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Kocianovo Ústí skončilo, Město v pohybu začíná
festivalem nebo přehlídkou. Naopak jsou
většinovou akcí, která by měla mít pozitivní
dopad na všechny spoluobčany bez rozdílu
věku, osobního zájmu a postavení ve společnosti. S tímto cílem jsou obecně městské
slavnosti pořádány, a proto je na ně volný
vstup. Město v pohybu po celou dobu své
historie nabízí nejen možnost vzájemného
setkávání na koncertech, ale navíc i možnost
aktivně se zapojit do různých sportovních
soutěží a rodinných aktivit. Velkou přidanou
hodnotou ústecké akce je poskytnutí prostoru amatérským hudebním skupinám a žákům
základní umělecké školy. Umožňuje zapojení
mateřským a základním školám a v posledních letech také prezentaci střední školy
uměleckoprůmyslové. Součástí městských
slavností je pestrý doprovodný program, který plnohodnotně vystihuje název akce. Město je díky tomu opravdu celý týden v pohybu.
Dobrá pohoda už záleží na každém z nás, ta
se nedá pořadateli naprogramovat ani nařídit. Věřím, že stejně jako v letech minulých,
i letos většina z Vás nalezne sama v sobě pozitivní náladu a chuť jít se potkávat a bavit na
ústecké náměstí. Vážení spoluobčané, těším
se s Vámi na viděnou.

Vážení spoluobčané, dovolte mi, ohlédnout
se v krátkosti za skončeným 59. ročníkem
Kocianovy houslové soutěže, která byla již
tradičně orámována hudebním festivalem
Kocianovo Ústí. Obě akce byly hodnoceny jako velice zdařilé a úspěšné, a to jak po
stránce organizační, tak i po stránce umělecké a společenské. Houslová soutěž zaznamenala zvýšený počet soutěžících a festival se
může pochlubit vysokou kvalitou a větším
zájmem diváků a posluchačů. Tyto skutečnosti potvrzují správně vytyčený směr cesty,
po které se vloni nově složený organizační
tým vydal. Příchod Pavla Šporcla, jako patrona soutěže a uměleckého ředitele festivalu,
je mediálně viditelný a odbornou veřejností
pozitivně vnímaný. Díky jeho přínosu získala
soutěž nové partnery, kteří jsou nositeli celé
řady atraktivních cen, např. pozvání na Koncert malých géniů v rámci hudebního festivalu Hudba Znojmo nebo koncertní vystoupení
na Festivalu Harriet Parish. Významná je také
Cena Českého rozhlasu pro laureáta soutěže,
kterou je studiová nahrávka natočená v Českém rozhlase 3 Vltava. Nejlepšímu účastníku
soutěže z České republiky je určena Cena patrona, kterou je pozvání k účasti na koncertu
Pavla Šporcla. Odměnou soutěžícím byl také
sobotní koncert vítězů, na kterém dostali
všichni příležitost vystoupit ve společném orchestru. Se svým patronem zahráli Vivaldiho

Jaro a sklidili dlouhotrvající potlesk. Letošní
ročník prokázal, že soutěž se stává více atraktivní a žádanou. Není nutné opakovat vše, co
bylo již v rámci letošní Kocianovy houslové
soutěže a Kocianova Ústí vysloveno a napsáno. Přesto mi dovolte ještě jednou poděkovat
všem, kteří se na přípravě podíleli. Zároveň
děkuji obchodním partnerům, sponzorům
a institucím za dlouhodobou přízeň.

Kultura

Sport

Sport

Pozvánka do knihovny
Den otevřených dveří v knihovně se uskuteční 10.6. od 9.00 do 16.00 hod. Prohlídka
knihovny, výstava Fr. Egerleho, vyhlídka z knihovní věžičky, výstava komiksů, poslech audioknih. V altánku u knihovny bude výstava
Podměstí, Knihovna, P.A.J.Z.L. Dále si budete
moci vyzkoušet načtení zapůjčené knihy skenerem či blíže prozkoumat čtečky elektronických knih.

Soutěž hasičů O černého výra
Dvacátý šestý ročník mezinárodní hasičské
soutěže mužů a žen O černého výra se uskuteční v sobotu 24. 6. od 13.00 hodin na místním hřišti Pod lesem v Černovíru. Soutěž je
součástí seriálu Velká cena Ústeckoorlicka
v požárním útoku.
Chcete-li vidět špičkový hasičský sport, přijďte se podívat. Bohaté občerstvení připraveno. Srdečně zvou pořadatelé SDH Černovír

Cyklojízda a pochod Orlickým podhůřím
Klub českých turistů v Ústí nad Orlicí zve
všechny příznivce turistiky na 41. ročník pochodu a cyklojízdy Orlickým podhůřím v sobotu 3. června
Start je u Restaurace U Malinů od 7.00 do
10.00 hodin, cíl je tamtéž do 19.00 hodin.
Odměnou pro všechny zúčastněné bude diplom, medaile a buřtík. Pěší trasy, cyklotrasy
– silnice, cyklotrasy MTB, in – line trasa.
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Jedna významná akce skončila, druhá je před
námi. A ani ta by se neobešla bez organizační přípravy a hlavně bez výrazné finanční
podpory stálých sponzorů a podporovatelů,
kteří si zaslouží velké poděkování a uznání.
Začátek června je v Ústí nad Orlicí již poosmnácté ve znamení Města v pohybu – týdne
dobré pohody. Akce, která byla v roce 2000
myšlená jako jednorázová oslava příchodu
nového tisíciletí, získala mezi obyvateli tak
výrazný ohlas, že se vlastně vzápětí stala každoroční a neodmyslitelnou součástí našeho
města. V letošním roce se městské slavnosti stávají plnoletými, 18. ročník je připraven
ve stejném konceptu jako ročníky minulé.
Výběr profesionálních interpretů není jednoduchý, není možné programem naplnit vkus
každého jednotlivce. Každoroční snahou je
uspokojit co možná největší počet návštěvníků. Tato dramaturgie je logická a správná,
protože městské slavnosti nejsou žánrovým

Petr Hájek
starosta města

www.ustinadorlici.cz
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Autobusová zastávka Ústí
nad Orlicí, Hylváty, křižovatka
Městský úřad Ústí nad Orlicí obdržel od Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí,
Dopravní inspektorát upozornění na přímé
ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu, ke kterému dochází při obsluhování
autobusové zastávky „Ústí nad Orlicí, Hylváty, křižovatka“. Tato zastávka je obsluhována
29 linkovými spoji v pracovních dnech. Cestující jsou nuceni jít po frekventované silnici
II. třídy č. 315 ke křižovatce se silnicí I. třídy
č. 14 a odtud přecházejí železniční trať nebo
jdou po krajnici silnice I/14. Pohyb těchto
chodců po silnici, zejména za snížené viditelnosti, je velmi nebezpečný a ohrožuje chodce
i řidiče. Pro zvýšení bezpečnosti navrhují tuto
autobusovou zastávku bezodkladně zrušit
a změnit trasu autobusu.
Odbor dopravy, silničního hospodářství
a správních agend si vyžádal na Krajském
úřadě Pardubického kraje, odbor dopravy
a silničního hospodářství výpis využívání
této zastávky. Po obdržení této statistiky vypracoval závěr, ze kterého vyplývá, že počet
cestujících, kteří využívají tuto zastávku, není
nikterak výrazný. Průměrně je to 6 cestujících
denně a uvedení cestující používají víceméně
pouze 5 spojů.
Rada města Ústí nad Orlicí, na základě doporučení Dopravní komise, rozhodla uvedenou
autobusovou zastávku „Ústí nad Orlicí, Hylváty, křižovatka“, prozatím nerušit a pouze ji
neobsluhovat a podle zkušeností by následně došlo k jejímu zrušení. Tato změna bude
zapracována do jízdních řádů od 11. června
2017 a případné zrušení od 10. prosince
2017.
Ing. Marcel Klement
vedoucí odboru dopravy,
silničního hospodářství a správních agend

Vyhlášení výběrového řízení

Město Ústí nad Orlicí vyhlašuje výběrové
řízení na obsazení funkce vedoucího úřadu -

tajemník/tajemnice Městského úřadu Ústí
nad Orlicí. Předpokládaný termín jmenování
do funkce od 01.01.2018. Přihlášku lze podat
do 31.08.2017.
Bližší informace naleznete na
www.ustinadorlici.cz.

Informace k centralizovanému nákupu elektrické energie a zemního
plynu s využitím elektronické aukce pro občany našeho města
Vážení spoluobčané,
na základě dotazů z řad veřejnosti a z pověření Rady města Ústí nad Orlicí Vás informuji, že se v letošním roce již město Ústí nad
Orlicí nebude podílet na podpoře projektu
„Společný nákup – společná úspora“, který
byl postupně realizován zejména v letech
2013 a 2015 pro občany našeho města.
Podkladem pro toto rozhodnutí se stal zejména provedený průzkum trhu, z jehož
výsledků vyplývá, že nákup elektřiny a zemního plynu koncovými zákazníky s využitím

elektronické aukce nabízí v současné době již
řada společností s propracovanou marketingovou politikou, profesionálním odborným
poradenstvím a odpovídajícím softwarem
pro elektronická výběrová řízení. Občan tak,
pokud má zájem změnit svého dodavatele
energií touto formou, má možnost volby z široké nabídky poskytovatelů služeb optimalizace nákupů těchto komodit.
Bc. Radomíra Hájková
vedoucí kanceláře tajemníka

Sběrný dvůr

Na sběrný dvůr, umístěný v areálu společnosti Tepvos, spol. s r.o. v ulici Královéhradecká
1526, mohou uložit odpad pouze obyvatelé
města Ústí nad Orlicí.
Více info na www.tepvos.cz, tel.: 465 525 579

Provozní doba – duben/ září
Pondělí: 14.00 – 18.00 hodin
Úterý: 10.00 – 18.00 hodin
Středa: 14.00 – 18.00 hodin
Čtvrtek: 14.00 – 18.00 hodin
Pátek:
10.00 – 18.00 hodin
Sobota: duben, květen, červen,
září 8.00 – 18.00 hodin
červenec, srpen 8.00 – 12.00 hodin

Z našich škol

Poděkování za akci na ZŠ Speciální
Děti z Mateřské školy v Kerharticích před Velikonocemi zavítaly do keramické dílny v ZŠ
Speciální. Přišly si vyzkoušet práci s keramickou hlínou a vlastnoručně vytvořily krásné
6/ 2017

jarní dekorace. Zúčastnily se i procesu glazování a seznámily se také s pecí, ve které se
keramika vypaluje. Tvořivá rukodělná aktivita
děti velmi zaujala Nadšeně vyhotovovaly dal-

ší a další výrobky. Velký dík za ochotu a nápaditost patří pedagožkám ze ZŠ Speciální,
které celou akci vymyslely a uspořádaly!
Kolektiv učitelek MŠ v Kerharticích
www.ustinadorlici.cz
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Větrníček zazpívá na náměstí
Mateřská škola Na Výsluní Ústí nad Orlicí Vás
zve na vystoupení dětského pěveckého sboru Větrníček, který se svým novým programem zahájí dne 5. června městské slavnosti
Město v pohybu.
Pěvecký sbor Větrníček založila již v roce
1969 paní Dobromila Raimanová, bývalá ředitelka mateřské školy v Gottwaldově ulici.
V letech 1986-2014 byla dirigentkou sboru
paní Božena Jedličková, ředitelka Mateřské
školy Na Výsluní, kde posléze sbor působil.
Na klavír doprovázela paní učitelka Radka
Bucháčková, která je v současné době samostatnou vedoucí sboru.
Za dobu své existence prošla Větrníčkem pěkná řádka zpěváčků, kteří nezřídka pokračují
v hudebním studiu na ZUŠ J. Kociana. Uvedeno bylo nespočet úspěšným programů a nás
moc těší zájem dětí, které pokračuji v krásné
tradici, pilně nacvičují a svým hláskem potěší
své další posluchače.

1. Ekologie - výukový program Oucmanice
Žáci volitelného programu ekologie měli
možnost rozšířit své znalosti o vodě a živočiších při dvou výukových programech v Ekocentru Paleta Oucmanice. Program byl hrazen Odborem životního prostředí Města Ústí
nad Orlicí. 
Mgr. H. Entová
2. Úspěch „přírodovědců“
Žáci ZŠ Komenského získali 2. místo v krajském kole přírodovědné soutěže Zlatý list.
Tato soutěž, kromě vědomostních znalostí
z oborů jako ekologie, ochrana přírody, botanik a zoologie, je zaměřena také na neživé
složky ekosystémů
/mineralogie, klimatologie/. Důležitá je spolupráce a komunikace týmů. Motivuje děti
k dalšímu rozvoji v oblasti přírodních věd.
Mgr. H. Entová

3. Finanční gramotnost a 1. místo v okresním kole
Také v letošním roce se žáci všech 8. a 9. tříd
zúčastnili celostátní soutěže Finanční gramotnost, kterou vyhlašuje MŠMT ČR. Nejlepší z nich - Jan Roller (9. A), Šárka Kastelíková
(9. B) a Jakub Sedlák (9. B) - vytvořili tým
a školu reprezentovali v
dalším kole. Otázky a úkoly splnili nejlépe ze
všech soutěžících, v okresním kole zvítězili a postupují do krajského kola. Ve školním
i okresním kole si žáci svoje znalosti ověřovali
prostřednictvím on-line soutěžního systému.
Řešili úlohy, které
jsou nezbytné pro úspěšné zařazení na trhu
práce, pro udržení pracovní pozice a budoucí
životní úrovně. Finanční gramotnost uplatňovaná při výuce ve škole patří mezi potřebné
kompetence každého člověka a je základem
prevence proti předlužení a sociálnímu vyloučení.
RNDr. I. Chaloupková
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Srdečně všechny zveme!

