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Městské investice schválené pro letošní rok byly zahájeny
Drahou, U Rybníčku a Potoční. Zároveň předem děkuji za pochopení situace a tolerování
stavebních prací.

dá vybudování geologické stezky a stezky pro
bosé nohy. Stezka kameny bude mít naučný
charakter, bosá stezka poskytne chodidlům
rozličnou škálu hmatových a stimulačních
vjemů. Obdobnou úpravou prochází nyní
také veřejná zeleň ve sportovním areálu za
tenisovými kurty, kterou zajišťuje vlastník pozemku TJ Sokol Ústí nad Orlicí. I zde došlo ke
kácení suchých stromů a park bude následně
doplněn novou výsadbou, mlatovou cestou
a lavičkami. Město se na této akci podílí výraznou finanční dotací nejen z rozpočtu města, ale také prostřednictvím Nadačního fondu
Zelené Oustí. Investice do úprav obou parků
z městských zdrojů představuje 1 milion korun.

Vážení spoluobčané, s jarními měsíci byly zahájeny první investiční akce města schválené
k realizaci v letošním roce. Od března pokračují stavební práce související s rekonstrukcí
ulice Čs. armády. Řidiči se do konce května
musí smířit s objízdnou trasou, která nahrazuje uzavřenou komunikaci. Dobrou zprávou
je, že stavba probíhá podle harmonogramu
a termín dokončení není v současné době
nijak ohrožen. Nové dopravní omezení ovšem zasáhne městskou část Hylváty. Z důvodu výstavby nového mostu přes Knapovský
potok bude od 2. května uzavřen úsek ulice
Třebovská. Objízdná trasa je vedena po silnici
I/14 až po křižovatku s ulicí Lanškrounskou
a dále do Třebovské ulice a neumožní obsluhu autobusové zastávky Perla 06. K výstavbě
nového mostu město přistoupilo na základě
revizních prohlídek, které opakovaně upozorňují na havarijní stav konstrukce. Stávající most je na konci své životnosti a vykazuje
řadu zásadních závad. Kompletní rekonstrukce bude spočívat v jeho demolici a nahrazení
novou železobetonovou konstrukcí. Stavba
se uskuteční za úplné uzavírky silničního
provozu, pro zajištění chodců bude po levé
straně mostu zřízena provizorní lávka. Dodavatel stavby vzešel z výběrového řízení,
smlouva je uzavřena na cenu díla ve výši 4,7
mil. Kč a termínem dokončení do 31. 8. 2017.
Rekonstrukce mostu tedy zohledňuje záměr
města zahájit od září letošního roku provoz
městské hromadné dopravy. Protože stavba
přinese dopravní omezení a možné komplikace, vyzývám řidiče k respektování objízdné
trasy a dopravního značení v ul. Vrbová, Za

V městské části Hylváty byla zahájena úprava parku před Měšťanským pivovarem.
V období vegetačního klidu bylo provedeno
kácení neperspektivních stromů a ozdravný
prořez stávající veřejné zeleně. Navazující
práce zajistí komunikační propojení v mlatové úpravě, veřejné osvětlení a rozmístění
městského mobiliáře. Projekt dál předpoklá-
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Cyklo Glacensis 2017
Region Orlicko – Třebovsko pořádá 19. 5. pod
záštitou 1. náměstka hejtmana Pardubického
kraje R. Línka 16. ročník mezinárodní cyklistické akce v česko-polském příhraničí CYKLO
GLACENSIS. Na české straně startuje 10 týmů
z 10 měst, na straně polské 8 týmů z polských
startovních měst. Společný cíl je letos u lanškrounských rybníků.
str. 3

Pozvánka do divadla
Divadelní soubor Vicena Vás srdečně zve na
reprízu úspěšné inscenace hry na motivy Ladislava Stroupežnického NAŠI NAŠI FURIANTI. Představení se uskuteční ve středu 24.5.
od 19.30 hodin v Roškotově divadle
Předprodej vstupenek: Informační centrum
MěÚ.

