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Informace z dubnového zastupitelstva města

Jarní zasedání zastupitelstva již tradičně
rozhoduje o rozdělení dotací na zájmovou
a spolkovou činnost a navazuje tím na rozhodnutí, která jsou v kompetenci rady města.
Na sportovní činnost, rozvoj a údržbu sportovišť a na jednotlivé sportovní a volnočasové akce bylo rozděleno celkem 1.807 tis. Kč.
V oblasti kulturních aktivit byly podpořeny
žádosti v celkové výši 565 tis. Kč a mezi žadatele v rámci programu na vzdělávací, protidrogové a tělovýchovné projekty škol a školských zařízení bylo rozděleno celkem 315 tis.
Kč. V oblasti zdravotnictví a sociálních služeb
bylo přerozděleno 1.152 tis. Kč. Zastupitelé
zároveň odsouhlasili poskytnutí mimořádné
dotace TJ Jiskra Ústí nad Orlicí ve výši 1 mil.

V letošním roce získalo město prostřednictvím Ministerstva kultury ČR dotaci ve výši
téměř 1,4 mil. Kč na akce související s programem Regenerace městské památkové zóny.
Dubnové zastupitelstvo rozhodovalo o přerozdělení této dotace mezi jednotlivé žadatele a o finanční spoluúčasti města. Mimo projekty řešící opravu některých nemovitostí na
ústeckém náměstí, byla podpořena oprava
oken a krovu objektu Děkanství Ústí nad Orlicí. Město se na opravě fary bude podílet ve
výši 10 % celkových nákladů, dotace činí 182
tis. Kč. Farnost akci z vlastních zdrojů financuje částkou 795 tis. Kč, poskytnutá dotace
Ministerstva kultury představuje 849 tis. Kč.

Vážení spoluobčané, v rámci projednávání
této problematiky byla otevřena diskuse týkající se podané Žaloby o určení vlastnického
práva. Žalobu na město Ústí nad Orlicí podala
Římskokatolická farnost – děkanství Ústí nad
Orlicí. Podstata žaloby spočívá v přezkoumání zákonného postupu při dřívějším převodu
části státního majetku na naše město, a týká
se rovněž Státního pozemkového úřadu
a Lesů ČR. Na základě žaloby bude přezkoumáno, zda byly splněny všechny zákonné
podmínky převodu čtyř lesních pozemků,
které původně, před 25. únorem 1948, patřily kostelu Nanebevzetí Panny Marie. Zákon
o majetkovém vyrovnání s církvemi tento
postup umožňuje a naše město není zdaleka
jediné, které určovací žalobě čelí. Statutární
zástupce farnosti zaslal zastupitelům města
prohlášení, ve kterém podání žaloby odůvodňuje, a mj. uvádí, že v rámci celkového
majetkového vypořádání postupuje ústecké děkanství v intencích nadřízeného úřadu
v Hradci Králové. Zároveň ujišťuje zastupitele
města o zájmu farnosti nadále spolupracovat
na projektech ve prospěch občanů města
Ústí nad Orlicí a váží si dosavadní podpory
umožňující aktivní správu kulturního i duchovního dědictví našeho města. Společné
jednání zástupců města a církve se uskutečnilo v druhé polovině května a o průběhu
bude informováno jak červnové zastupitelstvo, tak i ústecká veřejnost.
Petr Hájek
starosta města

Kultura

Sport

Sport

Nové výstavy v muzeu
Srdečně Vás zveme na vernisáž trojice výstav,
která se uskuteční 23. 6. 2016 od 17 hod.
v Hernychově vile. Výstava Textilní Oustí
vypráví nejen o slavné textilní minulosti, ale
i o současném stavu textilní výroby v našem
městě. K vidění bude do 4. 9. 2016. Další dvě
výstavy Quido Roman K. a Malíř Josef Sahula nás přenesou do světa umění.

Jubilejní ročník O černého výra
Jubilejní, dvacátý pátý ročník mezinárodní
hasičské soutěže mužů a žen v požárním útoku O černého výra, se uskuteční v sobotu 25.
června od 13.00 hodin na místním hřišti Pod
lesem v Černovíru. Chcete-li vidět špičkový
hasičský sport, přijďte se podívat. Bohaté
občerstvení připraveno. Srdečně zvou pořadatelé SDH Černovír.

40. ročník pochodu a cyklojízdy Orlickým
podhůřím
Klub českých turistů v Ústí nad Orlicí zve
všechny příznivce turistiky na jubilejní 40.
ročník dálkového pochodu a cyklojízdy Orlickým podhůřím. Start je průběžný od 7 do
10 hodin ze zahradní restaurace U Malinů –
termín: sobota 4. června 2016.

Vážení spoluobčané, ve svém příspěvku se
vracím k dubnovému zasedání zastupitelstva
našeho města. V jeho úvodu byl schválen
předložený návrh regulačního plánu „Revitalizace území Perla 01 v Ústí nad Orlicí“. Regulační plán navazuje na architektonicko-urbanistickou soutěž a řeší transformaci, nové
využití a uspořádání území areálu bývalé
textilní továrny a jeho nejbližšího okolí. Vymezuje v řešeném území koridory dopravní
a technické infrastruktury a rozděluje území
na jednotlivé bloky, u kterých stanovuje pravidla zástavby. O pořízení regulačního plánu
rozhodlo zastupitelstvo města v červnu 2014,
nynějším schválením byla završena téměř
dvouletá práce a dokončena další část projektové přípravy.
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Kč na rekonstrukci sektorů atletického stadionu, 160 tis. Kč spolku Klub českých turistů Horal na realizaci čistírny odpadních vod
pro vodácké tábořiště v Cakli a 200 tis. Kč
Nadačnímu fondu Orlickoústecké nemocnice
S námi je tu lépe na nákup jícnové echokardiografie pro pacienty s onemocněním srdce.
V dalším programu jednání schválilo zastupitelstvo darovací smlouvu, na základě které
byl bezúplatně převeden z majetku Římskokatolické farnosti – děkanství Ústí nad Orlicí
do majetku města pozemek přiléhající z jedné strany ke kamenné zdi starého hřbitova
a z druhé strany k Husově ulici. Jedná se
o pozemek, který město využije pro realizaci
záměru přímého propojení náměstí s Roškotovým divadlem.
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Nový systém odbavování
klientů
Vážení spoluobčané,
v rámci zkvalitňování služeb na MěÚ Ústí nad
Orlicí byl instalován vyvolávací systém, a to
na úseku občanských průkazů a cestovních
dokladů v budově č. p. 7 na Mírovém náměstí a dále na pracovišti evidence řidičů v ulici Dělnická č. p. 1405. Toto zařízení umožní
snadnou orientaci, plynulejší a přehlednější
odbavování klientů.
Při příchodu na chodbu konkrétního pracoviště si klient vybere požadovanou agendu na
tiskárně, která je umístěna u dveří pracoviště a vytiskne si pořadový lístek, na kterém
jsou časové údaje a jeho pořadové číslo. Nad
vstupními dveřmi jsou nainstalovány obrazovky, které informují o tom, které pořadové
číslo je vyřizováno. Zvukový signál oznámí
změnu a pořadové číslo dalšího klienta se
objeví na obrazovce. Důležité je, aby na jednu žádost byl vždy jeden lístek. Pokud si např.
půjdou vyměnit cestovní doklad manželé,
vezmou si lístky dva.
Uvedený systém rovněž zpracovává všechny
události a statistiky systému, na jejichž základě lze optimalizovat provoz a urychlit tak
obsluhu klientů. Pevně doufám, že se tato
novinka osvědčí a přispěje ke klidnému a příjemnému procesu odbavování občanů na
městském úřadu.

Ing. Marcel Klement
vedoucí odboru dopravy,
silničního hospodářství a správních agend

Oznámení majetkoprávního
odboru
Majetkoprávní odbor informuje veřejnost
o zveřejněném záměru prodeje pozemkové
parcely v k.ú. Hylváty, za účelem podnikání.
Podrobné informace naleznete na úřední
desce Městského úřadu Ústí nad Orlicí. Případné dotazy můžete zasílat emailem na adresu mpo@muuo.cz.
Mgr. Přemysl Šťovíček

Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Rodinné dovolené spojené s cestováním do
zahraničí znamenají i vyřizování cestovních
dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti
mohou do členských států Evropské unie
a dalších vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?
Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti
levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé
rodiny cesta k moři či do hor za hranice České
republiky. Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít
vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012
došlo nařízením Evropské unie ke zrušení
možnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem neznamená, že se jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená nějak zásadně prodraží.
Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž stojí 100
Kč a dobu platnosti má stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci
v některých zemích, které byly dlouhodobě turistickými destinacemi, jako například
Egypt nebo Turecko, se dá letos očekávat
nárůst zájmu o cestování po Evropě, a proto
jistě potěší možnost cestovat
po většině států Evropy pouze s občanským
průkazem. Na ten je nyní možné vycestovat
do zemí Evropské unie a také do Albánie,
Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na Island.
Cena za vydání občanského průkazu pro dítě
do 15 let je 50 Kč a doba jeho platnosti 5 let.
Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let žádá zákonný
zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí
s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce
s rozšířenou působností. K žádosti, kterou na

místě zpracuje úředník, není nutné přikládat
fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo na úřadu při podání žádosti. Při podání
žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte. V případě,
že má dítě vydán již platný občanský průkaz
nebo cestovní doklad, lze tento předložit
místo rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí maximálně 30 dnů.
V případě vycestování v kratší lhůtě než 30
dnů je možné požádat o vydání cestovního
pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů;
tento úkon je ovšem u dětí
zpoplatněn poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší
informace k vyřizování osobních dokladů lze
nalézt na webu Ministerstva vnitra na adrese: www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.
Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se předem informovat u zastupitelského úřadu daného státu,
jaké jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým dítětem. Je také třeba dát
si pozor na to, že některé státy
mimo Evropskou unii mohou vyžadovat určitou minimální dobu platnosti cestovního
dokladu při vstupu na jejich území nebo
ukončení pobytu – nejčastěji činí požadovaná minimální doba platnosti 6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám
(např. vízová povinnost) lze zjistit u zastupitelského úřadu daného státu, popřípadě je
lze nalézt na webu Ministerstva zahraničních
věcí www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále
v části „Státy a území –
informace na cesty“.
Mgr. Jana Vildumetzová
náměstkyně ministra vnitra
pro řízení sekce veřejné správy

Upozornění pro občany

Ve městě Ústí nad Orlicí
vrcholí recyklační kampaň!

Prázdninová
provozní doba TIC:
pondělí – pátek:
sobota:		
neděle a svátky:

7:00 – 17:00 hodin
8:00 – 12:00 hodin
10:00 – 14:00 hodin

Kontakt: na TIC: tel.: 465 514 271
e-mail: ic@muuo.cz
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Turistické informační centrum města Ústí
nad Orlicí oznamuje, že ve čtvrtek 30.6.2016
bude celý den UZAVŘENO z důvodu prováděné INVENTURY.
V době letních prázdnin 1.7 – 31. 8. 2016
rozšiřuje turistické informační centrum svoji
provozní dobu o NEDĚLI.

Ve spolupráci s firmami EKOKOM a.s., TEPVOS spol. s.r.o. a EKOLA České Libchavy s.r.o.
probíhá od podzimu 2015 kampaň na podporu recyklace plastu papíru a nápojových kartonů. V rámci ní zajistil odbor životního prostředí MÚ Ústí nad Orlicí, tematické školení
pro školy, školky a další příspěvkové organizace města. Na jaře letošního roku proběhla
analýza a nyní jsme dokončili vybavení všech
organizací startovacími sadami košů (129 ks)
a pytlů k zefektivnění třídění plastu, papíru
a nápojových kartonů.
pokračování na str. 3
www.ustinadorlici.cz
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Předpokládáme, že po zjištění kde a jaké typy
startovacích košů jsou využívány, je nahradíme již stabilními stanovišti.
Nyní již tato obměna 41 košů probíhá v budovách městského úřadu. Jsme rádi, že se
s vyšší nabídkou míst a podporou separace
se úměrně zvyšuje množství separovaných
produktů. Ukazují to i aktuální čísla slevového systému pytlového sběru: únor 1551, březen 3222, duben 6988 ks pytlů. Zároveň kupodivu neubylo množství v kontejnerech na
separovaný odpad a pochopitelně se zvýšila
celková váha separovaných komodit. Všem
za tento odpovědný přístup děkujeme!
Mediální kampaň na podporu separace plastu, papíru a nápojových kartonů vyvrcholí
v úterý 7.6. na Den životního prostředí (Město v pohybu), kde jsme ve spolupráci s firmou
EKOKOM a.s. připravili několik tematických
atrakcí pro děti a moderovaný program se
soutěžemi. To ale neznamená, že není co
zlepšovat a snažit se odpovědně přistupovat
k životnímu prostředí. Proto na tuto kampaň
bude navazovat další pořádaná ve spolupráci s firmou Elektrowin a.s. k podpoře sběru
nepotřebných elektrospotřebičů. O ní se více
dočtete v těchto ústeckých listech v samostatném článku.
Mgr. Tomáš Kopecký
odbor životního prostředí městského úřadu
Ústí nad Orlicí
Jiří Preclík
místostarosta města Ústí nad Orlicí a gestor
životního prostředí

Farmářské trhy na náměstí
každý měsíc
V letošním roce se trhy budou konat vždy
ve STŘEDU v následujících termínech 15.6.,
13.7., 24.8., 21.9., 19.10., 16.11. Trhy veřejnosti nabízí široký sortiment zboží - jako jsou
například květiny, zelenina, ovoce, výrobky
z ovoce a zelenin, alkoholické a nealkoholické nápoje, cukrářské výrobky, koření, masné
výrobky apod.

Upozornění na splatnost
poplatku za komunální
odpad
!!! 31. květen 2016 je poslední termín pro
zaplacení místního poplatku za komunální
odpad a místního poplatku ze psů. Další
informace na http://www.ustinadorlici.cz/
udalosti/?o=novinka-2775 !!!
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Nové suvenýry města Ústí
nad Orlicí
V Turistickém informačním centru (TIC) města Ústí nad Orlicí nabízíme k prodeji nové
suvenýry města. V nabídce jsou magnetky,
klíčenky, pravítko a dřevěný pohled. Na všech
předmětech jsou vyobrazeny motivy města
Ústí nad Orlicí, například rozhledna, vlakové
nádraží, celkový pohled na město, významné
osobnosti či budovy ve městě.
Najdete nás v budově radnice na Mírovém
náměstí, kde nabízíme i další služby, jako je
kopírování, skenování, vyhledávání dopravních spojů, předprodej vstupenek... apod.
Kontakt: tel. 465 514 271
e-mail: ic@muuo.cz.

Multifunkční „Hřiště pro
všechny“ je připraveno pro
návštěvníky
Městská společnost TEPVOS v těchto dnech
dokončila realizaci multifunkčního „Hřiště
pro všechny“. Hřiště se nachází v prostoru
Aquaparku a bude slavnostně otevřeno 31.
5. 2016. Pro veřejnost pak bude přístupné od
1. 6. 2016 a bude nutné si jej předem zarezervovat prostřednictvím rezervačního systému,
který se nachází na internetových stránkách
www.bazenusti.cz. Až do 30. 6. 2016 bude
použití hřiště pro veškerou veřejnost zdarma.
„Hřiště pro všechny“ je víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem o rozměrech
31 x 15 m. Slouží především k provozování
míčových her (malá kopaná, volejbal, nohejbal, basketbal, streetball, tenis, „líný“ tenis
a badminton). Součástí areálu je také malá
horolezecká stěna – boulder, venkovní posilovna s pěti posilovacími stroji a technické
a sociální zázemí s půjčovnou sportovních
potřeb pro zájemce, kteří nedisponují vlastním potřebným sportovním vybavením. Hřiště je určeno pro všechny uživatele bez rozdílu
věku a sportovní zdatnosti; pro jednice, skupiny, sportovní oddíly nebo pro školní třídy.
Přístup do areálu je možný jednak samostatným přístupem - brankou od tréninkového
fotbalového hřiště, ale také vstupem z areálu
Aquaparku, čímž je zpřístupněna další atrakce návštěvníkům Aquaparku.
„Hřiště pro všechny“ bylo pořízeno za přispění prostředků státního rozpočtu České
republiky z programu Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR.