Základní škola Komenského

Základní škola Třebovská

U nás ve světě aneb Je nám dobře, ale…
Bylo by možné během jednoho jediného
dne navštívit horu Fudži, nejvyšší mrakodrap
světa Burdž Chalifa, Legoland, ledový hotel,
pláže Bali, holandské větrné mlýny, finskou
saunu, Pearl Harbor i zemi trollů? Aby se
Vám to povedlo, musíte si velmi dobře vybrat
cestovní kancelář. CK Třebovská fungující již
několik let při hylvátské základní škole takový
zájezd zajistila pro všechny své žáky a učitele v dopoledních hodinách 5. dubna 2017.
Odpoledne se pak stejného zájezdu mohla
zúčastnit i veřejnost. Žáci každého ročníku
svoji třídu přeměnili na vybraný stát. Letos
jsme se kromě toho, na co jsou země pyšné,
snažili (jak naznačuje podtitul Je nám dobře,
ale…) přiblížit také potíže, se kterými se státy
vypořádávají.
Partnerství pokračuje
Městu Ústí nad Orlicí a ZŠ Třebovské se podařilo na období let 2017 – 2019 prodloužit
spolupráci s polskou ZŠ v Bystřici Kladské
díky podpořenému evropskému projektu
6 / 2017

Základní škola Bratří Čapků
s názvem „Společnými aktivitami za lepším
partnerstvím“. „Kudy z nudy I.“ je první aktivitou tohoto tříletého projektu. Akce se
uskutečnila dne 21. dubna zde v Ústí nad
Orlicí. Ve spolupráci s DDM, SŠ automobilní
a pod záštitou krajského koordinátora BESIPu pro Pardubický kraj absolvovali žáci obou
škol na zdejším dopravním hřišti v Hylvátech
několik zábavných, ale i důležitých outdoorových aktivit. V odpoledních hodinách se žáci
věnovali rukodělným činnostem v připravené
praktické dílně.
Okresní kolo ve vybíjené chlapců
Dne 27. dubna 2017 se chlapci z páté a čtvrté třídy naší školy zúčastnili okresního kola ve
vybíjené chlapců, kde na ně čekalo 5 vítězných týmů jednotlivých okrsků. Naše družstvo nakonec obsadilo 4. místo.
Jarní běh Václava Čevony
V pátek 28. 4. 2017 se naši žáci zúčastnili jubilejního 20. ročníku Jarního běhu o pohár
Václava Čevony. Mezi šesti školami jsme obsadili skvělé druhé místo. Ve svých kategoriích se nejlépe umístili: Nicol Bártová a Karolína Kolářová (1. místo), Luboš Zářecký a Matěj
Kusý (2. místo), Lukáš Vacek, Ondřej Bartoň
a Břetislav Dudla. Speciální cenu fair play dostal Matěj Němeček.

Mezigenerační setkání
Moc pěkné chvíle zažívali žáci 2.B, když jim
babičky postupně přicházely do družiny přečíst pohádku a poté vyprávět o svém dětství,
škole, známkách, hrách ve volném čase… Děti
se zaujetím naslouchaly, hodně se vyptávaly
a pak porovnávaly, jaké to mají ony dnes.
Dne 15.3. procvičili prarodiče s dětmi paměť
u příležitosti Národního týdne trénování paměti. Děti se na společnou zábavu moc těšily
a jako odměnu i letos upekly sladké překvapení.
Prarodičům děkujeme.
Věra Svobodová
Biologická olympiáda
V Ústí nad Orlicí se 10.4. uskutečnilo okresní kolo BiO kat. D. Soutěžilo celkem 18 dětí
ze základních škol a odpovídajících ročníků
gymnázií. Naši žáci si vedli výborně - Matěj
Ešpandr obsadil 1. místo a Daniel Topisch 5.
místo. Matěj postoupil do krajského kola.
Okresní kolo BiO kat. C se konalo 20.4. v Ústí
nad Orlicí.
pokračování na str. 4
www.ustinadorlici.cz
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pokračování ze str. 3
Naše žačky Gabriela Fišarová, Klára Hrnčířová a Tereza Dokoupilová si v konkurenci 25
účastníků vedly velmi dobře a skončily na 1.,
2. a 5. místě. První dvě žákyně si vybojovaly
účast v krajském kole.
Alena Jirásková
Zápisy do prvních tříd
Ve dnech 28. a 29. dubna proběhl na naší škole zápis dětí do 1. tříd na šk. rok 2017/2018.
Bylo přijato celkem 60 žáků. Téměř všichni
budoucí prvňáčci také začali ve středu 3.5.
navštěvovat naši tradiční „Školu nanečisto“.
Tato akce se koná každoročně pro seznámení dětí se školním prostředím a s učitelkami
1. stupně.
Jana Urbanová
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Beseda o Josefu Toufarovi
na ústeckém gymnáziu
V pátek 21. dubna se studenti gymnázia setkali s Jitkou Cvetlerovou, praneteří pátera
Josefa Toufara. Přijela, aby studenty seznámila s mužem, který je spojen s tzv. číhošťským
zázrakem a se zvůlí komunistické totality.
Beseda se zprvu nesla v odlehčeném tónu
- paní Cvetlerová přiblížila Josefa Toufara
nejen jako kněze, ale zejména jako zdánlivě
obyčejného člověka, poctivého, pracovitého a vtipného. Toto vyprávění založila na
vzpomínkách své maminky Marie Pospíšilové, rozené Toufarové, jež mu dělala na faře
hospodyni. Nechyběl ani humor - popisovala
třeba, jak byl nepraktický a nesvedl si sám ani
vyměnit žárovku, a tak mu s běžnými musela
pomáhat právě paní Pospíšilová.
Poté se paní Cvetlerová dostala k tragickým
událostem - promluvila o praktikách komunistické Státní bezpečnosti a zneužití případu
Josefa Toufara a číhošťského zázraku k tažení
proti církvi a lidem odmítajícím kolektivizaci, o vzniku propagandistického filmu Běda
tomu, skrze něhož přichází pohoršení (ten
se v r. 1950 v Číhošti ani nepromítal), o krutém vyslýchání a následné smrti. Dále jsme
se dozvěděli o martyriu při hledání ostatků
v jámách na Ďáblickém hřbitově, jež se díky
nemalému úsilí mnoha lidí podařilo nalézt
a převézt zpět do Číhoště.
Po skončení namísto tradičního veselí provázel hloučky odcházejících studentů tlumený
hovor a tváře zračící pohnutí. Snad i takové
povídání s mladými lidmi přispěje k tomu,
aby se temné stránky české historie neopakovaly.
M. Bartošová
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Speciální ZŠ, MŠ a Praktická škola Ústí nad Orlicí
Rozmanitosti se meze nekladou a tak jsme se
12. dubna opět pořádně „vyřádili“. Pro děti
jsme připravili činnosti, které nás baví a na
které není ve školním roce tolik času. Letošní ročník Rozmanitých činností měl opravdu
pestrou nabídku a děti si to pořádně užily.
13. dubna jsme u nás v keramické dílně přivítali děti z mateřské školky Sokolská. Společně
jsme si vytvořili keramické ptáčky. Děti tak
měly možnost vidět, jak vzniká výrobek z keramiky včetně glazování a výpalu. Nakonec si
ptáčky odnesly domů.
Ve středu 26.4. 2017 se v Moravské Třebové
v budově muzea konal již jubilejní 20. ročník
krajské recitační soutěže. Naši školu reprezentovalo v pěti kategoriích 12 žáků a ve sborovém vystoupení 6 žáků ze třídy II.S. Naši
žáci v početné a kvalitní konkurenci v sólové
recitaci vybojovali dvě druhá místa a to Václav Aliger s básní Dejte mi pastelku ( J. Vodňanský), Radim Richter s básní Ježci z Kolína
( J. Havel) a jedno třetí místo získal Václav
Rohlena s básní Kuřátko a obilí ( Fr. Hrubín).
V kategorii sborová vystoupení z celkového
počtu čtyř vystoupení vybojovali žáci ze třídy
II.S ( V. Rohlena, L. Jiruf, M. Nakvetauri, M.
Strnad, D. Štancl, J. Zítka) krásné 2. místo.
Všem soutěžícím děkujeme za reprezentaci
školy a gratulujeme těm, kteří získali pódiová
umístění. Poděkování patří i vyučujícím, kteří
žáky na soutěž připravovali a byli oporou při
jejich výkonech.

29.4.2017 se učitelé a vychovatelé základní
školy speciální rozhodli udělat pro děti projektový den s názvem „Čarodějnická stezka“.
Vše se odehrávalo na chodbách a ve třídách
školy, atmosféra byla doplněna chodícími
nebo létajícími skutečnými čarodějnicemi,
které dohlížely na hladký průběh celého
letu... Všichni plnění úkolů na stanovištích
zvládli s přehledem a v cíli se potkali se samotnou čarodějnicí Pavlůzou, kde na ně čekala sladká odměna! Nakonec jsme si zatančili v tělocvičně se samotnými čarodějnicemi
a zazpívali jsme si společnou písničku.
V pátek 28. dubna 2017 se uskutečnil na atletickém stadionu v Ústí nad Orlicí jubilejní
20. ročník jarního běhu „O pohár Václava
Čevony“. Závody, které uspořádal Dům dětí
a mládeže DUHA společně se Základní školou
Komenského Ústí nad Orlicí, bohužel kazilo
velmi chladné počasí. I přes velkou nepřízeň
počasí se závodů zúčastnilo celkem 147 závodníků, mezi nimi bylo 8 zástupců naší školy
– Martin Janó, Václav Aliger, Dominik Červeňák, Lucie Růžičková, Růžena Demesterová,
Marie Nešporová, Simona Kroulíková a Miloslav Synek. Všem sportovcům děkujeme za
vzornou reprezentaci školy.
V dubnu se naši žáci účastnili také dopravní
soutěže nebo sportovních akcí pořádaných
sportovním oddílem UNO.
Pedagogové školy

Jak vařit zdravé obědy ve školních jídelnách? Poradí MAP Orlicko
Ne, že by se v MAPu přímo vařilo, ale na
předposlední prázdninové úterý, 22. srpna
2017, jsme připravili Kulatý stůl Zdravá výživa
pro školáky. Paní PharmDr. Slimáková bude
odpovídat na otázky typu „Proč je třeba zdravě jíst? Jak výživa ovlivňuje zdraví, chování
i školní výsledky dětí?“
A co se dělo v květnu? 23.5. proběhl Kulatý stůl Specifika žáka ze sociálně vyloučené
lokality pod vedením paní Ivety Millerové
a pana Jana Kudryho z Agentury pro sociální začleňování, které doplnili Pavel a Gabriel
Oláhovi, školní asistenti. Pokračoval seriál
Otevřených hodin. 5.5. to byla Angličtina pomocí on-line jazykových kurzů, 23.5. Matematika na I. stupni Hejného metodou, a 25.5.
Matematika metodou CLIL, tedy v angličtině.
Vše na ZŠ v Nádražní ulici v České Třebové. Více informací o připravovaných akcích

a možnostech přihlášení na jednotlivé akce
najdete na webu MAS ORLICKO a FB profilu
MAP Orlicko.
10.5. začal projekt pilotního zapojení do „Využití možností spolupráce relevantních aktérů vzdělávání“ , tedy do velmi otevřeného
prostoru pro spolupráci nejen mezi žáky, školami či rodiči. Do tohoto projektu se může zapojit každý – zaměstnavatelé, kteří potřebují
vychovat nový „dorost“, rodiče, kteří chtějí
podpořit dobrý nápad, nebo třeba šikovní
dědové a babičky, kteří dovedou uplést košík, paličkovat krajku nebo „jen“ hezky vyprávět, a rádi by své znalosti, zkušenosti, zážitky
a dovednosti předali dál.
Čtěte náš web www.maporlicko.cz nebo
www.facebook.com/MAP.Orlicko.
Hezký den! Realizační tým MAP

www.ustinadorlici.cz

Z našich škol

Jubilejních 10 let partnerské spolupráce
V letošním roce jsme oslavili 10. výročí mezinárodní spolupráce mezi naší školou a základní školou Starý Wališov z Polska. Proto se
celá letošní návštěva žáků a učitelů z Polska
nesla ve slavnostním duchu. Po příjezdu čekalo na návštěvníky pohoštění a děti ze zájmových kroužků si pro ně připravily kulturní
představení. Po krátké přestávce následoval
další program, tentokráte se zaměřením nejen na rozvoj spolupráce a komunikace mezi
žáky, ale i na rozvoj jemné motoriky a prostorové představivosti. Děti pracovaly se stavebnicí GEOMAG a vytvářely nejrůznější stavby.
Některé pracovaly podle vlastní fantazie, jiné
se nechaly inspirovat známými budovami
z celého světa. A tak jsme po ukončení práce
mohli obdivovat mnoho domečků, hradů, či
robotů, ale našla se také Petřínská rozhledna,
nebo Eiffelova věž.
Po obědě a krátké přestávce na odpočinek se
žáci ve čtyřčlenných smíšených skupinách vydali na stopovanou v okolí školy a plnili vědomostní i sportovní úkoly. Nemohl chybět ani
„test“ z mezinárodních znalostí, jízda zručnosti na koloběžkách či poznávání státních
symbolů. Protože návštěva z Polska s sebou
přivezla i pěkné počasí, celý program se báječně vydařil a všichni si den plný zajímavých
zážitků užili a budou na něj jistě dlouho vzpomínat.
Mgr. Monika Ehrenbergerová
Vystoupení ke Dni matek
Žáci z hudebního, tanečního a dramatického
kroužku nacvičili pro své maminky a babičky
pásmo k oslavě jejich svátku. Celé představení v pondělí dne 15. května neslo název –
„Reportáž ze světa zvířat“. Děti během hodinového odpoledního vystoupení informovaly
o aktualitách z přírodní říše.
Hlásily zprávy z kultury a společnosti, ze
sportu i z počasí, samozřejmě nemohl chybět
večerníček, ani příběh s poučením. Každou
reportáž vtipně doplnily tancem či písní a na
závěr za zvuků písně „Jsi moje máma“ rozdaly
svým maminkám a babičkám barevná srdíčka
s přáním. Maminky byly dojaté a v mnoha
případech se neubránily slzám. Jsme rádi, že
jsme mohli udělat maminkám radost, a zároveň slibujeme, že jim tu radost budeme dělat
stále a ne jen jeden den v roce.
Mgr. Monika Ehrenbergerová
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Základní umělecká škola Jar. Kociana