Pozvánka na Loupežnické putování
SDH Lanšperk Vás zve na 20. ročník dálkového turistického pochodu LOUPEŽNICKÉ PUTOVÁNÍ – sobota 13. května, start od 7.00
do 10.00 hod. v Hostinci na Podhradí v Lanšperku. Pěší trasy: 7km, 15 km, 25 km a 50
km, hvězdicová trasa, cyklo trasa: 60 km a kočárkové trasy 4 km a 7 km. Kulturní program
a občerstvení zajištěny.
str. 21

V současné době probíhá výběrové řízení
na dodávku nových dětských herních prvků,
které budou v průběhu června a července
rozmístěny ve třech lokalitách. Ve spolupráci s Osadními výbory Kerhartic a Hylvát byla
určena konkrétní místa a herní prvky. V Kerharticích se jedná o lokalitu za sportovním
areálem a budou zde umístěny čtyři sestavy.
V Hylvátech budou umístěny tři herní prvky
mezi bytové domy čp. 407-408 a 409-410,
čtyři prvky za bytovým domem čp. 445-446
a pět herních prvků mezi čp. 447-449 a 450452. Třetí lokalitou je park Čs. legií, kde předpokládáme umístit věžovou sestavu, která
bude mít motiv lodě a bude mj. obsahovat
klouzačky, prolézací tunel, šikmou lezeckou
stěnu a žebřík a kreslící tabuli. Celkové náklady za instalaci nových herních prvků ve všech
lokalitách očekáváme ve výši více jak 1 mil.
Kč. Podrobný popis a charakteristiku vybraných dětských herních prvků lze získat prostřednictvím osadních výborů nebo odboru
rozvoje města.
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Vážení spoluobčané, o dalších investicích
a ostatních záměrech města Vás budu se svými místostarosty informovat také na jarním
setkání v Malé scéně, které se uskuteční 17.
května. Přijměte tímto pozvání k vzájemné
diskusi.
Petr Hájek, starosta města
POZVÁNKA NA SETKÁNÍ S VEŘEJNOSTÍ
Vedení města Ústí nad Orlicí Vás srdečně
zve na setkání s veřejností, které se uskuteční ve středu 17. května v 17:00 hodin
v Malé scéně v Ústí nad Orlicí.
Na Vaše připomínky, náměty a dotazy budou připraveni odpovídat: starosta města
Petr HÁJEK, místostarosta Jiří PRECLÍK
a neuvolnění místostarostové Ing. Michal
KOKULA a Matouš POŘICKÝ.

www.ustinadorlici.cz

Informace z radnice

[2]

Poplatky za komunální odpad v roce 2017
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.

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

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.

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

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,

Vyhlášení výběrového řízení

Město Ústí nad Orlicí vyhlašuje výběrové
řízení na obsazení funkce vedoucího úřadu - tajemník/tajemnice Městského úřadu Ústí nad Orlicí. Předpokládaný termín
jmenování do funkce od 01.01.2018.
Přihlášku lze podat do 31.08.2017.
Bližší informace naleznete
na www.ustinadorlici.cz.
5/ 2017

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.

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

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).
www.ustinadorlici.cz
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I vysloužilé elektrospotřebiče mají svůj „další život“ – doplnění kontejnerů na elektroodpad v Ústí nad Orlicí!
Vážení spoluobčané, jsme rádi, že díky vám
se Ústí nad Orlicí dostalo mezi nejlepší města
Pardubického kraje v třídění papíru, plastu
a skla (51,4 kg/osobu = o 4 kg nad průměr).
Jsou ale i další nepotřebné věci, které si zaslouží naši pozornost a „další život“. Proto
jsme obnovili a rozšířili, ve spolupráci se spol.
ASEKOL a.s., síť červených kontejnerů na
malé elektrospotřebiče a baterie. Máte tedy
možnost umístit menší vysloužilé kuchyňské
přístroje, elektroniku, mobilní telefony, výpočetní techniku, baterie apod., do červeného kontejneru: Kerhartice – Sokolská (za
prodejnou Adámek); Ústí nad Orlicí – Sběrný
dvůr, Okružní (u bytového domu č.p. 79-81),
Letohradská (u stavebnin), Bratří Čapků (za
Novou Louží), Popradská (u K-Club), za kulturním domem Poprad; Hylváty - Třebovská
u mostu přes Knapovecký potok, Lanškrounská (u ZŠ), Třebovská (u bytového domu č.p.
450-452), Dukelská (u bytového domu č.p.
314-317); Knapovec – u hřiště; Černovír –

