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Příprava revitalizace území Perly postupuje
Vážení spoluobčané, dovolte mi reagovat na
časté dotazy, které dostávám ohledně Perly
01. Chápu, že se nyní nezasvěcenému pozorovateli může zdát, že se s areálem bývalé
textilky nic neděje, opak je pravdou. Přes
zimní měsíce byla dokončena dokumentace,
na základě které byl vydán územní souhlas
pro výstavbu technické infrastruktury. Dokumentace řeší komunikační propojení areálu
s ul. Špindlerovou, Lochmanovou a 17. listopadu, centrální parkoviště, napojení území na veřejný vodovod, odvedení splaškové
a dešťové kanalizace, rozvody plynu, elektrické energie a veřejného osvětlení. V současné době se zpracovává navazující stupeň
dokumentace pro stavební povolení a vlastní
provedení stavby.
Druhým, neméně důležitým projektem, který byl začátkem letošního roku dokončen, je
dokumentace demolice výrobních hal a bývalé podnikové prodejny. Původním záměrem města bylo bourání uskutečnit v první
polovině roku. S ohledem na ochranu životního prostředí jsme od záměru odstoupili
a demolice bude zahájena až koncem srpna. Tímto rozhodnutím akceptujeme závěr
posudku, který byl vypracován přizvaným
ornitologem a zaměřen na možný výskyt
chráněných druhů obratlovců. V areálu Perly nebyly zjištěny žádné pobytové stopy ani
aktuální výskyt chráněných druhů ptactva,

přesto se podle posudku v této lokalitě jeví
jako pravděpodobné hnízdění dvou zvláště
chráněných ptáků – rorýse obecného a kavky
obecné. Aby nebylo ovlivněno jejich hnízdní
období, které trvá od 1.4. do 31.7. kalendářního roku, je nutné realizovat bourací práce
mimo uvedený interval. Způsob provádění
prací a návrh dopravního opatření řeší nejen
vlastní projekt demolice, ale také hluková
studie, která je jeho součástí. Oba dokumenty byly předloženy Krajské hygienické stanici
k odsouhlasení. Demolici předpokládáme
v trvání maximálně tří měsíců a požadavkem
města v podmínkách výběrového řízení je
demoliční práce provést nejpozději do 30.
11. 2017.
V uplynulém měsíci byly také zahájeny projekční práce novostavby Domu dětí a mládeže (investor město Ústí nad Orlicí) a ateliérů
Střední školy uměleckoprůmyslové (investor
Pardubický kraj). Oba projekty navazují na
investiční záměry, které byly ústecké veřejnosti představeny v loňském roce. Dodavatelé byli vybráni na základě uskutečněných
výběrových řízení a obě dokumentace budou
dokončeny v závěru letošního roku. Spolupráce města a kraje i nadále pokračuje podle
daných slibů a projekt SŠUP je koordinován
s projekty města na pravidelných kontrolních
dnech.

Projektem, který nepřipravuje město, ale je
součástí revitalizace území, je nová Pošta,
která by měla být koncem letošního roku
přemístěna ze stávající budovy v Lochmanově ulici. Tato budova nepatří Poště, jak se
veřejnost mylně domnívá, ale soukromé společnosti. Pošta naopak dlouhodobě vlastní
objekt bývalého výpočetního střediska Perly
a přemístění do této budovy je pro Poštu více
jak tři roky hlavní investiční prioritou. Město
na přípravě záměru aktivně spolupracuje.
Prodejem části pozemku umožní Poště vybudovat vlastní parkoviště pro své zákazníky
a zajistí výstavbu kanalizace a příjezdové komunikace. Tímto řešením bude Pošta dopravně napojena z Perly a nedojde k dopravnímu
přetížení Špindlerovy ulice. Ústecká veřejnost
byla o přemístění Pošty podrobně informována na loňském jarním setkání v Malé scéně.
Vážení spoluobčané, v následujících měsících
Vám prostřednictvím Ústeckých listů budou
poskytnuty další informace o postupu revitalizace Perly, zejména pak informace související s organizací dopravy a parkováním v průběhu demolice areálu a s výstavbou kanalizace
ve Špindlerově ulici.
Petr Hájek
starosta města

Kultura

Sport

Sport

Heranova violoncellová soutěž 2017

Na Drozdovskou pilu

Jarní Ústeckoorlická

Soutěž pro mladé violoncellisty do 16 let se
uskuteční ve dnech 19. – 21. dubna v ZUŠ Jaroslava Kociana.
Čtyřiadvacátý ročník mezinárodního klání
mladých talentů, které nese jméno významného violoncellisty a hudebního pedagoga,
ústeckého rodáka Bohuše Herana.

KČT Ústí nad Orlicí Vás zve na 29. ročník cykloturistického výletu NA DROZDOVSKOU
PILU – sobota 29.4. 2017.
Start: Mírové náměstí, od 7.30 do 9.00 hod.
trasy 70 – 100 km. Průjezdní bod v Žichlínku,
kde se předají Pamětní listy. Web: nadrozdovskoupilu.cz Všichni zájemci o cykloturistiku jsou vítáni!

V neděli 23. dubna se uskuteční již tradiční
Jarní Ústeckoorlická, určená pro všechny věkové kategorie. Létat se bude v kategoriích H,
V, A3, F1G, F1A a dále v kategorii P 30, jejíž
absolutní vítěz obdrží putovní pohár Memoriálu Lubomíra Valčíka a v kategorii F1H, jejíž
absolutní vítěz obdrží putovní pohár Memoriálu Vladimíra Matějů.
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Stav vyhotovení dokladů

Poplatky za komunální odpad v roce 2017

Pro občany byla zavedena nová služba ke
zjištění, zda doklad, o který jste požádali, je
připraven k vyzvednutí. Tato aplikace je umístěna na webových stránkách města Ústí nad
Orlicí, a to na úvodní stránce vpravo v sekci
Zařizuj[ou]. Je nutné vědět datum podání
vaší žádosti o vydání nového občanského
průkazu, cestovního dokladu nebo řidičského průkazu. V aplikaci si můžete jednoduše ověřit, zda je váš nový doklad připraven
k převzetí. Doklady, o které bylo požádáno
dříve, než je zde uvedeno, jsou hotové a připravené k vyzvednutí. Uvedené informace se
netýkají dokladů, které jsou vyhotoveny ve
zkrácené lhůtě.
Ing. Marcel Klement
vedoucí odboru dopravy,
silničního hospodářství a správních agend

Město Ústí nad Orlicí vydalo s účinností
od 1.1.2016 Obecně závaznou vyhlášku č.
1/2015 o místním poplatku za komunální
odpad). Výše poplatku je stanovena na 590
Kč ročně na jednoho poplatníka a v roce
2017 se nemění.
1) Místní poplatek za komunální odpad platí:
a) osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která pobývá na území České republiky
přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana
nebo dočasná ochrana.
Za osoby tvořící domácnost může poplatek
platit jedna osoba. Za osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek
platit vlastník nebo správce. Je-li poplatník
nezletilý, odpovídá za zaplacení jeho zákonný zástupce. Nezaplatí-li poplatník nebo jeho
zákonný zástupce, vyměří městský úřad poplatek zákonnému zástupci.
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Záměr prodeje bytových
jednotek do osobního vlastnictví
Bytová jednotka č. 1327/5 o velikosti 1+1,
Nová 1326-1327, Ústí nad Orlicí o celkové
podlahové ploše bytu včetně příslušenství
33,86 m². Byt se nachází ve 3. nadzemním
podlaží.
Minimální kupní cena je stanovena ve výši
500.000,- Kč.
Bytová jednotka č. 1128/1 o velikosti 1+2,
Špindlerova 1128, Ústí nad Orlicí o celkové
podlahové ploše bytu včetně příslušenství
71,62 m². Byt se nachází v 1. nadzemním
podlaží.
Minimální kupní cena je stanovena ve výši
750.000,- Kč.
Bytová jednotka č. 184/11 o velikosti 0+1,
T.G.Masaryka 184, Ústí nad Orlicí o celkové
podlahové ploše bytu včetně příslušenství
28,60 m². Byt se nachází ve 3. nadzemním
podlaží.
Minimální kupní cena je stanovena ve výši
270.000,- Kč.
Bližší informace o podmínkách prodeje a náležitostech nabídky získáte na úřední desce
Městského úřadu v Ústí nad Orlicí, na elektronické úřední desce na www.ustinadorlici.
cz v sekci úřad - úřední deska nebo majetkoprávní záležitosti – obecné informace (zveřejněno od 15.03.2017) a na e-mailové adrese:
polakovi@muuo.cz nebo na tel. 465 514 262
(vyřizuje E. Polakovičová).
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b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví
stavbu určenou k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena
k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši
odpovídající poplatku za jednu osobu. Tito
poplatníci nemají nárok na osvobození.
2) Poplatek se platí bez vyměření a je splatný:
a) jednou splátkou, nejpozději do 31.5. kalendářního roku, činí-li poplatková povinnost poplatníka, spol. zástupce domácnosti, vlastníka nebo správce domu méně než
3.000 Kč,
b) ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31.5 a do 31.10. kalendářního roku,
činí-li poplatková povinnost více jak 3.000 Kč
3) Poplatek je poplatník povinen uhradit
bez vyzvání nejpozději v termínech uvedených v písm. a)-b) předchozího odstavce
a to v hotovosti v pokladně MěÚ Ústí nad
Orlicí, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí, v pokladně zákaznického centra společnosti Tepvos,
spol. s r.o. nebo bezhotovostně na účet
města číslo 19-420611/0100, konst. symbol
1318. Variabilní symbol bude poplatníkovi,
nebo spol. zástupci sdělen telefonicky na
čísle 465 514 210, na žádost na el. adrese
dolezalo@muuo.cz, nebo osobně v pokladně. Pro poplatníky, kteří hradili poplatek bezhotovostně v roce 2016 zůstává variabilní
symbol beze změny.
Platby budou přijímány v PO a ST od 8:00
do 17:00, v ÚT, ČT a PÁ od 8:00 do 14:00.

V pokladně je možné platbu provést hotovostně i platební kartou.
4) Osvobození a úlevy:
Od poplatku je osvobozena osoba, která je
a) umístěna do dětského domova pro děti
do 3 let věku, školského zařízení pro výkon
ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou
péči na základě rozhodnutí soudu nebo
smlouvy,
b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc na základě rozhodnutí
soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
c) jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením
na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy
o poskytnutí sociální služby, nebo
d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném
bydlení,
e) ve výkonu trestu odnětí svobody a osoba,
která je umístěna v pobytovém zařízení neuvedeném v písm. a) až d) tohoto odstavce,
f) která prokáže, že se ve městě trvale nezdržuje a současně hradí poplatek za komunální
odpad v jiné obci nebo žije trvale v jiném státě.
Úleva ve výši 50% poplatku se poskytuje poplatníkům, kteří pobývají v zařízení pro přechodné ubytování a tuto skutečnost prokáží.
Nárok na úlevu od poplatku má poplatník
(pokud není osvobozen), který je zapojen
do systému třídění komunálního odpadu
a shromažďuje komunální odpad do sběrných pytlů, a to ve výši 10 Kč za odevzdaný sběrný pytel. Úlevu lze uplatnit poprvé
v roce 2017. Maximální výše úlevy z celkové
výše poplatku je 200 Kč za osobu a rok.
Pokud nebude poplatek zaplacen včas nebo
ve správné výši, vyměří MěÚ poplatek platebním výměrem a zvýší včas nezaplacený
poplatek na dvojnásobek!!!
Upozorňujeme občany, že v zákaznickém
centru společnosti Tepvos, spol. s r. o. je
možné poplatky pouze platit. Na tomto místě nelze žádat o úlevu, nelze slučovat členy
domácnosti pod jednoho poplatníka, nelze
dohodnout splátkové kalendáře ani jiné
změny. Tyto záležitosti spadají pod správu
místního poplatku a je možno je vyřídit pouze na Městském úřadě.
Ing. Jozef Polák,
vedoucí finančního odboru
www.ustinadorlici.cz

Informace z radnice

Informace odboru životního prostředí
Město Ústí nad Orlicí se již potřetí přidá
k celonárodní akci Ukliďme Česko
Dobrovolnická akce „Ukliďme Česko“ vychází z mezinárodně osvědčeného modelu
„Let‘s Do It!“. Tento typ úklidových akcí již
proběhl úspěšně ve více jak 100 zemích za
účasti 9 milionů dobrovolníků. Protože město Ústí nad Orlicí žije bohatým spolkovým
životem, je pro nás přirozené zapojit do něj
i tuto společensky přínosnou akci.
Sraz účastníků je v sobotu 8. 4. 2017 v 9:00
v prostoru Kociánky. Předpokládáme uklidit
v několika skupinách vytipované části (např.
okolí hřbitova v Ústí nad Orlicí, svah do nivy
Orlice pod silnicí 315 v Kerharticích, okolí
silnice Kerhartice Říčky, prostor za cihelnou,
okolí cyklostezky apod.)
Na akci si prosím vezměte odolnou obuv,
vhodný oděv a dobrou náladu. Nářadí, pracovní rukavice, pytle a drobné občerstvení
bude pro účastníky zajištěno. Informace
o akci je také možné získat na www.uklidmecesko.cz/event/14401 nebo na odboru
životního prostředí městského úřadu Ústí
nad Orlicí.
Odbor životního prostředí bude opět vítat
jaro s žáky škol na Dni Země