Léto v Aquaparku
je za dveřmi

I když jsme teprve nedávno odložili do skříně
zimníky a šály, léto se blíží a s jeho příchodem
začne nová sezóna i v Aquaparku v Ústí nad
Orlicí. Připravit celý komplex Aquaparku tak,
aby byl schopen uspokojit potřeby návštěvníků z města i širokého okolí, představuje
téměř tři měsíce usilovné práce mnoha lidí.
Městská společnost TEPVOS, která Aquapark
v Ústí nad Orlicí provozuje, musí ve spolupráci s odbornými firmami i vlastními silami
provést každoroční nutné opravy uvolněných
spár mozaiky a obkladů v prostoru všech bazénů, nové nátěry bazénů a brodítek a další.
Po jejich ukončení musí proběhnout ruční
čištění a následné vydezinfikování všech bazénů, příprava a uvedení do provozu technologické části úpravy vody, úprava travnatých
ploch v areálu, kontrola a příprava skluzavek
a ostatních atrakcí, zajištění funkčnosti vstupního systému atd. Harmonogram prací je
připraven tak, aby Aquapark byl otevřen nejpozději v sobotu 11.6 2016. Díky úsilí všech
zúčastněných však bude připraven, v případě
výrazných letních teplot, k otevření již o týden dříve tj. v sobotu 4. 6. 2016. O přesném
termínu otevření Aquaparku budou návštěvníci informováni prostřednictvím webových
stránek na adrese www.bazenusti.cz
Léto je za dveřmi a úsek Rekreační služby
městské společnosti TEPVOS je připraven
zpříjemnit všem zákazníkům léto ve městě
Ústí nad Orlicí.

Příspěvky zastupitelů města
V souladu s tiskovým zákonem č. 46/2000
Sb., zveřejňujeme příspěvky členů Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
ŘEHÁČEK: Církev zažalovala Ústí o majetek
Čiň čertu dobře, peklem se ti odvděčí. Tak lze
v kostce popsat vztah našeho města a katolické církve. V uplynulých letech byly z naivní
dobré vůle zastupitelstva napumpovány milióny korun z městské pokladny do oprav nemovitostí vlastněných církví. Ústecká římskokatolická farnost v čele s děkanem Brokešem
nyní projevila svůj „vděk“.
pokračování na str. 4
www.ustinadorlici.cz
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pokračování ze str. 3
Kreativně si vyložila takzvaný zákon o církevních restitucích a zažalovala Ústí o 178 148
m2 městských lesů.
Církev tak jednou rukou svírá žalobou Ústí
pod krkem a druhou rukou bez nejmenšího
zaváhání kasíruje tučné městské dotace. Nestydatost, která člověku bere dech. Vedení
města by mělo dát katolické církvi jasně na
srozuměnou, že Ústí není její dojná kráva,
ukončit spolupráci s ní a především okamžitě

uzavřít městský penězovod ústící do církevních kapes. Současné vedení ale místo toho
jen hledá výmluvy pro činy katolické církve
a penězovod i nadále zvesela pěchuje penězi
nás všech.
Zastupitelstvo, jako nejvyšší orgán města,
nebylo dokonce ústeckým vedením o církevní žalobě několik měsíců vůbec informováno.
Až na přímý dotaz jednoho zastupitele, co je
pravdy na městské šuškandě, musel starosta

Hájek s pravdou ven. Přiznal, že katolická církev skutečně Ústí zažalovala. Radniční koalice SNK Oušťáci, KDU-ČSL, ODS a přeběhlíků
se musí rozhodnout, zda slouží katolické církvi nebo občanům Ústí nad Orlicí.
A co si myslíte Vy? Napište mi, Váš názor mě
zajímá.

Dubnový paprsek z Výsluní

Upozornění rodičům

Měsíc duben byl hodně pestrý a přinesl nám
spoustu krásných zážitků, o které se s Vámi
rádi podělíme.
Několikrát jsme navštívili Roškotovo divadlo
- nejprve jsme se těšili na divadelní pohádku
„Čert a Káča aneb Jak šly noty do pekla“.
Podruhé nás tanečníci ze ZUŠ pozvali na pořad Tančíme pro radost a nakonec jsme s muzikantem a zpěvákem Pavlem Novákem zjišťovali, „Jak jsme přišli na svět“. Všechny tyto
pořady byly zajímavé a přinesly nám radost
z hudby i z pohybu.
Pro starší děti připravily studentky ze zdravotní školy projekt „Zdravý úsměv“. Hravou
a zajímavou formou se kluci a děvčata dozvěděli, jak postupovat při čištění zoubků a jak si
je udržet stále krásné a zdravé.
V úterý 12.4. jsme otevřeli dveře naší MŠ
všem, kteří měli zájem se k nám podívat. Kromě prohlídky všech prostor jsme připravili
maňáskovou pohádku a také vystoupení našeho pěveckého sboru Větrníček. Velmi nás
potěšil zájem veřejnosti o tuto akci.
V úterý 26.4. nás v sále ZUŠ přivítaly děti na
Jarním koncertíku. Kromě zpěvu a hry na
hudební nástroje byl program doplněn i tancem. Děkujeme.
Jestlipak jste v pátek 29.4. nepotkali ve městě čarodějnice? Byl to totiž jejich den a u nás
ve školce se každičký človíček v jednu čarodějnici nebo čaroděje proměnil. Kromě společného průvodu všech tříd městem se Na
Výsluní tančilo, kreslilo, soutěžilo a dokonce
se tam vařil i čarodějný lektvar. Ale jestli čekáte na recept, musíme Vás zklamat. Ten je
přísně tajný a může se použít jenom při reji
čarodějnic. Takže zase až za rok......
Ahoj, Váš Výsluňáček

Chtěli bychom touto cestou informovat rodiče dětí, že v MŠ Na Výsluní a v MŠ Sokolská
jsou ještě volná místa. Pokud máte zájem
o umístění dětí do těchto MŠ, informujte se,
prosím, o podmínkách přijetí u jejich ředitelek.
MŠ Ústí n.O., Sokolská 165, tel.: 739 048 331,
Mgr. J. Šparlinková
MŠ Ústí n.O., Na Výsluní 200,
tel.: 734 798 306, Bc. Š. Vinterová
**** **** **** **** ****
Upozorňujeme, že 2. kolo zápisu dětí do MŠ
Hejnice pro školní rok 2016/2017 se uskuteční 14.6. od 14.00 do 17.00 hodin. Více info na
tel.: 465 629 145, 739 633 787

Autor je zastupitel za ČSSD, rehacek@muuo.cz
(redakčně neupraveno)
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Jaro v Mateřské škole
v Knapovci
Příchod jara jsme s dětmi začali prožívat přípravou na velikonoční svátky.
Společně s rodiči jsme si vyrobili velikonoční
dekorace – zajíčky z papíru a netradičně z ponožky. Hned poté nás navštívil mobilní zvěřinec s mláďátky, která si děti mohly hladit, vzít
do rukou. Největší zájem byl o malé kozičky
a jehňátka. Společně jsme oslavili Svátek maminek, na který si děti vyrobily drobné dárečky a vystoupení s říkadly, scénkami a tancem.
Teď se společně těšíme na akce, které jsou
spojené s koncem školního roku – výlet k hasičům, výlet na zámek, oslava Dne dětí, sportovní olympiáda a rozloučení s předškoláky.

Den otevřených dveří v lesní
mateřské škole

Lesní mateřská škola Cesta Malého stromu
v Horních Libchavách Vás zve na dny otevřených dveří 13. - 16. června 2016, 8.30 –
17.00.
Nabízíme celoroční vzdělávací a výchovnou
péči dětem od 2 do 7 let zaměřenou na zdravý tělesný i duševní rozvoj pobytem v přírodě
s všestranným zaměřením. Celodenní provoz
včetně stravy a odpol. odpočinku, začátek
pravidelné i nepravidelné docházky je možný
kdykoli během roku. Volná místa na školní
rok 2016-2017, letní prázdninový provoz.
Kontakt: Zuza Kučerová, DiS., pedagog a průvodce LMŠ, 732 489 046, zuza.kuc@seznam.cz,
www.CestaMalehoStromu.unas.cz
6 / 2016

Základní škola Třebovská

Úspěch na okresním kole Biologické olympiády
Dne 21. 4. naši školu reprezentovala žákyně
7. ročníku Alena Kuťáková na okresním kole
Biologické olympiády v Lanškrouně. Prezentovala se zde samostatnou prací na téma
Etiolizované rostliny. Dále soutěžila v testu
znalostí, poznávání rostlin a živočichů a laboratorním úkolu a získala skvělé 8. místo z 26
soutěžících.
Mgr. Eva Svatošová
pokračování na str. 5
www.ustinadorlici.cz

pokračování ze str. 4
Setkání předškoláků
Dne 26. 4. 2016 proběhlo v naší škole další
setkání předškoláků. Tentokrát k získání titulu čarodějnických učňů musely děti splnit
úkoly, ve kterých prokazovaly své schopnosti
a dovednosti nejen při výrobě čarodějnice.
Mgr. Alena Šebková
Vystoupení v domově důchodců
U příležitosti Dne matek vystoupili dne 3. 5.
žáci 1. stupně se svým programem v Domově
důchodců Ústí nad Orlicí. Žáci recitovali, zpívali, tančili a v závěru rozdali babičkám vlastnoručně vyrobené kytičky. Za své vystoupení
sklidili od posluchačů velký potlesk.
Mgr. Dagmar Pavlíčková

Oblastní soutěž hlídek mladých zdravotníků
Ve středu 4. 5. 2016 se konala oblastní soutěž
hlídek mladých zdravotníků, které se zúčastnili i chlapci a děvčata z naší školy a obsadili
skvělé 2. místo.
Jarmila Šamánková

Základní škola Bratří Čapků

Výukový program Používám mozek
Dne 6. 5. měli žáci 4. – 9. ročníku možnost zúčastnit se vzdělávacího programu, který pro
naši školu připravil pedagog p. Zezula ze Svitav. Žákům představil vlastnoručně vyrobené
funkční modely mozku, ucha a rovněž ostatní
rekvizity ze své dílny. Náplní programu bylo
vysvětlit zábavnou formou, jak se člověk učí
a jakou roli při tom hrají lidské smysly.
Mgr. Eva Svatošová

Biologická olympiáda
Okresní kolo BiO kat. C se 13.4. uskutečnilo
v Lanškrouně. Soutěžilo celkem 21 dětí ze
ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázií. Naše
žákyně si vedly výborně: M. Vicanová - 1.
místo, K. Hrnčířová - 2. místo, L. Kotyzová - 4.
místo a postupují do kraj. kola, které se koná
18.5. v Chrudimi.
V Lanškrouně se 21.4. konalo okresní kolo
BiO kat. D. Naše žačky Š. Kučírková a M. Hotra si v konkurenci 26 účastníků vedly velmi
dobře a skončily na 4. a 9. místě. Š. Kučírková
si vybojovala účast v kraj. kole, které se uskuteční 26.5. v Chrudimi.
A. Jirásková

Základní škola Komenského

Vitamínový den
Ve čtvrtek 5. 5. navštívila 1. stupeň naší školy
firma MK Fruit. Pro děti si připravila Vitamínový den, který je doprovodnou akcí k projektu Ovoce a zelenina do škol. Děti mohly
ochutnat čerstvé ovoce a zeleninu, ovocné
šťávy a banánový koktejl. Ochutnávka byla
doplněna povídáním o zdravém životním stylu a vitamínech, které dané potraviny obsahují. Děkujeme společnosti MK Fruit za velmi
povedenou akci.
Mgr. Michaela Kuklová
Úspěchy žáků v matematických soutěžích
Žáci naší školy se s velmi dobrými výsledky
zúčastnili okresních kol matematických soutěží. V okresním kole Matematické olympiá-

dy se Martin Kalista umístil na 2. místě, Kateřina Krajová na 4. místě (oba z 5.A). Na 2.
stupni byl třetím místem oceněn David Roušar z 6.C. Dne 22. 3. se konalo okresní kolo
Pythagoriády, kde získala 2. místo Monika Filipová s plným počtem bodů, a Martin Kalista
byl třetí (oba z 5.A). Úspěšným matematikům
blahopřejeme.
Mgr. J. Eliášová, Mgr. K. Kulhavá
Jarní běh
Společně s DDM Duha Ústí nad Orlicí a za
podpory města Ústí nad Orlicí jsme v pátek
22. 4. 2016 uspořádali již XIX. ročník Jarního běhu o pohár Václava Čevony. Závodu
se zúčastnilo šest škol z Ústí i okolí. Celkem
závodilo 184 závodníků. Pohár získala ZŠ Bratří Čapků, naše škola se umístila na pěkném
druhém místě. Všem zúčastněným moc děkujeme a těšíme se za rok na jubilejní ročník.
Mgr. Petra Šmídová

Den s hudbou a knihou
Na 1. stupni se 29.4. konal Den s hudbou
a knihou. Mladší děti zhlédly divadélko v nastudování svých spolužáků. Následovalo
vzájemné předčítání pohádek, zajímavých
příběhů, hádanek a povídání o vlastní četbě.
Starší děti se vydaly na koncert swingového
orchestru Black Band. Všichni jsme si užili výjimečný den. 
J. Urbanová
Žijeme kulturně
V letošním škol. roce se nám podařilo obnovit zájem žáků 8. roč. o divadelní představení
ve Východočeském divadle v Pardubicích.
Představení, která žáci zhlédli v rámci předplatného, v nich určitě zanechala hluboký dojem i skvělý pocit, že se mohou dobře bavit
nejen u počítačových her. Již nyní se těšíme
na příští sezónu.
G. Cachová

Základní škola Kerhartice
Ukliďme Česko
I v letošním roce jsme se s našimi žáky zúčastnili celostátní akce „Ukliďme Česko“.
Všechny děti se zapojily s nadšením. Ve středu 13. dubna si donesly lopaty, smetáky, hrábě i pytle na odpadky a po skupinách se vypravily do okolí školy, kde se s vervou pustily
do práce. Úklid probíhal zejména na místech,
které děti nejčastěji navštěvují, nejen se školou, ale i ve svém volném čase – na školní zahradě, multifunkčním hřišti, v okolí obchodu
a na prostranství u Havlíčka.
pokračování na str. 6
6 / 2016
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pokračování ze str. 6
Po pracovním dopoledni bylo shromážděno
téměř 20 plných pytlů odpadu. Ve slunečném
dni si děti při práci uvědomily, jak je důležité
udržovat pořádek. Nyní samy napomínají své
kamarády, aby odhazovali odpadky tam, kam
patří a snaží se i nadále udržovat pořádek, na
kterém mají také zásluhu.
Mgr. Monika Ehrenbergerová
Pěvecká soutěž Zlatý slavík
Dne 27.4. se již po šestnácté konala v kerhartické sokolovně tradiční pěvecká soutěž
„Zlatý slavík“, kde si mladí zpěváčci z orlicko-ústeckých škol mohli vyzkoušet zpěv na mikrofon a porovnat své pěvecké dovednosti.