Den vítězství - konec druhé
světové války v Evropě
Poslední evropské výstřely nejničivějšího
válečného konfliktu dozněly v noci z 11. na
12. května 1945 v prostoru obcí Milín-Slivice u Příbrami. Dosud nikdy v novodobých
lidských dějinách nebylo zlo tak mocné,
vraždění a vyhlazování tak snadné a ničení
tak rozsáhlé. Československo tuto zkušenost
zaplatilo životy více než 360 000 obětí na
civilním obyvatelstvu a vojácích bojujících
v rámci spojeneckých armád.
Abychom již nikdy tuto dobu nemuseli prožít znovu, abychom již nikdy nemuseli slyšet,
že se nám v Protektorátu vlastně nic nedělo, měli bychom svoji hlubokou nevědomost
a despekt vyměnit za úctu a hrdost k československým vlastencům, kteří padli a zahynuli za svobodu naší vlasti doma, v německých
koncentračních táborech a na světových bojištích.
Československá obec legionářská Jednota
Ústí nad Orlicí zve proto touto cestou širokou
veřejnost na vzpomínkový pietní akt, který se
uskuteční dne 5. 5. 2017 v 11.00 hodin v Ústí
nad Orlicí u pomníku Bubnujícího legionáře
a v Parku čsl. legií za účasti vedení města, Čs.
svazu bojovníků za svobodu a armády ČR.
Vladimír Pohorský,
ČsOL Jednota Ústí nad Orlicí
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na křižovatce za mostem přes Orlici. Veškeré
náklady na svoz a recyklaci hradí spol. ASEKOL.
Tím, že zde odložíte vysloužilé elektrospotřebiče, šetříte své prostředky na komunální odpad.
„DALŠÍ ŽIVOT vysloužilých elektrospotřebičů“: Spol. ASEKOL spolupracuje s osmi chráněnými dílnami, kde pracovníci se změněnou pracovní schopností elektrospotřebiče
recyklují. Zároveň probíhá projekt „Koruna
za kilo“. Za dva roky fungování projektu se
podařilo předat dva miliony korun na podporu zaměstnávání osob s handicapem, na
rekvalifikační kurzy nebo na tzv. EUROKLÍČ,
tedy zpřístupnění sociálních zařízení pro postižené. Další akcí je projekt věnuj mobil, zaměřený na děti v dětských domovech. Tyto
projekty jsou konzultovány s Národní radou
zdravotně postižených. Další život, tedy
nemá jen samotné vytříděné suroviny, ale
váš odpovědný přístup pomůže zlepšit život
i těm, kteří to nejvíce potřebují. Děkujeme.
Ukliďme Česko
Tak jako v loňském roce, k nám bylo počasí
nakonec po vytrvalém nočním dešti přívětivé
a tak se 8.4.2016 sešlo v Ústí nad Orlicí na
školy, myslivci, SŠ automobilní a gymnázium
v Ústí n. Orl. Všem dobrovolníkům děkujeme.
Systém pytlového sběru plastu, papíru a nápojových kartonů 2017!
Kontrolu načtených pytlů systému pytlového
sběru tříděného odpadu si můžete provádět ve webové databázi, kterou najdete za
bílou ikonou s nápisem „kontrola odevzdaných pytlů 2017“ nahoře v pravém sloupci
na stránce www.ustinadorlici.cz, nebo přímo

již tradiční akci Ukliďme Česko devět pracovníků městského úřadu, dvacet dobrovolníků
z Ústí, včetně čtyř dobrovolných hasičů a pět
zaměstnanců městské firmy TEPVOS spol.
s.r.o. Ve vytipovaných místech v Kerharticích
a v Ústí se celý den nezastavily při odvážení
odpadu dvě multikáry firmy TEPVOS a automobil s přívěsem Městského úřadu. Opět
jsme našli mnoho odhozených kuriozit, jako
byl dětský kočárek, různé součástky aut, monitory, velké množství pneumatik a kožený
batoh s mobilním telefonem, peněženkou,
doklady a klíči od domu, který jsme předali státní policii. Odpadem jsme ve Sběrném
dvoře naplnili tři nízké kontejnery o odhadované váze cca. 8 tun. Množství odpadu bylo
tedy o něco nižší než před rokem, což se dá
přičíst průběžnému úklidu městské spol. TEPVOS prováděnému v rámci projektu veřejně
prospěšných prací. Zjevně také ubylo nově
poházených PET lahví. Ty jsou od loňského
roku pro obyvatele Ústí nad Orlicí žádanou
komoditou, za jejíž sběr dostávají slevy z poplatku za komunální odpad. Podobně jako my
začátkem dubna uklízely základní a mateřské
za odkazem http://odpady.muuo.cz/ s reklamací chybně načtených pytlů se můžete také
obrátit na tel. číslo 465 514 263 (p. Velínská).
Reklamace se přijímají pouze poslední středu
v měsíci od 14.00 do 17.00 hodin, poslední
reklamační den je 20.12. 2017!
Mgr. Tomáš Kopecký - odbor životního prostředí městského úřadu Ústí nad Orlicí
Jiří Preclík - místostarosta města Ústí nad Orlicí a gestor životního prostředí