V pátek dopoledne 28. dubna 2017 bude odbor životního prostředí při tematickém programu ve Wolkerově údolí vítat spolu se žáky
ústeckých škol a školek jaro na Dni Země.
Věříme, že děti bude náš připravený program
zajímat stejně jako v loňském roce. Nejen že
se něco nového dozvědí, ale stráví příjemné
dopoledne hrou na jarním sluníčku.
Varování odboru životního prostředí před
travičem psů v Hylvátech!!
Obrátila se na nás Městská policie Ústí nad
Orlicí a postižení občané se sdělením, že
v městské části Hylváty v oblasti U Tří mostů
řádí travič psů! Nejen, že klade otrávené návnady (kusy uzenin apod.) na veřejném prostranství, ale vhazuje je i do zahrad rodinných
domů! Doporučujeme majitelům psů, aby
dbali zvýšené opatrnosti při venčení, nejlépe
drželi své psi na vodítku. Majitelům rodinných domů doporučujeme prohlížet své pozemky. Dbejte také opatrnosti při hraní malých dětí na sídlištích v Hylvátech. Podezřelé
předměty hlaste Městské policii na č. 156
Mgr. Tomáš Kopecký - odbor životního prostředí městského úřadu Ústí nad Orlicí
Jiří Preclík místostarosta města Ústí nad
Orlicí a gestor životního prostředí

Tepvos, spol. s r.o. informuje

Městská společnost TEPVOS již zná výslednou cenu tepla za rok 2016
Divize ENERGETICKÉ SLUŽBY městské společnosti TEPVOS zveřejnila koncem února
výslednou cenu tepla za rok 2016. Průměrná
výsledná cena tepla za rok 2016 činí 394,-Kč/
GJ bez DPH. Pro porovnání uvádíme průměrnou výslednou cenu tepla za rok 2015, kdy
byla ve výši 436,-Kč/GJ bez DPH. Tato cena
je výrazně pod cenou republikového průměru cen tepla vyráběného ze zemního plynu.
Ke snížení ceny dochází i za cenu důsledného
dodržování přísných podmínek tzv. memoranda, které TEPVOS uzavřel se svými největšími odběrateli v březnu 2013.
Pro odběratelé tepla, kteří odebírají tepelnou energii od společnosti TEPVOS, dochází
již pátým rokem v řadě ke snížení jednotkové
4 / 2017

ceny tepla. Snížení ceny, bylo dosaženo zejména zvýšením účinnosti nově instalovaných zdrojů tepla, snížením ztrát v nově instalovaných teplovodních rozvodech, využitím
všech výhod nově instalovaných kogeneračních jednotek, výhodným nákupem zemního
plynu a v neposlední řadě i optimalizací celého provozu tepelného hospodářství.
I nadále zůstává prioritním zájmem společnosti TEPVOS nabízet „dodávku tepla“, která
bude pokrývat veškerou starost o vytápění
a dodávky teplé vody. Městská společnost
TEPVOS má pouze jeden cíl, tím je dodávka
komplexních služeb pro občany Ústí nad Orlicí v té nejlepší kvalitě a za nejlepší možnou
cenu.
Ing. Jiří Drábek
ředitel divize Energetické služby
Jarní čištění města
S příchodem teplých dnů, připravuje městská
společnost TEPVOS, úsek Komunální služby na území města Ústí nad Orlicí blokové

čištění komunikací. Úklid se provádí na chodnících, silnicích, parkovištích a cyklostezkách,
které využívají spokojení občané při sportu,
vycházce a také při každodenním pohybu ve
městě.
Plánovaný harmonogram blokového čištění
města najdete na www.cisteniulic.cz. Jedná
se o republikovou databázi, která vás informuje o čištění ve vaší ulici. Po jednoduché
registraci vás tato služba upozorní na čištění s dostatečným předstihem (e-mail, příp.
SMS). Sedm dní před plánovaným úklidem
jsou místa označena dopravním značením.
Předpokladem provedení kvalitního blokového čistění komunikací je ohleduplnost řidičů
a včasné přeparkování vozidel. Věříme, že
při vzájemné spolupráci se akce obejde bez
pokut a odtahů vozidel a ulice města budou
perfektně čisté.
Děkujeme za pochopení a vzájemnou toleranci.
Ing. Martin Pirkl
jednatel společnosti TEPVOS, spol. s r.o.
www.ustinadorlici.cz

[3]

Aktuální informace k systému pytlového
sběru plastu papíru a nápojových kartonů!
Vážení spoluobčané, jsme rádi, že se další
z vás zapojujete do systému. Únor byl rekordní a bylo odevzdáno celkem 6 473 pytlů.
MOC VÁM DĚKUJEME. Níže upozorňujeme
a odpovídáme na některé dotazy.
* Nepoužité štítky z roku 2016 se používají
nadále i v roce 2017 do vypotřebování. Pak
je možné, si nechat další dotisknou v Zákaznickém centru společnosti TEPVOS u Sběrného dvora. I když průměrně vrátil každý, kdo
se v roce 2016 zapojil 17 pytlů, stále zůstává
mnoho pytlů neodevzdaných. Proto k dotisknutým štítkům obdržíte pouze adekvátní počet pytlů. Děkujeme za pochopení - šetřeme
tím nejen přírodu ale i prostředky.
* Svozová firma pracuje od brzkých ranních
hodin, proto je potřeba dát pytle na místo
NEJPOZDĚJI v 6:00, jinak pak zůstávají neodvezeny!
* Kontrolu načtených pytlů si můžete provádět ve webové databázi, kterou najdete
za bílou ikonou s nápisem „Kontrola pytlů
tříděného odpadu 2017“ S reklamací chybně
načtených pytlů se můžete také obrátit osobně, nebo na tel. čísle 465 514 263 (pí Velínská
– odbor životního prostředí) poslední středu
v měsíci 12-17h.

Z našich škol

Mateřská škola Černovír

Srdečně zveme všechny dospělé i děti do
Mateřské školy ÚO, Černovír 96, kde se ve
dnech 10. – 14. dubna uskuteční TÝDEN
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Naše mateřská škola
je v uvedených dnech pro zájemce otevřena
vždy od 15.00 do 16.00 hodin.
Moc se na všechny těšíme!
Poděkování
Chceme poděkovat panu Krejsovi za velmi
pěknou přednášku a ukázku pro děti na téma
„Povolání – Můj tatínek policista“.
Děti a učitelky MŠ ÚO, Černovír 96
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Mateřská škola Klubíčko

V úterý 4. dubna od 15.00 do 17.00 hodin Vás
srdečně zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Kolektiv učitelek MŠ Klubíčko

Koloběžky v Kerharticích
Dne 20.4. od 15.30 hodin pořádá Mateřská
škola Sokolská 165 pro děti sportovně-vzdělávací odpoledne s názvem Kolo, kolo, koloběžka. Akce se koná na víceúčelovém hřišti
v Kerharticích a je určena pro děti 3 – 10 let
z MŠ i z řad veřejnosti. Děti si atraktivní formou vštípí základní pravidla chování na pozemní komunikaci. Na hřišti proběhnou jízdy
zručnosti, jízda v koridoru a další disciplíny.
Vyvrcholením akce bude orientační závod na
koloběžkách s použitím mapy. V případě nepříznivého počasí se termín akce přesune –
info na tel.: 739 048 331. Vstup zdarma. Akci
podporuje město Ústí nad Orlicí.

Den otevřených dveří v MŠ
Knapovec
Mateřská škola v Knapovci pořádá ve čtvrtek
20. dubna DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Škola
bude rodičům a veřejnosti přístupná v době
od 8.00 do 11.30 hod. a od 14.30 do 16.00
hod.
Srdečně zvou všichni zaměstnanci mateřské
školy.
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Rádi bychom vám představili lesní školku Dětský lesní klub Letokruh z.s., který sídlí
v lesní chaloupce u obce Přívrat. Lesní školka
vznikla v roce 2016 rodičovskou iniciativou,
jako nestátní nezisková organizace. Jedním
z impulzů ke vzniku byla touha po alternativním způsobu a přístupu ke vzdělávání předškolních dětí. Náš vzdělávací program nese
prvky Waldorfské a Montessori pedagogiky
a environmentální výchovy.
Zabýváme se předškolním vzděláváním a výchovou dětí od 2,5 do 7 let. Dbáme na individuální a laskavý přístup v malém a věkově
smíšeném kolektivu. Jsme s dětmi v každodenním kontaktu s přírodou. Učíme se vztahům bez předsudků, díky vzájemnému respektu a úctě. Mnohdy pro nás není důležitý
výsledek činnosti, jako cesta samotná. V provozu jsme od 1.4. 2017, ve všední dny od
7:30 do 16 hodin po celý školní rok. O letních
prázdninách je otevřená příměstská školička.
O Letokruhu se můžete dozvědět více na
webu www.letokruh-klub.cz.

Zápisy dětí do 1. tříd ZŠ

Oslavy v MŠ Pod lesem

Základní škola Bratří Čapků
Srdečně zveme budoucí prvňáčky a jejich
rodiče na zápis do 1. ročníků. Můžete si vybrat ze dvou termínů - pátek 28.4. od 14.30
do 18.00 hod. nebo sobota 29.4. od 8.30
do 12.00 hod. – a prožít netradiční program
v pavilonu prvního stupně. Žáci, kteří se stanou Vašimi průvodci, a paní učitelky se na
Vás již teď velice těší. Více informací naleznete na http://www.zsbcuo.cz/zapis-do-prvnich-trid-2017.htm.
Martin Falta

V letošním roce školka oslaví 65. výročí fungování ve stávající budově. K narozeninám
dostala překrásné dárky. Kromě nového loga
a webových stránek je to především rekonstrukce mateřské školy. O přesných záměrech
Vás budeme včas informovat. Provoz školky
bude zachovaný, bez omezení. Tímto děkujeme Městu Ústí nad Orlicí, které se rozhodlo
zrealizovat rekonstrukci a vytvořit tak v MŠ
Pod Lesem podmínky nabízející nové možnosti pro vzdělávání našich dětí. Těšíme se na
spolupráci.
V měsíci dubnu připravujeme Velikonoční setkání ve školce. 11.4. od 14.30 hod. si
můžete přijít vyrobit pomlázku či drobnou
dekoraci, nazdobit vajíčko. Zájemci o místo
v mateřské škole mají možnost popovídat si
s učitelkami a prohlédnout stávající prostory.

Základní škola Kerhartice
Zápis do ZŠ Ústí nad Orlicí, Školní 75 se uskuteční ve středu dne 19. dubna 2017 v době
od 14.00 -17.00.
Rodiče k zápisu přinesou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. PaedDr. E. Faltysová

Zápis do ústeckých mateřských
škol
na školní rok 2017 / 2018 proběhne
v úterý 2. 5. 2017 od 14.00 do 16.00 hodin
(v MŠ Klubíčko a v MŠ Na Výsluní proběhne
zápis již od 9.00 do 16.00 hodin)
Rodiče, kteří mají zájem v uvedeném školním
roce o umístění svého dítěte v mateřské škole, přijdou v tomto termínu k zápisu.
Z důvodu uzákoněné povinné předškolní
docházky (viz novela školského zákona č.
178/2016 Sb. § 34), musí přijít k zápisu rodiče těch dětí, které dosáhnou od 1. 9. 2016
do 31. 8. 2017 pátého roku věku a které ještě
nenavštěvují žádnou mateřskou školu.
S sebou si vezměte rodný list dítěte, občanský průkaz a žádost k zápisu (přihlášku), která
je součástí přijímacího řízení (zde je nutné
lékařské potvrzení).
Žádost k zápisu si vyzvedněte od 1. 4. 2017
v příslušné mateřské škole nebo si vytiskněte
z webových stránek školy. V případě dalších
informací se obraťte na ředitelku mateřské
školy.

Nová lesní školka Letokruh dětství v přírodě

Základní škola Třebovská
Zápis dětí do 1. třídy ZŠ Třebovská se uskuteční v úterý 25. dubna od 14.00 – 17.00 hodin a ve středu 26. dubna od 14.00 – 17.00
hodin.
Doklady nutné k zápisu dítěte: žádost o přijetí ke vzdělávání dítěte (dostane rodič v MŠ
nebo ke stažení na stránkách školy), občanský průkaz zákonného zástupce – žadatele
o zápis, rodný list zapisovaného dítěte
pokračování na str. 5
www.ustinadorlici.cz
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Základní škola Komenského
Zápis dětí do 1. třídy ZŠ Komenského se
uskuteční v úterý 25. dubna od 14.00 – 17.00
hodin a ve středu 26. dubna od 14.00 – 17.00
hodin.
Informace k případným odkladům
Na základě novely školského zákona a vyhlášky o základních školách upozorňujeme rodiče
budoucích prvňáčků, kteří budou žádat o odklad nástupu svého dítěte do první třídy, že
je nutné přinést s sebou k zápisu již zprávu
z pedagogicko-psychologické poradny včetně vyjádření dětského lékaře o doporučení
odkladu pro zapisované dítě. Pokud zákonný
zástupce v termínu zápisu tyto doklady nedoloží, nebude možné odklad vyřídit.

Zápis dětí do 1. třídy Speciální
školy
Zápis dětí do 1. třídy základní školy, základní
školy speciální a přípravného stupně základní
školy speciální se koná v úterý dne 25.4. od
12.00 do 15.00 hodin ve Speciální základní
škole, mateřské škole a praktické škole Ústí
nad Orlicí.
Rodiče dětí přinesou k zápisu rodný list a doporučení školského poradenského zařízení.