Přestože prvňáčci trochu bojovali s trémou,
předvedli porotě, že mají talent, energii
a také důvtip při výběru písniček. Mezi prvňáčky totiž zazněly hity jako „Boty proti lásce“ nebo hitovka Karla Gotta s názvem „Trezor“, za kterou si zpěvák Vít Šalda zasloužil
krásnou bronzovou medaili. V této kategorii
získala kerhartická škola sice jedinou medaili,
avšak za krásné první místo, které získala Natálie Brodská. Věříme, že v příštích letech nás
tito nejmladší šikulové opět pobaví a potěší.
V kategorii druhých a třetích ročníků se objevily známé i méně známé písničky z lidového
rytmu, country písně i písně moderní. Překvapením pro posluchače byla píseň z filmu
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Speciální ZŠ, MŠ a Praktická škola Ústí n. Orlicí
Už tradičně se konalo školní kolo recitační
soutěže. Zúčastnilo se 62 žáků v šesti kategoriích. Vítězové jednotlivých kategorií se 21. 4.
zúčastnili 19. ročníku Krajské recitační soutěže v Moravské Třebové, kde vybojovali hned
tři třetí místa. Nejúspěšnější byl M. Suchánek
( VI.S) a D. Pulková (9.tř.) se sólovou recitací.
V kategorii recitačních sborů třetí místo získali žáci II.S (L. Jiruf, M.Nakvetauri, M. Srnad,
D. Štancl a J. Zítka). Všem soutěžícím patří
velké poděkování, obdiv a gratulace.
1. 4. byl značen jako Modrý den. Tento den
byl věnovaný podpoře osob s poruchou autistického spektra. Naše škola se zapojila nejen
vystavenými obrázky k tématice, ale i účastí
na balonkovém průvodu v Pardubicích.
13. 4. proběhl Den rozmanitých činností.
Všichni žáci se velmi těšili, protože jim pedagogové připravili den plný sportu a tvoření
a žáci si mohli vybrat činnost, která je bavila.
Zároveň bylo možné navštívit školu v rámci
Dne otevřených dveří.
19. 4. se uskutečnila exkurze žáků 8. a 9. ročníku ZŠ praktické na 21. leteckou základnu
v Čáslavi. Žáci se seznámili s úkoly armády
ČR při obraně vlasti a s úkoly v rámci spolupráce s NATO. Žáci si vyzkoušeli cvičný let na

leteckém trenažéru, prohlédli si pracoviště
na údržbu a opravu letadel a seznámili se
s historií i současností vojenského letiště. Při
letecké hodině měli možnost vidět ukázku
umění našich pilotů. Exkurzi zakončila procházka po historických místech Čáslavi.
I v letošním školním roce se konal tradiční
výměnný pobyt. Vybraní žáci naší školy odcestovali na týden do partnerské školy v Dlugopolje Zdroj v Polsku. Zde absolvovali velmi
pestrý program. A naopak žáci z polské školy
přijeli prožít týden do naší školy v Ústí nad
Orlicí.
Ve dnech 22. a 23. 4. se žáci SO UNO Ústí n.O.
při Speciální základní škole zúčastnili za přispění města Ústí n.O. Mistrovství ČR v plavání. Žáci byli velmi úspěšní, celkem vybojovali
8 medailí. Za Sportovní oddíl UNO plavali Balogová G., Čížek R., Hájek M., Holub J.a Hořčičák J. Všem plavcům bychom rádi poděkovali
za výbornou reprezentaci školy a za vzorné
chování během závodů. (J. Holub 3. místo
100m Z, 50m Z, M. Hájek 2.místo 50m Z, J.
Hořčičák 3.místo 50m P, G. Balogová 3.místo
50m Z, R. Čížek 1.místo 50m Z, smíšená štafeta 1. místo 4x50m VZ).
Pedagogové školy

Titanic, kterou si vybral Lukáš Žďárský a doplul si s ní pro krásné třetí místo.
Největší práci dalo porotě hodnocení nejstarších žáků, tedy kategorie 4. a 5.ročníků,
kde se objevili již zkušení zpěváci s mnohými
pěveckými zkušenostmi, bravurním přednesem a také s náročnými a velmi zajímavými
skladbami. Mnozí z těchto žáků soutěží již pátým rokem, takže porota vídala samé známé
tváře.
Celé dopoledne bylo velmi napínavé, vládla
příjemná atmosféra, soutěžící se dobře bavili
a všem se akce moc líbila. Nám, coby pořadatelské škole, nezbývá nic jiného, než doufat,
že i v příštích letech se soutěž takto vydaří.
Mgr. Lucie Šiklová

Střední škola automobilní

Automobileum 2016
Dne 5. 5. proběhla v areálu dílen Střední
školy automobilní Ústí nad Orlicí v Hylvátech regionální soutěž Automobileum 2016,
při které účastníci prokazují především svou
zručnost v řízení motorových vozidel.
Letos soutěžilo 28 žáků ze sedmi škol automobilního zaměření Pardubického a Královehradeckého kraje. Vedle obvyklých disciplín
této soutěže, jako jsou jízda zručnosti, jízda
na trenažéru nebo test z pravidel silničního
provozu, letos účastníci předvedli své schopnosti i v netradičních disciplínách jako byl auto-biatlon, pneubowling, jízdy s RC modely
a závody na motokárách.
V soutěži družstev zvítězili žáci SŠ technické
Nový Bydžov, nejúspěšnějším jednotlivcem
se stal Richard Tlapák ze SŠ automobilní
v Holicích. Letošní Automobileum se velmi
vydařilo.
Ing. Karel Beran

Střední škola zdravotnická a sociální

Ocenění Pardubického kraje za rok 2015
Pardubický kraj už potřetí ocenil významné osobnosti nebo právnické osoby spjaté
6 / 2016

s regionem. Poprvé se setkání uskutečnilo
v krásných secesních prostorách Východočeského divadla v Pardubicích a všichni ocenění obdrželi skleněnou plastiku se symbolickým DĚKUJI, pamětní medaili a diplom.
Mezi těmi, které vyznamenal JUDr. Martin
Netolický, hejtman Pardubického kraje, byli

i dva studenti Střední školy zdravotnické
a sociální Ústí nad Orlicí, a to Eliška Matysová
a David Janďourek ze třídy ZA 3. A obor zdravotnický asistent. Ti loni v dubnu cestou do
školy poskytli první pomoc muži v ohrožení
života.
Mgr. Lenka Podzimková, ředitelka školy
www.ustinadorlici.cz

Z našich škol

Studenti Střední školy zdravotnické a sociální v Ústí nad Orlicí oboru sociální činnost si
pro klienty sociálních zařízení v regionu připravili 4. ročník Abilympiády SŠZS. Akce se
konala odpoledne 21. dubna 2016 v prostorách SŠZS, parku Kociánka a Kulturního domu
v Ústí nad Orlicí, tradičně jako doprovodný
program Veletrhu sociálních služeb.
Soutěžní sedmičku disciplín si vyzkoušelo téměř 40 účastníků ze stacionářů v Ústí nad Orlicí a České Třebové a internátu Speciální základní školy v Ústí nad Orlicí, kteří si s sebou
přivedli kamarády z Polska, tudíž jsme měli
již podruhé mezinárodní účast. Protože nám
sluníčko přálo, probíhaly některé disciplíny
venku. Zde si mohli účastníci vyzkoušet slalom s florbalovou hokejkou a míčkem nebo
hod na cíl. V prostorách Kulturního domu nechyběly tradiční zdravotnické disciplíny, tedy
obvazování bolavého kotníku a výběr vybavení lékárničky. Ve škole pak vedle výtvarné
soutěže o nejkrásnější šatičky pro panenku
probíhaly doprovodné hry a velmi oblíbená
výuka břišních tanců.
Po šestnácté hodině byly v Kulturním domě
vyhlášeny výsledky soutěží a byli odměněni
medailisté. Alespoň jeden zlatý kov si odnesli reprezentanti z každého ze zúčastněných
zařízení. Nejúspěšnější byli žáci ze speciální
školy, kteří vybojovali třináct z jednadvaceti
medailí, ze soutěžících Martin Mareš ze Stacionáře v Ústí nad Orlicí, který získal celkem
tři umístění na stupních vítězů. Všichni, kteří
slavnostní vyhlášení sledovali, měli radost
nejen z úspěchů vlastních, ale bouřlivým potleskem odměňovali i oceněné soupeře.
Mgr. Eva Medunová

Zprávičky ze Stacionáře

10. května jsme sportovali v Brně na letní
olympiádě, kterou pořádalo ČHSO. Našich 7
sportovců soutěžilo v atletických disciplínách
a přivezli si pěkná umístění ve svých kategoriích: M. Bartošová 2. místo v běhu na 100
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Střední škola uměleckoprůmyslová

Přihlaste se na tábor! Začíná 11. července
V souvislosti s projektem Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji uspořádala Střední škola
uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí v létě
2014 premiérový prázdninový tábor. Jelikož
se osvědčil a o rok později o něj byl rovněž
zájem, vedení školy se rozhodlo „do třetice
všeho dobrého“ nabídnout tuto akci žákům
základních škol.
Letošní třetí ročník se bude konat nepřetržitě
od 11. do 15. července. Zájemci se mohou
hlásit už nyní prostřednictvím internetových
stránek školy www.ssup.cz.

Tábor je stejně jako loni koncipován tak, že
si účastníci mohou na přihlášce zvolit dvě
témata z uvedené nabídky a jedno náhradní. K dispozici mají: technické a manuální
dovednosti (oblast strojírenská), práci s robotickými a automatizačními stavebnicemi,
zkoumání přírodních jevů, tvarování papíru
a lepenky spolu se základy knižní vazby a využití ICT k přípravě výrobku, tiskové techniky
(sítotisk, linoryt), textilní řemeslné techniky
(patchwork, batika, vyvazování koberců), přípravu výroby a výrobu jednoduchých oděvů
(základy střihu, velikosti oděvů, používané
materiály, spojování dílů), zpracování a prezentaci digitální fotografie, výtvarnou přípravu – kresbu a malbu.
Setkání s technikou a přírodními vědami je
určeno žákům základních škol ve věku od
deseti let. Přihlášku v elektronické podobě
naleznou jejich rodiče na adrese: www.ssup.
cz/vedaatechnika.
Mgr. Jan Pokorný
[7]

Abilympiáda SŠZS 2016

Základní umělecká škola Jar. Kociana
Základní umělecká škola Jaroslava Kociana
v Ústí n.O., Smetanova 1500, 562 01 Ústí
n.O., tel.: 465 569 577, email: info@zusuo.
cz, www.zusuo.cz
Letem světem
pá 3.6. | 17.00 hodin | koncertní sál ZUŠ
Hudební pásmo žáků hudebního oboru p. uč.
K. Šejnohové – klavír
Třídní hudební besídka žáků hudebního
oboru p. uč. P. Kleislové-housle
po 13.6. | 16.00 hodin | koncertní sál ZUŠ
Setkání s absolventy
út 14.6. | 18.00 hodin | koncertní sál ZUŠ
Slavnostní předání vysvědčení absolventům
Třídní hudební besídka žáků hudebního
oboru p. uč. H. Bauerové, p. uč. J. Ženkové,
p. uč. N Krištofové – zpěv

st 15.6. | 16.00 hodin | koncertní sál zuš
Třídní hudební besídka žáků hudebního
oboru p. uč. M. Barvínkové-housle
čt 16.6. | 16.00 hodin | koncertní sál ZUŠ
Třídní hudební besídka žáků hudebního
oboru p. uč. J. Kněžka -flétna
pá 17.6. | 16.00 hodin | koncertní sál ZUŠ
Absolventský koncert Markéty Divišové –
klavír
pá17.6. | 18.00 hodin | koncertní sál ZUŠ
Slavnost mezi sloupy
čt 23.6. | od 15.00 hodin | prostory před ZUŠ
Závěrečný koncert ZUŠ
Třídní hudební besídka žáků hudebního oboru
p. uč. E. Felgrové, p. uč. M. Němce – klavír
st 29.6. | 16.00 hodin | koncertní sál ZUŠ

m, skok do dálky 1. místo R. Mikulecký běh
na 100 m 3. místo, T. Putnar běh na 100 m
1.místo, F. Heinige 2. místo v běhu na 100 m,
M. Mareš 2. místo v hodu do dálky, P. Horáková 2. místo v běhu na 50 m a M. Hamřík 2.
místo v běhu na 50 m
12. května jsme byli vystupovat na KÚ v Pardubicích, tanečky se moc povedly.
Také jsme přijali pozvání od p. starosty na letohradskou pouť. Bylo to dopoledne věnované dětem a osobám s postižením.
16. 5. nás navštívili studenti třetího ročníku

SŠZS s p. uč. Medunovou, a měli připravené
sportovní odpoledne pro naše uživatele, kteří si to krásně užili.
23.5. ve spolupráci s Tepvosem Ústí nad Orlicí jsme pořádali další ročník Plaveme pro
dobrou věc. Tato akce je věnována sportovcům ze speciálních škol a zařízení v našem
regionu. Touto cestou děkuji p.Vojvodíkové
za spolupráci.
Hana Zastoupilová
vedoucí Stacionáře
www.ustinadorlici.cz

Sociální / zdravotní

Senior klub
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Odpolední vycházka „Přes Duklu do pivovaru“
čt 2.6. | 13.00 hodin
Sejdeme se ve 13.00 hodin na parkovišti
„U nemocnice“ a půjdeme přes Wolkerovo
údolí do pivovaru. Jeden nápoj nealko pro
členy SK zdarma. Akci zajišťuje p. Rabová
Tržnice „Kudova Zdroj“ a „Bludné skály“
čt 9.6. | celodenní výlet
Ráno navštívíme od 8.30 do 11.00 hodin
tržnici. Po obědě turistická vycházka do
„Bludných skal“. Trasa vycházky vede úzkými průchody a průlezy. Závazné přihlášky se
přijímají dne 31.5. a 7.6. ve „Sladkovně“ od
10.00 do 12.00 hodin. Platba při přihlášení.
Členové mají přednost, člen „Senior klubu“
hradí 110,- Kč, nečlen jako náhradník 150,Kč, neobyvatel ÚO 180,- Kč. V ceně je doprava a vstupy. Jídlo s sebou. Na cestě zpět
zastávka v Náchodě (Albert). Předpokládaný
návrat kolem 17.00 hodin. Akci zajišťuje JUDr.
Ešpandr, p. Ešpandrová
Odjezdy autobusu: Hylváty ČSAO 6.30 hodin,
Dukla 6.40 hodin, Babyka 6.45 hodin, Autobusové nádraží 6.50 hodin, Tvardkova 6.55
hodin, Penzion 7.00 hodin
Přednáška v knihovně
st 15.6. | 18.00 hodin

Český červený kříž

Senior doprava ČČK
Senior doprava ČČK je určena seniorům,
osobám zdravotně oslabeným a rodičům
s dětmi k návštěvě lékaře, úřadu, na nákup,
kadeřnici,…….. Senior dopravu ČČK lze objednat v pracovní den před plánovanou jízdou
(v den jízdy bez záruky) na tel. 774 412 117.
Senior doprava ČČK je provozována každý
pracovní den od 7.00 do 15.30 hodin
Permanentky jsou k dostání na ČČK - Kopeckého 840 nebo na Informačním centru města
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V rámci cyklu Akademie volného času zveme
naše členy do knihovny na přednášku Libora
Pařízka na téma „Silver A – východní Čechy
1942“. Vstup volný. Akci zajišťuje p. Šlegrová
„Bouzov a Javořické jeskyně“
út 14.6. | celodenní poznávací zájezd
Od 9.20 hodin prohlídka hradu, od 12.00
hodin prohlídka jeskyně. Z parkoviště k jeskyni 20 minut pěšky. Závazné přihlášky se
přijímají dne 31.5. a 7.6. ve „Sladkovně“ od
10.00 do 12.00 hodin. Platba při přihlášení.
Členové mají přednost, člen „Senior klubu“
hradí 210,- Kč, ZTTP 190,- Kč, nečlen jako náhradník 270,- Kč, ZTTP 250,- Kč, neobyvatel
ÚO 320,- Kč. V ceně je doprava a vstupy. Na
zpáteční cestě zastávka v motorestu „Studená Loučka“, kde je možné zakoupit olomoucké syrečky. Předpokládaný návrat kolem
17.00 hodin. Akci zajišťuje JUDr. Ešpandr, p.
Ešpandrová
Odjezdy autobusu: Hylváty ČSAO 6.50 hodin, Dukla 7.00 hodin, Babyka 7.05 hodin,
Autobusové nádraží 7.10 hodin, Tvardkova
7.15hodin, Penzion 7.20 hodin
Hrad Potštejn – zámek Potštejn
čt 23.6. | odpolední výlet
Účastníci se rozdělí na dvě skupiny, dle zájmu
a zdatnosti. Jedna skupina vystoupí na hrad,
druhá navštíví zámek. Obě skupiny se sejdou
na zámeckém nádvoří. Závazné přihlášky se
přijímají dne 7., 14. a 21.6. ve „Sladkovně“ od
10.00 do 12.00 hodin. Platba při přihlášení.
Členové mají přednost, člen „Senior klubu“
hradí 90 ,- Kč, jako náhradník nečlen 120,- Kč,
neobyvatel ÚO 150, - Kč. Vstupné a doprava