Cyklo Glacensis 2017
Region Orlicko – Třebovsko pořádá 19. května 2017 pod záštitou 1. náměstka hejtmana
Pardubického kraje Romana Línka 16. ročník mezinárodní cyklistické akce v česko-polském příhraničí CYKLO GLACENSIS. Na
české straně startuje 10 cyklistických týmů
z 10 českých měst, na straně polské 8 týmů
z polských startovních měst. Společný cíl je
letos u lanškrounských rybníků.
Start je v pátek 19. května 2017 v 8.00 hodin z náměstí v Ústí nad Orlicí. Cíl je v areálu
UP Obora Hurt v Lanškrouně. Pro účastníky
je připravena zajímavá trasa v délce cca 60
km. V cíli bude pro účastníky připraven kulturní a společenský program, od 16 hodin
Sportovní hry na motivy Her bez katastru,
v 19 hodin zahajuje společenský večer, 19.20
hodin P. Dr. Zbigniew Jan Czendlik představí

svou novou knihu Postel hospoda kostel, od
20 hodin kapela, hudba, tanec, volná zábava. Je zajištěno stravování v areálu UP Obora
Hurt a ubytování v chatkách v areálu Lanwood.
Účastníci obdrží tričko 16. ročníku Cyklo Glacensis. Každý cyklista se účastní na vlastním
kole a na vlastní zodpovědnost. Návrat je
individuální v průběhu soboty. Finanční podmínky účasti: účastnický poplatek 200 Kč,
ubytování 150 Kč a stravování 280 Kč. Další
informace sledujte na www.orlicko-trebovsko.cz a ve vývěsní skříňce KČT Horal v ul.
17.listopadu.
Kontakt na organizátora: jana.stanko@centrum.cz, tel. 465 524 782, 603 569 884.
Za Region Orlicko - Třebovsko PhDr. Jana
Staňková
www.ustinadorlici.cz
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Odbor životního prostředí informuje
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MŠ Pod Lesem

Oznámení pro rodiče
Po dobu rekonstrukce MŠ Pod Lesem nebude
její provoz nijak omezen (6,30-16,00), kapacita školky zůstává stejná (50 dětí ve dvou
odděleních). Mateřská škola bude pouze přesunuta do prostor školní družiny ZŠ Třebovská, kde má standardní podmínky umožňující
bezproblémové působení. Za tento vstřícný
krok základní škole velice děkujeme.
Zápis na školní rok 2017/2018 tedy proběhne bez omezení 2.5.2017 od 14 do16 hod. ve
stávající budově MŠ Pod Lesem 290. Žádosti
lze vyzvednout na místě nebo stáhnout na
webových stránkách školky. Podrobné info
na tel. čísle 736 503 579.
Besídky ke Dni matek
Tak jako každý rok zveme nejenom maminky,
ale i ostatní rodinné příslušníky na setkání ve
školce, kdy oslavíme Den matek. Sluníčka vás
přivítají 16.5. a Broučci pak 18.5.2017 a to
vždy od 15.30hod.
Pozvánka na setkání bývalých zaměstnanců
školky
23.5.2017 od 16h srdečně zveme všechny
bývalé zaměstnance na setkání při příležitosti 65. výročí působení MŠ ve stávající budově. Po krátkém programu dětí si budete
moci prohlédnout školku před rekonstrukcí
a zavzpomínat na své působení Pod Lesem.
Na vaši účast se těší kolektiv MŠ

MŠ Černovír

Zveme všechny rodiče a děti - bývalé, současné i budoucí, ve čtvrtek 15. 6. 2017 v 15.30
na oslavu Dne dětí do MŠ ÚO, Černovír 96.
Těšte se na různé soutěže, překvapení a odměny. V rámci tohoto dne bude také slavnostní rozloučení s našimi předškoláčky.
Akce je podporovaná Městem Ústí nad Orlicí.
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Na Výsluní vítáme jaro
Po dlouhé zimě jsme se všichni na jaro moc
těšili. Pravda, dubnové aprílové počasí si
s námi maličko pohrává - tu svítí sluníčko
a odhazujeme svetříky, tu se obloha zakaboní, že málem padají trakaře a my vytahujeme
ze skříní odložené bundy. Nám to ale nevadí
a každý den si krásně užíváme.
Například březen - Měsíc knihy - jsme zahájili návštěvou dětského oddělení Městské
knihovny. Čekala nás nejen pohádka, ale také
jsme si povídali o knihách, o správném zacházení s nimi a na závěr jsme si celé oddělení
pěkně „prošmejdili“a spoustu krásných knih
jsme si prohlédli.
Co takhle mít vlastní knihovnu ve školce?
Proč ne? Naše paní ředitelka se hned chopila
práce a ve vstupních prostorách budovy instalovala výstavku některých pohádkových knih,
které nám rodiče mohou zapůjčit domů.
V úterý 14.3. do naší školky zavítala paní spisovatelka Eliška Polanecká, která si pro nás
připravila autorské čtení ze své knihy „Pohádky a básničky od babičky Elišky“. Jsou to pří-