Základní škola Třebovská

Projekt měl úspěch
I v tomto školním roce byl Asociací pro
mládež, vědu a techniku AMAVET, z.s. vyhlášen Festival vědy a techniky pro děti
a mládež v Pardubickém kraji. Soutěžící
musí přesvědčit odbornou porotu o kvalitě
zpracování svého úkolu formou prezentačního posteru a dovedností ústní prezentace
zvoleného tématu. Účast v krajském kole
soutěže si po úspěchu na okresním kole soutěže v Lanškrouně zajistila Alena Kuťáková /8.
ročník/ s projektem z oboru biologie Potravní
preference plžů rodu Achatina.
Zimní setkání předškoláků
V prvním únorovém týdnu se v letošním školním roce již potřetí sešli předškoláci ve školních lavicích. Tentokrát si vyzkoušeli eskymáckou školu. Naučili se „plést šálu“, stavět
sněhuláka, koulet a počítat sněhové koule.
Při setkání s ledními medvědy si ověřili své jazykové dovednosti. Eskymácká škola děti bavila a motivovala na budoucí dubnový zápis.
Karneval ve školní družině
V pátek 17. února se konal tradiční družinový karneval. Ihned po skončení školního

Základní škola Komenského

Žáci při hodině společenských věd zorganizovali začlenění deváťáků k mezinárodní aktivitě Red Hand Day, ve které se veřejně vyjádřili proti využívání dětí jako dětských vojáků.
Červeným obtiskem ruky, vytvořením obrazu
z obtisků a nahráním na web se „děti postavily za děti“.
Mgr. L. Vavřínová

3. 3. 2017 se na ZŠ Komenského konal projektový den Za školu krásnější. Žáci obou
stupňů se podíleli na výzdobě a úpravě prostor i vlastních tříd. Na I. stupni se tvořili papíroví roboti, ptáčci i draci, ale také se hodně
natíralo a vyrábělo. Na druhém stupni žáci
vytvořili graffiti u pingpongového stolu, barevně natřeli zábradlí a skříně. Dále se žáci
pokusili vyzdobit chodbu v duchu moderního umění ve stylu Pieta Mondriana. Nově
byly instalovány vitríny na diplomy a poháry
za sportovní úspěchy žáků školy. Děkujeme
Městu za finanční podporu tohoto projektu.

Do letošní Hodiny kódu se opět zapojily desítky žáků naší školy. Při hodinách informatiky,
ale také individuálně z domova mohli všichni získat první zkušenosti s programováním
a převzít nové znalosti a schopnosti z oblasti
kritického myšlení a logického rozhodování.
RNDr. I. Chaloupková

Mgr. Bc. Radek Škarka, ředitel školy
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Ve školním roce 2016/2017 se školního kola
chemické olympiády zúčastnily tři žákyně
z IX. B. Řešily úlohy, které byly zaměřené především na výrobu a recyklaci. Na 1. místě se
umístila Eliška Sychrová, na 2. místě se ztrátou jednoho bodu Šárka Kovaříková a na 3.
místě Anička Urbanová.
RNDr. Ludmila Johnová

vyučování se během chvíle celá družina proměnila – děti měly tolik krásných a nápaditých masek, že nám dospělým tzv. přecházel
zrak. Odešli jsme průvodem do podkroví, kde
ve víceúčelovém sále naší školy náš karneval
probíhal. Děti si užily tance, soutěží, her, dostaly sladké odměny a na závěr si každý mohl
vybrat malý dárek jako odměnu za masku.
Hravá věda
Dne 2. 3. 2017 navštívil žáky 1. stupně naší
školy bývalý učitel pan Radek Chajda se svou
Hravou vědou. Děti jednoduchými pokusy
zkoumaly vlastnosti vzduchu (co umí horký
vzduch, nutnost kyslíku pro hoření, raketový pohon). Zabývaly se i změnou látek, kde
se naučily vyčistit vodu od hrubých nečistot
a na okně si připravily „bio zahrádku v PET
lahvi“, ve které budou pozorovat změny půdy
a své svačiny. Děti tyto činnosti baví a tímto
dostaly další náměty k vlastním pokusům.
Pozvání do školy
Zveme Vás ve středu 5. dubna na prezentaci
projektu U nás ve světě aneb Je nám dobře,
ale… Zájemci si budou moci prohlédnout interaktivní prezentace jednotlivých tříd v dopoledních hodinách od 9.50 do 11.30 hodin
a odpoledne od 15.00 do 17.30 hodin. Součástí odpoledního programu bude i možnost
kompletní prohlídky školy včetně odborných
učeben.

Základní škola Bratří Čapků

Obědy pro děti
V rámci projektu Obědy pro děti se nám podařilo zajistit pro šest žáků naší školy více
než 15 000 Kč na obědy v 2. pololetí školního
roku 2016/2017. Přispět můžete i Vy. Více na
www.obedyprodeti.cz
Martin Falta
Úspěchy našich žáků
Gratulujeme Gabriele Fišarové (9.A), která již
podruhé zvítězila v kategorii 8. a 9. tříd na Regionálním přeboru základních škol a gymnázií v SUDOKU 2017, a Matěji Ešpandrovi (6.B)
ke 4. místu v nejmladší kategorii. Všem našim
soutěžícím děkujeme za reprezentaci školy.
Jana Kindlová
pokračování na str. 6
www.ustinadorlici.cz
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pokračování ze str. 4
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pokračování ze str. 5
EDISON nás baví
Již potřetí se naši žáci aktivně zúčastnili zajímavých přednášek, v nichž je zahraniční studenti seznamovali s kulturami Brazílie, Číny,
Ruska, Tchaj-wanu a Turecka. V rámci projektu EDISON pět sympatických stážistů zapojilo
žáky 4. až 9. tříd do originálně připravených
prezentací o jednotlivých zemích. Každý si
mohl ověřit, zda ve znalostech angličtiny
a schopnostech komunikovat s cizinci učinil
od loňského roku nějaký pokrok. Děkujeme
všem, kteří přispěli k příjemné atmosféře
této zajímavé akce.
Petra Mihulková
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Zápis žáků do ZUŠ J. Kociana
Základní umělecká škola Jaroslava Kociana
v Ústí nad Orlicí, Smetanova 1500 vyhlašuje
ZÁPIS ŽÁKŮ pro školní rok 2017 - 2018:
Hudební obor, sólový a sborový zpěv
Taneční obor
Výtvarný obor
Literárně-dramatický obor
Děti od 1. třídy ZŠ přijímáme do přípravné
výchovy, starší děti budou zařazeny přímo do
ročníku daného oboru.
Přihlášky jsou k dispozici v kanceláři školy,
u vyučujících v ZUŠ a na www.zusuo.cz.
Vyplněné přihlášky odevzdejte do ZUŠ nejpozději do 15. května 2017. Přijetí do ZUŠ
bude zveřejněno 28. června 2017 vyhláškou
školy. Přehled o činnosti školy a více informací
naleznete na našich webových stránkách www.
zusuo.cz Reagujeme i na pozdější přihlášky.

Základní umělecká škola Jar. Kociana

Premiéra inscenace Hrnečku vař!
po 10.4. | 17.00 hod. | učebna LDO

Koncert klavírního oddělení
st 5.4. | 17.30 hod. | koncertní sál
Tančíme pro radost 2017
Představení žáků tanečního oboru pro MŠ
čt 6.4. | 10.15 hod. | Roškotovo divadlo
Třídní hudební besídka žáků hudebního
oboru p. uč. Věry Matějů – kytara
čt 6.4. | 16.30 hod. | koncertní sál
Tančíme pro radost 2017
Představení žáků tanečního oboru pro I. st. ZŠ
pá 7.4. | 8.30, 10.15 hod. | Roškotovo divadlo
Tančíme pro radost 2017
Představení žáků tanečního oboru pro veřejnost
pá 7.4. | 17.00 hod. | Roškotovo divadlo
Žáci p. uč. Zlatuše Bartošové
pá 7.4. | 18.30 hod. | Roškotovo divadlo
Žáci p. uč. Hany Hýbalové
pá 7.4. | 20.00 hodin | Roškotovo divadlo
Žáci p. uč. Pavlíny Lipenské
Hudební besídka žáků hudebního oboru
po 10.4. | 17.00 hod. | koncertní sál

Aktuality z Místního akčního plánu vzdělávání

V rámci Místního akčního plánu vzdělávání proběhla akce na téma Vhodné způsoby
práce s žáky se specifickými poruchami učení, která se uskutečnila 27. února od 14:00.
Lektorováním byly pověřeny paní Markéta
Sychrová a paní Olga Keprtová z Pedagogicko-psychologické poradny v Ústí nad Orlicí.
Účastnice se seznámily s pomůckami, které
lze ve výuce použít, sdílely si své zkušenosti
a upřesnily si, jak pracovat s žákem, který má
specifickou poruchu učení.
V průběhu měsíce března proběhly tyto
akce: seminář na téma Inovativní proudy
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a iniciativy ve vzdělávání, seminář na téma
Skutečně zdravá škola, ukázkové hodiny na
téma Reedukace matematiky a českého jazyka. Informace o těchto akcích naleznete na
webu mas.orlicko.cz - MAP.
Významnou akcí, na kterou bylo zahájeno
přihlašování, je odborná stáž do mateřských školek ve Slavonicích (MŠ Slavonice)
a Soběslavi (MŠ Duha Soběslav). Stáže se
uskuteční 5. až 6. října. Účastníci budou mít
možnost podívat se přímo do výuky a zjistit,
jak školky fungují. Pokud by Vás stáž zajímala,
rádi Vám zašleme doplňující informace.
Přehled všech plánovaných akcí naleznete
na webových stránkách www.mas.orlicko.cz.
Chtěli bychom Vás upozornit, že na všechny
akce je povinná rezervace na emailu faltusova@mas.orlicko.cz.

Tančíme pro radost 2017
Představení žáků tanečního oboru pro II. st. ZŠ
po 10.4. | 8.30 hod. | Roškotovo divadlo
Hudební besídka žáků hudebního oboru
po 24.4.| 17.00 hod. | koncertní sál
Klavírní recitál Jana Šimíčka
út 25.4. | 19.00 hod. | koncertní sál
Absolventský koncert
Martin Severa, Radek Motl, Robert Štěrba –
bicí nástroje
st 26.4. | 18.00 hod. | klub Popráč
Premiéra představení Sněhurka a osm trpaslíků
čt 27.4. | 18.00 hod. | učebna LDO
Premiéra představení Boty z Pohádkové
Lhoty
pá 28.4. | 18.00 hod. | učebna LDO
Taneční happenig
Vystoupení žáků tanečního oboru v rámci
Mezinárodního dne tance (bližší informace
na plakátech).
Sobota 29. dubna – Atrium v prostoru Kociánky, prostor před ZUŠ, sál TO ZUŠ, Roškotovo divadlo

Střední škola
uměleckoprůmyslová

V Popráči představí svou tvorbu vůbec poprvé
SŠUP Ústí nad Orlicí je ve svém domovském
městě vidět. Práce studentů pěti uměleckých
oborů už mohla nejen ústecká veřejnost
zhlédnout v Galerii pod radnicí, Hernychově
vile, kavárně Malé scény či foyer Roškotova
divadla. Pravidelná výstavní činnost probíhá
také ve školní galerii na „Špindlu“, součástí
prezentace SŠUP bývají také módní přehlídky – ty se kromě tradiční prezentace v rámci
městských slavností konaly také v Měšťanském pivovaru Hylváty.
pokračování na str. 7
www.ustinadorlici.cz
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SŠZS nabízí volná místa
v rekvalifikačním kurzu

pokračování ze str. 6
V roce 2017, kdy si „umprumka“, dříve „textilka“ připomíná 125 let od svého založení, je
výstav naplánováno v porovnání s předešlými lety ještě víc.
Výsledek česko-slovenské spolupráce
Ve čtvrtek 16. března se od 16 hodin uskutečnila v klubu Popráč naplánovaná vernisáž
výstavy, která patří na umprumce mezi tradiční. Spolupráce s partnerskou školou v Prešově má totiž bohatou historii a jedním z jejích plodů je každoroční výtvarný plenér žáků
obou škol. Výstava prací ze společného česko-slovenského plenéru bude trvat až do 17.
dubna. Zájemci ji mohou zhlédnout v čase
běžného provozu klubu Popráč.
Mgr. Jan Pokorný

Poslední volná místa
Střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad
Orlicí zahájí od 24.4. 2017 rekvalifikační kurz
Chůva pro děti do zahájení školní docházky,
který připravuje jednotlivce pro práci v rodinách i mateřských školách. Přihlášku najdete
na www.szsuo.cz

Sociální / zdravotní

vyrobených dortů, sušenek, perníkových
ozdob a vyřezávaných vánočních přáníček
vybrali pořadatelé tuto částku a rozhodli se
ji věnovat našim klientům na sportovní a kulturní aktivity.
Touto návštěvou jsme byli mile překvapeni
a s panem Sikorou jsme si pěkně popovídali.
Také nám ukázal nafocené dobrůtky.

Jako poděkování jsme nabídli, až se zase Sikorovi objeví v Ústí, musí se za námi zastavit
na déle.
V měsíci březnu jsme se prezentovali tanečním vystoupením v Zábřehu na Moravě na
akci pod názvem Všichni na pódium.