Třídní hudební besídka žáků hudebního
oboru p. uč. Miroslava Němce – klavír
pá 2.6. | 16.30 hodin | koncertní sál
Den dětí – vystoupení pěvecké třídy Hany
Bauerové
ne 4.6. | 14.00 hodin | Měšťanský pivovar
Hylváty
Tančíme v Malé scéně
ne 4.6. | 18.00 hodin
Komponovaný večer tance
„Špiníci“
so 10.6. | 15.00 hodin | učebna LDO
Představení literárně-dramatického oboru
Třídní hudební besídka žáků hudebního
oboru
p. uč. Pavla Vašíčka – pozoun
p. uč. Petra Kubového – trubka
út 13.6. | 17.00 hodin | koncertní sál
Třídní hudební besídka žáků hudebního
oboru p. uč. Miluše Barvínkové – housle

st 14.6. | 16.00 hodin | koncertní sál
Koncert pěveckého sboru Vox coloris
čt 15.6. | 18.00 hodin | koncertní sál
Třídní hudební besídka žáků hudebního
oboru p. uč. Josefa Kněžka – flétny
pá 16.6. | 15.30 hodin | koncertní sál
Koncert Komorního orchestru Jaroslava Kociana
Sólo Hana Jasanská – housle
ne 18.6. | 18.00 hodin | Roškotovo divadlo
Třídní hudební besídka žáků hudebního
oboru p. uč. Hany Bauerové – zpěv
po 19.6. | 17.00 hodin | koncertní sál
Setkání s absolventy
út 20.6. | 18.00 hodin | koncertní sál
Slavnostní předání vysvědčení absolventům
Třídní hudební besídka žáků hudebního
oboru
p. uč. Jany Ženkové – zpěv
p. uč. Nicol Krištofové – zpěv
st 21.6. | 17.00 hodin | koncertní sál
Slavnost mezi sloupy – závěrečný koncert
ZUŠ
čt 22.6. | 17.00 hodin | prostory před budovou školy

Zprávičky ze Stacionáře

SPMP Ústí nad Orlicí a Žampach pořádaly
společný výlet na Karlštejn, kde nás čekala
prohlídka hradu a jeho okolí. Počasí nám docela přálo, a tak se výlet pro naše uživatele
vydařil. 4.5. pořádalo ČHSO III. regionální hry
Speciální olympiády 2017 v Brně, kde jsme se
umístili takto:
M. Hamřík 1. místo v běhu na 50 m a 4. místo
v hodu míčkem
F. Heinige 3. místo v běhu na 100 m a 4. místo
ve skoku do dálky
P. Horáková 4. místo v běhu na 50 m a 4. místo v hodu míčkem
N. Harapátová a J. Krejsa sportovali v přizpůsobených sportech, a také si přivezli medaile.
Společně se Stacionářem v České Třebové
jsme se vydali na výlet do Losin. Vláček nám
sponzoroval KÚ Pardubice. V Losinách jsme

si prohlédli zámek, výrobu ručního papíru
a prošli jsme se krásným zámeckým parkem.
Připravujeme společně s Tepvosem v Ústí
nad Orlicí už 6. ročník v plavání pro osoby
s mentálním postižením pod názvem ,,Plaveme pro dobrou věc.“
Také se našim příznivcům představíme na
Městě v pohybu novým vystoupením.
H. Zastoupilová, DiS., vedoucí služby
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Základní škola Ústí nad Orlicí,
Školní 75

Sociální / zdravotní

Senior klub Ústí nad Orlicí

slaví 10 let

[6]

Turnaj v bowlingu v Radavě
10.6. | 9.30 hodin | sraz
V rámci Města v pohybu se uskuteční tradiční
společný turnaj v bowlingu seniorů v Radavě
se seniory z Bystřice Kladské. Sraz v 9,30 hodin na místě. Jedno družstvo bude vyčleněno pro pokročilé hráče. Dráhy a občerstvení
zajištěno, nápoje si hradí každý sám. Závazné
přihlášky se přijímají 30.5. a 6.6 ve „Sladkovně“ od 10.00 hodin do 12.00 hodin do počtu
18 členů. Platba evidenčního poplatku 20,Kč při přihlášení, akce pouze pro členy klubu.
Zajišťuje JUDr. Ešpandr.
Akademie volného času
st 14.6. | 18.00 hodin
Ve spolupráci s Městskou knihovnou zveme
na přednášku Jana Hrubeckého “ Méně známé aspekty atentátu na Heydricha“. Vstup
volný, akci zajišťuje Mgr. Štěchová.
Celodenní zájezd do Pardubic
čt 15.6. | různé
Celodenní poznávací zájezd do Pardubic,
plavba na parníku „Arnošt“, prohlídka hradu „Kunětická hora“. /Od 10 do 12 hodin prohlídka hradu, 12-15 hodin - volno na procházku, nákupy a oběd, 15-17 hodin - plavba
parníkem/. Závazné přihlášky se přijímají
6.6. a 13.6. ve „Sladkovně“ od 10.00 hodin
do 12.00 hodin. Platba při přihlášení. Členové mají přednost, člen „Senior klubu“ hradí
240,- Kč, jako náhradník nečlen 340,- Kč,
neobyvatel Ústí nad Orlicí 400,- Kč. V ceně
doprava, vstup na parník a do hradu. Před-

pokládaný návrat po 18.00 hodině. Akci zajišťuje JUDr. Králík a Mgr. Štěchová.
Odjezdy autobusu: Hylváty – brána f. Zářecký
7.30 hodin, Benzina pod Duklou 7.40 hodin,
Babyka 7.45 hodin, Autobusové nádraží 7.50
hodin, Tvardkova 7.55 hodin, Penzion 8.00
hodin
Cyklovýlet do Chocně
čt 22.6. | 13.30 hodin
Zveme všechny příznivce cyklistiky, nejen
členy Senior klubu. Sraz ve 13,30 hodin na
parkovišti Lidlu, pohybovat se budeme většinou po cyklostezkách. Občerstvení „ u Pildy“
v Klopotech. Předpokládaný návrat po 17.00
hodině. Akci zajišťuje JUDr Králík.
Odpolední vycházka
čt 22.6. | různé
Odpolední vycházka přes „Kubinčák“ do Říček a do Klopot. Pro ty, kteří již moc nedojdou je možnost jet autobusem na odbočku
do Klopot. Všichni zpět vlakem. Délka pěší
trasy cca. 6 km, zkrácená trasa do 2 km z kopce. Občerstvení možno v Klopotech „ u Pildy“.
Pěší sraz ve 12.15 hodin „U Malinů“. Ostatní
na autobusovém nádraží ve 13.35 hodin,
odjezd 13.45 hodin. U hospody v Klopotech
se sejdeme po 14.hodině. Odjezd z Bezpráví
17.37 hodin, vlak pro členy SK zdarma. Akci
zajišťuje p. Rabová - skupina autobusem
a Mgr.Štěchová - pěší.
Mimořádné – NOVĚ - zařazujeme na červenec:
Senior kino
st 12.7. | 14.30 hodin
Ve spolupráci s Klubcentrem Vás zveme na
FR./Kanada/ČR film-drama „ Z Paříže do Paříže“. Kino se hraje v Kině Máj od 14.30 hodin.
Vstupné 40,- Kč pro člena SK. Přihlášky se přijímají 6.6. a 13.6.2017 ve Sladkovně od 10.00
do 12.00 hodin, nelze chodit bez přihlášení
– v kině lístky neprodáváme! Akci zajišťuje p.
Šlegrová.

Odpolední výlet do Polska
čt 13.7. | různé
Odpolední výlet na grilovaného pstruha do
Polska na rybárnu Kamenčik- /Gospodarstwo
Rybne – Żubr Kamieńczyk/, zejména pro ty,
kteří zůstávají doma. Zveme všechny, kteří
nejedou na dovolenou na odpolední výlet,
kde se nikde nemusí chodit, do krásného
prostředí rybníků. Možno si zdarma i zarybařit. Závazné přihlášky se přijímají do počtu
39 osob 6.6. a 13.6.2017 ve „Sladkovně“ od
10.00 do 12.00 hodin. Člen „Senior klubu“
hradí příspěvek na dopravu 70,- Kč, nečlen
90,. Kč, neobyvatel 110,-Kč. Předpokládaný návrat kolem 19.00 hodiny. Akci zajišťuje JUDr. Ešpandr a p. Ešpandrová. /Porce
pstruha stojí cca 120,-Kč, dle velikosti + přílohy, možno platit v korunách./
Odjezd dle jízdního řádu: Hylváty – brána f.
Zářecký 14.05 hodin, Benzina pod Duklou
14.10 hodin., Babyka 14.15 hodin, Autobusové nádraží 14.20 hodin, Tvardkova 14.25
hodin, Penzion 14.30 hodin, Černovír rozcestí
14.35 hodin
UPOZORNĚNÍ: V měsíci červenci není služba
na Sladkovně, jsou prázdniny. První služba je
1.srpna 2017 s prodejem akcí na srpen.
Současně žádáme členy, kteří mají možnost
a zájem o zasílání aktuálních informací na
e-mail, aby adresy nahlásili službě a budou
zařazeni do seznamu.
Výbor SK přeje členům a všem občanům
krásné slunečné léto.
KONTAKTY NA SK: p. Šamšulová 722475129,
JUDr. Králík 722475132,
p. Šlegrová 7777736315,
Mgr. Štěchová 731601548,
p. Rabová 734188853, JUDr. Ešpandr
734398390, p. Ešpandrová 734188855.
Těšíme se na Vaši účast!
Za výbor „Senior klubu“
JUDr. Zdeněk Ešpandr

Projekt rozvoje a podpory sociální práce zahájen
K datu 1.5.2017 zahájilo Město Ústí nad
Orlicí realizaci projektu „Zkvalitnění výkonu sociální práce Města Ústí nad Orlicí, CZ
.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000819, spolufinancovaného z Operačního programu Zaměstnanost v rámci Prioritní osy 2: Sociální
začleňování a boj s chudobou Evropského
sociálního fondu a rovněž ze státního rozpočtu České republiky. Ve svých klíčových
6/ 2017

aktivitách podpora směřuje k posílení a prohloubení profesních kompetencí zaměstnanců veřejné správy, kteří se věnují rodinné, zdravotní a sociální problematice s cílem
zajištění výkonu kvalitní standardizované
přímé sociální práce. Podpora bude zacílena
na samotné odborné vzdělávání pracovníků
v tematických oblastech, rozvoj mezirezortní spolupráce prostřednictvím tzv. síťování,

a supervizní podporu. V důsledku realizace
projektu je očekáváno výrazné zvýšení kvality výkonu sociální práce v rámci její standardizace a dále její zefektivnění ve vazbě ke
konkrétním osobám ohroženým sociálním
vyloučením či přímo sociálně vyloučeným.
Odbor sociálních služeb Města
Ústí nad Orlicí
www.ustinadorlici.cz

Sociální / zdravotní

Senior doprava ČČK - TAXÍK MAXÍK
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
PRODLOUŽENÁ PRACOVNÍ DOBA V PONDĚLÍ
A VE STŘEDU DO 18,00 HODIN
(v období letního času)
Permanentky jsou k dostání na ČČK - Kopeckého 840 a nově v Nákupním centru NOVÁ
LOUŽE - provozovna čistírny.
Senior doprava ČČK je provozována za podpory Města Ústí nad Orlicí, Pardubického kraje a Nadace Charty 77.
TAXÍK MAXÍK - hromadný svoz
Oblastní spolek Českého červeného kříže
Ústí nad Orlicí ve spolupráci s Městem Ústí
nad Orlicí připravil rozšíření služby Senior
dopravy ČČK - Taxík Maxík o hromadné svozy. Službu hromadných svozů mohou využít
stávající i noví klienti Senior dopravy ČČK (senioři a osoby zdravotně oslabené). Hromadný svoz bude realizován ve zkušebním režimu
ve dnech pondělí, středa a pátek. Taxík Maxík jezdí pevné trasy s předem stanovenými
zastávkami pro nástup a výstup, ve stanovených časech viz. tabulka níže.
Službu je nutné předem opět objednat na telefonním čísle 774 412 117 (především z důvodů omezené kapacity sedadel ve vozidle).
Úhradu za dopravu lze provést buď v hotovosti za konkrétní jízdu - cena je stanovena na
20,- Kč za jízdu nebo na základě zakoupené
permanentky Senior dopravy ČČK (kde bude
odečteno jedno políčko - za cestu tam i zpět).
Služba vznikla díky Nadaci Charty 77 a Městu
Ústí nad Orlicí.
DUKLA 	 13.00 hodin
prodejna potravin
MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 13.10 hodin
Katastrální úřad
DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
Na Pláni 13.15 hodin
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(parkoviště mezi domy 1434 a 1501)
OBCHODNÍ ZÓNA 13.25 hodin
ulice Cihlářská a Letohradská
HŘBITOV 13.30 hodin
Parkoviště u hřbitova
MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 13.40 hodin
Katastrální úřad
HŘBITOV 14.10 hodin
Parkoviště u hřbitova
OBCHODNÍ ZÓNA 14.15 hodin
ulice Cihlářská a Letohradská
MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 14.25 hodin
Katastrální úřad
DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
Na Pláni 14.35 hodin
(parkoviště mezi domy 1434 a 1501)
DUKLA 14.45 hodin
prodejna potravin
CENTRUM PRO ŽIVOT: vzdělávací, relaxační
a volnočasové centrum pro seniory a nejen
pro ně, akce jsou určeny široké veřejnosti.
Není-li uvedeno jinak, konají se akce v budově OS ČČK Ústí n.O., Kopeckého 840
Pod lesem
1.-30.6. | 8.00-15.30 hodin
Výstava obrazů dětí z MŠ Pod lesem, vstupné
zdarma
Komentovaná prohlídka Květné zahrady,
Kroměříž
3.6. | výlet
Pojeďte s námi navštívit krásné Květné zahrady v Kroměříži doprovozené o komentovanou prohlídku. Kroměřížská Květná zahrada,
známá též pod názvem Libosad, patří mezi
nejvýznamnější zahradní díla v celosvětovém
měřítku. Jde o přechod od pozdně renesančních italských zahrad k zahradám barokně
klasicistním francouzského typu, jako je například ta ve Versailles. Dnes patří Květná
zahrada v celosvětovém měřítku mezi nejvýznamnější zahradní díla.
Návštěvníci výletu si mohou zvolit individuální program - návštěvu reprezentačních
sálů, zámeckou obrazárnu…
Přihlásit se můžete na tel. 775 765 659 nebo
každé pondělí od 8.00 do 15.30 hodin na
ČČK, kde se provádí úhrada za výlet
Čas odjezdu: 7.30 hodin, místo odjezdu: autobusové nádraží Ústí nad Orlicí, cena: 180,Kč člen ČK/děti, 200,- Kč ostatní
Cena výletu obsahuje dopravu, (člen ČK má
navíc v ceně výletu zahrnutou vstupenku do
Květné zahrady)
Na místě se hradí vstupné dle svého individuálního programu:

Např. Květná zahrada 120,- Kč dospělí, 80,- Kč
snížené, Reprezentační sály 150,- Kč dospělí,
110,- Kč snížené
Zámecká obrazárna 90,- kč dospělí, 60,- Kč
snížené. Snížené děti 6 - 18 let , studenti do
26 let, senioři nad 65 let, držitelé průkazu
ZTP nad 18 let.
Tajný výlet
13.6. | pěší, cyklo, vlak
Možnost výběru pěšky, cyklo nebo vlak všichni mají společný cíl. Místo a čas srazu:
pěší - sraz před budovou OS ČČK 12.30 hodin, vedoucí pěší paní Urbanová Zdena, cyklo - sraz před budovou OS ČČK 13.30 hodin,
vedoucí cyklo pan Preclík Ivo, vlak - sraz před
budovou hlavního vlakového nádraží 14.00
hodin, vedoucí vlak paní Lukesová Miloslava.
S sebou: oblečení do přírody, drobné peníze
na vlak. Drobné občerstvení zajištěno.
Pečeme, vaříme – Bratislavský moučník
15.6. | 9.00 hodin
Přijďte se naučit upéct a ochutnat Bratislavský moučník od paní Hejdové, vstupné zdarma
Výlet Polsko – Kudowa Zdroj
20.6. | 8.00 hodin | odjezd
Přihlásit se můžete na tel. 775 765 659 nebo
každé pondělí od 8.00 do 15.30 hodin na
ČČK, kde se provádí úhradu za výlet,
návrat okolo 15 hodiny - zastávka v Náchodě.
Čas odjezdu: 8.00 hodin, místo odjezdu: autobusové nádraží Ústí nad Orlicí,
cena: 120,- Kč člen ČK, 150,- Kč ostatní.
Šmoulí den – zábavný den pro děti
22.6. | 9.30-17.00 hodin
Soutěže, zábava pro děti, opékání, zahrada u budovy OS ČČK, ÚO, Kopeckého 840.
V případě špatného počasí se akce uskuteční
v prostorách budovy OS ČČK, vstupné zdarma
Zahradní posezení
29.6. | 16.00 hodin
Vítání prázdnin, občerstvení, zábava, příjemné posezení na zahradě OS ČČK, ÚO, Kopeckého 840. V případě špatného počasí se akce
koná v prostorách budovy OS ČČK
PRAVIDELNÉ AKCE
KAVÁRNIČKA - centrum setkávání: každý
čtvrtek od 9,00 do 15,30 hodin - přijďte si
popovídat se svými přáteli do Společenského
centra ČČK (společenské hry)
pokračování na str. 8
www.ustinadorlici.cz
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Český červený kříž

Sociální / zdravotní

pokračování ze str. 7
Dne 8. června 2017 bude centrum setkávání
uzavřeno - děkujeme za pochopení
SNOEZELEN - relaxační, multismyslová místnost, bližší informace a objednání na tel. 775
765 659, vstupné 30,- Kč za 1 hodinu/osoba
Bližší informace o akcích Centra pro život na
www.cckuo.cz
Změna programu Centra pro život vyhrazena
KAVÁRNIČKA V DOMOVĚ DŮCHODCŮ: otevřeno každý den kromě pondělí od 13.00 do
16.00 hodin
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Svaz postižených civilizačními
chorobami, základní organizace Ústí n.O.
Pozvánka na odpolední vycházku – kdy: pátek 9. června, sraz u Lídlu ve 13.30 hod.,
směr: Wolkerovo údolí, Dukla, Hylváty. Cíl:
Bike Hospoda U Kočáka – Hylváty. Rezervace
na 15.00 hod.
Pozvánka na poznávací zájezd: Hrad Veveří – prohlídka, Brněnská přehrada – plavba
parníkem
Kdy: středa 14. června 2017, odjezd: Tvardkova v 7.00 hod.
(Hylváty v 6.45 hod., Dukla v 6.50 hod., Družba 6.55 hod., Tvardkova v 7.00 hod., nádraží
ČSAD v 7.05 hod.)
Cena: 300 Kč člen, 340 Kč nečlen
Přihlášky a platba každý 1. a 2. čtvrtek v měsíci od 10 hod. – 11.30 hod. v Klubu důchodců – Sladkovně nebo telefonicky na č. 737
378 815.
Na Vaši účast se těší členové výboru ZO SPCCH.

PRO DĚTI
PŘÍMĚSTKÉ TÁBORY pro děti ve věku od 7
do 12 let
I. turnus 10. - 14. července 2017, Ústí nad
Orlicí
II. turnus 21. - 25. srpna 2017, Ústí nad Orlicí
Bližší informace a přihlášení na Oblastním
spolku ČČK Ústí nad Orlicí, Kopeckého 840,
tel. 775 765 659 nebo ustinadorlici@cervenykriz.eu, www.cckuo.cz
OSTATNÍ AKCE
BAZAR OŠACENÍ - SECOND HAND
Bazar dětského a dospělého ošacení - 12. 6.
2017 od 9.00 do 15.30 - zahrada ČČK

Čistírna, prádelna, opravna obuvi, prodej
úklidových prostředků v nákupním centru
NOVÁ LOUŽE
PROVOZNÍ DOBA: pondělí - pátek od 14.00
do 18.00 hodin
MINI HOTEL NOVÁ LOUŽE
Přijede Vám návštěva a nevíte, kde přenocují, nabízíme vám krátkodobé ubytování
ve dvoulůžkových a čtyřlůžkových pokojích
s vlastním sociálním zařízením, TV, internetem. Bližší informace a objednání ubytování
na tel.: 775 765 659

Pečovatelská služba informuje
Nezvládnete-li již bydlet ve svém bytě, můžete si podat žádost do bytu zvláštního určení nebo do bytu bývalého penzionu. Tyto
byty Vám prodlouží žít v domácím prostředí
a oddálí odchod do pobytové služby. Výhodou těchto bytů je lepší dostupnost pečovatelek, výtahy, některé byty jsou bezbariérové
a slouží pro bydlení jednotlivců ale i manželských dvojic (velikost bytu 0+1, 1+1, 1+2).
Režim v těchto bytech je stejný, obyvatelé se
řídí domovním řádem.
Činnosti, které Vám můžeme nabídnout i několikrát denně, jsou tyto: pomoc s osobní
hygienou (na lůžku, ve sprše), oblékáním,
svlékáním. Dále Vám zajistíme vyzvednutí
lékařského receptu, pochůzky na úřady, poštu atd. Provedeme běžný úklid domácnosti

či nákup. V případě potřeby zajistíme dovoz
oběda, popřípadě jeho podání – s možností dietní stravy. Tento dovoz je vždy spojen
s kontrolou Vaší osoby.
Provozní doba Pečovatelské služby je do
20:00 hod., což umožňuje zajistit Vám péči
nejen v dopoledních ale i v odpoledních a večerních hodinách.
Bližší informace Vám poskytnou sociální pracovnice:
Pro bývalý penzion: Bc. Romana Kalousková,
736 503 570, socialni.csp@csp-uo.cz
Pro terén a byty zvláštního určení:
Bc. Markéta Gmuzdková, 736 503 571,
socialni.teren@csp-uo.cz
Kaválková Lucie, DiS.
vedoucí PS

Domácí péče se nemusíte bát – Charita vám pomůže

Oblastní charita Ústí n.O. nabízí zapůjčení
kompenzačních pomůcek
Řada lidí doma pečuje o své blízké, jenž
se potýkají s různými zdravotními problémy, které přináší věk, nemoce nebo úrazy.
Je to dlouhodobá a náročná služba, jeden
z ušlechtilých činů, které můžeme udělat pro
své blízké - umožnit jim, pokud je to možné,
aby mohli i v nemoci setrvat doma. Domov
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se nedá ničím nahradit, a právě pobyt v rodinném prostředí přináší pacientům větší
jistotu, pocit bezpečí, často i zlepšení jejich
zdravotního stavu.
Charita domácí péči podporuje. Jedním ze
způsobů je zapůjčení kompenzačních pomůcek jako např. polohovací elektrické postele,
antidekubitní matrace, chodítka, invalidní
vozíky, toaletní židle, sedačky na vanu nebo
WC atd. Tyto pomůcky usnadňují pohyb
a obsluhu nejen pacientovi, ale zejména rodině, která o něj pečuje. Za pomůcky se platí
půjčovné dle aktuálního ceníku. Smlouva se
uzavírá na 30 dní, ale pomůcku můžete mít
půjčenou tak dlouho, jak je potřeba, třeba
i několik let. Dopravu pomůcek Charita nezajišťuje, ve výjimečných případech je ale mož-

né se na odvozu domluvit. Oblastní charita
UO má v okrese tři půjčovny, kde ročně obslouží kolem 800 klientů. Půjčovnu v Ústí n.O.
využilo loni 160 lidí z Ústí n.O. a nejbližšího
okolí. Zavolejte, rádi vám sdělíme potřebné
informace, nebo je najdete na www.uo.charita.cz
Ústí nad Orlicí: ul. 17. listopadu 69,
tel. 731 402 314,
e-mail: pujcovna.uo@uo.hk.caritas.cz
Letohrad: Na Kopečku 356, tel. 731 598 830,
e-mail: pujcovna.let@uo.hk.caritas.cz
Lanškroun: Havlíčkova 1129,
tel. 733 611 556,
e-mail: pujcovna.lan@uo.hk.caritas.cz
www.ustinadorlici.cz

Sociální / zdravotní

Jarní rekondice
Rosky Ústí nad Orlicí

Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje,
o. p. s., detašované pracoviště Ústí n.O.

Členové organizace Roska Ústí nad Orlicí se
po dlouhé zimě těšili na jarní rekondici v termínu 22. – 28. 4.2017. Do penzionu Pastviny
na Pastvinské přehradě se sjelo 20 účastníků
z celého pardubického kraje. Opět byl připraven bohatý program. Dopolední i odpolední cvičení zaměřené na správné dýchání,
protahování, posilování celého těla, ale také
relaxaci a doplněné masážemi bylo jako vždy
stěžejním bodem pobytu. Z přednášek byly
zajímavé „Sebeléčba bez chemie“, „Ženy
Karla IV“, cestování „Po Nepálu“ i povídání
člena horské služby. Nechybělo vyprávění
o dokonalosti přírody, o bylinkářství, využití
bylinek jako léku a také v kuchyni. Již tradičně si všichni zazpívali a zdatnější i zatančili při
rozlučkovém hudebním večeru. I když nám
počasí nepřálo, rekondice proběhla v příjemné a veselé náladě a už se těšíme, co nám přinese léto a pro další zájemce již připravovaná
rekondice v září letošního roku. 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

NABÍZÍ TYTO SLUŽBY:
Sociální rehabilitace: Jste senior nebo osoba
se zdravotním postižením a chcete umět pracovat na počítači?
Dostal/a jste tablet a nevíte, jak ho ovládat?
Přejete si komunikovat s blízkými přes e-mailovou poštu a nevíte jak na to?
Pracovníci Vás proškolí v požadované oblasti,
pomohou Vám pochopit výpočetní techniku.
Projdou s Vámi základní obsluhu počítače/
tabletu, provedou Vás krásami internetu,
naučíte se ovládat základní programy jako
je Microsoft Word, Excel nebo Power-Point
a mnoho dalšího podle Vašich potřeb.
Naším cílem je zapojit seniory a zdravotně
postižené do běžného života. Služba je poskytována ZDARMA.

