:00

PÁ

27.5.

5:30 – 7:55

14:00 – 21:00

SO

28.5.

10:00 – 21:00

NE

29.5.

16:00 – 20:00

PO

30.5.

13:00 – 21:00

ÚT

31.5.

14:30 – 19:00

Krytý plavecký bazén má právo na změnu provozních hodin pro veřejnost, na omezení relaxačního centra a
ostatních atrakcí. Proto se raději včas informujte na tel.: 734 353 475
Relaxační centrum otevřeno v provozní době pro veřejnost, kromě Po a Pá od 15:00 hod.,
a Út a Čt od 16:00 hod.,

Rieter CZ s.r.o.
Moravská 519
562 01 Ústí nad Orlicí
tel. 465 557 139
romana.vyhledalova@rieter.com

Vnímáme • Vytváříme • Investujeme

CZ009

Každé Út a Čt 16:00 – 19:00 hod. bude vyhrazena 1 plavecká dráha pro plavecký oddíl
Každé Út 19:00 – 20:00 hod. kondiční plavání s trenérkou.
Každé Út 20:00 – 21:00 hod. Aquaaerobic.
Plavání pro těhotné St 13:30 – 15:00 hod. Účast hlaste na tel. čísle: 465 710 243.
Nabízíme kurzy plavání kojenců a batolat a kurzy plavání dětí s rodiči.
Po 2. 5. a 9. 5. 2016 od 16:00 – 17:00 hod. budou pro veřejnost omezeny 2 plavecké dráhy.
K2 Hiking, Indoor Cycling, TRX, Flowin, Kruhový trénink, Fitbox,
rezervace: www.tepvos.cz/rezervace; kontakt: 777 673 359

Centrum RIO

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

Sauna (provozní doba)
Po

15:00 – 21:00

společná

Út

13:00 – 21:00

ženy

St

13:00 – 21:00

muži

13:00 – 17:00

ženy

17:00 – 21:00

muži

13:00 – 21:00

muži

14:00 – 18:30

ženy

18:30 – 21:00

společná

Čt
Pá
So

Termín uzavření Sauny bude závislé na stavu počasí. Sledujte proto naše webové stránky www.bazenusti.cz

Zimní stadion

(zimní provoz – provozní doba)

LETNÍ PROVOZ ZIMNÍHO STADIONU

Zimní stadion, Q. Kociana, Ústí n. O.
tel.: (+420) 608 553 305
www.bazenusti.cz

Plocha zimního stadionu je pokryta umělohmotným povrchem, který je vhodný k provozování IN-LINE hokeje
nebo BANDY hokeje, IN-LINE bruslení, Florbal.
Provoz této plochy bude probíhat až do konce měsíce října.
Upozorňujeme potencionální zájemce, aby si včas zajistili termíny pronájmu.
www.bazenusti.cz
více informací na tel.: 608 553 305

Skatepark

(provozní doba)
Pondělí

14:00 – 19:00

Úterý

14:00 – 17:30

Středa – pátek

14:00 – 19:00

Sobota – neděle 13:00 – 19:00

5 / 2016
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„

Měníme to, co lidé nakupují a jedí.
Přinášíme jim opravdovou
kvalitu za férovou cenu.

Hledáme nové kolegy a kolegyně

Prodavač/ka – pokladní
Ústí nad Orlicí
nástupní mzda

po prvním roce

13 038 Kč

14 000 Kč

po druhém roce

14 875 Kč

35hodinový úvazek
• Rozhodně nebudete celý den jen sedět za pokladnou.
Budete rozpékat pečivo, kontrolovat čerstvost ovoce a zeleniny,
doplňovat zboží a starat se o spokojenost našich zákazníků.
• Bez stresu vás všechno naučíme.
• Přijmeme vás do naší Lidl rodiny.
• Dáme vám smlouvu na dobu neurčitou.

Chcete se dozvědět více?

www.lidl.cz

Městská společnost TEPVOS zve veřejnost na
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
NA ČISTÍRNĚ ODPADNÍCH VOD
S UKÁZKOU KOMUNÁLNÍ TECHNIKY
28. 5. 2016 od 10 do 16 hod.
pro děti ZDARMA skákací hrad
prohlídka ČOV s odborným výkladem
ukázka techniky úseku Komunální služby
orlickoústecká voda jinak

adresa ČOV: Ústí nad Orlicí 1458, Dolní Libchavy, 561 16
www.tepvos.cz, www.facebook.com/tepvos
5 / 2016
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Zastavte se u nás nebo nás navštivte
na webu kariera.lidl.cz

Ohlédnutí za událostmi – 15. března – 15. dubna 2016

Ohlédnutí za jarním
koncertem ZUŠ
Tradiční Jarní koncert souborů a orchestrů
Základní umělecké školy Jaroslava Kociana
se v úterý 22. března konal v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí.
V programu se představila přípravná hudební výchova, smyčcový soubor KOCIANEK, klarinetové kvarteto, kytarový soubor a další.
Celý večer zakončil studentský symfonický
orchestr Decapoda.  