Slaví 10 let

Plavání spojené se cvičením ve vodě v KPB
v ÚO. K dispozici je otevřený prostor jen
pro seniory – celý bazén, cvičitelka, sauna,
solárko, vířivá vana. Vstup pro členy 50 Kč
na průkazku Senior klubu, nečlenové 60 Kč,
neobyvatelé ÚO 70 Kč. Akci zajišťuje 7.4. p.
Šlegrová, 21.4. JUDr. Králík

Zdravotní přednáška – kožní choroby
st 12.4. | 15.00 hodin
Přednáška MUDr. Lánové na téma kožní choroby se uskuteční v bývalém Penzionu/CSP.
Vstup volný. Připravte si dotazy. Akci zajišťuje
p. Ešpandrová

Cestopisná přednáška
st 5.4. | 19.00 hodin
Ve spolupráci s Klubcentrem Vás zveme do
Roškotovo divadla na přednášku P. Svobody
„Kyrgyzstán a Tádžikistán“.
Vstupné 50 Kč pro člena Senior klubu. Hlásit se můžete 4.4. ve Sladkovně od 10.00 do
12.00 hod. Nelze chodit bez přihlášení. Akci
zajišťuje Mgr. Štěchová

Vaření s předsedou nejen pro muže
Staré rodinné recepty – chlupaté knedlíky
út 11.4. | 15.30 hodin
Hlásit se můžete do počtu max. 7 členů ve
Sladkovně dne 4.4.,od 10.00 do 12.00 hodin.
Nelze přijít bez přihlášení. Člen SK hradí náklady vaření v částce 80,- Kč a za stejnou cenu
si cca. od 17.30 hodin může pozvat partnera/
ku ke společné večeři - knedlíky, zelí, pečená
plec - platba předem při přihlášení. Po večeři
společný úklid a umytí nádobí. Každý si odnese podrobný recept. Akci zajišťuje JUDr.
Ešpandr.

Jednoho dne náš Stacionář navštívili manželé Sikorovi a přinesli pro naše uživatele sponzorský dar 823 Euro /22.000Kč/.
Manželé Sikorovi žijí v Bruselu, kde byla pořádaná akce pod patronací Plzeňského kraje,
Jihomoravského kraje a Českého centra –
Czech Fashion and Design Weekend.
Při této akci byla uspořádána sbírka pro Stacionář v Ústí nad Orlicí a z prodeje vlastně

Senior klub

Plavání nejen pro členy Senior klubu
pá 7. a 21.4. | 14.00-15.30 hodin
4 / 2017

H. Zastoupilová
vedoucí služby

K rotundě v České Třebové
čt 20.4. | sraz ve 12.30 hodin
Zveme všechny příznivce cyklistiky, nejen členy Senior klubu. Sraz ve 12.30 hodin na parkovišti u Lidlu, pohybovat se budeme většinou po cyklostezkách. Předpokládaný návrat
po 16.00 hodině. Akci zajišťuje JUDr. Králík
Flora Olomouc
pá 21.4. | celodenní výlet
Závazné přihlášky se přijímají 4.4. a 11.4. ve
„Sladkovně“ od 10.00 do 12.00 hodin. Platba
při přihlášení.
pokračování na str. 8
www.ustinadorlici.cz
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Zprávičky ze Stacionáře

Sociální / zdravotní

pokračování ze str. 7
Členové mají přednost, člen SK hradí 110,-Kč,
jako náhradník nečlen 160,- Kč, neobyvatel
Ústí n.O. 190,- Kč. V ceně je pouze doprava,
vstupné 80,- Kč si zaplatí každý senior sám,
průkazy si vezměte s sebou. Předpokládaný
návrat do 18.00 hodin. Akci zajišťuje p.Šamšulová a p. Ešpandrová.
Odjezdy autobusu: Hylváty – brána f. Zářecký
6.30 hodin, Benzina pod Duklou 6.40 hodin,
Babyka 6.45 hodin, Autobusové nádraží 6.50
hodin, Tvardkova 6.55 hodin, Penzion 7.00
hodin
Senior kino – Masaryk
st 26.4. | 14.30 hodin
Ve spolupráci s Klubcentrem Vás zveme do
Roškotova divadla – Kina Máj na český film.
Vstupné 40,- Kč pro člena SK. Přihlášky se přijímají 4.4. a 11.4. ve Sladkovně od 10.00 do
12.00 hodin, nelze chodit bez přihlášení. Akci
zajišťuje p. Šlegrová.

[8]

Neratov a okolí
čt 27.4. | výlet

Český červený kříž

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, na Informačním centru města
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
V období letního času od 27. 3. do 27. 10. pro
Vás Oblastní spolek Českého červeného kříže
Ústí nad Orlicí ve spolupráci s Městem Ústí
nad Orlicí připravil rozšíření služby Senior
4/ 2017

Navštívíme chráněnou dílnu na Kopečku
s možností zakoupení výrobků a kostel v Neratově s průvodcem. Cestou zpět je možnost
občerstvení. Závazné přihlášky se přijímají
4.4. a 11.4 ve „Sladkovně“ od 10.00 do 12.00
hodin. Platba při přihlášení. Členové mají
přednost, člen SK hradí 70,- Kč,/65+5/, jako
náhradník nečlen 90,- Kč,/85+5/, neobyvatel
Ústí n.O. 120,Kč,/115+5/. V ceně doprava,
průvodce. Předpokládaný návrat do 18.00
hodin. Akci zajišťuje p. Rabová, Mgr. Štěchová.
Odjezdy autobusu: Hylváty ČSAO 12.00 hodin, Benzina pod Duklou 12.10 hodin, Babyka 12.15 hodin, Autobusové nádraží 12.20
hodin, Tvardkova 12.25 hodin, Penzion 12.30
hodin
Zprostředkováváme relaxační pobyty seniorů v Krkonoších:
Pec pod Sněžkou - penzion Jindřichův dům
Termín: 23. 7. - 30. 7. 2017 a 27. 8 - 3. 9.
2017, ubytování a plná penze, cena 3465,Kč, 13 pokojů

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 předen stanovenými
zastávkami pro nástup a výstup, ve stanovených časech viz. níže.
Službu je nutné předem 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 Města
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
(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

Jánské Lázně - Modrokamenná bouda
Termín: 20. 8. - 27.8. 2017, ubytování a plná
penze, cena 3 000,- Kč, 15 pokojů
Rokytnice nad Jizerou - chata Skoll
Termín: 15.7. - 22.7.2017, ubytování a plná
penze cena 3 000,- Kč, 14 pokojů
Přihlášky v kanceláři „Senior klubu“ ve Sladkovně od 4.4. do 30.5. každé úterý od 10.00
do 12.00 hodin. Hlásit se může každý občan.
Při přihlášení se bude platit záloha 1 000,- Kč.
Akci zajišťuje a bližší informace podá p. Šamšulová tel. 722475129
Kontakty na SK:
p. Šamšulová 722475129, JUDr. Králík
722475132, p. Šlegrová 722475131,
Mgr. Štěchová 731601548, p. Rabová
734188853, JUDr. Ešpandr 734398390,
p. Ešpandrová 734188855.
Těšíme se na Vaši účast!
Za výbor „Senior klubu“
JUDr. Zdeněk Ešpandr

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, Kopeckého 840, ÚO
Květiny v obrazech
1.-30.4. | 8.00-15.30 hodin
Výstava obrazů s květinovou tématikou od
pana Dubišara, vstup zdarma
Návrat ke zdraví
11.4. | 16.00 hodin
Přednáška o čínské medicíně a o tom, jak
předcházet různým nemocem, zbavování
toxinů, vstupné dobrovolné
Velikonoce na Veselém kopci
14.4. | odjezd 8.00 hodin
Pojeďte s námi na Veselý Kopec nadýchat
www.ustinadorlici.cz

Sociální / zdravotní

Pečeme, vaříme – Listové větrníčky
20.4. | 9.00 hodin
Přijďte se naučit upéct a ochutnat listové
větrníčky pod vedením paní Třešňákové,
vstup zdarma
Odpolední vycházka
25.5. | 14.00 hodin
Odpolední vycházka po okolí města, sraz
před budovou OS ČČK
Šikovné ručičky – Čajové sáčky/prostírání
27.4. | 15.30 hodin
Ve spolupráci se Speciální školou, vstupné
dobrovolné

Svaz postižených civilizačními
chorobami z. s., základní organizace Ústí n.O.
Pozvánka na zájezd do Polska – KUDOVA
ZDROJ ve čtvrtek 6. dubna. Odjezd: Tvardkova v 7.05 hod.
(Hylváty v 6.45, Dukla 6.50, Babyka 6.55, nádraží ČSAD v 7, Tvardkova v 7.05 hod.) Cena:
130 Kč.
Pozor!!! Přihlášky MIMOŘÁDNĚ ve čtvrtek
30. 3. 2017 od 10 – 11.30 hod. v Klubu důchodců – Sladkovně nebo telefonicky na č.
737 378 815.
POZVÁNKA na čtvrtek 20. dubna na členskou schůzi, která se koná v jídelně CSP (Penzion), Na Pláni 1343 v Ústí n.O. od 14.00 hod.
Prezence od 13.30.
Na Vaši účast se těší členové výboru ZO SPCCH.
4 / 2017

Cyklovýlet
28.4. | sraz 13.00 hodin
Cyklovýlet po okolí města s panem Ivo Preclíkem, zakončený na akci Čarodějnické posezení s drobným občerstvením. Sraz před
budovou OS ČČK
Čarodějnické posezení – Let čarodějnic
28.4. | 15.30 hodin
Přijďte na čarodějnické posezení - občerstvení, opékání, zábava (maska čarodějnice, čarodějníka vítána). Místo konání: zahrada ČČK
(ulice Kopeckého). V případě nepříznivého
počasí v budově OS ČČK
PŘIPRAVUJEME:
4. května 2017 - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Máte zájem seznámit se s činností a budovu
Českého červeného kříže, právě pro Vás je
připraven Den otevřených dveří
Pracovníci a dobrovolníci Vám ukáží jednotlivé vybavení a prostory, drobné občerstvení
ZDARMA
Akce je připravována ke SVĚTOVÉMU DNI
ČERVENÉHO KŘÍŽE, který připadá na 8. května. Čas: od 9.00 do 17.00 hodin, místo konání:
budova OS ČČK Ústí nad Orlicí, Kopeckého 840
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)
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
PŘÍMĚSTSKÉ 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
VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
Velikonoční výrobky dětí ze školských zařízení v Ústí nad Orlicí a neziskových organizací,
velikonoční ukázky malování kraslic, obháčkování vajíček. Zasedací místnost Městského zastupitelstva - budova radnice (Galerie)
od 4. 4. do 7. 4.
Otevřeno od 9.00 do 17.00 hodin. Akce se
koná za podpory města Ústí nad Orlicí
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

Jak se máme v Domově

V Domově důchodců Ústí nad Orlicí hráli
Mrazíka před Italy
Dne 2. března 2017 proběhla premiéra pohádkové hry Mrazík v podání divadelního
souboru zaměstnanců a obyvatel Domova
důchodců Ústí nad Orlicí. Premiéru natáčel
italský nezávislý filmový štáb, který v roce
2017 dojíždí do Domova připravovat dokumentární film o dobré praxi v péči o uživatele
s Alzheimerovou chorobou. Italští filmaři vyjadřovali z představení Mrazík nadšení, a to

i přesto, že příběh dříve neznali. „Zapojit jako
herce výhradně jen zaměstnance Domova by
určitě bylo režijně snazší, ale my náš Domov
budujeme jako místo, kde se svět zaměstnanců Domova a obyvatel Domova vzájemně přirozeně prolínají. Neuměli jsme si představit
hrát jen „pro obyvatele“ a ne „s obyvateli“.
Proto jsme hledali cesty, jak zapojit do hry
obyvatele Domova, ty pohyblivější i ty méně
pohyblivé. Někteří přímo hráli, jiní malovali
kulisy nebo vytvářeli kostýmy. Jak se to nakonec podařilo, posoudili diváci. A z jejich
zpětné vazby máme pocit, že ano“ uvedl Jan
Vojvodík, ředitel Domova.
pokračování na str. 10
www.ustinadorlici.cz
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atmosféry velikonočních svátků. Návštěvníci
mají možnost prohlédnout si interiéry roubenek doplněné o ukázky velikonočního pečiva,
zdobených vajíček a dalších tradičních předmětů. Dozvědí se tu například o tom, proč se
na Zelený čtvrtek peklo pečivo zvané jidáše,
jaké byly tradiční způsoby zdobení kraslic
na Horácku, nebo co lidé žijící před sto lety
jedli na Boží hod velikonoční. Zajímavé jistě
budou i ukázky zhotovování velikonočních
předmětů: pletení pomlázek, zdobení kraslic
různými technikami, pečení a tvarování velikonočního pečiva a dalších. Na Veselý Kopec
totiž přijali pozvání lidoví řemeslníci, kteří nejen předvedou svoji dovednost, ale nabídnou
své výrobky k prodeji. Nebudou chybět výtvarné dílničky pro děti. 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.
Místo odjezdu: autobusové nádraží Ústí nad
Orlicí, cena: 100,- Kč člen ČK/děti, 130,- Kč
ostatní, cena obsahuje dopravu (na místě se
hradí vstupné do skanzenu a jarmark).