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 a konají se 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
Zelená zahrada
3. – 30.6. | výstava
Výstava fotografií z proměny zahrady OS ČČK
Ústí n.O. Otevřeno 8.00 – 15.30 hodin, vstupné zdarma

v ceně. Předpokládaný návrat do 18.00 hodiny. Akci zajišťuje p. Rabová, JUDr. Králík
Odjezdy autobusu: Hylváty ČSAO 12.30 hodin, Dukla 12.40 hodin, Babyka 12.45 hodin,
Autobusové nádraží 12.50 hodin, Tvardkova
12.55 hodin, Penzion 13.00 hodin
Připravujeme:
Zprostředkováváme relaxační pobyty seniorů v Krkonoších - Pec pod Sněžkou – penzion Jindřichův dům v termínech: 26. 6. - 3. 7.
2016 volné ještě 9 pokojů, 21.- 28. 8. 2016
volné ještě 5 pokojů, 28. 8. - 4. 9. 2016 volné
ještě 2 pokoje
Ubytování a plná penze cena 2 900,- 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
Upozornění:
V červenci má „Senior klub“ prázdniny. Poslední služba před prázdninami je 28. června,
první služba po prázdninách je 2. srpna 2016.
Přejeme všem krásné počasí a klidnou dovolenou.
Kontakty na SK: p. Šamšulová 722475129,
JUDr. Králík 722475132, p. Šlegrová
722475131, p. Tomanová 731601548, p. Rabová 734188853, JUDr. Ešpandr 734398390,
p. Ešpandrová 734188855.
Těšíme se na Vaši účast!
JUDr. Zdeněk Ešpandr
předseda SK
Bylinky kolem nás
3.6. | 16.00 hodin
Na přednášce zahradnice paní Hodrové se
seznámíme s jednotlivými bylinkami, možnost zakoupení, vstupné dobrovolné
Cyklovýlet
7.6. | sraz ve 13.00 hodin
Cyklovýlet po okolí Ústí n.O. s panem Ivo
Preclíkem, sraz před budovou OS ČČK
Výlet Polsko – Kudowa Zdroj
14.6. | odjezd 8.00 hodin
Přihlásit se můžete na tel.: 724 985 511 nebo
každý pátek od 8.00 do 15.30 hodin na ČČK,
kde se provádí úhrada za výlet, která činí
110,- Kč/ člen ČČK, 140,- Kč/ ostatní, odjezd
z autobusového nádraží ÚO
Výlet D. Morava – Stezka v oblacích
18.6. | odjezd 9.00 hodin
www.ustinadorlici.cz

Sociální / zdravotní

Šmoulí den
22.6. | 9.30-17.00 hodin
Zábavný den pro děti – soutěže, zábava pro
děti, opékání – se koná na zahradě OS ČČK
ÚO, Kopeckého 840, v případě nepříznivého počasí se akce uskuteční uvnitř budovy,
vstupné zdarma
„Tajný výlet – Třebovské stěny“
23.6. | sraz 9.15 hodin
Tajný výlet včetně vycházky (cca 4 km), odjezd z autobusového nádraží linkovým autobusem v 9.35 hodin směr Lanškroun u paní
Evy Cejnarové. S sebou oblečení do přírody,
drobné peníze na autobus, drobné občerstvení zajištěno

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. Bližší informace o akcích na
www.cckuo.cz
Kavárnička v domově důchodců: otevřeno
každý den kromě pondělí od 13.00 do 16.00
hodin

Rehabilitační hřiště
Náš Domov se v rámci filmového festivalu
Jeden svět zapojil do programu Ústí sobě!
a díky podpoře návštěvníků získal nejvíce hlasů ze všech přihlášených projektů. Díky tomu
můžeme vybudovat rehabilitační hřiště, které bude dostupné pro všechny „Oušťáky“.
Děkujeme Vám všem, kteří jste nás podpořili
a především spolku SPOUSTI za celou organizaci Jednoho světa a programu Ústí sobě!
Víčka
Rádi bychom touto cestou poděkovali Městské policii Ústí nad Orlicí, jejíž strážníci nám
ihned po zveřejnění článku o Lukáškovi přivezli pytel víček a přislíbili další sbírání. Zároveň bychom rádi poděkovali i všem anonymním dárcům, kteří nám do Domova víčka
přinášejí. Chcete-li i Vy Lukáškovi pomoci,
rádi Vás u nás uvidíme. Děkujeme.
Kolektiv zaměstnanců Domova

Poděkování
Děkujeme všem přátelům a známým za vzpomínku, účast a květinové dary při posledním
rozloučení s MUDr. Hanou Pekárkovou.
Stále bude žít v našich srdcích a vzpomínkách.
rodina Pekárkova
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Bližší informace a přihlášení na Oblastním
spolku ČČK Ústí nad Orlicí, Kopeckého 840,
tel. 607 131 592 nebo ustinadorlici@cervenykriz.eu, www.cckuo.cz
Čistírna, prádelna, opravna obuvi, prodej
úklidových prostředků v nákupním centru
NOVÁ LOUŽE
PROVOZNÍ DOBA:
Pondělí - pátek
9.00 do 12.00,
		
14.00 do 18.00 hodin
Sobota 		
od 9.00 do 12.00 hodin
Úklidové služby, drobné opravy - služby
„hodinového manžela“: bližší informace
a objednání úklidových služeb a služeb hodinového manžela na tel.: 773 001 088

Jarní rekondice Rosky Ústí
nad Orlicí

Domov důchodců Ústí n.O.

Víte, co se zase dělo u nás v Domově?
Podle tradice se na konec dubna scházejí
čarodějnice a nás si vybraly za svůj sraz. Bodejť by ne! Měli jsme krásně vyzdobenou
jídelnu jejich podobenkami, tak přiletěly. To
Vám byla podívaná. Napřed přiletěla asi jejich královna, celá ve zlatě a za ní se už rojilo
plno dalších. Dlouhých, tenkých, střapatých,
hrbatých, nosatých, šedivých, zrzatých. My
se nestačili koukat. Zkrátka, byly to „krásky“ k pohledání. Udělali nám pěknou módní
přehlídku za doprovodu hlasatelky a pak už
nastala zábava. O občerstvení nebyla nouze, ale nejvíc se každý těšil na večeři, kdy se
podávaly opékané párky s hořčicí a chlebem
a hlavně se zapíjelo pivem. Bylo to zase krásné odpoledne a těšíme se znovu na další překvapení.
Všem děkujeme.
Za obyvatele Domova Věra Procházková

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.

Roska Ústí nad Orlicí uspořádala koncem
dubna pro své členy, pacienty s roztroušenou
sklerózou, týdenní rekondiční pobyt v bezbariérovém penzionu na Pastvinách, v celkovém počtu 23 členů.
Program byl opět bohatý a zajímavý. Stěžejním úkolem byla jako vždy pohybová aktivita a různé techniky cvičení s využitím řady
pomůcek a následné relaxace pod vedením
vyškolených cvičitelek. Paní Libuše Částková
z rehabilitačního oddělení nemocnice v Ústí
n.O. se tentokrát zaměřila na techniku správného dýchání a zpevňování pánevního dna.
Doplňující byly prvky jógy, masážní techniky
a pro každého 2 masáže.
I v přednáškách proběhla tématika nutnosti
každodenního cvičení, nechyběly informace
o možnostech v léčbě RS, o nových lécích,
alternativní medicíně, jarní detoxikaci, bylinkách, stravovacích návycích aj. Na procvičení
jemné motoriky jsme se zaměřili při ergoterapii.
Zážitkem byla muzikoterapie vedená paní Terezou Kellerovou. Seznámila nás s netradičními hudebními nástroji, na které si všichni
zahráli a na závěr zazpívali. Rádi bychom touto cestou poděkovali městu Ústí nad Orlicí za
finanční podporu, která umožňuje reg. organizaci Roska UO realizovat plánované akce.
Tyto aktivity přispívají k začlenění pacientů
s RS do aktivního života a přinášejí jim velké
povzbuzení.
Hana Pauková
www.ustinadorlici.cz
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Přihlásit se můžete na tel.: 724 985 511 nebo
každý pátek od 8.00 do 15.30 hodin na ČČK,
kde se provádí úhrada za výlet, která činí
100,- Kč/člen ČČK/děti, 120,- Kč/ostatní,
(cena obsahuje dopravu), odjezd z autobusového nádraží ÚO

Sociální / zdravotní

Svaz postižených civilizačními
chorobami, pobočka Ústí n.O.
Odpolední vycházka: ve čtvrtek 9. června
2016, sraz u Lidlu ve 13.30 hod., směr Staré
Oldřichovice, cílem je tábořiště Cakle.
Poznávací zájezd: Liberecko – zámek Lemberk, Jablonné v Podještědí – bazilika, hrobka sv. Zdislavy z Lemberka, Kryštofovo údolí
– orloj, roubenky, technická památka: železniční viadukt.
Kdy: středa 15. června 2016, odjezd v 6 hod
ze zastávky Tvardkova (Hylváty v 5.45 hod.,
Dukla v 5.50 hod., Družba v 5.55 hod. Tvardkova v 6 hod., nádraží ČSAD v 6.05 hod.) Cena
350 Kč (v ceně zájezdu je doprava a vstupné).
Přihlášky a platba 1. a 2. čtvrtek v měsíci od
10 – 11.30 hod. ve „Sladkovně“ nebo telefonicky na č. 737 378 815.
Na Vaši účast se těší
členové výboru ZO SPCCH.
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Stomatologická pohotovost
4. – 5.6. – MUDr. Dana Polzerová,
Třebovská 140, ÚO, tel.: 465 524 087
11. – 12.6. – MUDr. Jana Ráčková,
Dr. Vrbenského 1075, ÚO, tel.: 465 524 127
18. – 19.6. – MUDr. Jiří Richtr,
Dolní Libchavy 278, tel.: 465 582 058
25. – 26.6. – MUDr. Jana Smrčková,
Dolní 443, Choceň, tel.: 465 471 560
2. – 3.7. – MUDr. Karel Šefrna,
Masarykova 1071, ČT, tel.: 731 784 643

Hledáme pěstouny

Ve čtvrtek 9.6. od 13.00 v rámci městské akce
„Město v pohybu“ bude na náměstí v Ústí
nad Orlicí organizací Amalthea provozován
informační stánek na téma pěstounské péče.
Pracovníci při této příležitosti budou zájemcům poskytovat informace o tom, jak se stát
pěstounem, co pěstounská péče obnáší, jaké
mohou být radosti a starosti spojené s péčí
o dítě takto přijaté do rodiny.
V současnosti je stále mnoho dětí umístěných v dětských centrech a dětských domovech. Naším cílem je, aby děti vyrůstaly v rodinách. Základní potřebou každého dítěte je
být s tátou a mámou, ať se již jedná o rodiče
vlastní, adoptivní nebo právě pěstouny. Pokud máte o informace o pěstounskou péči
zájem a zároveň víte, že informační stánek
v daném termínu nestihnete, je možné bližší
informace k pěstounské péči získat na telefonním čísle 773 952 819 nebo prostřednictvím e-mailu pestouni@amalthea.cz.
Partnery Amalthea pro provozování informativního stánku v Ústí nad Orlicí jsou Město
Ústí nad Orlicí a Krajský úřad Pardubického
kraje.

Nabídka školení na počítači
Centrum pro zdravotně postižené a seniory
Pardubického kraje, o.p.s., detašované pracoviště Ústí nad Orlicí aktuálně nabízí zdarma
v rámci sociální služby Sociální rehabilitace
Školení na počítači pro osoby se zdravotním
postižením a seniory. Nebojte se počítače
a naučte se být při práci samostatní.
Témata školení:
Základy práce na počítači, Textový editor
Word, Excel, PowerPoint , Práce na internetu, Založení e-mailu, Sociální sítě, Vyhledávání informací, Pracovní portály , Inzerce.
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 poskytujeme službu odborné
sociální poradenství. Můžete nás kontaktovat s nejrůznějšími dotazy a problémy. Jedná
se například o pomoc v orientaci v systému
sociálního zabezpečení ČR a to zejména v oblasti státní sociální podpory, příspěvku na
péči, dávek pomoci v hmotné nouzi, průkazů
osob se zdravotním postižením, příspěvku na
mobilitu, příspěvku na zvláštní pomůcku atd.

Pro děti a mládež

Mateřské centrum Medvídek

Provozní doba:
Pondělí od 8:00 do 12:00 hod. - Cvičení rodičů s dětmi s Veronikou
Úterý od 9:00 do 12:00 hod. - 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
6 / 2016

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 9:00 do 12:00 hod. - Nosíme a šátkujeme, nemluvňátka, těhulky, (nejen nosící
rodiče a nosící se děti)
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.
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
S kašpárkem za písničkou
st 1.a 15.6. | 9.00-10.00 hodin
Přijďte si s dětmi zazpívat a zatancovat
s Blankou Sychrovou při doprovodu kláves
Kavárnička
st 1.6. | 10.00 hodin
Powerjóga pro jógamamky
čt 2., 9., 16., 23. a 30.6. | 9.00 hodin
Přijďte se protáhnout s Markétou Skalickou.
Cena 50,- (možno i s hlídáním dětí ve Fialce
pokračování na str. 17
www.ustinadorlici.cz

6. 6. – 11. 6. 2016 I 17. ročník
PONDĚLÍ 6. ČERVNA

ČTVRTEK 9. ČERVNA

DOPROVODNÉ AKCE

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ
16.16 Větrníček MŠ Na Výsluní
17.00 Písnička a Zlatý klíček ZŠ Komenského
18.00 DECHOVÝ ORCHESTR Ústí nad Orlicí
19.15 BLACK BAND ZUŠ Jar. Kociana Ústí n. O.
21.00 MICHAL HRŮZA a Kapela Hrůzy

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ
10.00 UMPRUM na rynku
ukázky prací a dílen studentů SŠUP
15.30 ZŠ bratří Čapků
16.15 CSP - Stacionář
16.40 Taneční obor ZUŠ Jar. Kociana Ústí n. O.
17.20 Vyhlášení vítězů sportovních soutěží (1. – 2. den)
18.20 JAROSLAV UHLÍŘ S KAPELOU
19.40 PONNY EXPRES
21.00 MALINA BROTHERS

4. 6. | 7.00 – 10.00 (start) Orlickým podhůřím
40. ročník tradičního pochodu
a cyklojízdy I Restaurace U Malinů
5.6. I 16.30 Divadlo Víti Marčíka: Šípková Růženka
Děkanství, farní dvůr (Farní den od 8.30)
6.6. I 14.00 Den Českého rozhlasu Pardubice
Mírové náměstí
6.6. I 19.15 Ukázky sokolnictví Sokoliarů sv. Bavona
Mírové náměstí
7.6. I 16.00 Tvořivé aktivity pro děti s MC Medvídek
Malování na obličej s Lenkou Malečkovou
Mírové náměstí
8.6. I 15.00 Dětský den oudoorových aktivit I areál Cakle
s Mgr. Markétou Skalickou
8.6. I 19.30 - 21.00
Ukázka hodiny Sluneční jógy I ZŠ Bratří Čapků
9.6. I 9.00 - 16.00
Bezpečně u vody I aquapark
(ukázky činnosti vodních záchranářů)
9.6. I 13.00 - 18.00
Hledáme pěstouny I Mírové náměstí
9.6. I 16.00 Tvořivé aktivity pro děti s MC Medvídek
Malování na obličej s Lenkou Malečkovou
Mírové náměstí
10.6. I 18.00 - 21:00
Noc kostelů
(přednáška, prohlídky, program pro děti)
Chrám Nanebevzetí Panny Marie
areál děkanství
11.6. I 9.00 -16.00
Den otevřených dveří I Městská knihovna
(možnost vyhlídky z věže knihovny)

SPORTOVNÍ PROGRAM
13.00 Streetbal ZŠ, SŠ I hřiště SŠUP
13.00 Vybíjená pro ZŠ 4. a 5. tř.
volejbalové kurty TJ SOKOL Ústí nad Orlicí
13.00 Bowling pro ZŠ 6. – 7. tř. I Sportcentrum Radava
14.00 Bowling pro ZŠ 8. – 9. tř. I Sportcentrum Radava
15.00 Beach volejbal pro SŠ
volejbalové kurty TJ Sokol Hylváty
16.00 Tenisový turnaj pro dospělé
tenisové kurty TK Ústí nad Orlicí