Stomatologická pohotovost
3. – 4.6. – MUDr. Dana Polzerová,
Třebovská 140, ÚO, tel.: 465 524 087
10. – 11.6. – MUDr. Jana Ráčková,
Vrbenského 1075, ÚO, tel.: 465 524 127
17. – 18.6. – MUDr. Jiří Richter,
D. Libchavy 278, tel.: 465 582 058
24. – 25.6. – MDDr. Monika Sigmundová,
F.V. Krejčího 405, ČT, tel.: 465 534 555

Osobní asistence
Poskytováním této služby se snažíme, v co
největší míře umožnit zdravotně postiženým
občanům, dětem a seniorům žít soběstačný
a plnohodnotný život v jejich přirozeném
prostředí. Za pomoci osobních asistentů se
mohou realizovat v osobním, společenském
a případně i pracovním životě. Osobní asis-

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. Můžete se na nás
také obrátit při sepisování žádostí, námitek,
odvolání a s vyplňováním formulářů. Naše
pomoc také spočívá v podpoře při hledání
vhodného pracovního místa a při sepisování
strukturovaného životopisu. Při řešení situace vám bude umožněna práce na počítači,
využití scanneru, tiskárny a telefonu. Neváhejte se na nás obrátit.
Kde nás najdete: Čs. armády 1181 (vysoká
budova Rieter – 3. podlaží), ÚO,
tel: 465 525 324, 775 693 985, 775 693 983
web: www.czp-pk.cz

Mladí zdravotníci soutěžili na Kociánce
Oblastní spolek ČČK Ústí n.O. připravil na 9.
května soutěž v poskytování první pomoci,
která se uskutečnila na veřejném prostranství Kociánka v Ústí n.O. Soutěže se účastnilo
celkem dvanáct družstev z jednotlivých ZŠ
okresu Ústí n.O.
Pro děti bylo připraveno několik soutěžních
stanovišť, kde musely prokázat své znalosti
z první pomoci při ošetření různých poranění
- tržná rána na ruce, cizí těleso v dlani - střep,
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zástava dechu a krevního oběhu, zavřená
zlomenina, pohmožděnina. Dále děti prokazovaly své znalosti z obvazové techniky, dopravy postižených a z dopravní výchovy.
Velké poděkování si zaslouží všichni soutěžící, pořadatelé a spolupořadatelé akce (SŠZS
Ústí nad Orlicí, ZŠ Komenského Ústí nad Orlicí, Městská policie Ústí nad Orlicí).
Soutěž se konala za podpory Ministerstva
zdravotnictví ČR a Města Ústí nad Orlicí.
www.ustinadorlici.cz
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Služba dále zahrnuje tyto činnosti: Nácvik
obsluhy běžných zařízení a spotřebičů, nácvik
péče o domácnost, nácvik péče o děti nebo
další členy domácnosti, nácvik samostatného pohybu, nácvik dovedností potřebných
k úředním úkonům, doprovody (na úřad, do
zaměstnání, k lékaři), nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky, nácvik efektivního
hledání pracovního místa a vystupování při
pracovním pohovoru, nácvik komunikačních
dovedností a práce s informacemi, nácvik
základů znakového jazyka, podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních
a kompenzačních pomůcek a informační
servis a zprostředkování dalších služeb.

tenti pomáhají uživatelům při zvládání každodenních běžných činností, jako je pomoc
v domácnosti, v práci, ve školách, v mateřských školkách, doprovody k lékaři, na
úřady, na nákupy a další, dle individuálních
požadavků uživatele. Hlavním cílem je větší
množství služeb pomáhajících občanům se
zdravotním postižením a seniorům při začleňování do společnosti a při řešení jejich
osobních problémů vyplývajících z jejich
handicapu a pomoci člověku se zdravotním
postižením zvládnout prostřednictvím osobního asistenta ty úkony, které by zvládal sám,
kdyby neměl postižení.
Osobní asistenci poskytujeme nepřetržitě,
občanům od 1 roku. Cena za službu je do 18
let- 60 Kč za hodinu, od 18 hodin a o víkendu
120 Kč za hodinu, od 18 let -70 Kč za hodinu,
od 18 hodin a o víkendu 130 Kč za hodinu.

Pro děti a mládež
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Mateřské centrum Medvídek

PROVOZNÍ DOBA:
Pondělí od 9:00 do 12:00 hod. – Volná herna
Pondělí od 16:00 do 18:00 hod.– Jóga pro
děti (od 16 hod), jóga pro dospělé (od 17
hod)
Úterý od 9:00 do 12:00 hod. - Nemluvňátka,
Nosíme a šátkujeme s Věrou
Středa od 9:00 do 10:00 hod. – Zpívánky
s Radkou a Mílou
od 10:00 do 12:00 hod. – Přednášky dle programu, volná herna
Čtvrtek od 9:00 do 12:00 hod. – Volná herna
od 10:00 do 10:30 hod. – Tvoření pro děti
s Miluškou
Pátek od 9:00 do 12:00 hod. - Volná herna
Pondělí - Pátek od 14:00 do 16:00 hod. Volná herna případně tvořivé odpoledne dle
programu
Kontakt: Míla Crhonková 605/774569, Katka Fišarová 605/965463, medvidekuo@seznam.cz, www.medvidekuo.cz, FB – Mateřské centrum Medvídek, Ústí nad Orlicí

Rodinné centrum Srdíčko

Za finanční podpory Města Ústí nad Orlicí,
Pardubického kraje, Konzumu
Každý pracovní den Vám po předchozí domluvě rády pohlídáme děti v Dětském klubu
Fialka.

út 6., 13., 20. a 27.6. | 9.00-12.00 hodin
Přijďte mezi nosící rodiče, kteří se schází pravidelně každé úterý. Objevte kouzlo nošení
dětí v šátcích a ergonomických nosítkách. Základní úvazy a informace o nošení vám podá
Věra.

Kavárnička
čt 1.6. | 9.00 hodin

Zpívánky s Radkou a Mílou
st 7., 14., 21. a 28.6. | 9.00-10.00 hodin

Tvoření pro děti s Miluškou
čt 1., 8., 15., 22. a 29.6. | 10.00-10.30 hodin
Přijďte s dětmi do Medvídka. Miluška Spíchalová si pro Vás každý týden připraví rozmanité tvoření.

Město v pohybu – Mírové náměstí
čt 8.6. a so 10.6. | od 15.00 hodin
Přijďte za námi na náměstí, kde budeme
zajišťovat výtvarné dílničky pro děti během
Města v pohybu.

Dětský den pro nejmenší
so 3.6. | 13.00-16.30 hodin
Zveme Vás na dětský den při akci Planeta
dinosaurů na Nové Louži. Pro nejmenší děti
budou před MC připravené jednoduché úkoly. Vstup zdarma.

Návštěva u hasičů
st 14.6. | 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.

Jóga pro děti a dospělé
po 5., 12., 19. a 26.6. | cvičení
Miluška Spíchalová s námi bude pravidelně
každé pondělí cvičit jógu. Od 16 hodin se těší
na děti od cca 2 let a od 17 hod na dospělé.
S sebou karimatku, volný oděv a pití, pro dítě
plyšovou hračku. Vstupné 40,- / lekce.
Nemluvňátka, kojenci, batolátka, nošení
a šátkování s Věrou

Hrátky s drátky I.
po 12.6. | 10.00 hodin
Hrátky s drátky II.
po 19.6. | 10.00 hodin

Pravidelné programy do 23.6., poté až do
konce srpna volná herna každou středu 9.00
– 12.00 hodin.
PROVOZNÍ DOBA: začátky programů cca
10.00-10.30 hodin, pobytné 30 Kč/1 dítě, 40
Kč/ více dětí, možnost měsíční permanentky
– 150 Kč/1 dítě, 200 Kč/více dětí
Po: 8.30 – 12.30 - Herna, výtvarná dílna (především) pro dospělé
St: 8.30 – 12.30 - Herna, prográmek pro děti
- zpívání a vyrábění
Pá: 8.30 – 12.30- Herna, baby angličtina
PONDĚLNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY (cena dle spotřeby materiálu):
6/ 2017

Odpolední programy (multifunkční sál, 1.
patro nebo Zambar, přízemí, vchod ze dvora):
Klub EXIT-pro mládež
každý pátek | 17.00-19.00 hodin
Kontakt: Martin Kalášek, tel.: 739 420 287
Klub deskových her s kavárnou
každý pátek | 18.00-24.00 hodin
Kontakt: Bc. Dan Dostrašil, tel.: 603 913 885
JEDNORÁZOVÉ AKCE
První pomoc malým dětem
st 14.6. | 10.00 hodin | herna RC
Lektorem semináře je Martin Kalášek

Těhotenství, porod, šestinedělí, šátkování
s Pavlínou
čt 29.6. | 10.00-12.00 hodin
Každý poslední čtvrtek v měsíci je pro vás
v MC připravená Pavlína Marešová, která
Vám zodpoví Vaše dotazy ohledně těhotenství, přípravy k porodu, bezplenkové komunikační metody, šátkování a všeho, co Vás
kolem daného období ženy zajímá.

TÁTA Fest
ne 18.6. | 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
Pitný režim
po 19.6. | 10.00 hodin | herna RC
Beseda se zdravotníkem Martinem Kaláškem
Dámská jízda
po 19.6. | 20.00 hodin | Zambar
KONTAKT: Mgr. Marcela 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

www.ustinadorlici.cz

STŘEDNÍ
ŠKOLA
UMĚLECKO
PRŮMYSLOVÁ
ÚSTÍ NAD ORLICÍ
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SPORTOVNÍ SOUTĚŽE PRO VEŘEJNOST

v rámci akce Město v pohybu – týden dobré pohody 2017

Úterý 6.6.2017
FIT RODINA - ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI A RODIČE
Místo:
fotbalový stadion – umělá tráva, u tenisových kurtů
Čas:
od 14:30 - 17:00 hodin
Disciplíny:
10 stanovišť, na kterých si děti s rodiči prověří svoji
zdatnost herní formou v běhu, hodu, skoku, orientaci
a dalších činnostech
Kategorie:
FIT rodina dvojice dítě (3 – 12 let), zástupce rodiny
( nad 18 let)
Kamarád I 	
- dvojice 6 – 8 let (CH, D, smíšené dvojice)
Kamarád II
- dvojice 9 – 12 let (CH, D,smíšené dvojice)
Na všech stanovištích čekají na děti sladké odměny.
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Úterý 6.6.2017
NOHEJBALOVÝ TURNAJ PRO VEŘEJNOST
Místo:
antukové volejbalové kurty TJ Sokol Ústí nad Orlicí
Čas:
16:00 hodin
Prezence:
15:00 – 15:45 hod.
Turnaj je určen především rekreačním hráčům z řad široké veřejnosti.
Další informace:
- hraje se dle pravidel ČNS na tři dopady
- hrací systém bude upřesněn na místě dle počtu účastníků
- zajištěno občerstvení, šatny
Předběžné přihlášky zasílejte prosím na email „nerezauto@seznam.cz“
Středa 7.6.2017
ORIENTAČNÍ BĚH PRO VEŘEJNOST
Místo:
start ve Wolkrově údolí
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)
Závod je určen široké veřejnosti.
Středa 7.6.2017
TENISOVÝ TURNAJ DVOJIC
Místo:
tenisové kurty TK Ústí nad Orlicí
Prezence:
15:00 – 15:30 hod. před bufetem
Zahájení
turnaje: 16:00 hod.
Kategorie I.
15 – 45 let
Kategorie II.
nad 45 let
Herní systém: čtyřhra (složení dvojic libovolné)
Turnaj je určen hráčům z řad široké veřejnosti.
Další informace: vhodná obuv na tenisové dvorce,
materiální zabezpečení – míčky poskytne tenisový klub
Čtvrtek 8.6.2017
VOLEJBALOVÝ TURNAJ
Místo:
antukové volejbalové kurty TJ Sokol Ústí nad Orlicí
Čas:
16:00 hodin
Prezence:
15:30 hod.
Startují:
smíšená 6členná družstva, na hřišti vždy nejméně 2 ženy
Turnaj je určen především rekreačním hráčům z řad široké veřejnosti.
Další informace: v případě nepříznivého počasí se turnaj odehraje v sokolovně
(tělocvičně gymnázia)
Přihlášky:
do 6.6. na email pavelkittlitz@seznam.cz
Pátek 9.6.2017
BEACH VOLEJBALOVÝ TURNAJ
Místo:
beach volejbalové kurty TJ Sokol Hylváty
Čas:
15:00 hodin
Prezence:
14:30 – 14:50 hod.
Startují:
smíšené dvojice starší 18 let.
Turnaj je určen především rekreačním hráčům z řad široké veřejnosti.
6/ 2017

NA KOLE DĚTEM
Regionem Orlických hor a Podorlicka projede cyklotour na pomoc dětem – přidejte se také!
Veřejná cyklotour NA KOLE DĚTEM napříč celou Českou republikou, v čele pelotonu s Josefem Zimovčákem na jeho vysokém
kole, zamíří letos i do destinace Orlických hor a Podorlicka.
Odehrají se zde celkem tři z deseti etap této charitativní tour na
pomoc onkologicky nemocným dětem, která proběhne již osmým rokem. Cyklisty z celé republiky společně s řadou dalších
známých osobností přivítá v termínu od 3. - 6. června 2017 hned
několik zdejších obcí a měst, od Deštného v Orlických horách
přes Rychnov nad Kněžnou, Ústí nad Orlicí až po Českou Třebovou a Lanškroun. Do společné cyklojízdy se můžete zapojit také,
na část trasy, jednu etapu či si projet celý region, anebo peloton
přivítat v některém z míst jeho zastávek či dojezdů! V Ústí nad
Orlicí se peloton zastaví 5. června u Hernychovy vily v 14.15
hodin.
5. ETAPA: pondělí 5. června 2017 – Rychnov n. Kn. – Česká Třebová (109 km)
Rychnov n. Kn. (8.00h Letovisko Studánka) – Rokytnice v Orl. h.
(9.15h ZŠ Školní ulice) – Bartošovice v Orl. h. - Klášterec nad Orlicí (11.15h fotbalové hřiště u ZŠ Masarykova) – Pastviny (hráz)
– Žamberk (12.30 Masarykovo náměstí) – Lukavice – Letohrad
(13.00h Václavské náměstí) – cyklostezka údolím Tiché Orlice –
Ústí n. O. (14.15h Městské muzeum-Hernychova vila) – Litomyšl (15.45h Smetanovo náměstí) – Česká Třebová (17.00h Staré
náměstí)
Podrobné informace:
http://www.nakoledetem.cz/akce/orlicke-hory-podorlicko-se-pripravuji-na-cyklotour
www.ustinadorlici.cz

Pro děti a mládež

Dům dětí a mládeže DUHA

UZAVŘENÍ LEZECKÉ STĚNY
V červnu a o prázdninách bude lezecká
stěna uzavřena. Znovu bude otevřena od
2.10.2017.
PŘIPRAVUJEME NA LETNÍ PRÁZDNINY