Sociální / zdravotní

pokračování ze str. 9
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Divadelní spolek Radost, složený z obyvatel
a zaměstnanců Domova, vznikl v roce 2015.
V současné době má v repertoáru tři divadelní hry, další začne připravovat letos na jaře.
I letos díky Spousti máme naději
I v letošním roce jsme se se svým projektem
zapojili do programu Ústí sobě! Díky tomuto
programu a podpoře diváků Jednoho světa
jsme mohli začít realizovat vznik rehabilitačního hřiště ve venkovních prostorách Domova. Letos bychom toto hřiště rádi rozšířili
o rehabilitační stroj s psychomotorickými
disky – tzn., že se procvičuje nejen tělo, ale
i mysl. Návštěvou Jednoho světa náš projekt
můžete i letos podpořit. Děkujeme.
Domov důchodců Ústí nad Orlicí je Domov
jako doma.
Více informací na www.dduo.cz.
Mgr. Dana Matoušková, DiS.,
tel. 603 566 767,
matouskovadduo@gmail.com

Maratonské cvičení s roztroušenou sklerózou MaRS 2017
ROSKA Ústí nad Orlicí se v sobotu 4.3. zapojila do 6. ročníku cvičebního maratonu MaRS
s roztroušenou sklerózou ( RS ). Do tělocvičny
Golem Group v Letohradě si přišlo zacvičit
pod vedením fyzioterapeutky L. Částkové 37
účastníků.
MaRS probíhá po celé ČR s různými cvičebními aktivitami vhodnými pro pacienty
s RS. Jednotlivé Rosky si předávají pomyslný

Neslyšícím a nedoslýchavým může Linka pomoci např. při sepsání životopisu, motivačního dopisu, vyřizuje hovory na úřady, k lékaři,
do školy, do zaměstnání, soukromé i pracovní hovory.
Používání Linky pro registrované uživatele
(bez ohledu na jejich telefonního operátora)
je BEZPLATNÉ. Linka funguje 24 hodin denně, od 22 do 6 hod. vyřizuje požadavky IZS.
Registraci může neslyšící nebo nedoslýchavý
provést prostřednictvím kteréhokoli z našich
komunikačních kanálů a dodáním kopie ZTP
nebo potvrzení o ztrátě sluchu od specializovaného lékaře na e-mail:neslysici@o2.cz
Prezentace výše uvedené služby bude 24. 4.
ve 13.30 hod. v jídelně DPS.
Vladimír Král,
vedoucí Audiohelp z.s.
středisko pro sluchově postižené Ústí n.O.
4/ 2017

Hana Pauková

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

Linka pro nedoslýchavé,
neslyšící a nevidomé

štafetový kolík po celých 24 hodin. Cílem
a smyslem akce je mít radost z pohybu,
odnést si myšlenku pravidelného pohybu
a zdravého životního stylu do každodenního
života a informovat o této závažné nemoci.
Regionálním partnerem byla firma Golempress, které moc děkujeme.

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.
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

asistenti 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.
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
www.ustinadorlici.cz

Sociální / zdravotní

Stomatologická pohotovost

Psychologie a Biofeedback

1.-2.4. – MUDr. Miroslava Hendrychová,
Husova 191, Vysoké Mýto, tel.: 465 423 960
8.-9.4. – MUDr. Hana Horáková, Sadová 1140,
ČT, tel.: 465 531 554
14.4. – MUDr. Martina Jindrová, Javornického 198, V. Mýto, tel.: 465 485 155
15.-16.4. – MUDr. Milena Kalousková,
Pickova 1483, ÚO, tel.: 465 543 302
17.4. – MDDr. Stanislav Knob, železniční poliklinika, ČT, tel.: 723 036 370
22.-23.4. – MUDr. Dagmar Špajová,
Masarykova 1071, ČT, tel.: 465 534 149
29.-30.4. – MUDr. Lucie Kumpoštová,
Masarykova 1071, ČT, tel.: 778 133 117
1.5. – MDDr. Richard Bado, F.V. Krejčího 405,
ČT, tel.: 465 530 247

V dnešní době neustálého spěchu nabízíme
klidné a bezpečné místo, kde můžete postupně otevírat témata, která Vás tíží. Nabízíme
psychologickou pomoc jednotlivcům, párům
i rodinám, dospělým i dětem.
Věnujeme se např. tématům rodinné vztahy,
práce na komunikaci, práce se stresem a přetížením, úzkostné stavy, psychosomatika,
traumata, poruchy učení a pozornosti, práce
na osobním rozvoji či „jen“ srovnání myšlenek.
Součástí nabídky je také možnost využití
jedinečné psychologické metody EEG Biofeedback k podpoře soustředěnosti, rychlosti

učení, paměti, zlepšení sebevědomí a celkové zklidnění. Také pomáhá při problémech
logopedických, poruchách učení, poruchách
pozornosti (ADHD), též je využitelný u dětí
s poruchou autistického spektra.
Od 1. 3. 2017 nás můžete najít na adrese
Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí.
Pro další informace a objednávky služeb můžete volat na číslo 608 863 008 nebo psát na
email vaskova.barbora@seznam.cz,
naleznete nás také na webu
www.psychologie-biofeedback.cz
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Pro děti a mládež

Mateřské centrum Medvídek
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
PROVOZNÍ DOBA:
Pondělí od 8:00 do 12:00 hod. - Cvičení rodičů s dětmi s Veronikou
Pondělí od 16:00 do 18:00 hod. – Jóga pro
děti (od 16 hod), jóga pro dospělé (od 17
hod)
Úterý od 9:00 do12:00 hod. - Nemluvňátka,
volná herna
Středa od 9:00 do10:00 hod. – Zpívánky
s Martinou a Radkou
od 10:00 do12:00 hod. – Přednášky dle programu, volná herna
Čtvrtek od 9:00 do12:00 hod. – Volná herna
od 10:00 do10:30 hod. – Tvoření pro děti
s Miluškou
Pátek od 9:00 do12:00 hod. - Nosíme a šátkujeme, nemluvňátka, těhulky (nejen nosící
rodiče a nosící se děti)
Pondělí - Pátek od 14:00 do16:00 hod. - Volná herna případně tvořivé odpoledne dle
programu

4 / 2017

Každý den Vám po předchozí domluvě rády
pohlídáme děti v Dětském klubu Fialka.
Cvičení pro rodiče s dětmi od 4 měs. do cca
2 let pro předem přihlášené
po 3., 10 a 24.4. | 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.
Jóga pro děti a dospělé
po 3., 10. a 24.4. | 16.00-17.00 hodin
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.
Zpívánky s Martinou a Radkou
st 5., 12., 19. a 26. 4. | 9.00-10.00 hodin
Přijďte si s dětmi zazpívat a zatancovat s M.

Hermanovou při doprovodu kláves a flétny
a s R. Manovou a její kytarou.
Kavárnička
čt 6.4. | 9.00 hodin
Tvoření pro děti s Miluškou
čt 6., 13. 20. a 27.4. | 10.00-10.30 hodin
Nosíme a šátkujeme
každý pá | 9.00-12.00 hodin
Ukliďme Česko
so 8.4. | 9.00 hodin | Kociánka
Na akci si prosím vezměte odolnou obuv,
vhodný oděv, pokud máte, tak i reflexní vesty
a samozřejmě dobrou náladu. Nářadí, pracovní rukavice, pytle a drobné občerstvení
bude pro účastníky zajištěno.
Síla a léčivá moc kamenů
so 22.4. | 14.00-18.00 hodin
Dorazte v sobotu na povídání Ládi Skřivánka.
S sebou papír a tužku na poznámky, bude co
psát. Kameny je možné si osobně osahat –
procítit, koupit, …
Těhotenství, porod, šestinedělí, šátkování
s Pavlínou
čt 27.4. | 10.00-12.00 hodin
www.ustinadorlici.cz

Pro děti a mládež

Rodinné centrum Srdíčko

Filcování II.
po 10.4. | 10.00 hodin
Odpolední programy (multifunkční sál, 1.
patro nebo Zambar, přízemí, vchod ze dvora):

PROVOZNÍ DOBA: (během této doby začátky programů cca 10.00 – 10.30, 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):

Klub EXIT – pro mládež
pá | 17.00-19.00 hodin
Kontakt: Martin Kalášek, tel.: 739 420 287
Klub deskových her s kavárnou
pá | 18.00-24.00 hodin
Kontakt: Bc. Dan Dostrašil, tel.: 603 913 885
Jednorázové akce:
Sexuální výchova v rodině aneb Jak s dětmi
komunikovat o tajemství vzniku života?
st 19.4. | 10.00 hod. | herna RC
Lektorem semináře je Bc. Daniel Dostrašil
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Filcování I.
po 3.4. | 10.00 hodin

Skryté cukry v potravinách
po 24.4. | 10.00 hod. | herna RC
Beseda se zdravotníkem Martinem Kaláškem
Dámská jízda
po 24.4. | 20.00 hod. | Zambar
Myslíme globálně, žijeme lokálně/beseda
st 26.4. | 10.00 hod. | herna RC
Dětská diskotéka s překvapením
so 29.4. | 16.00 hod. | sál RC
Přijďte se s dětmi vyřádit při hudbě, nebude
chybět ani malé překvapení
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

Dům dětí a mládeže Duha

PŘIPRAVUJEME NA VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
Čtvrtek 13.4. – Velikonoční dílna od 9.00 do
12.00 hodin
Program: malování vajíček, tvorba velikonočních dekorací. Cena: 120 Kč zahrnuje materiál a pomůcky
ČARODĚJNICE s DDM Duha
Pátek 28.4. od 16.00 do 19.00 hodin, koná se
pouze v případě vhodného počasí
Místo: zahrada DDM Duha, Špindlerova 1167
Spousta soutěží a zábavy pro děti, čarodějnické masky vítány! Všichni, kdo přijdou
v maskách, budou odměněni.
Možno zakoupit nápoje i vuřty, oheň zajištěn
AKCE PRO ŠKOLY
Okresní kola olympiád
4.4. Matematická olympiáda – pro 6., 7., 8.
ročníky základních škol
4/ 2017

10.4. Biologická olympiáda – kategorie D
20.4. Biologická olympiáda – kategorie C
Sportovní soutěže
28.4. – 20. ročník Jarního běhu O pohár Václava Čevony
Od 9.00 hodin na Atletickém stadionu

ATLETICKÝ MINITÁBOR – 7. – 11.8.2017 Kunčice u Starého Města pod Sněžníkem
Celotáborová hra na téma Indiáni, hry
a soutěže v přírodě. Cena: 2300 Kč zahrnuje
dopravu, ubytování, stravu, pojištění, pers.
zajištění

PŘIPRAVUJEME NA LETNÍ PRÁZDNINY

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY:
ATLETICKÉ PRÁZDNINY – Vzpomínka na RIO
– 10. – 14.7. - vodní turistika, vodní sporty,
cyklistika, orientační běh, střelba ze vzduchovky, beach volejbal, líný tenis, minigolf
a další. Cena: 1400 Kč zahrnuje 1x denně teplé jídlo, pitný režim, pojištění, pers. zajištění
a tričko na památku

POBYTOVÉ TÁBORY:
NOVINKA
TURISTICKÝ TÁBOR – TATRY 2017 –
10. – 14.7. – Tatranská Štrba – turistické výlety do Tater, výlet lanovkou, návštěva Aquaparku Tatralandia v Popradu.
Pro děti od 11 – 17 let
Cena: 3990 Kč zahrnuje jízdné, ubytování,
stravu, vstupné, pojištění, pers.zajištění

PUTOVNÍ VODÁCKÝ TÁBOR pro děti a rodiče
s dětmi - OHŘE 2017 – 1.-7.7. - putování po
řece Ohři, výuka vodáckých a trampských dovedností v praxi, hry na vodě i na souši
Cena: dítě, které jede bez rodičů – 2990,Kč (samotné dítě pouze od 10 let a plavec!)
Cena zahrnuje jízdné, vypůjčení lodí, pádel,
vest, kempy, pojištění, pers.zajištění a stravu.
Cena: dítě, které jede s rodičem nebo dospělý: 2000,- Kč. Cena zahrnuje to samé kromě stravy!

PESTRÉ PRÁZDNINY I. – 17.-21.7. – Geomag,
bowling, PINGUin park, cyklovýlet, Tongo
Hradec Králové, v pátek výlet pro celou rodinu – ZOO Jihlava + vstup do zázemí ZOO.
Cena: 1200 Kč zahrnuje oběd v pondělí, jízdné, vstupné, pojištění, pers.zajištění
ZÁŽITKOVÉ PRÁZDNINY – 24.-28.7. – sjezd
na kárách Přívrat , Laser Game Pardubice,
Litomyšl motokáry, Ostrava – Malý svět techniky U6, Dobrodružná věž Peklák Česká Třebová. Pro děti od 10 let
Cena: 1400 Kč zahrnuje jízdné, vstupné, pojištění, pers.zajištění. Způsob dopravy: na
kole, vlakem, autobusem
www.ustinadorlici.cz

Pro děti a mládež

TVOŘIVÉ PRÁZDNINY I. - 24.-28.7. – Týden
plný kreativního tvoření - malba na hedvábí,
na sklo a textil, enkaustika, aranžování, vaření, výlet do Chrudimi – Muzeum loutek. Pro
děti od 8 let. Cena: 1000 Kč zahrnuje materiál, jízdné, vstupné, pojištění, pers.zajištění
TVOŘIVÉ PRÁZDNINY II. - 31.7.- 4.8. – Týden
plný kreativního tvoření - malba na hedvábí,
na sklo a textil, enkaustika, aranžování, vaření, výlet do Chrudimi – Muzeum loutek. Pro
děti od 8 let. Cena: 1000 Kč zahrnuje materiál, jízdné, vstupné, pojištění, pers.zajištění

PESTRÉ PRÁZDNINY II. - 28.8.–1.9. - Geomag, bowling, Dopravní hřiště Mohelnice,
cyklovýlet, ZOO Olomouc, v pátek výlet pro
celou rodinu – Dolní Morava - Stezka v oblacích a Mamutíkův vodní park. Cena: 1200 Kč
zahrnuje 2x oběd, jízdné, vstupné, pojištění,
pers.zajištění