SPORTOVNÍ PROGRAM
09.00 Běžecké štafety ZŠ I atlet. stadion TJ Jiskra
10.00 So�bal pro SŠ I hřiště SŠ automobilní
13.30 Florbal pro ZŠ 6. – 7. tř. I tělocvična ZŠ Libchavy
13.30 Florbal pro ZŠ 8. – 9. tř. I tělocvična ZŠ Třebovská
16.00 Volejbalový turnaj pro veřejnost
volejbalové kurty TJ SOKOL Ústí nad Orlicí

ÚTERÝ 7. ČERVNA

PÁTEK 10. ČERVNA

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ
09.00 Den životního prostředí, ukázky sokolnictví (dravci)
15.30 ZŠ Kerhartice
16.15 ZŠ Libchavy
17.00 ČTYŘLÍSTEK ZUŠ Jar. Kociana Ústí n. O.
17.45 ALOU VIVAT
19.00 TOMÁŠ KOČKO & ORCHESTR
S CIMBÁLOVOU MUZIKOU VELKÁ MORAVA
21.00 ČANKIŠOU

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ
15.30 �e Woops
16.15 A.T.O.M.
17.15 Band-a-SKA
18.30 Stepující Samožrout
20.00 KRAUSBERRY
21.30 TRES HOMBRES (Spektrum)
23.00 GREEN DAY REVIVAL

SPORTOVNÍ PROGRAM
9.00
Vybíjená 6. tř. + AŠSK okrsek
volejbalové kurty TJ SOKOL Ústí nad Orlicí
14.00 Přehazovaná pro ZŠ I tělocvična ZŠ Bratří Čapků
14.00 Bowling pro SŠ I Sportcentrum Radava
14.00 FIT RODINA – veselé soutěžení pro rodiče a děti
stadion TJ Jiskra – umělý povrch

SPORTOVNÍ PROGRAM
09.00 Fotbalový turnaj ml. žáků
fotbal. hřiště TJ Sokol Ústí nad Orlicí
09.00 Šplh pro ZŠ I tělocvična ZŠ Třebovská
15.00 Beach volejbal pro veřejnost
volejbalové kurty TJ Sokol Hylváty

11.6. I 10.00 -18.00
Zábava pro celou rodinu
Budova České spořitelny, Mírové náměstí
(aktivity, soutěže a dárky pro děti i rodiče)
11.6. I 14.30

STŘEDA 8. ČERVNA

SOBOTA 11. ČERVNA

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ
15.30 ZŠ Speciální
16.10 ZUMBA
17.00 Taneční skupina FLOW
17.40 Rockování u klavíru - ZUŠ Jar. Kociana Ústí n. O.
18.20 TĚŽKÁ DOBA
19.30 FRANTIŠEK UHLÍŘ - PVC
21.00 SUPERGROUP.CZ

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ
14.30 Vyhlášení vítězů sportovních soutěží (3. – 5. den)
15.30 ŠEDOUS BAND
16.30 PPS
17.30 JOŽKA ŠMUKAŘ s cimbálovkou
19.00 HeartBeaters - Berlin-Neukölln
20.00 SkaZkA Orchestra - Berlin-Neukölln
22.00 BUTY
23.00 OHŇOSTROJ

SPORTOVNÍ PROGRAM
9.00
Sportovní hry MŠ I atlet. stadion TJ Jiskra
9.00
Florbal ZŠ pro 3. - 5. tř. I tělocvična ZŠ Libchavy
14.00 Florbal pro SŠ I tělocvična SŠ automobilní
14.00 Plavecké štafety pro školy I krytý plavecký bazén
Turnaj ve vodním pólu
16.00 Orientační běh pro veřejnost I ZŠ Komenského
16.00 Nohejbalový turnaj pro dospělé
volejbalové kurty TJ SOKOL Ústí nad Orlicí

Moderátoři:
Jan Pokorný, Jiří Zajíček, Karel Pokorný, Petra Kuldová,
Petr Kulda

Tvořivé aktivity pro děti s MC Medvídek
Mírové náměstí
Bohaté občerstvení na Mírovém náměstí
Hasičská hospoda – u hasičárny
Skauti – opékání buřtů na Mírovém náměstí
Informace:
KLUBCENTRUM Ústí nad Orlicí:
Informace o programu: 606 684 449
Technické zabezpečení: 605 482 562
Turistické informační centrum: 465 514 271 (111)
Mediální partneři:
OIK TV s.r.o., Český rozhlas Pardubice,
KAM po Česku, Regionální Deník, Rádio Černá Hora,
Orlický.net
Změna programu vyhrazena.

Zvuk, světla:
LAsound Production s.r.o.

TEPVOS, spol. s r.o. | KABELOVÁ TELEVIZE, s.r.o. | Pavel HAUPT | HELP silnice-železnice, s.r.o. | SEFIR, s.r.o. | Meixner a Hanuš, a.s. | VERA, s.r.o. | KAMODY, s.r.o. | A.B.V., spol. s r.o. | AVENA, s.r.o. | EKOLA České Libchavy, s.r.o.
EATON Elektrotechnika, s.r.o. | Rieter CZ, s.r.o. | Advantech B+B SmartWorx, s.r.o. | PIRELL, s.r.o. | MOLDEX METRIC, v.o.s. | AGILE, spol. s.r.o. | PROPLAST, spol. s r.o. | DÉMOS, spol. s r.o. | ACE Trade, spol. s r.o. | M Projekt CZ, s.r.o.
Petr Šťastný | UO. Sport, s.r.o. | Jindřich Schlesinger – GASTRO komplet | Pavel Pirkl, obchodní a úklidová ﬁrma | STAPO, spol. s r.o. | Forenta, s.r.o. | UO TEX s.r.o. | ZÁŘECKÝ BUS DOPRAVA, s.r.o. | Velebný a FAM, s.r.o. | Agrostav, a.s.
PIPEX, s.r.o. | OG So�, s.r.o. | blue pear, s.r.o. | MAPO projekt, s.r.o. | STAVONA, s.r.o. | OHGS, s.r.o. | Geodézie ÚnO, s.r.o. | BKN, spol. s r.o. | KOKULA, s.r.o.

MICHAL HRŮZA - osobnost české hudební scény, zpěvák, skladatel a textař, zakládající člen a dlouholetý frontman skupiny Ready
Kirken (1996), pro kterou složil a napsal více než padesát písní a textů. Jeho skladba pro Anetu Langerovou „Voda živá“ byla v letech 2005 a 2006 hitem roku. Michal Hrůza se v roce 2006 vydal na sólovou dráhu a založil Kapelu Hrůzy, se kterou vydal studiová
alba Bílá velryba (2007), Napořád (2009) a Noc (2012). O dva roky později spatřilo světlo světa jeho další album Den. Získal Cenu
Anděl 2014 jako zpěvák roku. Podílel se i na hudbě k filmům Lidice, Martin a Venuše, Padesátka.
TOMÁŠ KOČKO & ORCHESTR - world music inspirovaná moravskou tradiční hudbou. Dvojnásobní držitelé ceny Anděl za album
roku, jejich album Poplór bodovalo v prestižní TOP 20 Europian World Music Charts, album Do kamene tesané aneb Ondráš se
stalo předobrazem polského divadelního představení Ondraszek - pan Łysej Góry... Se svou muzikou objíždějí Evropu od Ruska až
po Irsko, hrají na festivalech folklórních, folkových, rockových i metalových. Od roku 1999 mají na svém kontě devět úspěšných
řadových alb. Zatím poslední, nazvané Velesu, vyšlo u vydavatelství Indies Scope 29. dubna 2016.
ČANKIŠOU - kapelu z Brna založili původem bigbeatoví muzikanti na vánočním mejdanu v roce 1998. Za pomoci nejrůznějších
nástrojů z celého světa se vrhli do pro ně naprosto nových vod ethna, world music a originálně opřeli svou tvorbu o legendu dávného jednonohého lidu Čanki. Za 17 let existence si kapela vydobyla pevné místo na hudebním slunci a to nejen v ČR. Čankišou
patří ke špičce české world musica pravidelně koncertují i v zahraničí, dosud zahráli v 18 zemích světa. Čankišou vydali několik
úspěšných desek. Aktuální album Supay vyšlo v říjnu 2015 (Indies Scope) a kapela se na něm vrací ke svým rockovým kořenům,
které zaobalila do ethno motivů. Čankišou díky němu získali již třetí nominaci na žánrového Anděla.
FRANTIŠEK UHLÍŘ - PVC - přední jazzový kontrabasista, ústecký rodák František Uhlíř, založil v roce 2011 česko-rakouské kvarteto
Prague – Vienna – Connection, ve kterém účinkují vedle jeho dlouholetého spoluhráče Jaromíra Helešice také dvě muzikantky
z Vídně, zpěvačka Dorothea Jaburek a pianistka Julia Siedl. Ty patří v Rakousku k tomu nejlepšímu, co naši jižní sousedé v jazzu
mají. Hudební projekt zajímavého spojení dvou legendárních nestorů české jazzové scény a mladých jazzových muzikantek z Vídně slibuje nevšední zážitek.
SUPERGROUP.CZ - první Česká super kapela, která vznikla na základě hlasování čtenářů časopisu Rock & Pop a posluchačů Rádia
Beat. Hlasování dalo dohromady sestavu skvělých muzikantů, super kapelu tvoří: Kamil Střihavka (zpěv), Michal Pavlíček (kytara),
Vladimír Guma Kulhánek (basa), Roman Dragoun (klávesy), Jan Hrubý (housle), Miloš Meier (bicí). A tato neuvěřitelná partička
servíruje posluchačům nádherné hudební menu, v němž nechybí „pecky“ od Stromboli, Pražského výběru, Led Zeppelin, Free,
AC/DC nebo Deep Purple.
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JAROSLAV UHLÍŘ s kapelou - koncertní program největších hitů, ve kterém vystupuje Jaroslav Uhlíř společně s doprovodnou
kapelou v klasickém rockovém složení. Posluchači se mohou těšit na nezapomenutelné písničky, které za posledních 40 let vytvořil převážně ve spolupráci se Zdeňkem Svěrákem: „Holubí dům“, „Severní vítr“ , „Ani k stáru“ , „Není nutno“ a další. Ty si rády
společně s Jaroslavem Uhlířem zazpívají celé rodiny - od dětí, přes jejich rodiče až pro prarodiče. Písničky autorské dvojice Uhlíř
– Svěrák oslovily generace a mnohé v tom nejlepším slova smyslu zlidověly.
MALINA BROTHERS - bratři Malinové, tedy banjista Luboš (Druhá Tráva), kytarista Pavel (Žalman a spol.) a houslista Josef (Monogram) se společně sešli na pódiu v unikátním projektu nazvaném Malina Brothers a přizvali ještě kontrabasistu Pavla Peroutku
(Spirituál Kvintet). Všechny zmíněné muzikanty dohromady pojí rodné město Náchod a vztah k podobným hudebním žánrům.
Repertoár je sestaven z písní, na kterých muzikanti od malička vyrůstali. Např. písně Krise Kristoffersona, přetextované do češtiny Mirkem „Skunkem” Jarošem, které později nazpíval Wabi Daněk na své desky „Nech svět, ať se točí dál” a „Život běží dál“,
které produkoval Luboš Malina. Do repertoáru se také promítá vliv bluegrassu a irské hudby, převážně patrné v instrumentálních
skladbách.
KRAUSBERRY – blues-rocková pražská kapela, kterou někdy v roce 1984 , poté co odešel z Bluesberry, založil zpěvák Michal Kraus.
V roce 1991 se členové Krausberry rozešli, ale po pěti letech se skupina znovu zformovala. Od počátku 90. let vydala šest alb po debutu nazvaném jménem kapely Krausberry také desky „#### stačí drahoušku“, Na větvi, Šiksa a gádžo, Na Hrad! a Nálada.
Zatím poslední „nosič“ (2 CD) kapely s názvem Krausberry: Best Of 31vyšel loni v květnu. Zpěvák a kapela na této kompilaci dokazují, že jejich podíl na podobě české rockové scény posledního více než čtvrtstoletí je zásadní. Jejich nahrávky a hlavně klubové
koncerty s kouzlem nepředstírané potěchy z hraní a navzájem předávané energie, jsou proslulé. Koncert kultovní formace by měl
být ozdobou tradičního „rockového pátku“ slavností Město v pohybu.
TRES HOMBRES (Spektrum) – legenda východočeské rockové scény, královehradecká rocková kapela, která vznikla už někdy
v roce 1972 a s přestávkami hraje dodnes. Má za sebou řadu úspěchů na rockových přehlídkách a festivalech v sedmdesátých
a osmdesátých letech, ale hlavně bezpočet hraní na rockových tancovačkách, na které se sjížděli a dodnes sjíždějí fandové kapely
nejen z východu Čech. Trio Jiří Kubát (kytara zpěv), Miroslav Kadavý (basa) a Miloš Bílek (bicí) snad vůbec nestárne. Jejich muzika
má stále neskutečný drive, ať už hrají vlastní skladby, nebo známé „kusy“ od ZZ Top, Cream nebo Jimi Hendrixe.
JOŽKA ŠMUKAŘ s cimbálovou muzikou – vynikajícího zpěváka mnozí znají už z doby z působení v dechové kapele Moravanka
Jana Slabáka, později v Brněnské Moravěnce. Během své dlouholeté kariéry profesionálního zpěváka Jožka Šmukař spolupracuje
především s cimbálovými a dechovými orchestry. K srdci mi přirostla lidová písnička, která vyniká právě u cimbálu. Televizní diváci
ho ovšem znají i z pořadů „Putování za písničkou“a „Putování za muzikou“. Je také znalcem a pěstitelem vína. S vinařskou tematikou televizní diváky seznamuje v pořadu „Vínečko". Krásné lidové písně si s Jožkou Šmukařem jistě rádi zazpívají nejen senioři.
BUTY – stálice naší hudební scény, kterou není třeba snad ani představovat. Kapela původem z Ostravy, kterou v roce 1986 zakládali Richard Kroczek a Radek Pastrňák. V hudbě skupiny Buty se mísí řada hudebních stylů (rock, folk, folklor různých etnik, country, jazz, reggae a další) s nápaditými a vtipnými texty. Kapela vydala řadu úspěšných alb s mnoha hity a mj. získala Ceny Akademie
populární hudby 1999 (skupina roku, album roku) a Českého lva 1994 za písně k filmu Jana Svěráka Jízda (z CD Ppoommaalluu).
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SPORTOVNÍ SOUTĚŽE PRO VEŘEJNOST
v rámci akce Město v pohybu – týden dobré pohody
Pondělí 6. června 2016
Tenisové odpoledne pro dospělé
Místo:
tenisové kurty TK Ústí nad Orlicí
Čas:
16:00 hodin
Prezence:
15:30 – 16:00 hod. před bufetem
Kategorie I.:
18 – 45 let
Kategorie II.:
nad 45 let
Herní systém: čtyřhra (složení dvojic libovolné).
Turnaj je určen rekreačním hráčům z řad široké veřejnosti.
Další informace: vhodná obuv na tenisové dvorce, materiální
zabezpečení: míčky poskytne tenisový klub
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Úterý 7. června 2016
FIT rodina - zábavné odpoledne pro děti a rodiče
Místo:
fotbalový stadion – umělá tráva ,
u tenisových kurtů
Čas:
od 15:00 - do 17:00 hodin
Disciplíny:
10 stanovišť, na kterých si děti s rodiči
prověří svoji zdatnost herní formou v běhu, hodu, skoku,
orientaci a v dalších činnostech
Kategorie:
FIT rodina dvojice dítě (3 – 12 let),
zástupce rodiny ( nad 18 let)
Kamarád I.:
dvojice 6 – 8 let
Kamarád II.:
dvojice 9 – 12 let
Na všech stanovištích čekají na děti sladké odměny.
Středa 8. června 2016
Nohejbalový turnaj
Místo:

antukové volejbalové kurty
TJ Sokol Ústí nad Orlicí
Čas:
16:00 hodin
Prezence:
15:00 – 15:45 hodin
Další informace: hraje se dle pravidel ČNS na tři dopady,
hrací systém bude upřesněn na místě dle počtu účastníků,
zajištěno občerstvení, šatny
Turnaj je určen především rekreačním hráčům z řad široké
veřejnosti.
Předběžné přihlášky zasílejte prosím
na email: „nerezauto@seznam.cz“
Orientační běh pro veřejnost
Místo:
Základní škola Komenského 11,
Ústí nad Orlicí
Čas:
16:00 hodin
Prezence:
15:00 – 15:45 hod.
Kategorie:
a) rodiče s dětmi (1 km)
b) začátečníci (2,5 km)
c) elite (3,5 km)
Další informace: zázemí v budově základní školy
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Čtvrtek 9.června 2016
Volejbalový turnaj
Místo:
antukové volejbalové kurty
TJ Sokol Ústí nad Orlicí
Čas:
16:00 hodin
Prezence:
15:30 hodin
Startují:
smíšená 6členná družstva,
na hřišti vždy nejméně 2 ženy
Další informace: v případě nepříznivého počasí se turnaj
odehraje v sokolovně (tělocvičně gymnázia)
Přihlášky:
do 6.6.
na email pavelkittlitz@seznam.cz
Turnaj je určen především rekreačním hráčům z řad
široké veřejnosti.
Pátek 10. června 2016
Beach volejbalový turnaj
Místo:		
beach volejbalové kurty TJ Sokol Hylváty
Čas:		
15:00 hodin
Prezence:		
14:30 – 14:50 hodin
Startují: 		
smíšené dvojice starší 18 let.
Turnaj je určen především rekreačním hráčům z řad široké veřejnosti.