Základní škola Bratří Čapků

Sportujeme rádi
Ve čtvrtek 23. února se v naší tělocvičně
uskutečnilo školní kolo ve stolním tenise,
kterého se zúčastnilo 29 žáků. V kategorii
6. a 7. tříd se nejlépe vedlo Adéle Aligerové
(7.B) a Kubovi Kaplanovi (6.B). Mezi staršími
děvčaty se umístila na 1. místě Sabina Mikysková (8.A) a ze starších chlapců byl nejlepší
Láďa Votava (9.A). Gratulujeme!
Jan Jetmar
Družinový karneval
V pátek 17. března 2017 se ve školní družině
opět konal karneval. Oblíbená akce, na kterou se již každoročně těší děti i dospělí, proběhla v pohodovém stylu. Nechyběly soutěže, reprodukovaná hudba, nápadité převleky
a spousty odměn. Letošní karnevalové veselí
si malí i velcí návštěvníci náležitě užili.
Martin Lamplot
Den s hudbou a knihou
Ve čtvrtek 30. března 2017 proběhl na 1.
stupni naší školy již druhý ročník projektu
Den s hudbou a knihou. V ranních hodinách
se děti se svými učitelkami věnovaly ve školní
knihovně četbě. Dopoledne měly možnost
zhlédnout hned dva koncerty. V ZUŠ se konal

běhy o zvířátkách a my jsme byli pochváleni
za soustředěný poslech.
V Roškotově divadle se nám líbilo vystoupení
Pavla Nováka s názvem „Řemeslo má zlaté
dno“. Jeho rytmické písničky jsou nejen poučné, ale hlavně nás dokáží spolu s autorem
pěkně „zvednout ze sedadel“ a my jsme tak
vlastně spolutvůrci celého koncertu.
Duben - to už je příprava Velikonoc. Malujeme vajíčka, učíme se koledy, zdobíme třídy,
šatny a nejvíce se těšíme na Kuřátkový den
- den plný písniček, soutěží, zpívání a hlavně
hledání ukrytých vajíček.
V Galerii pod Radnicí jsme zhlédli velikonoční výstavu ČČK, kde jsme také prezentovali své
výrobky a získali jsme inspiraci pro další tvorbu.
Již tradičně se nejstarší děti vypravily na program ZUŠ Tančíme pro radost. A nás těší, že
máme tak šikovné kamarády a kdo ví, třeba se
s některými v příštích letech na jevišti setkáme.
A to je asi vše, o co jsme se s Vámi chtěli
podělit. Přejeme všem krásné a veselé jarní
svátky a zase příště
Ahoj, Váš Výsluňáček

koncert swingového orchestru Black Band
a v Roškotově divadle koncert Pavla Nováka.
I tentokrát byla podle ohlasů většiny dětí celá
akce velmi povedená.
Jana Urbanová
Letos oslavíme kulatiny!
Ve dnech 1. a 2. září 2017 budou probíhat
oslavy 40. výročí založení naší školy. Pokud
byste se i Vy chtěli podílet na této velkolepé
akci, neváhejte a kontaktujte nás. Těšíme se
na Vaše zajímavé příspěvky - školní dokumenty, fotografie a vzpomínky.
Martin Falta

MŠ u skřítka Jasánka

Srdečně Vás všechny zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v pátek 28. 4. 2017 od 15.00 do
17.00 hodin.
Přijďte se k nám podívat a zeptat se na to, co
Vás zajímá.
Těšíme se na Vás.
www.ustinadorlici.cz
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Učíme se žít spolu
Ne každý má to štěstí, že se narodil zdravý,
je mezi námi mnoho malých bojovníků, kteří
vstoupili do života s nějakým hendikepem, ať
už tělesným, nebo mentálním. Dívky z tanečního kroužku naší školy, se zapojily do akce
„DĚTI DĚTEM“ a v měsíci březnu se vypravily do Prahy, kde svým vystoupením potěšily
hendikepované děti i dospělé. Na pódiu se
střídali účinkující z řad zdravých i znevýhodněných zpěváků a tanečníků. Každý se snažil, jak nejlépe uměl a všichni byli podpořeni
bouřlivým potleskem. Během akce, jejíž součástí byla diskotéka s Maxim turbulenc a koncertem Michla Davida, padly veškeré bariéry
a všechny děti se bavily společně.
O týden později se malé tanečnice vypravily pro změnu do Brna, kde na veletrhu „PRO
DÍTĚ“ svým vystoupením podpořily děti
z dětských domovů a azylových domů. Odměnou za snahu bylo všem vystoupení Václava Upíra Krejčího, při kterém se bavili všichni
bez rozdílu.
Mgr. Monika Ehrenbergerová