ADRENALINOVÉ PRÁZDNINY – 21.-25.8. –
Laser Game Pardubice, motokáry Vysoké
Mýto, Dobrodružná věž Peklák Česká Třebová, sjezd na kárách Přívrat, Paintball Bystřec
aréna. Pro děti od 12 let. Cena: 1400 Kč zahrnuje vstupné, jízdné, pojištění. Způsob dopravy: na kole, vlakem

Klub Hvězdička slaví 10. výročí
vzniku
V březnu oslavila naše organizace, která pomáhá postiženým dětem regionu Ústí n.O.
své první kulaté narozeniny. Ráda bych poděkovala všem firmám, nadacím, sponzorům
za dosavadní spolupráci. Děkuji všem asistentům, pedagogům, rodičům a přátelům za
podání pomocné ruky v naší cestě. Bez Vás
všech bychom nedokázali pomáhat handicapovaným dětem v regionu.
Všichni rodiče postižených dětí Klubu Hvězdička mají veliká srdce. Srdce naplněná láskou, něhou i starostmi, ale své děti nepřestávají
milovat a za jejich zájmy nepřestávají bojovat…
Dovoluji si jménem ARPZPD v ČR, z.s. Klubu
Hvězdička popřát všem mnoho sil, radosti,
entuziasmu, lásky a splněných přání v následujících letech.
Jitka Fajtová
předsedkyně ARPZPD v ČR, z.s.
Klub Hvězdička
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Kultura

Klubcentrum Ústí nad Orlicí
Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance
út 4.4. | 13.30 hodin | Roškotovo divadlo
Vstupné 50 Kč

Nabídka pořadů – duben 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
The Best of Pavel Novák
Agentura Pavel Novák family
so 1.4. | 15.00 hodin | Roškotovo divadlo
Zábavný, interaktivní pořad pro děti a jejich
rodiče. Vstupné 80 Kč
4 / 2017

Kyrgyzstán a Tádžikistán – Střední Asie
st 5.4. | 19.00 hodin | Roškotovo divadlo
Cestopisná přednáška Pavla Svobody. Vstupné 70 Kč
Tančíme pro radost
pá 7.4. | Roškotovo divadlo
40. premiéra představení TO ZUŠ Jaroslava
Kociana
17.00 hodin – Tančí žáci Zlatuše Bartošové
18.30 hodin – Tančí žáci Pavlíny Lipenské
20.00 hodin – Tančí žáci Hany Hýbalové
Vstupné 60 Kč
Heranova violoncellová soutěž 2017
Soutěž pro mladé violoncellisty do 16 let
st 19.4. – pá 21.4. | ZUŠ Jar. Kociana
Smetanovo trio
čt 20.4. | 19.30 hodin | ZUŠ Jar. Kociana

Jitka ČECHOVÁ – klavír,Jiří VODIČKA – housle,
Jan PÁLENÍČEK - violoncello
Slavnostní koncert k Heranově violoncellové soutěži. V programu zazní díla Dmitrije
Šostakoviče, Bohuslava Martinů a Bedřicha
Smetany. Koncertní předplatné - zbývající
vstupenky v omezeném počtu v předprodeji
a hodinu před začátkem představení u pokladny. Vstupné 180 Kč
Závěrečný koncert vítězů Heranovy violoncellové soutěže 2017
so 22.4. | 14.30 hodin | ZUŠ Jar. Kociana
Koncert je spojen s předáváním cen. Vstup
volný
Noční směna – Interaktivní kino
so 22.4. | 19.30 hodin | Kino Máj
Noční směna bude v kinech novým a ojedinělým zážitkem, protože si půjčuje prvky jak
z filmového světa, tak ze světa počítačových
her. Dovoluje divákům určovat vývoj příběhu
a rozhodovat pomocí „chytrých“ telefonů za
hlavního hrdinu.
České titulky. Vstupné 120 Kč
www.ustinadorlici.cz

Kultura

Kino „Naslepo“
st 26.4. | 19.30 hodin | Kino Máj
Do třetice všeho dobrého! Již potřetí promítáme tzv. „naslepo“.

Rychle a zběsile 8
pá 14.4. | 19.30 hodin
Akční, USA, Japonsko, Francie, Kanada, české
titulky, vstupné 130 Kč

W. Shakespeare: Othello
čt 27.4. | 19.30 hodin | Roškotovo divadlo
Strhující příběh vášní, ve kterém ďábelské
intriky udělají z čestného člověka vraha milované ženy. Představení Východočeského
divadla Pardubice.
Divadelní předplatné - zbývající vstupenky
v omezeném počtu v předprodeji a hodinu
před začátkem představení u pokladny divadla. Vstupné 250 Kč

Špunti na vodě
so 15.4. | 17.00 hodin
Rodinný, ČR, vstupné 120 Kč
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3D Kino Máj
Šmoulové: Zapomenutá vesnice
3D
ne 2.4. | 17.00 hodin
Animovaný/rodinný, USA, české znění, vstupné 140 Kč
Logan: Wolverine
ne 2.4. | 19.30 hodin
Akční/sci-fi, USA, české titulky, vstupné 120 Kč
La La Land – Senior kino
po 3.4. | 14.30 hodin
Muzikál, USA, české titulky, vstupné 60 Kč
Masaryk
po 3.4. | 19.30 hodin
Životopisný, ČR, SR, vstupné 110 Kč
Úkryt v Zoo
so 8.4. | 17.00 hodin
Válečný, USA, české titulky, vstupné 110 Kč
Místo u moře
so 8.4. | 19.30 hodin
Drama, USA, české titulky, vstupné 100 Kč
Volání netvora: Příběh života
ne 9.4. | 17.00 hodin
Fantasy, USA, Španělsko, VB, české titulky,
vstupné 100 Kč
*John Wick 2
ne 9.4. | 19.30 hodin
Thriller, USA, české titulky, vstupné 90 Kč
Ghost In The Shell
3D
čt 13.4. | 19.30 hodin
Sci-fi, USA, české titulky, vstupné 150 Kč
4/ 2017

Power Rangers: Strážci vesmíru
so 15.4. | 19.30 hodin
Sci-fi, USA, české znění, vstupné 100 Kč
Kráska a zvíře
ne 16.4. | 17.00 hodin
Rodinný, USA, české znění, vstupné 100 Kč
Popírání holocaustu
ne 16.4. | 19.30 hodin
Historický, USA, VB, české titulky, vstupné 100 Kč
Rychle a zběsile 8
po 17.4. | 19.30 hodin
Akční, USA, Japonsko, Francie, Kanada, české
titulky, vstupné 130 Kč
Lion
út 18.4. | 19.30 hodin
Drama, Austrálie, USA, VB, české titulky,
vstupné 110 Kč
Anděl Páně 2
st 19.4. | 19.30 hodin
Pohádka, ČR, vstupné 80 Kč
Masaryk
čt 20.4. | 19.30 hodin
Životopisný, ČR, SR, vstupné 110 Kč
Ztracené město Z
pátek 21.4. | 19.30 hodin
Akční, USA, české titulky, vstupné 120 Kč
Šmoulové: Zapomenutá vesnice
so 22.4. | 17.00 hodin
Rodinný, USA, české znění, vstupné 110 Kč
Noční směna
so 22.4. | 19.30 hodin
Interaktivní thriller, VB, Švýcarsko, české titulky, vstupné 120 Kč
Mimi šéf
3D
ne 23.4. | 17.00 hodin
Animovaný, USA, české znění, vstupné 140 Kč
Loupěž ve velkém stylu
ne 23.4. | 19.30 hodin
Komedie, USA, české titulky, vstupné 100 Kč

Ghost In The Shell
po 24.4. | 19.30 hodin
Thriller, USA, české titulky, vstupné 110 Kč
T2 Transpotting
út 25.4. | 19.30 hodin
Drama, VB, české titulky, vstupné 100 Kč
Masaryk – Senior kino
st 26.4. | 14.30 hodin
Životopisný, ČR, SR, vstupné 60 Kč
Kino „Naslepo“ No. 3
st 26.4. | 19.30 hodin | Kino Máj
Drama? Komedie? Akční? vstupné ???
Zahradnictví: Rodinný přítel
pá 28.4. | 19.30 hodin
Drama, ČR, vstupné 120 Kč

Kocianovo Ústí 2017

Program XII. ročníku hudebního festivalu
Recitál Jany Bouškové – harfa, host Pavel
Šporcl – housle
po 1.5. | 19.00 hodin | Hernychova vila
Vstupné 180 Kč
Koncert Wihanova kvarteta
út 2.5. | 19.30 hodin | kostel Nanebevzetí
Panny Marie
Vstupné 190 Kč
Koncert Pardubické komorní filharmonie
Nikola Pajanović, laureát KHS 2016 - housle,
David Švec – dirigent
st 3.5. | 19.30 hodin | Roškotovo divadlo
Vstupné 190 Kč
Recitál Pavla Šporcla – housle a Petra Jiříkovského – klavír
Moje houslové legendy (J. Kocian, J. Kubelík,
F. Laub, F. Ondříček, A. Dvořák)
pá 5.5. | 19.30 hodin | Roškotovo divadlo
Vstupné 220 Kč
Koncert vítězů Kocianovy houslové soutěže
2017
so 6.5. | 14.30 hodin | Roškotovo divadlo
Vstup volný
Závěrečný koncert festivalu, Pavel Šporcl housle, Jiří Bárta – violoncello
Jihočeská filharmonie, Kenneth Woods - dirigent
út 9.5. | 19.30 hodin | Roškotovo divadlo
Vstupné 200 Kč
www.ustinadorlici.cz

Kultura

KLUBCENTRUM v Ústí n. Orl. vyhlašuje TANEČNÍ KURZ pro mládež pod vedením Zdeňka Hejzlara a Petry Nožkové.
Kurz tance bude probíhat od září do prosince
2017 v Kulturním domě v Ústí n. Orl. První
lekce se koná v neděli 24. září 2017 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 n.
Orl., Lochmanova 1400, v Informačním centru MěÚ nebo si ji stáhnout na stránkách
www.klubcentrum.cz. Vyplněné přihlášky se
od 3. dubna přijímají v kanceláři Klubcentra.
Kurzovné se platí hotově při podání přihlášky.

Městské muzeum

Co nového v muzeu?
Pod tímto názvem najdete v Hernychově vile
kromě stálých expozic a výstavy TAJEMNÝ
SVĚT LIŠEJNÍKŮ v březnu otevřenou výstavu
uspořádanou z nových muzejních přírůstků,
které obohatily sbírky v letech 2015 a 2016.
Je potřeba říci, že se o to zasloužila nejen akviziční činnost muzejníků, ale i řada dárců.
Tímto bychom chtěli poděkovat Jitce Eliášové (Ústí nad Orlicí), Karlu Kindlovi (Černovír),
Haně Prokopové (Mor. Třebová), Evě Štanclové (Ústí nad Orlicí), Ludmile Ulrichové (D.
Dobrouč) a Lidmile Vošmikové (Velké Přílepy)
za jejich dary. Na této výstavě jsou představeny zejména přírůstky z podsbírek výtvarného
umění a etnografie.
Zcela nová výstava, která pod názvem NEZBYTNÉ MALIČKOSTI bude zpřístupněna od
11. dubna do 11. června, nechá všem návštěvníkům nahlédnout do nitra dámských
kabelek, a to od konce 19. století do 70. let
století dvacátého.
Jarmila Süsserová
ředitelka Městského muzea v Ústí n. Orl.

Jarní koncert Alou Vivat
Smíšený pěvecký sbor Alou Vivat srdečně zve
na JARNÍ KONCERT ALOU VIVAT, který se
koná v sobotu 22. dubna v sále Malé scény
v Ústí n. Orlicí. Začátek v 18.00 hodin.
Jako host vystoupí folklorní soubor JARO.
Přijďte si s námi zazpívat i zatančit.
4 / 2017

Městská knihovna
o prospěšnosti chůze s holemi. V další části
si budete moci prakticky vyzkoušet nordic
walking v terénu
5.4. od 16.00 hod. – Velikonoční čtení a tvoření. Pro děti do 8 let
6.4. od 18.00 hod. – Vladislav Severin: Život
za 1. republiky – přednáška o tom, jak se žilo
v období první republiky
19.4. od 16.00 hod. – Co nás ve škole neučili – Jak se efektivně a snadno učit. Lekce
vhodná pro maturanty
26.4. od 17.00 hod. – Pavla Šulcová: Aktivní
chůze s nordic walking holemi. Přednáška

VÝSTAVA
Vltavské ostrovy v Praze – do 29.5.
Výstava zapůjčená z Knihovny geografie
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
v Praze. 15 panelů o historii a současnosti
pražských ostrovů
UPOZORNĚNÍ
V sobotu 15.4. bude knihovna ZAVŘENA
(velikonoční svátky, v pátek státní svátek)

Program Malé scény – duben
Mladý úspěšný dramatik se po 12 letech prožitých ve velkoměstě vrací domů za rodinou,
aby oznámil svou blížící se smrt. Vstupné 80
Kč / 60 Kč členové FK
Prostě krásná
1.- 30.4. | výstava
Projekt „Prostě krásná“ vznikl díky myšlence Jaroslava Duška. 34 žen v různém věku –
zdravotně postižené klientky z domova Pramen v Mnichově - zažily „proměnu“, během
které se jim věnovaly stylistky a kadeřnice
tak, aby se každá z nich mohla cítit krásná
a sebevědomá. Výstava je sbírkou fotografií,
které vznikly po proměně.
Jeden svět 2017
1.-8.4. | filmový festival
Jeden svět v Ústí nad Orlicí se bude konat
od soboty 1. do soboty 8. dubna. Tématem
letošního ročníku Mezinárodního festivalu
dokumentárních filmů o lidských právech
Jeden svět se stala spolupráce. Další informace o Jednom světě včetně letošního vizuálu naleznete na www.jedensvet.cz
Črty ze života sv. Anežky České
9.4. | 18.00 hodin
Kroužek divadelních ochotníků z. s. Dolní
Dobrouč uvede autorskou divadelní hru.
Vstupné 50 Kč
Je to jen konec světa
13.4. | 19.00 hodin
Kanada, Francie / 2016 / 97 min. / režie: Xavier Dolan