FARNÍ DEN
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V neděli 5. června v Římskokatolické farnosti – děkanství Ústí nad Orlicí uskuteční Farní den.
Program:
8.30 hodin – Slavnostní mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie
15.00 hodin – Modlitba v kostele Nanebevzetí Panny Marie
15.30 hodin – Hry a soutěže pro děti na děkanství
16.30 hodin – Divadlo Víti Marčíka: Šípková Růženka, farní dvůr, vstupné dobrovolné.
Divadelní představení se uskuteční za finanční podpory města Ústí nad Orlicí. Akce se koná za každého počasí.

NOC KOSTELŮ
Akci pořádá Římskokatolická farnost – děkanství Ústí nad Orlicí a je součástí celonárodního projektu Noc kostelů. Koná se za finanční
podpory města Ústí nad Orlicí.
Pátek 10. června
Program v kostele Nanebevzetí Panny Marie
17.30 – 18.00 hodin – Adorace (tiché rozjímání)
18.00 – 19.00 hodin – Mše svatá pro rodiny s dětmi
19.00 – 20.00 hodin – Poznáváme kostel – program pro děti
20.00 – 20.40 hodin – Vybrané kapitoly z historie kostel a farnosti – přednáška
20.40 – 21.00 hodin – Volná prohlídka kostela
Věž kostela
17.30, 17.55, 19.00 a 20.00 hodin – Prohlídky věže se zvoněním, sraz u pravých vchodových dveří kostela
Starý hřbitov u kostela
Nasvícená kostnice
Útěchová kaple
19.00 – 21.00 hodin – Prosíme a děkujeme za … prostor ke ztišení a meditaci, možnost zapálit svíci a připojit písemnou prosbu za sebe,
své blízké, živé i zemřelé
21.00 – 21.30 hodin – Adorace a zakončení Noci kostelů
Děkanství
19.00 – 21.00 hodin – Sladkosti a káva ve farní cukrárně
***
V pátek 24. června se v 18.00 hodin koná poutní mše svatá v kapli sv. Jana Křtitele v Lázních
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Pro děti a mládež

40, / dítě). Počet míst omezen hlaste se prosím předem přímo Markétě na 602 245 393.
Nosíme a šátkujeme
každý pá | 9.00-12.00 hodin
Přijďte mezi nosící rodiče, kteří se schází pravidelně každý pátek. Objevte kouzlo nošení
dětí v šátcích a ergonomických nosítkách.
Cvičení pro rodiče s dětmi od 4 měs. do cca
2 let pro předem přihlášené
po 6., 13., 20. a 27.6. | 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.
Masáže dětí a kojenců od 1 měsíce
út 7.6. | 9.00 hodin

Rodinné centrum Srdíčko

„Sytit dítě svými doteky je stejně důležité
jako starat se o jeho žaludek.“ Fréderick Laboyer.
Zveme Vás na kurz masáží kojenců od 1 měsíce a malých dětí. Masážemi Vás provede
fyzioterapeutka Veronika Dušková (775 290
683). Kurz bude probíhat od minimálního počtu 3 do max. 7 účastníků. Každá lekce bude
pro začátečníky, v případě zájmu bude vypsán ucelený kurz. Cena pro maminky s dětmi 170 Kč, pro těhotné 120 Kč / lekce
Město v pohybu – Mírové náměstí
út 7.6. | 16.00 hodin
čt 9.6. | 16.00 hodin
so 11.6. | 14.30 hodin
Přijďte za námi na náměstí, kde budeme
zajišťovat výtvarné dílničky pro děti během
Města v pohybu
Radčiny zpívánky s kytarou
st 8. a 22.6. | 9.00-10.00 hodin

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

Návštěva u hasičů
st 15.6. | 16.00 hodin
Sraz u budovy hasičského záchranného sboru
u hlavní silnice směr Česká Třebová. Vezměte
své děti na exkurzi k profesionálním hasičům.
Pokud situace dovolí, navštívíme i sanitky
zdravotnické záchranné služby.
Očkování v souvislostech aneb Kdy, jak
a proč hlásit nežádoucí účinky vakcín
pá 17.6. | 9.00 hodin
Váháte, zda nebo kdy dát děti očkovat? Máte
nějaké otázky a potřebujete znát odpovědi?
Ing. et Ing. Hana Špačková Vám na ně odpoví
a poradí. Na přednášku je nutné se předem
přihlásit. Hlaste se prosím v MC, záloha 100,Přednáška se koná při min. počtu 12 osob.
Vstupné 250,-

Herna, angličtina pro děti
pá | 8.30 – 12.30 hodin

Zajímavé a kontroverzní téma,
lektor Mgr. E. Rucký

Pondělní výtvarné dílny (cena dle spotřebovaného materiálu):

TátaFest
ne 19.6. | 16.00 hodin | zahrada RC
Zábava nejen pro tatínky, dědy a jejich děti,
ale i pro celou rodinu ke dni otců. „Klukovské“ aktivity – slaňování, střílení z luku i ze
vzduchovky, bubnování, boxovací pytel a další a samozřejmě tradičně také grilované prasátko

Výroba mýdel I:
po 13.6. | 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 nad Orlicí

Přijďte si s dětmi zazpívat a zatancovat s Radkou Manovou při doprovodu kytary

Výroba mýdel II.
po 20.6. | 10.00 hodin
Odpolední programy (multifunkční sál, 1.
patro):
Klub EXIT – pro mládež
pá | 16.00 – 18.00 hodin
Kontakt: M. Kalášek, tel.: 739 420 287
Klub deskových her s kavárnou
pá 18.00 – 24.00 hodin
Kontakt: Bc. D. Dostrašil, tel.: 603 913 885
Jednorázové akce:
Babičky na hlídání – ano či ne?
st 1.6. | 10.00 hodin | herna RC

Pitný režim
po 27.6. | 10.00 hodin | herna RC
Víte, kolik a čeho byste měli vy i děti za den
vypít? Poradí vám lektor M. Kalášek
Dámská jízda
po 27.6. | 20.00 hodin | herna RC
Závěrečná párty
st 29.6. | 10.00 hodin | zahrada RC
Přijďte si s námi posedět a pohrát si na
naší krásné zahradě u dobrého občerstvení
a ukončit tak společně zase jeden školní rok…

Dětský den na Kolibě
Občanské sdružení Havlíček srdečně zve všechny děti 4. června od 14.00 hodin na DĚTSKÝ DEN na Kolibě. V roce letních olympijských her
nás čeká téma: „NETRADIČNÍ OLYMPIJSKÉ HRY“. Tentokráte si všichni účastníci budou moci vyzkoušet nové sporty (golf, paintball atd), ale
i sporty tradiční a oblíbené. Na závěr jsme pro Vás připravili táborák s opékáním i zpíváním. Pro zájemce opět zajistíme autobusovou dopravu
tam i zpět. Těšíme se na Vás!

Za o.s. Havlíček Mgr. et Mgr. Hana Hanusová
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pokračování ze str. 10

Pro děti a mládež

Dům dětí a mládeže DUHA
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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 na
autobusové nádraží Ústí n.O.
Cena: 1100 Kč (zahrnuje jízdné a pojištění).
Vstupné: 5 EUR bude vybíráno v hotovosti
v kanceláři DDM do 1.6.
Bližší informace jsou uvedeny v přihlášce.
Akce pro školy
Ve spolupráci s Asociací školních sportovních
klubů
Okrskové kolo ve vybíjené – 7.6., pro žáky
6.tříd
Okresní finále ve vybíjené – 15.6., pro žáky
6.tříd
Zahájení vždy: 8:30 hod., místo: Volejbalové
kurty
Uzavření lezecké stěny: V červnu a o prázdninách bude lezecká stěna uzavřena. Znovu
bude otevřena od 3.10.2016
Připravujeme na letní prázdniny
Poslední volní místa v těchto táborech:
Vodácký: Vodácký putovní tábor pro děti
a rodiče s dětmi – Vltava 2016, místo: putování po řece Vltavě
Termín: 10. – 15.7. 2016, program: výuka vodáckých a trampských dovedností v praxi, hry
na vodě i na souši
Cena: dítě, které jede bez rodičů – 2990,- Kč.
Cena zahrnuje jízdné, vypůjčení lodí, pádel,
vest, poplatky kempům, materiál, odměny

a ceny, instruktory, pojištění a stravu: snídaně, obědy a večeře.
Cena: dítě, které jede s rodičem nebo dospělý: 2000,- Kč. Cena zahrnuje to samé kromě
jídla!
Atletický: 11. – 15. 7. 2016
Strava: 3x denně (2x denně teplé jídlo). Stravování začíná v pondělí obědem.
Ubytování: V chatkách. Program: Hry a soutěže. Celotáborová soutěž na téma „Auta“
(animovaná pohádka Cars)
Cena: 2000,- zahrnuje: dopravu, stravu, ubytování, instruktory, pojištění
Příměstské tábory
Keramické prázdniny
30.6., 1.7., 7.-8.7.
Tvořivé prázdniny
18. – 22.7.
Adrenalinové prázdniny I.
18. – 22.7.
Adrenalinové prázdniny II.
15. – 19.8.
Pestré prázdniny II.
2. – 26.8.

Předškoláci nanečisto
za volantem

Novinka
Příměstský tábor MAŽORETKY - 1. - 5.8. Pro
mažoretky a budoucí zájemce o kroužek mažoretky pro šk. rok 2016/17, pro děti od 4 let.
Program tábora: cvičení, ZOO Olomouc, koníci v Dl. Třebové, Tongo Hr. Králové, aquapark
Litomyšl, cena: 1200 Kč zahrnuje vstupné,
jízdné, pojištění
Hledáme nové vedoucí kroužků pro školní
rok 2016/17!
Umíš něco zajímavého z technické, taneční,
výtvarné, hudební, sportovní nebo jiné oblasti? Máš něco co bys mohl předat dětem?
Přijď poznat další zajímavé lidi! Zájemci volejte na 604 209 661 nebo pište na:
stepanka.svobodova@ddm-usti.cz
Trička DDM Duha konečně v prodeji!
Nabízíme dva druhy triček s logem DDM
DUHA – k nahlédnutí na našich webových
stránkách. Velikosti: dětské: 122/6let; 134/8
let; 146/10 let, dospělácké: XS; S; M; L; XL,
cena: 180,- Kč

V úterý 17. května byl v Kerharticích, pro děti
z místní mateřské školy, připraven interaktivní výukový program, který dětem zábavnou
formou přiblížil základní pravidla chování
na silnici. Děti se ve vymezeném hřišti pohybovaly v elektrických autíčkách a na čtyřkolkách, část dětí vystoupilo v rolích chodců
a policistů. Všichni účastníci „provozu“ byli
řízeni a spravedlivě se střídali, aby si vyzkoušeli všechny role. Akce, která byla podpořena
městem, měla u dětí i rodičů velký úspěch.

Dětský den s hasiči
V sobotu 18. června od 14.00 hod. na
parkovišti u hasičské zbrojnice pořádá
Sbor dobrovolných hasičů Ústí n/O.I.
u příležitosti 145. výročí založení sboru DĚTSKÝ DEN. Po celou dobu akce
budou ukázky techniky HZS, ČČK. Dále
vystoupí kouzelník a kroužky DDM Duha
Ústí n/O. V programu akce bude skákací
hrad, skluzavka, malování na obličej, soutěže pro děti – vše zdarma.
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Kultura

Klubcentrum Ústí nad Orlicí

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
Malá čarodějnice
so 4.6. | 15.00 hodin | Roškotovo divadlo
Pohádka Divadla Scéna Zlín pro malé diváky,
vstupné 50 Kč

Leonardo da Vinci: Génius v Miláně
ne 19.6. | 19.30 hodin | Kino Máj, Roškotovo
divadlo
Díky využití nejmodernějších filmařských
technologií si můžete prohlédnout nejznámější díla slavného renesančního
malíře - jeho obrazy, ale také rukopisy, přírodopisné nákresy, utopické projekty, anatomické kresby a mytické výjevy.
Na závěr dokumentu se vydáte na cestu po
samotném Miláně, po městě, které Leonarda inspirovalo a utvářelo jako malíře, vědce,
inženýra i architekta. České titulky, vstupné
230 Kč

Warcraft: První střet
po 13.6. | 19.30 hodin
Fantasy /Akční, USA, české titulky, vstupné
130 Kč
Želvy Ninja 2
út 14.6. | 19.30 hodin
Akční /Komedie, USA, české znění, vstupné
120 Kč
Hledá se Dory
3D
ne 19.6. | 17.00 hodin
Animovaný /Komedie, USA, české znění,
vstupné 140 Kč
Leonardo da Vinci: Génius v Miláně
ne 19.6. | 19.30 hodin
Dokument, Itálie, české titulky, vstupné 230
Kč
Den Nezávislosti: Nový útok
po 27.6. | 19.30 hodin
Sci-fi/Akční, USA, české titulky, vstupné 130
Kč

Divá Bára
so 4.6. | 19.30 hodin | Roškotovo divadlo
2. soutěžní představení Orlické Thálie. Divadelní předplatné – zbývající vstupenky
v omezeném množství v předprodeji a hodinu před začátkem představení v pokladně
divadla, vstupné 150 Kč

3D digitální Kino Máj
Captain Amerika: Občanská válka
st 1.6. | 19.30 hodin
Akční / Sci fi, USA, české titulky, vstupné 100
Kč

Ben Hur
út 28.6. | 19.30 hodin
Dobrodružný, USA, 1959, české titulky, vstupné 100 Kč

Město v pohybu – Týden dobré pohody
Ústí nad Orlicí 2016 – 17. ročník městských
slavností
po 6.6. – so 11.6. | Mírové náměstí
V programu mj. vystoupí: Michal Hrůza a Kapela Hrůzy, Tomáš Kočko & Orchestr, Čankišou, František Uhlíř – PVC, SUPERGROUP.CZ,
Jaroslav Uhlíř s kapelou, Malina Brothers,
Krausberry, Tres Hombres, Jožka Šmukař
s cimbálovou muzikou, Buty.