AKCE PRO ŠKOLY
Ve spolupráci s Asociací školních sportovních
klubů
Okrskové kolo ve vybíjené
– 6.6. pro žáky 6.tříd
Okresní finále ve vybíjené
– 13.6. pro žáky 6.tříd
Zahájení vždy: 8:30 hod.
Místo: Volejbalové kurty

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA V TĚCHTO TÁBORECH:
VODÁCKÝ - Vodácký putovní tábor pro děti
a rodiče s dětmi – Ohře 2017
Místo: putování po řece Ohři
Termín: 1.-7.7.2017
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 MINITÁBOR - 7. – 11.8.2017 –
Kunčice u Starého Města pod Sněžníkem
Strava: 3x denně
Ubytování: V chatkách
Program: Hry a soutěže. Celotáborová soutěž na téma „Indiáni“
Cena: 2300,- zahrnuje: dopravu, stravu, ubytování, instruktory, pojištění
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
ATLETICKÉ PRÁZDNINY – Vzpomínka na Rio
– 10.-14.7.
TVOŘIVÉ PRÁZDNINY - 31.7.-4.8.
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Kultura

Klubcentrum Ústí nad Orlicí

Nabídka pořadů – červen 2017
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
Město v pohybu – Týden dobré pohody
po 5.6. – so 10.6. | Mírové náměstí, sportoviště
Ústí nad Orlicí 2017 - 18. ročník městských
slavností
V programu mj. vystoupí: Jelen, Marek Ztracený s kapelou, Hrdza (SR), František Uhlíř
s přáteli, Madam, Jamie Marshall (GB) &
Amplified Acoustic Band, Jakub Dryml (Mo6 / 2017

ther´s Angels), W.A.F. & Jakub Děkan, Slza,
Hudba Praha Band, Doctor Victor, The Complication, Dum Dooby Dooby Band, Adele
Tribute, Ondřej Havelka & Melody Makers…

Český videosalon 2017
pá 16.6. a so 17.6. | Malá scéna
64. ročník celostátní soutěže neprofesionálního filmu

Nositel rozmanitých výrazů
st 7.6. | 17.30 hodin | Roškotovo divadlo
Vernisáž fotografické výstavy (ateliér užité fotografie a média, ústecká Střední škola uměleckoprůmyslová)

Za vysvědčení do kina
pá 30.6. | Kino Máj
14.30 hodin – Auta 3
17.00 hodin – Já padouch (3D)
19.30 hodin – Transformers: Poslední rytíř (3D)
Všechny filmové tituly jsou v českém znění.

Willy Russel: Shirley Valentine
st 14.6. | 19.30 hodin | Roškotovo divadlo
One woman show Simony Stašové. Divadelní předplatné – zbývající vstupenky v předprodeji a hodinu před začátkem představení
v pokladně kina. Vstupné 400 Kč
Kino naslepo
čt 15.6. | 19.30 hodin | Kino Máj
Za cenu toho, že svěříte výběr filmu produkčnímu kina, je výše vstupného respektive „odchodného“ na vás samých. Poslední
projekce „NASLEPO“ v tomto školním roce,
po prázdninové odstávce tento fenomén
opět pravidelně zařadíme do programu kina.

3D Kino Máj
Mimi šéf
čt 1.6. | 17.00 hodin
Animovaný, USA, české znění, vstupné 110 Kč
Strážci galaxie vol 2
čt 1.6. | 19.30 hodin
Sci-fi, USA, české titulky, vstupné 100 Kč
pokračování na str. 16
www.ustinadorlici.cz

Kultura

pokračování ze str. 15
Wonder Woman
3D
pá 2.6. | 19.30 hodin
Akční, USA, české titulky, vstupné 120 Kč

Zabijáci z maloměsta
ne 11.6. | 19.30 hodin
Krimi, Dánsko, české titulky, vstupné 90 Kč

Extrémní rychlost
so 17.6. | 19.30 hodin
Thriller, Francie, české titulky, vstupné 100 Kč

Šmoulové: Zapomenutá vesnice
so 3.6. | 17.00 hodin
Animovaný, USA, české znění, vstupné 100 Kč

Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta
út 13.6. | 19.30 hodin
Dobrodružný, USA, české znění, vstupné 120
Kč

*Pobřežní hlídka
po 19.6. | 19.30 hodin
Komedie, USA, české titulky, vstupné 120 Kč
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Z Paříže do Paříže
so 3.6. | 19.30 hodin
Válečný, Francie, Kanada, ČR, české znění,
vstupné 110 Kč

Instalatér z Tuchlovic – Senior kino
čt 15.6. | 14.30 hodin
Komedie, ČR, vstupné 60 Kč

Kráska a zvíře
ne 4.6. | 17.00 hodin
Muzikál, USA, české znění, vstupné 100 Kč

Kino „Naslepo“ No 4
čt 15.6. | 19.30 hodin
Komedie? Drama? Horor?, Vstupné?

Vetřelec: Covenant
ne 4.6. | 19.30 hodin
Horor, USA, české titulky, vstupné 130 Kč

Mumie
pá 16.6. | 19.30 hodin
Horor, USA, české titulky, vstupné 130 Kč

The Circle
ne 11.6. | 17.00 hodin
Thriller, USA, SAE, české titulky, vstupné 100 Kč

Auta 3
3D
so 17.6. | 17.00 hodin
Animovaný, USA, české znění, vstupné 140 Kč

K provozu 3D Kina Máj

Městské muzeum

Vážení návštěvníci 3D Kina Máj, vážení fandové dobrých filmů!
Od května jsme zavedli nový přísnější režim provozu kina. Filmové projekce začínají
důsledně v časech uvedených na plakátech
a prodej vstupenek je zastaven 15 minut po
spuštění filmu. Podobný režim je běžný ve
většině kin a Klubcentrum k němu přistoupilo na základě zkušeností z posledního roku
provozování Kina Máj a také na základě připomínek řady návštěvníků.
Bylo chybou, že Klubcentrum dosud tolerovalo pozdní příchody lidí k pokladně kina,
vstupenky byly prodávány v podstatě do
chvíle, než byl uspokojen poslední zájemce –
a pak teprve byl spuštěn film. To někdy vedlo k zásadnímu posunu začátku promítání.
A dopláceli na to diváci, kteří chodí do kina
včas, včas si obstarávají vstupenky, využívají
předprodej… Tomu chceme napříště zabránit.
Věříme, že si fandové kina na toto opatření
zvyknou a ve velké většině ho i přivítají.
Těšíme se na setkávání s Vámi v „našem
kíně“, jak prý říkával dnes již legendární promítač pan Havel, který před lety před každým
přestavením hovořil prostřednictvím mikrofonu k divákům a vítal je v sále. Věříme, že
Kinu Máj zachováte přízeň!
Za Klubcentrum v Ústí nad Orlicí
Karel Pokorný
6/ 2017

Do muzea přijdou v červnu výstavy jako velká voda
Dlouho očekávaná výstava s názvem „ Velká voda přišla“ bude zahájena vernisáží
8.6.2017 v 17:00 v Hernychově vile. Expozice
sdružuje vybrané snímky téměř 40 autorů,
kteří k jejímu vytvoření přispěli svými fotografiemi. Díky jim bude možné tuto ucelenou
sbírku velice cenných a jedinečných záběrů
uchovat v muzeu pohromadě pro další generace i po skončení této akce, která potrvá až
do 10. září t.r. Momenty zdolávání přírodního
živlu v době, kdy životy a předměty osobní
potřeby dostaly další rozměr, momenty zachraňování majetku, který tvořil domovy
postižených lidí i momenty nezištné pomoci
druhým najdete přibližně na 200 vybraných
fotografiích. Spolu s dobovými novinovými
výstřižky, několika tematickými pohlednicemi, pozoruhodně zpracovanou dokumentací
několikadenního zásahu černovírských dobrovolných hasičů i částí dokumentace škod
z VÚB a.s. zde najdete i snímky zničených ro-

Transformers: Poslední rytíř
čt 29.6. | 19.30 hodin
Sci-fi, USA, české titulky, vstupné 130 Kč
Auta 3
pá 30.6. | 14.30 hodin
Animovaný, USA, české znění, vstupné 110 Kč
Já padouch
3D
pá 30.6. | 17.00 hodin
Animovaný, USA, české znění, vstupné 140 Kč
Transformers: Poslední rytíř
3D
pá 30.6. | 19.30 hodin
Sci-fi, USA, české znění, vstupné 150 Kč

dinných, soukromých i společných majetků,
které byly pořízeny zejména při povodních
před 20 lety. Ve smyčce bude ke zhlédnutí
připraven i sestříhaný videozáznam této zkázy.
Kdo zatím nestihl Nezbytné maličkosti, musí
si pospíšit do 11. června, s interaktivní výstavou Dřevo, dřívko, DŘÍVEČKO má čas pouze
do 15. června. Pozor, obě stojí za zhlédnutí
a nemohou být prodlužovány.
Hned 22. června je totiž vernisáží v klasických 17.00 hod. vystřídá výstava s kriminální
zápletkou, kde se Vy sami stanete detektivy,
kteří dostanou příkaz: VYŘEŠ ZLOČIN! K odreagování od temného tématu bude v tomtéž
termínu otevřena i HUDBA VE VÝTVARNÉM
UMĚNÍ zapůjčená z pardubické galerie. Tyto
potrvají až do konce prázdnin.
Na závěr ještě chceme poděkovat všem dárcům za dobrovolné příspěvky, které jste po
několik let vhazovali do ševcovské cechovní
truhlice. Muzejníci celý obnos zhmotnili do
zrekonstruování secesního harmonia, který
se dostal do muzea před několika lety darem,
ovšem nefunkční a poškozený. Co z něho umí
udělat ruce šikovného restaurátora můžete
posoudit v secesní jídelně muzea. Vaše další
příspěvky budou využity obdobně. Děkujeme a zveme Vás k prohlídce.
Vaši muzejníci
www.ustinadorlici.cz

Kultura

Městská knihovna

Program Malé scény – červen 2017
přesnější ztvárnění života této jedinečné
osobnosti.

10.6. od 9.00 do 16.00 hodin – Den otevřených dveří – v rámci Týdne v pohybu. Můžete se těšit na prohlídku knihovny, výstavu
Františka Egerleho, dále pak jistě potěší vyhlídka z knihovní věžičky či výstava komiksů.
V altánku u knihovny bude výstava Podměstí,
Knihovna, P.A.J.Z.L. Dále si budete moci vyzkoušet poslech audioknih, načíst zapůjčené
knihy skenerem či blíže prozkoumat čtečky
elektronických knih. Budeme se na vás těšit.
14.6. od 18.00 hodin – Méně známé aspekty atentátu na Heydricha – přednáška Mgr.
Jana Hrubeckého, Akademie volného času
15.6. od 16.00 hodin – Tonička a pirát Jedno
oko – předčítání a tvoření, vhodné pro děti
do 8 let. Prosíme o příspěvek 10 Kč na materiál
VÝSTAVY:
1.6. – 30.6. – VÝSTAVA KOMIKSŮ – práce
žáků ZŠ
1.5. – 30.10. – PODMĚSTÍ, KNIHOVNA,
P.A.J.Z.L.
Srdečně vás zveme do altánu na výstavu fotografií Eduarda Kaplana a dalších ústeckých
amatérských fotografů. Otevřeno je v půjčovních hodinách knihovny, klíč k altánu je
možné vyzvednout v půjčovně pro dospělé
čtenáře.
Provozní doba knihovny během letních
prázdnin
Oddělení pro dospělé:
Pondělí: 9.00 – 14.00 hodin
Úterý: 9.00 – 18.00 hodin
Středa: 9.00 – 14.00 hodin
Čtvrtek: 9.00 – 14.00 hodin
Pátek:
9.00 – 18.00 hodin
Sobota: zavřeno
Dětské oddělení
Pondělí až pátek:
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9.00 – 14.00 hodin

Ateliér Design oděvů – Look back/Forward
1.6. – 27.6. | 1.6. vernisáž | 17.30 hodin
Absolventská výstava 2017, v rámci vernisáže
zahraje kapela MIAGRA.
Pick n´Bow
2.6. | 19.00 hodin
Akustické vystoupení v kavárně Malé scény.
Rezervace je možná na čísle 733 617 721.
S tancem nás baví svět
4.6. | 18.00 hodin
Komponovaný večer tance žáků TO ZUŠ.
Vstupné 50 Kč / studenti 30 Kč.
Tancovánky pro nejmenší
5.6. | 16.30 a 17.30 hodin
Závěrečné vystoupení dětí navštěvujících Pohybovou školičku Olgy Čopianové. Vstupné
dobrovolné.
Zvířátka a loupežníci
7.6. | 15.00 hodin
Pohádka s písničkami, kterou připravily studentky 1. ročníku Střední školy zdravotnické
a sociální v Ústí nad Orlicí. Vstupné dobrovolné.
Historie textilie z královské hrobky
8.6. | 17.00 hodin
Přednáška Mileny Bravermanové z Prahy,
specialistky na historické textilie.
Ježíš
9.6. | 19.00 hodin
Církev bratrská vás zve na film Ježíš. Autoři
amerického filmu JEŽÍŠ se snažili o co nej-

Středověké putování počesku po Česku
13.6. | 18.00 hodin
Malá cestovatelská přednáška o tom jak
i u nás se dají naleznout krásné a zajímavé
věci. Vstupné 50 Kč / 30 Kč studenti.
Český videosalon
16.6.-17.6. | filmová soutěž
64. celostátní soutěž neprofesionální filmové
tvorby. Pořádají NIPOS-ARTAMA Praha, město Ústí nad Orlicí a Klubcentrum v Ústí nad
Orlicí.
Mladá scéna
21.6.-25.6.|přehlídka DS
15. celostátní přehlídka studentských divadelních souborů umožňující setkání, prezentaci a konfrontaci jejich práce. Hlavními cíli
přehlídky jsou podpora zájmu mladých lidí
o divadelní aktivity, vzájemná inspirace a kultivace studentské divadelní činnosti.
Cooltúra
29.6. | 19.00 hodin
Slovensko, 2016, 68 min. Úsměvný, ironický, ale zároveň i vážný film o smyslu a stavu
slovenské cooltúry. Dokument je ochutnávku a propagací blížící se Letní filmové školy
v Uherském Hradišti, kde bude uvedena
kompletní retrospektiva filmů Miro Rema.
Zdarma
GODOT – Folkrock in blue
30.6. | 19.00 hodin
Letohradská kapela hraje ve složení zpěv,
housle, el. kytara, baskytara, bicí. Hudební
podvečer v Baru Malá scéna. Rezervace míst
na tel. čísle 733 61 77 21.