Gotická architektura
18.4. | 18.00 hodin
Nejstarší umění od jeho vzniku až po vrcholný středověk. Cyklus přednášek o umění
nazvaný Nejstarší umění - od jeskyně ke katedrále.Přednáší Marie Uhlířová. Vstupné 50
Kč / 30 Kč studenti a důchodci
Srí Lanka a Nepál osobně
20.4. | 19.00 hodin
Jak vypadá škola na Srí Lance? Co znamená
Himal a jaké jsou vlastně nejvyšší hory světa?
Jak chutná pravý Ceylonský a Nepálský čaj?
Jak se žije a cestuje bez peněz? Vstupné 50
Kč / studenti 30 Kč
DUO J + V
21.4. | 19.00 hodin
Koncert Jaroslavy Havlíčkové a Venduly
Steidlové v Baru Malé scény
Jarní koncert Alou Vivat
22.4. | 18.00 hodin
Jako host vystoupí folklorní soubor JARO.
Přijďte si s námi zazpívat i zatančit.V sále
bude stolové uspořádání a taneční parket.
Červená želva
27.4. | 19.00 hodin
Francie, Belgie, Japonsko / 2016 / 80 min. /
režie: Michaël Dudok de Wit
pokračování na str. 18
www.ustinadorlici.cz
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Taneční kurz pro mládež

Kultura

pokračování ze str. 17
Příběh trosečníka na tropickém ostrově, obydleném želvami, kraby a ptáky, je zároveň
univerzálním příběhem všech zásadních okamžiků v životě člověka. Vstupné 80 Kč / 60 Kč
členové FK
Dámská šatna
25.4. | 19.00 hodin
Přijďte se podívat, jak prožívají herečky různého věku a povah své pracovní i osobní
problémy, jak se připravují na premiéru nebo
zvládají rutinu běžného divadelního provozu.
Hra Arnošta Goldflama v podání Divadelního
souboru Tyl Králíky.
Vstupné 60 Kč / 40 Kč důchodci, studenti

Pozvánka na klavírní recitál
Nadační fond Mistra Jaroslava Kociana a Základní umělecká škola Jaroslava Kociana
v Ústí nad Orlicí srdečně zvou na koncert
SLAVNÉ EVERGEENY – Klavírní recitál JANA
ŠIMÍČKA ve stylu jazz – classic – romantic.
Sál ZUŠ Jaroslava Kociana – úterý 25. dubna
2017. Začátek v 19 hodin. Vstupné dobrovolné.
LOVE STORY program: skladby Davida Raskina, Jerome Kerna, Victora Younga, Jimmy
Mc Hugha, Francise Laie, Antonia Carlose,
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Lyžař
28.4. | 19.00 hodin
V tomto dokumentu se představí čtrnáctinásobný mistr světa v travním lyžování Jan Němec. V hlavní roli je muž, který své disciplíně
obětoval takřka vše a navzdory spousty zranění se stal těžko překonatelnou legendou.
Beseda s účastí Jana Němce. Vstupné 70 Kč /
40 Kč členové FK, studenti
Strnadovi
30.4. | 19.00 hodin
Česko / 2017 / 102 min. / režie: Helena
Třeštíková
Nový celovečerní dokumentární film Heleny
Třeštíkové zachycuje 35 let společného soužití jednoho páru, který v rámci projektu Manželské etudy sleduje se svou kamerou už od
roku 1980. Vstupné 80 Kč / 60 Kč členové FK

Jobima, Rudolfa Frimla, Rudolfa Vašaty, Miloslava Ducháče a Jana Šimíčka
JAN ŠIMÍČEK (*1942)
Pianista, skladatel, aranžér a jazzman pochází z Hustopečí nad Bečvou. Absolvent JAMU
Brno. V roce 1965 získal 2. cenu na Smetanovské klavírní soutěži v Hradci Králové.
Toto město mu učarovalo a stalo se na deset let místem jeho působení. Od roku 1971
zde pracoval jako hudební redaktor, režisér
a dramaturg v královéhradeckém rozhlase.
A to byl již jen krůček k působení na Kocianově houslové soutěži v Ústí nad Orlicí. Byla
to láska na první pohled a zůstal jí věrný více
jak třicet let, až do konce devadesátých let
i v době, kdy již působil v Českém rozhlase
Brno. Desítky nahrávek, dnes již slavných
houslistů, kteří prošli KHS, rozhovorů se zajímavými lidmi leží dnes v archivu rozhlasu
díky Janu Šimíčkovi. Zasloužil se o vydání CD
„Pocta J. Kocianovi“, které vyšlo v roce 1998
ke 40. výročí založení KHS.
Do Ústí se vždy rád vracel, má zde mnoho
přátel mezi nimiž prožil mnoho hezkých zážitků.
Koncertoval s řadou orchestrů, vydal několik
sólových CD.
V roce 2016 obdržel cenu SENIOR PRIX 2016
za dlouholetou uměleckou činnost a Cenu Jihomoravského kraje za přínos v oblasti umění.

Svatý týden a Velikonoce v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí n.O.

Klub přátel umění Ústí nad Orlicí

Velký pátek, 14. dubna
15.00 hod. - obřady Velkého pátku se zpívanými pašijemi
18.00 hod. - křížová cesta po kapličkách na
Andrlův Chlum

KPU Ústí nad Orlicí srdečně zve Vás a Vaše
přátele do Galerie pod radnicí, kde bude
21. dubna zahájena výstava
EVA VLASÁKOVÁ
– MALBA – GRAFIKA – SKLO –
Výstavu, která potrvá do 7. května, si můžete
prohlédnout denně mimo pondělí,
úterý 10 – 12, 14 – 17 hodin,
sobota a neděle 14 – 17 hodin.

Římskokatolická farnost děkanství v Ústí
nad Orlicí zve ke společnému slavení a prožívání velikonočních svátků.
Květná neděle, 9. dubna
7.00 hod. - mše svatá
8.30 hod. - mše svatá s žehnáním ratolestí
a zpívanými pašijemi
18.00 hod. - křížová cesta v kostele
Zelený čtvrtek, 13. dubna
18.00 hod. - mše svatá na památku Poslední
večeře
4/ 2017

Bílá sobota, 15. dubna
8.00 hod. - ranní chvály
Boží hod velikonoční, 16. dubna
5.00 hod. - slavnost žehnání ohně a velikonoční svíce, velikonoční vigilie
10.00 hod. - slavnostní mše svatá
11.10 hod. - mše svatá Černovír (kaple sv.
Gotharda)
Pondělí velikonoční, 17. dubna
8.00 hod. - mše svatá

Pozvánka na kulturu v Ústí
nad Orlicí
ARTEFUCK TOUR 2017 - koncert Traktor, The Pant, pátek 7. dubna 2017
ve 20.00 hod., Kulturní dům v Ústí n. Orl.
Předprodej vstupenek v Informačním
centru v Ústí nad Orlicí za 250,-Kč.
www.ustinadorlici.cz

Kultura

Na území Knapovce, Dolního Houžovce
a Horního Houžovce byla v březnu 2015 vybudována meditační stezka šesti obnovených
křížků Po stopách kulturního dědictví Euroregionu Glacensis. Ojedinělá stezka má pokračování na katastru obce Dlouhé Třebové.
Na Květnou neděli 9. dubna Vás zveme na
slavnostní odhalení a požehnání obnovených Božích muk u Dolského potoka. Sraz

Na Stojáka opět v Popráči

účastníků je ve 14.30 hodin v Knapovci na
křižovatce silnice na Skuhrov a odbočky na
Dolní Houžovec (autobusová zastávka Knapovec-Avena). V blízkosti křižovatky je možné parkování auta. Odtud se průvod účastníků přesune kolem Bioproduktu Knapovec
a.s. do údolí Dolského potoka k opraveným
Božím mukám. V 15 hodin budou Boží muka
za účasti zástupců obou farností – Dlouhé
Třebové (České Třebové) a Knapovce (Ústí
nad Orlicí) slavnostně otevřena a vysvěcena.
Program bude doprovázen zpěvy chrámového sboru z Dlouhé Třebové. Průvod účastníků
bude pokračovat do Dlouhé Třebové se zastávkami u dalších křížků, které na svou obnovu teprve čekají. Putování bude ukončeno
v dlouhotřebovském kostele. Pro účastníky je
zajištěno občerstvení a doprava mikrobusem
z Dlouhé Třebové zpět do Knapovce na výchozí křižovatku se zaparkovanými auty. Program a délka putování bude přizpůsobena
povětrnostním podmínkám, účastníkům doporučujeme pevnou obuv, část trasy povede
travnatým terénem mimo zpevněné cesty.
Akci podporuje město Ústí nad Orlicí a obec
Dlouhá Třebová.
Jana Staňková, Knapovec 122,
Vladislav Brokeš, děkan Ústí n. O.,
Miloš Kolovratník, děkan Česká Třebová

Ve středu 12.4 zavítá do Popráče Ester Kočičková, Arnošt Frauenberg a Petr „Nasty“
Cerha. Začátek ve 20.00 hodin, vstupenky
v předprodeji na baru v Popráči. Více info
na tel.: 736 481 170 nebo na www.poprac.
cz/fcb

trojúhelník s devíti tryskami. Chodím kolem
dokola neschopen uvěřit, že za tuto fontánu
současné vedení města opravdu někomu zaplatilo naprosto neuvěřitelných 3 269 129 Kč
(s DPH).

fontána je to jen takové cákadlo. 500 000 Kč
za něj bych s jistým sebezapřením asi dokázal
pochopit. Ale 3 269 129 Kč? Ta cena je bohužel jen další názornou ukázkou způsobu „hospodaření“ současného vedení města.

Městské vedení nám tedy nadělilo tento výtvor v ceně nového rodinného domu. Vzhled
fontány ale vynaloženým penězům očividně
neodpovídá. Snad že by úžasné funkce? Umí
fontána něco natolik okouzlujícího, co nás
dostane do kolen a přesvědčí o její horentní
ceně? I zde nás bohužel čeká jen trpké zklamání. Devět trysek, které stříkají maximálně
tak do jednoho metru a to ještě pouze přímo
nad sebe. Trysky jsou různobarevně podsvíceny, což tak trochu připomíná diskotéku
z minulého století. Někdy to stříká víc, někdy
míň a barvy se u toho mění. A to je v kostce
o její funkci vše. O příliš sofistikovaném zařízení se tedy bohužel mluvit nedá. Spíš než

Nechci ale končit negativně. Pejsci díky novému cákadlu získali svoji letní osvěžovnu,
bezdomovci venkovní umývárnu a my ostatní devět fajnových vodních stříkátek, z nichž
každé jedno má dle vedení města hodnotu
nové Škody Octavie.

Pozvánka do Cakle
Srdečně Vás zveme na Pálení čarodějnic
v Cakli, které se bude konat v neděli 30.
dubna od 16.00 hodin. Tradiční loučení
se zimou pro širokou veřejnost, zapálení
ohně, opékání buřtů, dobroty na grilu,
soutěže a hry pro děti.

Farmářské trhy
Termíny farmářských trhů na Mírovém náměstí: 20. dubna, 18. května, 15. června, 13.
července, 24. srpna, 21. září, 19. října, 16. listopadu a 14. prosince.
Kontakt: p. Konopek, tel. 603 397 859,
www.k-trhy.cz

Příspěvky zastupitelů města
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.“
ŘEHÁČEK: Cákadlo, jehož cena Vám vyrazí
dech
Stojím nad „starou lékárnou“ a nevěřícně
si prohlížím ten kamenem obložený nízký
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A co si myslíte Vy? Napište mi, Váš názor mě
zajímá.
Autor je zastupitel za ČSSD, rehacek@muuo.cz
(redakčně neupraveno)

www.ustinadorlici.cz
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Pozvánka na odhalení opravených Božích muk u Dolského potoka

Sport

ST-AR Klub v dubnu 2017

Na Drozdovskou pilu

Pilates

8. 4. - „Okolím České Třebové“. Trasa povede
z ČT do Svinné (návštěva „podhledny“), přes
Kozlov do ČT. Sraz účastníků je v 9.30 h na
novém nádraží ČD, odjezd vlaku v 9.43 h (je
možné nastoupit na zastávce ÚO-město). Návrat do 17.00 h.
20. 4. - „Okolím Nového Města nad Metují“.
Půjdeme z Nového Města nad Metují přes
Rezek, Slavoňov a Klopotovské údolí zpět
do NM. Sraz účastníků je v 8.15 h na novém
nádraží ČD, odjezd vlaku v 8.23 h. Návrat do
17.40 h. Délka obou tras je do 15 km.
Informace: skříňka KČT,
mail: starklub@post.cz, telefon: 730 574 527.
Tomanovi

KČT Ústí nad Orlicí Vás zve na 29. ročník cykloturistického výletu NA DROZDOVSKOU
PILU, který se uskuteční v SOBOTU 29. dubna 2017.
Start: Mírové náměstí, od 7.30 do 9.00 hodin,
trasy 70 – 100 km. Průjezdní bod v Žichlínku,
kde se předají Pamětní listy. Web: nadrozdovskoupilu.cz Všichni zájemci o cykloturistiku jsou vítáni!