kategorie U13. Ve sportovní hale Střední
školy uměleckoprůmyslové se utkalo celkem
5 týmů z ČR, včetně domácích basketbalistek, a jeden tým ze Slovenska. Po 18 utkáních bylo rozhodnuto v sobotu dopoledne.
Zvítězil Sokol Hradec Králové následovaný
BK Brandýs nad Labem. Třetí se umístily žákyně BK Levhartice Chomutov, čtvrté pak ze
slovenského BK Nové Mesto nad Váhom.
Domácí žákyně z BK Ústí nad Orlicí se umístily na pátém místě a poslední šesté skončily
dívky se Sokola Stěžery.

Za domácí oddíl SK KARATE Ústí nad Orlicí
se poháru účastnili 3 závodníci. Všichni se
umístili velmi dobře a to 2. místo v kategorii
DOROSTU a 1. a 3. místo v SENIORECH. Podle svého umístění se všichni 3 úspěšní závodníci zúčastní mistrovství republiky.

Pracovní porada ředitelů

[ 24 ]

Veselé zrcadlo představilo
koláž textů I. Wernische
Studentský divadelní soubor Veselé zrcadlo Gymnázia v Ústí nad Orlicí připravil na
sobotu 26. března divadelní představení
komponované ze sbírek českého básníka,
spisovatele a novináře Ivana Wernische.
Tentokrát hledali studenti pro své divadlo
„cosi“ pro recitaci. Seznámili se s některými
sbírkami autora a zkusili si pohrávat s jejich
texty. A nakonec z toho vznikla divadelní
koláž Wernischáž. Diváci, kteří do Malé scény přišli, slyšeli a viděli divadelní představení
vytvořené ze sbírek Kominické lodě, Doupě
latinářů a Proslýchá se.

Velikonoční basketbalový
turnaj
Basketbalový klub Ústí nad Orlicí uspořádal
ve dnech 24. - 26. března 1. ročník Velikonočního turnaje v basketbalu starších žákyň

Poslední březnový čtvrtek se uskutečnila
pracovní porada ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných městem Ústí nad Orlicí.
2 desítky ředitelů a ředitelek základních a
mateřských škol, sociálních a ostatních zařízení se společně s vedením města a vedoucími jednotlivých odborů setkali v Základní
umělecké škole. Kromě řady legislativních
změn, které se organizací týkají, byli ředitelé
informování o energetických štítcích budov
nebo uskutečněných kontrolách v minulém
roce. Odbor školství upozornil na zajištění
provozu mateřských škol v období prázdnin,
odbor sociálních služeb pak na možnosti pomoci, různých služeb a poradenství v oblasti
sociálně - právní ochrany dětí.

Vystoupení studentek
konzervatoře
Velikonoční varhanní koncert Alžběty Kubátové, Kateřiny Filkové a dalších účinkujících
se v neděli 10. dubna uskutečnil v kostele
Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí.
Na koncertě zazněly nejen varhany, ale také
zpěv v podání Barbory Dudkové a Jitky Kysučanové. Právě obě varhanistky jsou z Ústí
nad Orlicí a zároveň jsou také spolužačky ze
4. ročníku Církevní konzervatoře v Opavě.
Všechny čtyři dívky společně již 4. rokem bydlí na jednom pokoji na internátu a na koncertu jim to společně pěkně ladilo.

Národní pohár v karate
Po 19 letech hostilo v neděli 10. dubna Ústí
nad Orlicí 1. NÁRODNÍ POHÁR dorostenců,
juniorů, U21 a seniorů v karate. Kromě toho
se konalo také 1. kolo Ligy KUMITE týmů
dorostenců, juniorů a seniorů. Do sportovní
haly Střední školy uměleckoprůmyslové se z
celé republiky sjelo 290 závodníků z 53 oddílů. Celkem se konají 3 národní poháry, ze
kterých vždy prvních 16 závodníků z každé
kategorie postupuje na mistrovství republiky.
5 / 2016

Schůze SPCCH
Ve středu 13. dubna se v jídelně Centra sociální péče města Ústí nad Orlicí sešli členové
základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR (SPCCH) na členské
schůzi.
Na schůzi, která se koná dvakrát do roka, se
sešlo téměř 100 členů z více jak 250 členů
celkem, kteří byli seznámeni s hospodařením organizace, rozpočtem, zprávou kulturní a sportovní komise a dalšími informacemi.
Přítomné přišel pozdravit také místostarosta
města Jiří Preclík.
Ústecká organizace sdružuje všechny postižené osoby s cílem starat se o blaho svých
členů, organizuje různé zájezdy, do divadel,
rekondiční pobyty, které pořádá okresní výbor svazu postižených civilizačními chorobami.
Text a foto L. Prokeš
Více na www.ustinadorlici.cz
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