Želvy Ninja 2 
čt 2.6. | 19.30 hodin
Akční USA, české znění, vstupné 140 Kč

Den Nezávislosti: Nový útok
čt 30.6. | 19.30 hodin
Sci-fi/Akční, USA, české znění, vstupné 150
Kč

Listopad
pá 17.6. | 19.30 hodin | Roškotovo divadlo
Politická fraška jednoho z nejlepších současných amerických autorů D. Mameta.
Hrají m.j.: M. Dlouhý, J. Hána. L. Zbranková.
Divadelní předplatné – zbývající vstupenky
v omezeném množství v předprodeji a hodinu před začátkem představení v pokladně
divadla, vstupné 300 Kč
Český videosalon
pá 17.6. – so 18.6. | Malá scéna
63. ročník celostátní soutěže neprofesionální
filmové tvorby
Jan Diviš
so 18.6. | 20.00 hodin | Roškotovo divadlo
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3D

X – Men: Apokalypsa
3D
pá 3.6. | 19.30 hodin
Akční /Fantasy, USA, české znění, vstupné
140 Kč
Alenka v říši divů: Za zrcadlem 
3D
ne 5.6. | 17.00 hodin
Rodinný /Fantasy, USA, české znění, vstupné
140 Kč
Čistič
ne 5.6. | 19.30 hodin
Drama, Slovensko, slovenské znění, vstupné
100 Kč
Kniha džunglí
3D
ne 12.6. | 17.00 hodin
Dobrodružný/Fantasy, USA, české znění,
vstupné 120 Kč
Warcraft: První střet
3D
ne 12.6. | 19.30 hodin
Fantasy / Akční, USA, české znění, vstupné
150 Kč

Taneční kurz pro mládež
KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí vyhlašuje TANEČNÍ KURZ pro mládež pod vedením Zdeňka Hejzlara a Petry Novotné
Kurz tance bude probíhat od září do prosince 2016 v Kulturním domě v Ústí nad
Orlicí. První lekce se koná v neděli 25. září
2016 od 16 hodin. Celkem proběhne 10
lekcí (vždy v neděli 16.00 – 19.00 hod.),
prodloužená a věneček. Kurzovné činí
1.400,- Kč. Přihlášku je možno vyzvednout
v kanceláři Klubcentra v Ústí nad Orlicí,
Lochmanova 1400, v Informačním centru MěÚ nebo si ji stáhnout na stránkách
www.klubcentrum.cz, kde jsou zveřejněny
i bližší informace o tanečním kurzu. Vyplněné přihlášky a platba kurzovného se přijímají v kanceláři Klubcentra.

www.ustinadorlici.cz
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Nabídka pořadů
– červen 2016

Vernisáž, Díva film – ve foyer divadla bude
zahájena výstava obrazů J. Diviše, ústeckého
rodáka a všestranného umělce. Vrcholem
vernisáže bude krátký film promítaný v sále
kina, zachycující autorovu tvorbu a předešlé
výstavy, vstupné dobrovolné

Kultura
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Městská knihovna

1. 6. – 12.30 – 17.30 hodin - Dětský den abychom i my tento svátek oslavili, nachystali
jsme pro naše malé čtenáře sladkou odměnu
za vrácené či půjčené knížky. :-)
11. 6. – 9.00 – 16.00 hodin - Den otevřených
dveří - můžete se těšit na prohlídku knihovny, výstavu Františka Egerleho k výročí 170
let od jeho narození, dále pak jistě potěší
vyhlídka z knihovní věžičky či výstava komiksů v našem altánku. Dále si budete moci vyzkoušet poslech audioknih, načíst si půjčené
knihy skenerem či blíže prozkoumat čtečky
elektronických knih. Budeme se na Vás těšit.
14 .6. od 16 hod. - Žabí princ - čtení a tvoření
s pohádkou pro děti do 8 let. 10 Kč - dobrovolný příspěvek na materiál
15. 6. od 18 hod. - Libor Pařízek: Silver A - východní Čechy 1942 - přednáška z cyklu Akademie volného času
21.6. – od 16.00 hodin – Děti čtou pejskům –
akce pro malé čtenáře, kteří se mohou pocvičit
v dovednosti čtení za pomoci cvičených psů
Výstavy:
1. – 30. června – Staré pověsti a legendy –
komiksová výstava tvořená z prací žáků ZŠ
a Gymnázia v Ústí n.O. V altánu za knihovnou

Městské muzeum
1. – 30. června – František Egerle – 170 let
od jeho narození
1.6. vzpomeneme 170 let od narození významného občana města Františka Egerleho.
Protože knihovna sídlí v budově, kterou František Egerle koupil pro své rodiče a sám zde
strávil poslední roky svého života, připravili
jsme pro vás v chodbě u knihovny 8 panelů,
kde si můžete přečíst informace o jeho životě
a práci, o historii budovy a také ukázky literárního i výtvarného díla Františka Egerleho.
Výstava bude přístupná během otevírací
doby knihovny (pondělí-pátek: 9-18, sobota:
9-11) po celý měsíc červen.
Provozní doba knihovny v době letních
prázdnin
Oddělení pro dospělé:
PO: 9.00 – 14.00 hodin
ÚT: 9.00 – 18.00 hodin
ST: 9.00 – 14.00 hodin
ČT: 9.00 – 14.00 hodin
PÁ: 9.00 – 18.00 hodin
SO: zavřeno
Oddělení pro děti a mládež:
PO: 9.00 – 14.00 hodin
ÚT: 9.00 – 14.00 hodin
ST: 9.00 – 14.00 hodin
ČT: 9.00 – 14.00 hodin
PÁ: 9.00 – 14.00 hodin
SO: zavřeno

Malá scéna Ústí nad Orlicí – Program červen 2016

Výstava. MH
3.6. | 19.30 hodin | vernisáž
Marie Hordějčuková. Kresba, malba. Pavel
Javůrek. Fotografie.
Duhová pohádka o balónku z pouti
6.6. | 15.00 hodin
Pohádka o balónku, který uletěl a potkal
nad zemí v oblacích kamarády i nebezpečí.
Připravili žáci prvního ročníku Střední školy
zdravotní a sociální v Ústí n.O., oboru Sociální
činnost, vstupné dobrovolné
Muzikanti z Yamahy
8.6. | 16.30 hodin
Koncert malých muzikantů a rodičů z oborů: Robátka, První krůčky k hudbě a Rytmické krůčky. Čeká na Vás mnoho překvapení
a krásných zážitků... vstupné dobrovolné
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Antonio Gaudí a další secesní architekti
14.6. | 18.00 hodin
Seznámení s řadou vynikajících osobností a směrů, které posunuly vývoj umění dál
nebo se na některé záležitosti podívaly úplně
novým úhlem pohledu. A proto pojďte na
procházku uměním 19. století tentokrát s J.
Kuběnkovou. Vstupné 50 Kč / studenti 30 Kč
Mladá scéna 2016
22.-26.6. | divadlo
14. celostátní přehlídka studentských divadelních souborů. 15 vybraných souborů
z celé republiky vystoupí v Roškotově divadle
nebo na Malé scéně. Program bude upřesněn.
Kieslowski – koncert
30.6. | 18.00 hodin
Kieslowski je projekt o dvou lidech, o dvou
hlasech a intimitě, která rezonuje mezi dvěma lidmi. Duo tvoří hudebník David Pomahač
alias DKP a pianistka a zpěvačka Marie Kieslowski, vstupné 120 Kč

Srdečně Vás zveme na vernisáž trojice výstav,
která se uskuteční 23. 6. 2016 od 17 hod.
v Hernychově vile. Výstava Textilní Oustí,
vytvořená ve spolupráci Městského muzea
s firmami: RIETER CZ, s.r.o., Výzkumný ústav
bavlnářský, a. s. a UO TEX, s.r.o., vypráví nejen o slavné textilní minulosti, ale i o současném stavu textilní výroby města Ústí nad
Orlicí. K vidění bude do 4. 9. 2016. Další dvě
výstavy Quido Roman K. a Malíř Josef Sahula nás přenesou do světa umění. Představíme práce z dílny Kociána mladšího, který
se na rozdíl od otce, sochaře Quido Tomáše
Kociána, věnoval kresbě a malbě. Výstava
malíře a ústeckého rodáka Josefa Sahuly,
která byla zapůjčena od rodiny autora, se zaměřuje na téma krajiny provedené v různých
výtvarných technikách. Obě tyto výstavy budou k vidění do 11. 9. 2016. Pokračuje také
výstava Cihla k cihle (do 14. 8.) pojednávající
o historii cihlářského řemesla nejen v Ústí
nad Orlicí a výstava Oustečtí muzikanti mapující hudební tradici našeho města a výrazných osobnostech, které se do ní zapsaly.
Těšíme se na Vaši návštěvu
za ústecké muzejníky Petra Zeidlerová

Knapovecká pouť
sv. Petra a Pavla
Poslední červnovou neděli 26. 6. 2016
zveme na Knapoveckou pouť.
Bohoslužba v kostele sv. Petra a Pavla začne v 15.00 hodin a zpěvem ji doprovodí
Cecilská hudební jednota z Ústí nad Orlicí.
Po 16. hodině bude hrát country kapela
Žůžo band. Pro děti je připravena pohádka,
kterou přivezou děti z literárně-dramatického oboru ZUŠ Ústí nad Orlicí. Přijedou
houpačky, je zajištěno občerstvení, točené
pivo a pouťové koláče. Program Knapovecké pouti se koná pod širým nebem na louce pod kostelem, v případě nepříznivého
počasí je změna vyhrazena. Akce je podporována Městem Ústí nad Orlicí.

PhDr. Jana Staňková, tel. 603 569 884
a P.ThLic.Vladislav Brokeš
www.ustinadorlici.cz

Sport

Jubilejní ročník O černého
výra

Powerjóga pro začátečníky
i pokročilé

In-linová školička o letních
prázdninách

Jubilejní, dvacátý pátý ročník mezinárodní
hasičské soutěže mužů a žen v požárním útoku O černého výra, se uskuteční v sobotu 25.
června od 13.00 hodin na místním hřišti Pod
lesem v Černovíru. Chcete-li vidět špičkový
hasičský sport, přijďte se podívat. Bohaté
občerstvení připraveno. Srdečně zvou pořadatelé SDH Černovír

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

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.

Dne 10. 4. se Klub sportovní gymnastiky zúčastnil Krajského přeboru v gymnastickém
čtyřboji ve Svitavách. Náš klub reprezentovalo 12 závodnic, které si v konkurenci bezmála
60 závodnic vedly velmi dobře. Nejúspěšnějšími účastnicemi z našich řad se staly Růžena
Škrobánková (1. místo, kategorie dorostenek) a Viola Škrobánková (3. místo, kategorie
starších žákyň I). Kromě těchto závodnic do
republikového závodu, který se koná v jihočeské Třeboni již za měsíc, postoupily Veronika Čechová, Nela Schlegelová a Karolína
Šimunová. Naše závodnice se dosaženými výkony opět posunuly vpřed oproti předchozí
sezóně, zejména díky obětavé práci trenérů
a výpomoci rodičů s přípravou cvičebního nářadí, bez nichž by děvčata neměla dostatečné
zázemí pro organizačně náročný trénink. Děkujeme cvičenkám za výborné výkony a rodičům za jejich podporu! 
Tým trenérek
Klub sportovní gymnastiky ÚO
www.sport-gym.estranky.cz

Program ST-AR Klubu
Dne 11.6. vás zveme na turistický výlet pod
názvem „Za krásami Poličky a jejího okolí“.
Trasa vede z Poličky přes Sádek a Přibylov na
Lucký vrch. Odtud pokračuje sestupem do
obce Borová. Délka trasy je do 15 km. Sraz
účastníků je v 7.25 h na novém nádraží (rychlík), odjezd vlaku v 7.38 h. Návrat do ÚO buď
v 16.22 h nebo 18.22 h.
Dne 25. 6. se uskuteční turistický výlet
„Nýznerovské vodopády v Rychlebských horách“. Trasa začíná v obci Žulová, pokračuje
kolem Nýznerovských vodopádů a Dlouhou
dolinou do Horní Lipové. Délka je 15 km. Sraz
účastníků je v 6.25 h na novém nádraží, odjezd
vlaku v 6.38 h. Návrat nejpozději v 19.22 h.
Informace: tel. 731 601 548,
mail: starklub@post.cz, skříňka KČT.
Tomanovi
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Novohradská 70
T.J. Sokol Kerhartice pořádá v sobotu dne
2.července 2016 devátý ročník cyklistického
výletu Novohradská 70 - Memoriál Ing. Františka Mejdra. Atraktivní trasy pro všechny
věkové a výkonnostní kategorie (trasy 35km,
40km, 70km a 100km). Připraveny jsou dvě
trasy pro pěší o délce 10km a 30km, začínající
a končící v Kerharticích. Start v 8:00 hod. a cíl
do 18:00 možný na pěti místech trasy: Sokolovna Kerhartice, Restaurace Jachta Choceň,
Restaurace U Lípy V. Mýto, Chata Polanka N.
Hrady a Pohostinství U Sv. Floriána v Cerekvici n. L. K dispozici občerstvení v restauracích
na trati a pro vylosované výherce stylová
trička.
Mapka a bližší informace na
www.novohradska70.kerhartice.com.
Těšíme se na Vaši účast.
T.J. Sokol Kerhartice.

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

Orlickým podhůřím jubilejně
Klub českých turistů v Ústí nad Orlicí
zve všechny příznivce turistiky na jubilejní 40. ročník dálkového pochodu
a cyklojízdy Orlickým podhůřím. Start je
průběžný od 7 do 10 hodin ze zahradní
restaurace U Malinů – termín: sobota 4.
června 2016.
Největší důraz je kladen na nejkratší 7
km dlouhou trasu – „Šmoulí stezku“. Celá
bude ověnčena postavičkami Šmoulů, děti
i rodiče povozí pořadatelé na lodičkách
po Tiché Orlici, připraveno bude mnoho
zajímavých soutěží za sladké odměny.
Buřtíky si děti opečou na Andrlově chlumu,
diplomy a medaile si potom převezmou na
zahradě restaurace U Malinů. I další pěšáci
na trasách 15 – 30 a 50 km půjdou přes
„Andrlák“. Pěší turisté i cyklisté dostanou
podrobné mapy zvolených tras.
Cyklo trasy – silnice: 25 km – 50 m – 100 km
Cyklo trasy – MTB: 25 km – 50 km
Na cyklotrasách je nutné správně vybavené kolo a helma. Děti do 15 let pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Nezávodíme –
důležité je pravidlo šťastného návratu. Na
Andrlově chlumu bude otevřena rozhledna
„Stříbrná krasavice. Dvacáté narozeniny
oslavila 19. května 2016.
Každoročně je akce pořádána za finančního přispění Města Ústí nad Orlicí, za což
ústečtí turisté mnohokrát děkují.
Pořadatelé se těší na Vaši hojnou účast.
MR

www.ustinadorlici.cz
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Sportovní gymnastika

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.

Sport

Provozní doba červen 2016
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Den
ST
ČT
PÁ

Datum
1.6.
2.6.
3.6.

Ranní plavání
5:30 – 7:55
5:30 – 7:55

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

Plavání pro veřejnost
15:00 – 21:00
14:00 – 21:00
14:00 – 21:00

SO

4.6.

9:00 – 21:00

NE

5.6.

9:00 – 20:00

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

6.6.
7.6.
8.6.
9.6.
10.6.

5:30 – 7:55
5:30 – 7:55
5:30 – 7:55

14:00 – 21:00
14:30 – 19:00
16:00 – 21:00
14:00 – 21:00
14:00 – 21:00

SO

11.6.

9:00 – 21:00

NE

12.6.

9:00 – 20:00

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

13.6.
14.6.
15.6.
16.6.
17.6.

5:30 – 7:55
5:30 – 7:55
5:30 – 7:55

14:00 – 21:00
14:00 – 19:00
15:00 – 21:00
15:00 – 21:00
15:00 – 21:00

SO

18.6.

9:00 – 21:00

NE

19.6.

9:00 – 20:00

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

20.6.
21.6.
22.6.
23.6.
24.6.

5:30 – 7:55
5:30 – 7:55
5:30 – 7:55

15:00 – 21:00
14:00 – 19:00
15:00 – 21:00
15:00 – 21:00
15:00 – 21:00

SO

25.6.

9:00 – 21:00

NE

26.6.

9:00 – 20:00

PO
ÚT
ST
ČT

27.6.
28.6.
29.6.
30.6.

5:30 – 7:55
5:30 – 7:55

15:00 – 21:00
14:00 – 19:00
15:00 – 21:00
15:00 – 21:00

Krytý plavecký bazén má právo na změnu provozních hodin pro veřejnost, na omezení relaxačního centra a
ostatních atrakcí. Proto se raději včas informujte na tel.: 734 353 475
Relaxační centrum otevřeno v provozní době pro veřejnost.
Každé Út a Čt 16:00 – 19:00 hod. bude vyhrazena 1 plavecká dráha pro plavecký oddíl
- poslední termin 23. 6. 2016
Každé Út 19:00 – 20:00 hod. kondiční plavání s trenérkou.
Út 20:00 – 21:00 hod. Aquaaerobic – poslední termín 7. 6. 2016
Plavání pro těhotné St 13:30 – 15:00 hod. mimo 8. 6. 2016. Účast hlaste na tel. čísle: 465 710 243.
Nabízíme kurzy plavání kojenců a batolat a kurzy plavání dětí s rodiči.