Zdravé svačinky
Již podruhé proběhla ve školní družině akce
„Zdravé svačinky pro děti z družinky“. Zatímco v loňském roce žáci pracovali podle vytištěných receptů, letos se řídili přímými pokyny paní vychovatelky, která jim sdělovala
přesný postup práce. S nadšením a zájmem
si připravili a ochutnali nejrůznější pomazánky, jednohubky, zeleninové chipsy s dipem,
ovocné smoothie a koktejly, salát a také domácí pribináček. Chlapci i děvčata si vyzkoušeli přípravu zdravých pokrmů a ověřili si, že
zdravé jídlo může dobře chutnat a zároveň
i lákavě vypadat. Všem se akce velmi líbila,
a proto se chystáme v příštím roce svačinky
pro velký úspěch opakovat.
Lenka Náglová
Velikonoční tvoření
Tvoření dětí a rodičů před Velikonocemi je na
naší škole už tradicí. I letos jsme si zpříjemnili
příchod jarních svátků a sešli se v úterý 28.
března k vyrábění. Příjemné odpoledne si se
svými dětmi užili rodiče, prarodiče i sourozenci a navíc si odnesli mnoho vlastnoručně
vyrobených velikonočních dekorací.
Mgr. Kubátová M.

Základní umělecká škola Jar. Kociana

Základní umělecká škola Jar. Kociana, Smetanova 1500, 56201 Ústí nad Orlicí,
e-mail:info@zusuo, www.zusuo.cz
59. ročník Kocianovy houslové soutěže
út 2. – so 6.5. | koncertní sál
Zpíváme a hrajeme
st 10.5. | 8.30 a 10.00 hodin| koncertní sál
Jarní koncertíky pro žáky MŠ a ZŠ
Tajný život hraček
st 10.5. | 10.00 hodin | učebna LDO
Představení LDO pro žáky MŠ
Zpíváme a hrajeme
čt 11.5. | 8.30 a 10.00 hodin | koncertní sál
Jarní koncertíky pro žáky MŠ a ZŠ
Tajný život hraček
čt 11.5. | 17.00 hodin | učebna LDO
Premiéra představení
Mamince k svátku
čt 11.5. | 18.00 hodin | koncertní sál
Koncert DPS Čtyřlístek
5 / 2017

Hudební besídka žáků hudebního oboru
po 15.5. | 17.00 hodin | koncertní sál
První absolventský koncert žáků hudebního
oboru
út 16.5. | 17.00 hodin | koncertní sál
Třídní hudební besídka žáků hudebního
oboru p. uč Kamily Šejnohové – klavír
st 17.5. | 17.30 hodin | koncertní sál
Druhý absolventský koncert žáků hudebního oboru
čt 18.5. | 17.00 hodin | koncertní sál
Minifestival literárně-dramatického oboru
čt 18. – ne 21.5. | divadlo
Program uveden samostatně
Třídní hudební besídka žáků hudebního
oboru p. uč Jitky Balaštíkové – klavír
čt 18.5. | 17.00 hodin | učebna sborového
zpěvu
Třídní hudební besídka žáků hudebního
oboru p. uč. Aleny Lorencové a Zdeňky Felgrové – housle
pá 19.5. | 16.00 hodin | koncertní sál
Hudební besídka žáků hudebního oboru
po 22.5. | 17.00 hodin | koncertní sál
Třídní hudební besídka žáků hudebního
oboru p. uč. Marty Mikulecké – klavír
st 24.5. | 16.30 hodin | koncertní sál