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.
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Akce JUNIOR KLUBU Ústí n. Orl.
Modelářský klub - JUNIOR KLUB Ústí nad Orlicí p. s. zve příznivce leteckého modelářství
na soutěže, které pořádá na letišti Aeroklubu
v Ústí nad Orlicí.
V neděli 23. dubna 2017 to bude již tradiční
JARNÍ ÚSTECKOORLICKÁ, určená pro všechny věkové kategorie. Létat se bude v kategoriích H, V, A3, F1G, F1A a dále v kategorii P
30, jejíž absolutní vítěz obdrží putovní pohár
MEMORIÁLU LUBOMÍRA VALČÍKA a v kategorii F1H, jejíž absolutní vítěz obdrží putovní
pohár MEMORIÁLU VLADIMÍRA MATĚJŮ.
Další soutěží bude PŘEBOR MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE, který se bude konat
v neděli 21. května 2017. Létat budou žáci
a junioři v kategoriích H, P 30, A3, F1H, F1G
a V. Přebor je postupovou soutěží na Mistrovství ČR mládeže, které se uskuteční 7. 10.
2017 v Boroticích.
Poslední soutěží v tomto školním roce bude
v sobotu 10. června 2017 Ústeckoorlická RC
VOSA.
Ivan Kubový, DiS.
předseda JUNIOR KLUBU

Dopolední pilates
DOPOLEDNí Pilates hodina pro začátečníky
a pro ženy po porodu, co se chtějí vrátit do
formy:-), od 9:00hod., každou středu a PiLATES INDIVIDUáL v dopoledních hodinách
dle domluvy, ve FaynFitu Nová Louže, ÚO. //
zaměřeno na aktivaci a posílení hlubokých
stabilizačních svalů, bránice /dech/, hlubohé šikmé břišní svaly a pánevní dno// nfo:
pavlina.dvoranova@gmail.com nebo tel.:
732552850, www.faynfit.cz
4/ 2017

Pozvánka na cvičení
STUDIOBART - powerjóga, zdravá záda, tanec, fyzio cvičení (Smetanova 470, pod Popradem)
Dopolední hodiny s Markétou Skalickou
- jóga pro začátečníky - pondělí 8,30-9,30,
bodybalance (joga, pilates, tanec) - středa
8,30-9,30, jóga pro rodiče s dětmi (1-4roky)
- pátky 9.00
Ranní nádech pro seniorky a seniory ve StudioBart, Cvičitelka: Dana Holubářová, www.
studiobart.cz, Termín: říjen 2016 - květen
2017, čtvrtek 8.15 - 9.15 hod.
Powerjóga (začátečníci - čtvrtky 18.00, pokročilejší - úterky a čtvrtky 19.00), Powerjóga

pro muže - úterky 20.00, neděle 19.00, jóga
pro děti (5-10let) - středy a pátky 16.00, jóga
pro těhotné - čtvrtek 16.00,
TAJ-JI s Pavlem Břízou - neděle 17.00, Flexi
legs s Lenie Huňkovou a Přirozený pohyb
s Pavlem Tomáškem (pondělí 20.00, středa
19.00), Vitality jóga s Růžou Liškovou - středy 17.30, Cvičení pro ploché nohy 2,5-5 let
s fyzioterapeutkou Veronikou Kalouskovou
(úterky 16:00), Břišní tance s Lídou Holáskovou (úterky 17:00)
Více info na www.studiobart.cz, Markéta
Skalická 602 245 393, Fb: Powerjóga v Ústí,
Akrojóga v Ústí, Studiobart

In-linová školička, bike, koloběžky, parkour o letních prázdninách
Pro malé bruslaře pořádáme IN-LINOVOU
ŠKOLIČKU plnou her, smíchu a zábavy. Pro
velký zájem pořádáme taktéž adrenalinovou, freestylovou školičku, bike, příměstský zážitkový tábor, freestyle koloběžky
a bruslíme s angličtinou a tábor pro nejmenší na roubenkách a letošní novinka camp sportovní hry - parkour - přirozený pohyb.
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

Ústecké listy
Periodický tisk územně samosprávného celku
Místo vydání: Ústí nad Orlicí
Vydává: Město Ústí nad Orlicí
Sychrova 16, Ústí nad Orlicí,
IČO: 279 676
Redaktorka: Zuzana Pražáková
tel.: 465 514 313
e-mail: prazakova@muuo.cz
Tisk: Grantis, s.r.o., tel.: 465 525 741
Cena: Zdarma
Roznáší Česká pošta s.p.
Uzávěrka je každého 10 dne v měsíci
Číslo 4/2017 vychází 23. 3. 2017
Měsíčník pro občany města Ústí nad Orlicí.
MK ČR E100 39

Těšíme se na Vás Markéta Skalická a tým instruktorů.
www.ustinadorlici.cz

Informace z radnice

Uzavírka ulice Čs. armády
Upozorňujeme občany, že v souvislosti s celkovou rekonstrukcí komunikace Čs. armády
byla v pondělí 13. března 2017 zahájena uzavírka této ulice. Uzavřený úsek bude v úseku
od křižovatky s komunikací k dětské poliklinice po odbočku do Orlickoústecké nemocnice.
Vjezdy do nemocnice a k dětské poliklinice
budou zachovány.
UZAVÍRKA SOUVISÍ SE ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NA DRUHÉ ETAPĚ A POTRVÁ od
13. 3. do 31. 5. 2017.

Předem děkujeme za pochopení situace a zároveň žádáme o respektování dopravního
značení.
TYTO UVEDENÉ SPOJE BUDOU PROJÍŽDĚT
ULICÍ 17. LISTOPADU, NÁMĚSTÍM SVOBODY,
UL. LETOHRADSKOU:
• Autobusová linka č.: 680 901,
spoje č.: 7, 18, 20, 22.
• Autobusová linka č.: 700 905,
spoje č.: 13, 20.
• Autobusová linka č.: 700 904,
spoje č.: 14, 11, 15.

• Autobusová linka č.: 700 900,
spoje č.: 9, 11, 28, 32, 36, 40.
• Autobusová linka č.: 700 991,
spoje č.: 5, 12.
• Autobusová linka č.: 700 906,
spoje č.: 6, 9, 11.
• Autobusová linka č.: 700 920,
spoj č.: 77.
Ostatní spoje pojedou z autobusového nádraží ulicí Lochmanovou, Královehradeckou
a dále dle JŘ.
V souvislosti s výše uvedenými informacemi
prosíme občany, aby věnovali zvýšenou pozornost jízdním řádům umístěným na jednotlivých zastávkách autobusové dopravy,
ve kterých budou informováni o objízdných
trasách, neobsluhovaných zastávkách a náhradních zastávkách jednotlivých autobusových linek.
Více informací, včetně plánu objízdných tras,
naleznete na www.ustinadorlici.cz
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Objízdná trasa pro osobní dopravu je vedena
přes ul. TGM, Žižkov a Tyršova.
Linky ČSAD jsou odkloněny na silnici I/14.
PO DOBU VÝLUKU NEBUDOU OBSLUHOVÁNY AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY RIETER (HOTELU UNO), NEMOCNICE A TVARDKOVA.
Uzavírkou a objížďkou budou ovlivněny autobusové linky č. 680901, 700900, 700916,

700902, 700904, 700905, 700920, 700991
dopravce ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s.
Rekonstrukce zahrnuje úsek od nové okružní křižovatky U Bubeníka po křižovatku s ul.
Tvardkovou před Orlickoústeckou nemocnicí.
Při uzavírce bude umožněn přístup na sousední nemovitosti.

4 / 2017

www.ustinadorlici.cz
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Inzerce

4/ 2017

www.ustinadorlici.cz

Inzerce

• Nabídka masáží dvou masérů jedno tělo
i páru. Vždy v pátek v masérně Bowling
Radava po tel. obj. 739 189 788. Masáž
i u vás doma. Cena www.studio-satori.cz
• Mgr. Lenka Beranová – psychologická
služba PROXIMITY, Ústí nad Orlicí. Poradenství, terapie, diagnostika. lenkaberanova.sluzby.cz, tel.: 608 919 298
• Veterinární ordinace Malé Hamry 60, UO
nabízí majitelům zvířat tyto služby:
- vyšetření SONO, RTG, krve, moče...
- operace v inhalační narkóze, chirurgie, ortopedie, gynekologie...
- odstranění zubního kamene ultrazvukem
- vakcinace, čipování a europasy
Kontakt: MVDr.Miroslav Šilar, mob.+420
602 534 891
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• Pronájem nebytových prostor v obchodním centru na náměstí v ÚO, přízemí, 65m,
tel.: 603 866 086.
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• Poliklinika Žamberk RZP s.r.o. přijme na
rehabilitační oddělení fyzioterapeuta. Informace na telefonním čísle 465 676 833

4 / 2017

www.ustinadorlici.cz

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

Provozní doba duben 2017
Den

Datum

Ranní plavání

Plavání pro veřejnost

So

1.4.

Ne

2.4.

10:00 – 21:00
9:00 – 20:00

Po

3.4.

13:00 – 21:00

Út

4.4.

St

5.4.

Čt

6.4.

5:30 – 7:55

13:00 – 21:00

Pá

7.4.

5:30 – 7:55

16:00 – 17:30, 19:30 – 21:00

So

8.4.

10:00 – 21:00

Ne

9.4.

9:00 – 20:00

Po

10.4.

Út

11.4.

St

12.4.

Čt

13.4.

Pá

14.4.

9:00 – 21:00

So

15.4.

9:00 – 21:00

Ne

16.4.

9:00 – 20:00

Po

17.4.

Út

18.4.

St

19.4.

Čt

20.4.

5:30 – 7:55

13:00 – 21:00

Pá

21.4.

5:30 – 7:55

16:00 – 21:00

So

22.4.

Ne

23.4.

9:00 – 20:00

Po

24.4.

13:00 – 21:00

Út

25.4.

St

26.4.

Čt

27.4.

5:30 – 7:55

13:00 – 21:00

Pá

28.4.

5:30 – 7:55

13:00 – 21:00

So

29.4.

10:00 – 21:00

Ne

30.4.

9:00 – 20:00

5:30 – 7:55

14:30 – 19:00
19:15 – 21:00

2017

17.7. - 21.7.

2.

TERMÍN

21.8. - 25.8.

SANITÁRNÍ DEN
5:30 – 7:55

14:30 – 19:00
16:00 – 21:00

5:30 – 7:55

8:00 – 21:00

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ - ZAVŘENO
5:30 – 7:55

14:30 – 19:00
17:00 – 21:00

10:00 – 21:00

5:30 – 7:55

14:30 – 19:00
17:00 – 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 v čase pro veřejnost, ÚT 17:30 h., ČT 14:00 h.
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LETNÍ
TENISOVÝ KEMP

1.

TERMÍN

TENISOVÉ KURTY TK ÚSTÍ NAD ORLICÍ
À Kemp je určen pro děti ve věku 5 – 15 let,
vč. úplných začátečníků.
À Trenéři kempu jsou Tomáš Herník a Luboš Šilar (trenéři II. třídy).
À Kemp je zaměřen na všeobecný sportovní rozvoj dítěte,
prováděný zábavnou formou (tenis, jízda na kole, plavání,
sportovní hry).
À Přihlášky nejpozději 14 dní před začátkem kempu
(e-mailem nebo telefonicky).
À Platby po ukončení přihlášek bezhotovostním převodem.
À Cena kempu zahrnuje oběd a dopolední i odpolední svačinu.
À Při odhlášení dítěte později než 1 týden před začátkem kempu je
účtován storno poplatek 50% z ceny.
À Čtvrtek je tradičně určen pro děti a jejich rodiče s táborákem.
À Na závěr kempu obdrží každý účastník CD s fotograﬁemi a videi
z celého týdne.

5 - 15 LET
8:00 - 15:15

CENA

1900
19
90
00 Kč
Kč

Informace a přihlášky:
TOMÁŠ HERNÍK
T: 777 645 721
tomas.hernik@seznam.cz

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.,
účast hlaste na tel. čísle porodnice: 465 710 243.
Plavání Senior Klub Ústí nad Orlicí 7. 4. 17 a 21. 4. 17 – 14:00 – 15:30 h.
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.
Centrum RIO

Pozor novinka!! Nové trenažery Alpinning, Indoor Cycling, TRX, Flowin,
Kruhový trénink, Fitbox, rezervace: www.tepvos.cz/rezervace;
kontakt: 777 673 359

Sauna - DUBEN 2017
Po

16:00 – 21:00

společná

Út

14:00 – 21:00

ženy

St

14:00 – 21:00

muži

Čt

13:00 – 17:00

ženy

17:00 – 21:00

muži

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

Pá

13:00 – 21:00

muži

So

15:00 – 18:30

ženy

18:30 – 21:00

společná

Sanitární den

3. 4. 2017

pro veřejnost uzavřeno

Více informací na: www.bazenusti.cz, nebo na tel.: 774 673 365

Zimní stadion (letní provoz – provozní doba)
Ukončení zimního provozu proběhlo 13. 3. 2017.
O termínu otevření letního provozu
Vás budeme informovat
na: www.bazenusti.cz
Děkujeme všem návštěvníkům za přízeň.
Více informací na tel.: 608 553 305

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

Skatepark (provozní doba)
Pondělí

14:00 – 19:00

Úterý

14:00 – 17:30

Středa – pátek

14:00 – 19:00

Sobota – neděle

13:00 – 19:00

www.bazenusti.cz
nebo se informujte na: info@skateparkustinadorlici.cz
nebo tel.: 731 473 409

4/ 2017

www.ustinadorlici.cz