Pozvánka Církve bratrské

Církev bratrská vás zve na film JEŽÍŠ, bude
se promítat v pátek 9.6.2017 v Malé scéně
od 19:00 v Ústí nad Orlicí. Autoři amerického filmu Ježíš se snažili o co nejpřesnější
ztvárnění života této jedinečné osobnos-

ti. Scénář se důsledně opírá o soudobou
zprávu zapsanou lékařem jménem Lukáš.
Všechny scény byly natočeny v Izraeli, často přímo v místech, kde se události před
více jak dvěma tisíci lety odehrály. Film je
pro diváka příležitostí setkat se s Ježíšem
jako historickou osobností a udělat si na
něho vlastní názor. Režie: Peter Sykes, John
Kirsch.V hlavní roli: Brian Deacon, v českém
znění: Jan Šťastný
www.ustinadorlici.cz
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1.6. od 16.00 hodin – Hry na dovolenou pro
rodiče s dětmi – s hrami pro děti i rodiče vás
seznámí Iveta Šedová (Jansová)

Kultura

Noc kostelů

Ústí nad Orlicí, kostel Nanebevzetí Panny
Marie – pátek 9. června

Slavnost Božího těla

Vystoupení souboru C-Dance

Klub přátel umění Ústí nad Orlicí

Soubor moderního scénického tance C-Dance Evy Veverkové se zúčastní společného vystoupení s tanečním oborem ZUŠ Mezi sloupy, které se koná 22.6. 2017 od 21.30 hod.
před ZUŠ. Soubor C-Dance vystoupí v bloku
paní učitelky Hany Hýbalové - Mezi kruhy
a touto spoluprací vzpomíná na narozeniny
zakladatelky Evy Veverkové.
Taneční sdružení Eva děkuje Městu Ústí nad
Orlicí za finanční podporu své činnosti.

Srdečně Vás zveme do Galerie pod radnicí,
kde bude 8. června vernisáží zahájena výstava s názvem
UMPRUMKA VYSTAVUJE – studenti Střední
školy uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí.
Výstava, která potrvá do 28. června je otevřena denně mimo pondělí, úterý – pátek 10-12,
14-17 hodin, sobota a neděle 14-17 hodin.

Mše svatá s eucharistickým průvodem a žehnáním městu se uskuteční v neděli 18. června. Po slavnostní mši svaté zahájené v 8.00
hodin v děkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie vyjde průvod s monstrancí a s družičkami k soše svatého Floriana, odtud na náměstí, kde bude požehnáno celému městu,
a zpět do kostela. Procesí doprovodí zpěvy
i zvonění kostelních zvonů.
Za římskokatolickou farnost
P. Vladislav Brokeš, děkan
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Kostel Nanebevzetí Panny Marie je otevřen
od 17.00 do 21.30 hodin
18.00 – 19.00 hod. – mše svatá
19.00 – 19.45 hod. – koncert flétnového souboru ACRI TIBIA
19.45 – 20.30 hod. – program pro děti
20.30 – 21.30 hod. – sakristie vpravo: ukázka
liturgických rouch a nádob, rozdělávání kadidla, volná prohlídka kostela

Kůr kostela je otevřen od 19.45 – 21.30 hodin
prohlídka kostela z výšky, výhled z balkonu,
krátké předvedení varhan
Věž kostela je otevřena od 17.00 – 21.30
hodin
začátky zvonění zvonů: 17.30, 17.55, 19.00,
20.00, 20.30 hodin
Starý hřbitov u kostela bude otevřen od
19.00 – 21.30 hodin
Kostnice: nasvícený prostor kostnice k prohlídce okénkem
Útěchová kaple: ztišení a meditace, možnost
zapálení svíce a připojení písemné prosby za
sebe, své blízké, živé i zemřelé, tyto prosby
budou předneseny na závěrečné adoraci
21.30 hod. – závěrečná půlhodinová adorace
se zpěvy a kadidlem
Hřbitovní kaple: 19.45 hod. – veřejná prezentace záměru obnovy této kaple v rámci Revitalizace centra městské památkové zóny - P.
Vladislav Brokeš,
degustace mešního vína
Cukrárna na děkanství bude otevřena od 19.00
– 21.30 hodin – sladkosti, čaj a káva, posezení
Více informací najdete na: www.nockostelu.cz

Knapovecká pouť sv.Petra
a Pavla
Poslední červnovou neděli 25. 6. 2017 zveme
na Knapoveckou pouť. Při příležitosti desátého výročí obnovené Knapovecké pouti se
bude konat naučná vycházka s výkladem pamětníků po zaniklých místech Knapovce. Sraz
účastníků vycházky je ve 13.00 hodin v Knapovci před kostelem. Vycházkový okruh bude
končit před 15. hodinou zpět u kostela.
Bohoslužba v kostele sv. Petra a Pavla začne
v 15.00 hodin a zpěvem ji doprovodí rytmická kapela z ústecké farnosti.
Po 16. hodině bude hrát country kapela Ponny Expres. Místní Sbor dobrovolných hasičů
z Knapovce předvede ukázky požárního útoku a pro děti je připravena divadelní pohádka
Boty z pohádkové Lhoty, kterou přivezou děti
z literárně-dramatického oboru ZUŠ Ústí nad
Orlicí. Přijedou houpačky, je zajištěno občerstvení, točené pivo a pouťové koláče knapoveckých cukrářek. Program pouti se koná
pod širým nebem na louce pod kostelem,
v případě nepříznivého počasí je změna vyhrazena. Akce je podporována Městem Ústí
nad Orlicí.
Zve Jana Staňková, tel. 603 569 884
a P. Vladislav Brokeš
6/ 2017
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Kultura

Příspěvky zastupitelů města

ŘEHÁČEK: Máme na čem stavět
Dlouho jsem se těšil na začátek května, kdy
do Ústí zavítal Legiovlak, který je replikou legionářského vlaku z let 1918 - 1920. Byl jsem

ohromen, jak velký zájem Oušťáků příjezd
Legiovlaku vyvolal.
Prostřednictvím obdobných vlaků a hlavně
díky skvělé organizaci se našim legionářům
podařilo v době občanské války v Rusku
ovládnout Transsibiřskou magistrálu. Zabránili tak přesunu až 1 000 000 německých,
rakouských a maďarských vojenských zajatců
z Ruska zpět na frontu. Legionáři tak zásadním způsobem ovlivnili průběh a výsledky I.
světové války. Nebýt jich, Československo by
nejspíš nevzniklo.
Díky silnému odhodlání bojovat za svůj stát
zůstávají legionáři dodnes vzorem vlastenectví. Hlavně v dnešní době, kdy se naše
armáda stává dík politickým rozhodnutím
pouze jakýmsi doplňkem cizích armád, určeným k zásahům ve vzdálených konfliktech. Ty
s bezpečností naší země často nijak nesouvisí

a mnohdy jsou navíc vyvolány našimi spojenci.
Původní účel armády, tedy obrana našeho státu, je stále více upozaďován. Velikost
i struktura vojska přestává odpovídat obraně
země. Dostáváme se do pozice „protektorátu“ cizích států, bez možnosti vlastního osudu a volby.
Odhodlání a výsledky našich legionářů a také
zrady našich domnělých „spojenců“ ve 20.
století jsou připomínkou, že skutečně spoléhat se můžeme a máme jen sami na sebe.
Díky naší historii je na čem stavět.
A co si myslíte Vy? Napište mi, Váš názor mě
zajímá.
Autor je zastupitel za ČSSD,
jaroslavrehacek@email.cz
/redakčně neupraveno/

Sport

Plánovaná rekonstrukce Aquaparku a Sauny v Ústí nad Orlicí
Městská společnost TEPVOS se připravuje na
dvě velké investiční akce v úseku Rekreační
služby.
První z nich se týká Aquaparku v Ústí nad Orlicí. Během rekonstrukce by mělo dojít k zabudování nerezových van ve všech bazénech
Aquaparku, včetně brodítek a k instalaci
nových vodních atrakcí v jednotlivých bazénech. Po této rekonstrukci dojde k výraznému zlepšení komfortu návštěvníků a také ke
snížení provozních nákladů (opravy, spotřeba
vody atd.). V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace, na kterou
bude navazovat výběrové řízení na zhotovitele. Předpokládané zahájení rekonstrukce
je plánováno po ukončení sezóny Aquaparku
(září 2017). Stavební práce by měly trvat do
května 2018. Pokud bude vše probíhat podle plánu, provoz Aquaparku nebude omezen
v sezóně 2018.
Druhou velkou investiční akcí, kterou městská společnost TEPVOS připravuje, je rekonstrukce a rozšíření prostorů Sauny v Ústí
nad Orlicí. Vedle Sauny se nachází prostor
6 / 2017

bývalé restaurace, který je v havarijním
stavu. V současné době probíhá zpracování projektu wellness centra, jež by rozšířilo
služby stávající Sauny a zároveň by doplnilo
odpočinkové aktivity pro širokou veřejnost.
Rekonstrukce bude probíhat ve více etapách,
kdy první stavební úpravy začnou po ukončení Sauny (květen 2017). Druhou etapou bude
vybudování prostorů wellness centra a třetí
etapa bude zahrnovat propojení těchto dvou
provozů. Doba rekonstrukce je plánována
cca na 3 až 4 roky a pokud to bude technicky
možné, budou realizační práce probíhat vždy
v době odstávky Sauny tak, aby její provoz
nebyl přestavbou narušen (popř. pouze minimálně).
Díky těmto plánovaným rekonstrukcím se
mohou občané Ústí nad Orlicí, ale i blízkého
okolí, těšit na další rozšíření sportovních, ale
i odpočinkových aktivit, které jsou zaměřené
na všechny věkové kategorie.
Aktuální informace na www.bazenusti.cz,
www.facebook.com/tepvos.

Soutěž hasičů O černého výra
Dvacátý šestý ročník mezinárodní hasičské
soutěže mužů a žen O černého výra se uskuteční v sobotu 24. června od 13.00 hodin na
místním hřišti Pod lesem v Černovíru. Soutěž
je součástí seriálu Velká cena Ústeckoorlicka
v požárním útoku.
Chcete-li vidět špičkový hasičský sport, přijďte se podívat. Bohaté občerstvení připraveno. Srdečně zvou pořadatelé SDH Černovír

ST-AR Klub – červen 2017
17. 6. - „Za krásami Českého ráje“. Trasa
vede z obce Ktová přes Trosky, Věžickým
údolím, kolem Hrubé Skály do Turnova. Sraz
účastníků je v 6.10 h na novém nádraží ČD,
odjezd vlaku v 6.23 h. Návrat nejpozději do
19.30 h. Délka trasy je do 16 km.
Informace: skříňka KČT,
mail: starklub@post.cz, telefon: 730 574 527.
Tomanovi
www.ustinadorlici.cz
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V souladu s tiskovým zákonem č. 46/2000
Sb., zveřejňujeme příspěvky členů Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí.
Na časté dotazy čtenářů, proč je poskytován prostor pro členy zastupitelstva města,
odkazujeme na § 4a tiskového zákona:
„Vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku je povinen poskytovat
objektivní a vyvážené informace
o územním samosprávném celku a poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory
členů zastupitelstva územního samosprávného celku, týkající se tohoto územního samosprávného celku.“

Sport
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Provozní doba červen 2017

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

Den

Datum

Ranní plavání

Plavání pro veřejnost

Čt

1.6.

5:30 – 7:55

13:00 – 21:00

Pá

2.6.

5:30 – 7:55

So

3.6.

13:00 – 21:00
10:00 – 21:00

Ne

4.6.

9:00 – 20:00

Po

5.6.

13:30 – 21:00

Út

6.6.

St

7.6.

5:30 – 7:55

14:30 – 19:00
16:30 – 21:00

Čt

8.6.

5:30 – 7:55

13:00 – 21:00

Pá

9.6.

5:30 – 7:55

13:00 – 21:00

So

10.6.

9:00 – 21:00

Ne

11.6.

9:00 – 20:00

Po

12.6.

Út

13.6.

13:30 – 21:00
5:30 – 7:55

13:30 – 19:00

St

14.6.

Čt

15.6.

5:30 – 7:55

13:00 – 21:00

Pá

16.6.

5:30 – 7:55

13:00 – 21:00

So

17.6.

9:00 – 21:00

18.6.

9:00 – 20:00

Po

19.6.
20.6.

13:30 – 21:00
5:30 – 7:55

13:30 – 19:00
13:00 – 21:00

St

21.6.

Čt

22.6.

5:30 – 7:55

Pá

23.6.

5:30 – 7:55

So

24.6.

15:00 – 21:00

Ne

25.6.

9:00 – 20:00

26.6.

13:30 – 21:00

Út

27.6.

St

28.6.

Čt

29.6.

5:30 – 7:55

13:00 – 21:00

Pá

30.6.