Základní škola Komenského

Zlatý klíček se stejně jako bájný Fénix znovu
„narodil“ a s velikou radostí můžu říct, že se
také představí na několika akcích v nadcházejícím období.
Čeká nás soustředění, na které odjedeme
začátkem května, a dopilujeme ještě několik
detailů. Ve dnech 15. – 17. 5. navštíví naši
školu DPS Muzika z Ostravy - Poruby a spolu
se Zlatým klíčkem a sborem Písnička se představí v pondělí 15. 5. v 18 hodin v Roškotově
divadle.
Srdečně zveme všechny rodiče, kteří si vezmou na pár dní za vlastní ostravské děti.
Zveme také bývalé „sboráky“ – určitě uslyšíte i náš oblíbený Maják - a všechny, kteří
mají sborové zpívání rádi. 24. 5. navštívíme
Domov důchodců a budeme se těšit, že si
s námi jeho klienti i zazpívají. V závěru měsíce nás čeká koncertní zájezd do Ostravy, kde
předvedeme to nejlepší, co je v nás, a budeme tak reprezentovat nejen naši školu, ale
i město Ústí nad Orlicí, kterému děkujeme za
příspěvek na naši činnost.
Mgr. Dana Špindlerová
„Zemědělství žije“ - tak zní název dlouhodobých vzdělávacích projektů Zemědělského
svazu ČR. Jednoho takového programu se
zúčastnili i žáci devátých a žákyně sedmých
tříd. Poznávali živočichy, pěstované plodiny, získali informace o nových technologiích
v zemědělství a povědomí o důležitosti a nenahraditelnosti zemědělské produkce.
Mgr. Hana Entová

Absolventské představení žáků tanečního
oboru
čt 25.5. | 18.00 hodin | Roškotovo divadlo
Koncert kytarových souborů
čt 25.5. | 17.00 hodin | koncertní sál
Absolventský koncert Lenky Špajsové a hostů – klavír
pá 26.5. | 18.00 hodin | koncertní sál
Třídní hudební besídka žáků hudebního
oboru p. uč. Ivany Charousové – kytara
po 29.5. | 17.00 hodin | koncertní sál
ZUŠ OPEN 2017 – celostátní happening základních uměleckých škol ve veřejném prostoru – program uveden samostatně
pá 26.5. | 19.00 hodin | Malá scéna
www.ustinadorlici.cz
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Základní škola Ústí nad Orlicí, Školní 75
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Mini Festival v ZUŠ J. Kociana

Čtvrtek 18. května
8.30 hod. – Představení pro školy, nabídka
bude upřesněna na webu ZUŠ
18.00 hod. - J. Zajíček „Špiníci“- premiéra

[6]

Pátek 19. května
8.30 hod. – Představení pro školy – nabídka
bude upřesněna na webu ZUŠ
18.00 hod. – J. a V. Valešů: Boty z Pohádkové
Lhoty
Sobota 20. května
15.00 hod. – Autorská inscenace žáků ZUŠ:
Hrnečku vař
17.00 hod. – Autorská inscenace žáků ZUŠ:
Tajemství staré almary
19.00 hod. – Autorská inscenace žáků ZUŠ:
Božský hotel – premiéra
(doporučený vstup od 11 let)
Neděle 21. května
14.30 hod. – Autorská inscenace: Tajný život
hraček (pro předškolní děti)
16.00 hod. – K. Brindlová: Sněhurka a osm
trpaslíků
18.30 hod. – Inscenace na motivy stejnojmenné hry A. Neilsna: Lháři – premiéra
Místem konání uvedených představení je
minidivadelní sál ZUŠ, 4. patro, učebna LDO
427 (může dojít ke změně místa, více info na
webu ZUŠ). Miniobčerstvení zajištěno ve 4.
patře ZUŠ hodinu před začátkem minifestivalového dne.

Happening ZUŠ OPEN

V úterý 30. května se v rámci celostátního
happeningu ZUŠ OPEN, který je projektem
Nadačního fondu Magdaleny Kožené a Asociace ZUŠ ČR budou v našem městě konat
následující akce:
10.00-11.30 hod. - Hernychova vila - Literárně-dramatický obor
16.00 hodin
- Nákupní galerie Nová Louže - Pěvecká třída
Hany Bauerové
- Fara a farní zahrada Římskokatolické církve
- DPS Čtyřlístek
- Prostor před budovou ZUŠ - Smyčcový soubor Kocianek
17.00 hodin
- Hlavní vlakové nádraží - Rocková kapela
ATOM
- Fara a farní zahrada Římskokatolické církve Taneční obor pod vedením P. Lipenské
- Prostor Kociánky - Taneční obor pod vedením H. Hýbalové
18.00 hodin
- Měšťanský pivovar - Žesťový soubor a kytarový soubor Sweet Woods
- Hernychova vila - Taneční obor pod vedením Z. Bartošové
19.00 hodin - Prostor před budovou ZUŠ Soubor bicích nástrojů Co-Bo-Drums
20.00 hodin - Prostor před budovou ZUŠ Symfonický orchestr Decapoda
Výtvarný obor připravil výstavu, která bude
umístěna od 28. května na faře Římskokatolické církve.