Centrum RIO

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

Aqupark

(provozní doba)
TERMÍN OTEVŘENÍ AQUAPARKU JE 11. 6. 2016, V PŘÍPADĚ TROPICKÉHO POČASÍ OTEVŘENO JIŽ 4. 6. 2016.
OTEVÍRACÍ DOBA OD PO – NE: 10:00 – 18:00 hod.
Pro aktuální informace sledujte naše webové stránky www.bazenusti.cz
Zimní stadion, Q. Kociana, Ústí n. O.
tel.: (+420) 608 553 305
www.bazenusti.cz

Zimní stadion
(letní provoz)

LETNÍ PROVOZ ZIMNÍHO STADIONU

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.: 734 353 473

Skatepark

(provozní doba)

Pondělí
Úterý
Středa – pátek
Sobota – neděle

6 / 2016

14:00 – 19:00
14:00 – 17:30
14:00 – 19:00
13:00 – 19:00

Druhý ročník tenisového
Rieter Open
Podruhé v historii se v pardubickém kraji
uskuteční tenisové turnaje, na nichž se bude
hrát o body do světového žebříčku ATP. Na
přelomu června a července zavítají tenisté do
Pardubic a Ústí nad Orlicí, ke dvěma turnajům série Rieter Open, které patří do kategorie Futures. V Ústí nad Orlicí se bude hrát od
2. do 9. července.
Záštitu nad oběma významnými tenisovými
akcemi převzal hejtman Pardubického kraje
Martin Netolický: „V oblasti sportu je pro nás
uspořádání kvalitních turnajů se zahraniční
účastí několika desítek sportovců či trenérů
vždy velkou událostí. Stejně tak je to mimořádná událost pro obě zapojená města, ve
kterých má tenis již řadu let své pevné místo. Jsem rád, že se díky společnosti Rieter CZ
posunula úroveň tenisových turnajů v našem
kraji na další metu, a to uspořádáním profesionálního mezinárodního turnaje, ve kterém
tenisté bojují o body do světového žebříčku
ATP. Věřím, že cesta tenisových nadějí za vysněnými grandslamovými tituly může začít
právě v Pardubickém kraji.“
Titulárním sponzorem obou turnajů je společnost Rieter CZ Ústí nad Orlicí, která se
zabývá vývojem a výrobou textilních strojů
a je součástí švýcarského koncernu Rieter
se sídlem ve Winterthuru. „Naše firma se na
Orlickoústecku profiluje v řadě oblastí. Každý
rok finančně podporujeme Orlickoústeckou
nemocnici, jsme sponzorem řady kulturních
akcí. Ve sportu je na prvním místě tenis, dvě
desetiletí jsme podporovali Rieter Cup. Přemýšleli jsme, co dál a nakonec se rozhodli pro
uspořádání dvou turnajů kategorie Futures,“
vysvětluje generální ředitel společnosti Rieter CZ Ústí nad Orlicí Jan Lustyk.
Turnaj významně podporuje město Ústí nad
Orlicí, což potvrzují slova starosty města Petra Hájka: „Před dvaceti lety si nikdo z nás nedokázal představit, kam se Rieter Cup dostane. Nyní se turnaj dostává do vyšší dimenze.
Spolupráce města a společnosti Rieter CZ je
kvalitní a dlouhodobá. Město je partnerem,
který je připraven turnaj Rieter Open podporovat i v dalších letech.“
V roce 2015 startovali v Ústí nad Orlicí tenisté z dvanácti zemí, a to ze Slovenska, Polska,
Ruska, Ukrajiny, Švýcarska, Rakouska, Německa, Chorvatska, Nizozemska, Ekvádoru,
Zimbabwe a České republiky. Vítězem se stal
český hráč Marek Michalička.
Další informace na webových stránkách
www.rieteropen.cz
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Sport

Pohybová školička
v Ústí nad Orlicí

Chtěla bych touto cestou poděkovat paní
Pavle Štarhové – učitelce ve speciální škole
a trenérce plavání sportovního klubu při speciální škole v Ústí nad Orlicí SO UNO.
Paní učitelka si všimla, že některé děti ve škole jsou velmi šikovné a dobře plavou. Zařadila je do plaveckého oddílu SO UNO a od září
loňského roku se jim pravidelně každý týden
věnuje a trénuje je v plavání. Tyto děti se do
této doby pravidelně účastnily různých soutěží, na kterých byly velmi úspěšné.
Díky paní Štarhové se děti naučily plavat podle pravidel, trpělivě vysvětlovala co a jak mají
zlepšit, na co si dát pozor, jak správně odstartovat a hlavně je hodně chválila.
Svým přístupem a tréninkem jim pomohla
dosáhnout cíle, o kterém se většině z nás jen

sní, a to účast na mistrovství ČR. To se konalo
ve dnech 22.-23.4. 2016 v Liberci.
Na mistrovství vyrazila s pěti závodníky, kteří
nejen že byli velmi dobře připraveni na velké
závody, ale uměli se postavit i starším a zkušenějším soupeřům. Po velkém úsilí dokázali
vybojovat i ta nejcennější umístění. Po prvním dni odcházeli všichni s medailí a druhý
den jim cinkla i ta nejcennější za vynikající
štafetu.
Z mistrovství dovezli celkem 8 medailí ( 1x
zlato za štafetu 1x zlato, 5x bronz a 1x stříbro
v jednotlivcích) a výborně tím reprezentovali
nejen školu, ale i naše město.
Dovolím si i za rodiče ostatních závodníků
říct prosté TRENÉRKO DĚKUJEME

Krajský přebor leteckých modelářů
LMK JUNIOR KLUB uspořádal v sobotu 14.
května na ústeckém letišti Krajský přebor
mládeže, leteckých modelářů.
Krajský přebor mládeže se létá, jako otevřená nominační soutěž a tak pro účast na MČR
mládeže, které se bude létat 8. října v Kožlanech na Plzeňsku, je potřeba splnit v dané
kategorii stanovený limit. Létalo se v kategoriích H, V, P30, A3 a F1H. V kategorii H se stala
vítězem Barbora Fišarová, na druhém místě
Dominik Maixner, třetí Jonáš Jansa, všichni
LMK JUNIOR KLUB. Další kategorií jsou vystřelovací modely kategorie V, tady zvítězil
Patrik Solar, druhé místo Lukáš Král, třetí Jan

6 / 2016

Musil a opět to byla záležitost Ústeckého klubu. V kategorii P30, kde je vrtule u modelu
poháněna gumovým svazkem se nejvíce dařilo Martinu Fišarovi z LMK JUNIOR KLUBU,
jako druhý skončil Jan Cintula z LMK Brno,
třetí Barbora Fišarová z LMK JUNIOR KLUBU.
Kategorie A3 se účastnili jenom dva účastníci
a tím lepším byl Jan Doležal, druhý skončil Pavel Pernica oba LMK JUNIOR KLUB. Poslední
kategorií, která se létala, jsou větroně, které
se vytahují šňůrou o délce 50m F1H. Tady
zvítězil Jan Doležal, druhý Dominik Maixner
a třetí Lukáš Král.

Od září 2016 pokračujeme se sportovními
kurzy pro nejmenší děti. V rámci pohybové
školičky si můžete vybrat ze tří kurzů.
Cvičení dětí a rodičů (1,5 - 3 roky). Sportovní
přípravka (3-6 let) se zaměřením na všestranný pohybový rozvoj.
Tancovánky pro nejmenší (3-6 let).
Veškeré informace o nabízených kurzech
a o přihláškách naleznete na webových
stránkách www.pohybovaskolicka.cz.
Olga Čopianová, 777850131

Soutěž profesionálních hasičů
V pátek 13. května se v areálu hasičské stanice v Ústí nad Orlicí konal 26. ročník celostátní
hasičské soutěže „Orlická věž“. Profesionální
hasiči z celé České republiky soutěžili v jedné
z disciplín požárního sportu, a to ve výstupu
do čtvrtého patra cvičné věže pomocí hákového žebříku. Každoročně se soutěže účastní
na 130 nejlepších závodníků z celé České republiky a Slovenska a letos se závodu účastnilo celkem 103 závodníků. Hasiči v okrese Ústí
nad Orlicí podávají skvělé výkony v požárním
sportu, v nejtěžších hasičských disciplínách
TFA, ve futsalu, orientačním běhu a právě
i ve výstupu na cvičnou věž.
Tato soutěž je specifická tím, že soutěžící
mají čtyři pokusy vyběhnout do 4. podlaží
cvičné věže. Rekord ve výstupu na tuto věž
drží od roku 2013 Jakub Pěkný z HZS Ústeckého kraje, který vystoupal v roce 2013 na věž
s časem 13,68 s. Dřívějšími rekordmany byli
například Josef Pěnča z HZS ÚO Strakonice,
čas 14,18s. Dalšími borci, kteří vystoupali na
věž pod čas 14.10 s, byli: Rudolf Adamička
(HZS Půchov, Slovensko), Radek Vyvial (HZS
ÚO Kolín), Jan Neubert (HZS ÚO Jílové) a Karel Ryl (HZS ÚO Ostrava).

www.ustinadorlici.cz
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Poděkování

Inzerce
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CESTOVNÍ AGENTURA CAM s.r.o., Ústí nad Orlicí, M.R. Štefánika 234, tel.:606 748 616 www.ckm-tour.cz
• Zveme vás na autobusový zájezd do Chorvatska s odjezdem z
ÚO, ČT
Baška Voda , město Makarska, ubytování v apartmánech,
možnost polopenze
termín: 1.7.-10.7.2016 cena Kč 6 400,- děti do 12 let Kč 6 000,• 12-denní zájezd do Chorvatska, BAŠKA VODA, MAKARSKA,
TUČEPI
odjezd z ÚO,ČT termín: 24.8. - 4.9.2016, ubytování v apartmánech možnost polop.
cena Kč 6 950,- děti do 12 let 6 500,• Zajišťujeme PRONÁJEM APARTMÁNŮ V CHORVATSKU, celé
pobřeží Jadranu, libovolný počet nocí, doprava vlastní nebo
autobusem z ÚO, ČT
• Nabízíme zájezdy letecké, autobusové do všech destinací za
velmi výhodné ceny. Dovolená pro seniory 55+, velký výběr
zájezdů "last minute" za exkluzivní ceny

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

Zvažujete změnu zaměstnání?
Chcete se o nás dozvědět více?
Navštivte stránky:

www.rieter.jobs.cz

Máte zájem si naši společnost prohlédnout?
Neváhejte nás kontaktovat.
Rieter CZ s.r.o.
Moravská 519
562 01 Ústí nad Orlicí
tel. 465 557 139
romana.vyhledalova@rieter.com

Vnímáme • Vytváříme • Investujeme

CZ009
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Inzerce
Jazyková škola Holmes English nabídka letních kurzů 2016:
• Anglický tábor Wild West (6 - 15 let) Intenzivní kurz angličtiny A2-B1 (vhodný pro
termín 1.-11.7.2016
II. stupeň ZŠ + veřejnost)
Intenzivní kurz angličtiny s rodilou mluvčí
1. termín 1.-5.8.2016
(vhodný pro středoškoláky + veřejnost 2. termín 8.-12.8.2016
úroveň B1 - B2)
• Anglický příměstský tábor (6 - 12 let) 1. termín 4.-8.7.2016
termín 22.-26.8.2016
2. termín 1.-5.8.2016
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 .
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ČD Cargo, a.s., Provozní jednotka
Česká Třebová přijme do pracovního poměru strojvedoucí do
přípravy.
• Požadované vzdělání: Úplné střední
odborné - obor elektro, strojní,
stavební. Kontaktní osoba: Darina
Lorencová tel. 725 876 983,
email: Darina.Lorencova@cdcargo.cz

6 /160399_INZERCE_Elektrowin_UnO.indd
2016

1

www.ustinadorlici.cz
16.05.16 9:54

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

Žáci běželi „O pohár Václava
Čevony“
19. ročník jarního běhu „O pohár Václava
Čevony“ připravil na pátek 22. dubna Dům
dětí a mládeže DUHA společně se Základní
školou Komenského Ústí nad Orlicí. Závodů
rozdělených do 10 kategorií (300 m – 1500
m) se zúčastnilo 184 závodníků z 6 základních škol ve městě a okolí. Pohár stejně jako
minulý rok získala domácí ZŠ Bratří Čapků
(74 bodů), druhá se umístila pořádající ZŠ
Komenského (47 bodů) a na třetím místě
skončila ZŠ Dolní Dobrouč (34 bodů).
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Koncert učitelů ZUŠ
Základní umělecká škola Jaroslava Kociana
v Ústí nad Orlicí připravila v úterý 26. dubna
koncert učitelů hudebních oborů. Na posluchače z řad široké veřejnosti čekal pestrý
program složený ze 14 skladeb a písní. Sálem zněly housle, klavír, viola, bicí, xylofon
a řada dalších nástrojů. Celý koncert, který
zahájilo vystoupení učitelského sboru školy
Collegium cantorum, provázel potlesk obecenstva. Diváci se zde mohli přesvědčit o vysoké kvalitě pedagogů naší školy.

ukázky živočichů, třídění odpadu, záchrana
života a další zajímavé činnosti. Svou činnost
zde představilo také Ekocentrum Paleta
a Český svaz ochránců přírody JARO Jaroměř.
Akci celé čtvrteční dopoledne přálo pěkné
počasí a zúčastnilo se jí na 600 dětí z prvních
stupňů našich základních škol.

"Na Drozdovskou pilu" vyjelo
600 cyklistů
Již 28. ročník tradičního cykloturistického
výletu „Na Drozdovskou pilu“ se konal poslední dubnovou sobotu. Prezentace a průběžný start byl na Mírovém náměstí v Ústí
nad Orlicí, odkud se účastníci vydávali na
trasy dlouhé 50 nebo 100 km. Letošní ročník
dosáhl účasti 606 cyklistů.

Na čtvrtek 28. dubna byla ve Wolkerově
údolí v Ústí nad Orlicí připravena, pro žáky
ústeckých základních škol, akce zaměřená
na životní prostředí a přírodu - DEN ZEMĚ.
Letos bylo připraveno 10 stanovišť na kterých čekaly na děti různé úkoly v poznávání
fauny a flóry, ochutnávky bylinkových čajů,
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Slavnostní vyhlašování vítězů a předávání jednotlivých ocenění spojené se závěrečným koncertem vítězů se uskutečnilo
v sobotu 8. května odpoledne v Roškotově
divadle. Na samotném začátku zhodnotil
výkony v jednotlivých kategoriích předseda
odborné poroty Pavel Hůla. Poté již následovalo očekávané předávání cen. Na závěr byl
vyhlášen absolutní vítěz letošního ročníku
Kocianovy houslové soutěže. Laureátem se
stal vítěz čtvrté kategorie, Nikola Pajanović
ze Slovinska.

Májové setkání sborů
s Decapodou
Děti soutěžily v poskytování
první pomoci

Uspěšný Den země
ve Wolkerově údolí

Kocianova houslová soutěž
má své vítěze

Oblastní spolek ČČK Ústí n.O. uspořádal
4. května oblastní kolo Soutěže mladých
zdravotníků. Soutěž se konala na veřejném
prostranství Kociánka za účasti 13 družstev
(9 družstev za I. stupeň 1.-5. ročník ZŠ a 4
družstva za II. stupeň 6.-9. ročník ZŠ). Pro
děti bylo připraveno celkem 9 stanovišť - 3
stanoviště se zaměřením na první pomoc
a správné ošetření jednotlivých poranění,
transport raněných, obvazová technika,
stanoviště s dopravní výchovou, stanoviště
SDH Černovír a poznávání léčivých rostlin.

Ve středu 11. května se v Základní umělecké
škole Jaroslava Kociana uskutečnil májový
koncert souborů VOX COLORIS, Zlatý klíček
a studentského symfonického orchestru
DECAPODA. Na koncertu zazněla řada známých písní ve společném podání obou sborů. Následovaly skladby v provedení DECAPODY a nakonec několik společných písní.
Text a foto L. Prokeš
Více na www.ustinadorlici.cz
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