5:30 – 7:55

12:00 – 21:00

5:30 – 7:55

13:30 – 19:00
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. číslech: 734 353 475, 465 524 254 nebo na www.bazenusti.cz
Relaxační centrum otevřeno z důvodu probíhajícího kurzu PLAVÁNÍ KOJENCŮ A BATOLAT,
v těchto časech: PO 5.6. 17:30 h., 12.6. 17:00 h., 19.6. h, ÚT 18:00 h.,
ST 17:00 h., ČT 16:00 h., PÁ 15:00 h.
Út a Čt 16:00 - 19:00 h. vyhrazena 1 plavecká dráha pro plavecký oddíl Sports team.
AQUA AEROBIK každé Út 20:00 – 21:00 h.
PLAVÁNÍ PRO TĚHOTNÉ každou St 13:30 – 15:00 h. (kromě 7.6.),
účast hlaste na tel. čísle porodnice: 465 710 243.
Nabízíme kurzy plavání kojenců a batolat, tel. číslo: 775 858 670
a kurzy plavání dětí s rodiči, tel. číslo: 777 673 357
KONDIČNÍ PLAVÁNÍ S TRENÉRKOU každé ÚT od 19:00 – 20:00 h.
PLAVECKÝ KURZ DELFÍN: Út 18:00 – 19:00 h., Čt 15:00 - 18:00 h. vyhrazena 1 plavecká dráha.
Pozor novinka!! Nové trenažery Alpinning, Indoor Cycling, TRX, Flowin,
Kruhový trénink, Fitbox,
rezervace: www.tepvos.cz/rezervace; kontakt: 777 673 359

Aquapark

Sezóna zahájena 10.6.2017
Od 10.6.2017
Pondělí – pátek

09:00 – 18:00

Sobota – neděle

09:00 – 20:00

Od 26.6.2017
Pondělí – pátek

09:00 – 20:00

Sobota – neděle

09:00 – 20:00

www.bazenusti.cz nebo se informujte na: 734 353 475, 465 524 254

Skatepark (provozní doba)
Pondělí – pátek

14:00 – 19:00

Sobota – neděle

13:00 – 19:00

www.bazenusti.cz nebo se informujte na: info@skateparkustinadorlici.cz nebo tel.: 731 473 409
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Pilates
Srdečně zvu všechny nové i zkušenější cvičenky pilatesovy metody do
nově vybudovaného sálu v přízemí Hotelu Poprad - STUDIOBART. Přijďte
si posílit hluboké stabilizační svaly, předejít bolestem zad, vytvarovat svou
postavu a příjemně se odreagovat. Pondělí 18:00 - 19:00. S sebou: podložka, ručník. Vstup: 50 Kč.
Info: Jana Šparlinková, tel: 777 087 220.

13:00 – 21:00
9:00 – 21:00

Po

Centrum RIO

INDIVIDUáLNí DOPOLEDNí Pilates hodiny pro začátečníky a pro ženy po
porodu, co se chtějí vrátit do formy:-) od 9:00hod. každou středu nebo dle
domluvy, ve FaynFitu Nová Louže, ÚO. //zaměřeno na aktivaci a posílení
hlubokých stabilizačních svalů, bránice /dech/, hlubohé šikmé břišní svaly
a pánevní dno//, dále vypisuji konání nového uzavřeného kurzu pro začátečníky PILATES, termín od ZÁŘÍ,
info: pavlina.dvoranova@gmail.com nebo tel.: 732552850

15:00 – 21:00

Ne
Út

Pilates ve FaynFitu

Cvičební hodina v Kerharticích
T.J.Sokol Kerhartice připravil ukázkovou cvičební hodinu pro veřejnost,
především pak pro rodiče a prarodiče dětí navštěvujících cvičení v místní tělocvičně. Úvodem předvedly svou šikovnost na překážkové dráze
předškolní děti pod vedením Jany Fišerové, pěkné vystoupení zakončily
skladbou s vodními žížalami. Školní děti vedené sourozenci Horníčkovými
a Pavlem Burešem si připravily sestavu s kruhy a švihadly, na závěr zacvičily
na bradlech, švédské bedně a žíněnkách. Tělocvičnu rozezněli ranami holí
mladí florbalisté a akrobacii na koloběžkách ukázalo pět šikovných chlapců. Ve finále vystoupila talentovaná Veronika Jentschke, která si připravila
na nasvíceném pódiu za doprovodu hudby cvičení na zavěšené šále.
Patří zde poděkovat jak cvičícím, tak cvičitelům za jejich šikovnost a pracovitost. Do sokola v Kerharticích dochází na 70 pravidelně cvičících dětí.
Fotografie je možné zhlédnout na stránkách fotky.kerhartice.com.
T.J. Sokol Kerhartice

Cyklojízda a pochod Orlickým podhůřím
Klub českých turistů v Ústí nad Orlicí zve všechny příznivce turistiky na 41.
ročník pochodu a cyklojízdy Orlickým podhůřím v sobotu 3. června
Start je u Restaurace U Malinů od 7.00 do 10.00 hodin, cíl je tamtéž do 19.00
hodin. Odměnou pro všechny zúčastněné bude diplom, medaile a buřtík.
Pěší trasy: 7 km se známými postavičkami Šmoulů, dále jsou to trasy 18
km, 25 km, 35 km a 50 km.
Cyklotrasy – silnice: 25 km, 50 km a 100 km
Cyklotrasy – MTB: 25 km a 50 km
In – line: 25 km
Na cyklotrasách je nutné správně vybavené kolo a helma! Děti do 15 let
pouze v doprovodu osoby starší 18 letPořadatelé z KČT se těší na Vaši hojnou účast! Děkujeme odboru KČT Horal
za zapůjčení lodí.
Podrobné informace: Milan Richter, Andrlíkova 910, ÚO, tel.: 732 352 203,
e-mail: richterpoetik@seznam.cz

www.ustinadorlici.cz

Sport

Pohybová školička v Ústí nad
Orlicí

Od září 2017 pokračujeme s 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
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Inzerce

SPORTBART

9iV]YHQD

Jazyková škola Holmes English
nabídka letních kurzů:
• Intenzivní kurz angličtiny A2/B1 (mírně pokročilý - vhodný pro
veřejnost)  
Termín - 24.-28.7.2017
• Intenzivní kurz angličtiny s rodilou mluvčí (vhodný pro středoškoláky + veřejnost - úroveň B1 - B2)
Termín I. - 31.7. - 4.8.2017
Termín II. - 14. - 18.8.2017

10.6.2017

Ústí nad Orlicí
3DUNRYLåWė$QGUOśY&KOXP

10:00 - 16:00

• Intenzivní kurz španělštiny začátečníci (vhodný pro II. stupeň
ZŠ a středoškoláky)
Termín - 14.-18.8.2017
• Anglický příměstský tábor (6 - 12 let)
Termín - 21. - 25.8. 2017
• Kurzy na míru - individuální, skupinové, firemní ... dle domluvy.
• Jednoletý kurz anglického jazyka (pomaturitní studium)
2017/18
Více informací o všech kurzech na: www.holmes-english.cz nebo
tel. 737 744975
Těšíme se na Vás. Holmes English tým

6 / 2017

www.ustinadorlici.cz

Inzerce

*

*sleva 20% se nevztahuje na elektrokola
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Anoltace účínkujících na akci Město v pohybu
JELEN - česká akustická kapela hrající tzv. roots music. Písně z vlastní tvorby vycházející z populární hudby (country, folk, bluegrass a blues).
V říjnu 2014 natočil Jelen skladbu Co bylo dál? se slovenskou zpěvačkou Janou Kirschner, která se záhy stala rádiovým hitem. V listopadu byla
kapela mezi třemi nominovanými na titul Objev roku v anketě Český slavík. V březnu 2015 získal Jelen od Akademie populární hudby cenu Anděl
v kategorii Objev roku.
Marek ZTRACENÝ - český zpěvák, klávesista, textař a skladatel, držitel řady hudebních ocenění, např. v roce 2008 získal Českého slavíka v kategorii Objev roku. V tomto roce se také začal výrazněji prosazovat v showbusinessu, zejména poté, co v rádiích i TV „bodoval“ prosadil jeho první
singl „Ztrácíš“, který se stal hitem. V roce 2009 dosáhl v kategorii zpěváků v anketě Český slavík 9. místa.
HRDZA - je slovenská folková skupina, která vznikla v roce 1999 v Prešově. Tvorba skupiny je ovlivněna slovenskou lidovou hudbou, rockovou
dravostí, keltskou melodikou, jazzovou rytmikou, ale i exotičtějšími motivy. O jejím názvu rozhodla barva vlasů první sólové zpěvačky Jaroslavy
Sisákové, tu časem vystřídala Veronika Šoltýsová-Rabadová s úplně jinou barvou vlasů, ale název kapely zůstal stejný. Skupina Hrdza koncertuje
hlavně na Slovensku, ale často vystupuje i na festivalech v České republice, Polsku, Německu, Rakousku, Maďarsku či Slovinsku. S velkým ohlasem se setkalo i její vystupování v TV soutěži Česko Slovensko má talent 2016.
FRANTIŠEK UHLÍŘ &… - ústecký rodák a proslulý jazzový kontrabasista už tradičně ve svém „jazzování“ představí zajímavou partu muzikantů.
Jamie MARSHALL (GB) & Amplified Acoustic Band (CZ) – Živě hrál Jamie s takovými hvězdami, jako jsou Don McLean, držitel Oscara 2008 Glen
Hansard, The Blues Band, Paul Young and Los Pacaminos, s frontmanem skupiny Squeeze Glennem Tilbrookem a britskou bluesovou legendou
Long Johnem Baldrym….V České republice se pravidelně objevuje na mnoha festivalech, spolupracoval s osobnostmi jako Vlasta Redl, Slávek
Janoušek či Věra Martinová…
Amplified Acoustic Band tvoří Svatka ŠTĚPÁNKOVÁ (kontrabas, zpěv), Radek HLÁVKA (akustická kytara), Martin PETRÁSEK (cajon, perkuse).
Společně s Jamie Marshallem hrají pestrý autorský i převzatý repertoár od bluesovek až po „vypalovačky“. A z klubů se postupně přesouvají na
veliká festivalová pódia…

HUDBA PRAHA BAND – Pokračování Hudby Praha po rozpadu v roce 2015 - pět kmenových členů, originální zvuk. Charakteristický souzvuk kytar
bratří Zatloukalů, zakládajících členů skupin Jasná Páka a Hudba Praha, doplněný tradiční rytmikou - bubeníkem Ludvíkem „Emanem“ Kandlem
a basovým kytaristou Jirkou Jelínkem, je zárukou původního soundu kapely. Zpěvák Zdeněk Hnyk, jehož hlas můžete znát z vysílání pražského
Radia 1, vokalistky Jarmila „Jamajka“ Koblicová, dlouholetá opora Hudby Praha a Lucie Jandová, spolu se saxofonistou Jakubem Doudou sestavu
skvěle doplňují. Repertoárový list zahrnuje všechny hity kapely, která oslovila generace: Špinavý záda, Pal vocuď, Máma táta, A tak dál a další…
DOCTOR VICTOR – výrazné mladé české rockové trio, které si jako předskokana pro svůj loňský pražský koncert vybrala světově proslulá australská kapela AC/DC (ze tří vítězných kapel soutěže Radia Beat a agentury Live Nation). Jako historicky vůbec první česká předkapela slavných
Australanů formace Doctor Victor fanoušky rocku příjemně překvapila. Frontman, autor textů a hudby, kytarista a zpěvák Vojta Bureš předvedl
se svou kapelou zajímavou a na naše poměry rozhodně málokdy viděnou show.
THE COMPLICATION - Mají drive, dělají hudbu po svém a výsledek zní skvěle! Talentovaná čtveřice The Complication si se svou druhou nahrávkou Aspiring Child říká důrazně o pozornost. Jejich nasazení, které z nich prýští na pódiu, se podařilo přetavit v energickou nálož i na druhém
řadovém albu. V muzice, založené na hlasité kytaře, hutné base a dynamických bicích, najdete chytlavé melodické linky a výrazné refrény, které
využívají hlasů všech členů kapely. V čele s charismatickým a skvěle zpívajícím Jackobem Sensem vás kapela nenechá v klidu a při jejich poslechu
si budete přát, aby tahle jízda nikdy neskončila.
DUM DOOBIE DOOBIE BAND - Lavina vašich nejoblíbenějších šlágrů od skupin jako jsou The Beach Boys, Elvis Presley, Shannon, The Beatles,
The Showwaddywaddy, The Ronnets, The Shirelles, The Darts a mnoha jiných! Vše v podání skvělých interpretů DDDB, skupiny vokálního harmonického bigbítu, který vás roztančí do vývrtky. Kdo jsou DDDB? Toto rytmicky ladící seskupení chlapců a dívek s rozpustilými hlasy vzniklo
v souladu s konceptem jin-jang sil v době, kdy romantická kantiléna spanile plynoucí sluchovody stejně jako energický, veselý, leč estetický riff
upadl téměř v zapomenutí.
ADELE TRIBUTE - První a zatím jediný Adele Tribute v ČR. Sólové pěvecké party jsou mimořádně náročné, a proto zde není konkurence jako
u jiných typů revivalů. Při vystoupení znějí největší hity světově proslulé anglické zpěvačky a skladatelky jako Hello, Skyfall, One and Only, Remedy,
When We Were Young a další. Každé vystoupení hlavní protagonistky Marcely Adele Bártové sklízí nadšené ovace posluchačů. Výběr kostýmů,
účesy, líčení, projev a dokonalé zvládnutí pěveckého partu, to vše patří k velkým přednostem zpěvačky.
ONDŘEJ HAVELKA AND HIS MELODY MAKERS - Zabývají se autentickou interpretací populární hudby období raného a vrcholného swingu od
počátku let třicátých až k raným letům čtyřicátým. Pestrý repertoir zahrnuje atraktivní skladby širokého žánrového spektra, sweet and hot, od
hollywoodských muzikálů až po vrcholná čísla swingových big-bandů.
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SLZA - Skupina o sobě dala poprvé vědět v říjnu roku 2014, kdy představila debutový singl Lhůta záruční, který se stal velmi rychle hitem. V roce
2015 přibyly další dva hity Celibát a Katarze, které posbíraly i několik hudebních cen. Jejich debutové album Katarze (listopad 2015) se stalo
multiplatinovou deskou, následovalo ocenění Český slavík v kategorii Objev roku.
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