Speciální ZŠ, MŠ a Praktická
škola Ústí nad Orlicí
V březnu žáci naší školy úspěšně dokončili
plavecký výcvik v krytém bazénu v České Třebové. Během deseti lekcí se učili plavat nebo
zdokonalovat své plavecké dovednosti, styl,
výdrž, potápění, skok do vody a další disciplíny.
Dne 2. března 2017 jsme se zúčastnili florbalového turnaje v Litomyšli.
V tomto turnaji nám tolik nešlo o vítězství,
které by sice velice potěšilo, ale o to, zahrát
si pro zábavu a sportovně se vyřádit. Za naši
školu střídavě nastupovali: Vávrová Markéta,
Vargová Nela, Nešporová Marie, Vlček Ludvík,
Synek Miloš a Kopeček Jakub. Všichni si dostatečně zahráli a porovnali síly s jinými školami –
soupeři. Zkrátka byla to pro nás zábava.
Vítězství naši žáci slavili v netradičním pětiboji ve Vysokém Mýtě, odkud si přivezli
putovní pohár. Našim soutěžícím se dařilo
a zaslouží si velkou pochvalu za tak úspěšnou
reprezentaci školy.
V pátek 24.března proběhlo školní kolo recitační soutěže. Této akce se zúčastnili recitátoři z jednotlivých tříd školy. Vítězové školního kola recitovali již na 20. ročníku krajské
recitační soutěže v Moravské Třebové ve
středu 26. dubna 2017. Všem recitátorům
patří poděkování za snahu s jakou se snažili
předvést co nejlepší výkon. Poděkování si zaslouží i vyučující, kteří je připravovali.
V měsíci únoru a březnu se naši žáci účastnili
spousty výtvarných soutěží, akcí pořádaných
Městskou knihovnou v Ústí nad Orlicí. Přispěli jsme svými výrobky na velikonoční výstavy.
Zapojili se do různých sportovních akcí pořádaných Sportovním oddílem UNO.
V dalším měsíci nás čeká Den rozmanitých
činností, Abylimpiáda a spousta dalších zajímavých akcí, pořádaných naší školou za podpory Města Ústí nad Orlicí.
Pedagogové školy

Střední škola uměleckoprůmyslová

Šestnáctý ročník ovládly Strakonice, Ústečtí
se neztratili
Vynikající zázemí a kvalitní konkurence ze
všech koutů republiky – to jsou dva hlavní
důvody, proč se mechanici-seřizovači z orlickoústecké Střední školy umělecké 6. dubna
opět zúčastnili soutěže v počítačovém modelování a kreslení. Stejně jako v loňském
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roce byla pořádající firmou 3E Praha Engineering a stejně jako v roce 2016 i tentokrát
soutěžní klání hostila SOŠ a SOU Hradební
v Hradci Králové.
„Celý den panovala skvělá soutěžní atmosféra. Naši studenti se sice neumístili na předních místech, ale s ostudou jsme neodešli,“
hodnotil vedoucí učitel praktického vyučování Milan Sahliger, který dva své svěřence
doprovázel. Jak dále sdělil, 16. ročník akce
byl znovu rozdělen do dvou kategorií 2D
a 3D, přičemž oba zástupci SŠUP startovali

v početně nabitější druhé kategorii. Mladší
Martin Jireš, aktuálně student druhého ročníku, obsadil solidní třinácté místo, starší
Marek Rajský figuroval ve třetí desítce výsledkové listiny. „Absolutním vítězem v konkurenci sedmnácti dalších škol se stala VOŠ,
SPŠ a SOŠ Strakonice, našim klukům patří
poděkování za vzornou reprezentaci školy,“
doplnil ještě Milan Sahliger z pedagogického
sboru „umprumky“.
Mgr. Jan Pokorný
www.ustinadorlici.cz

Z našich škol

Žáci SŠ automobilní v BMW Německo
Myšlenka navštívit Mnichov, a to hlavně automobilku BMW, vznikla v naší Střední škole
automobilní v maturitním ročníku oboru Autotronik. Celá skupina, připravená ve čtvrtek
ráno 23.3. k odjezdu, čítala 44 žáků ze všech
oborů i ročníků. První zastávkou byl závod
Škoda Transportation v Plzni, kde byla k vidění výroba elektromotorů, řídících jednotek
i vlastní kompletace trolejbusů. Odpoledne
nás pak čekala prohlídka Plzeňského pivovaru. Prošli jsme celou výrobou včetně plnění
do lahví a plechovek, projeli se největším
osobním výtahem v Čechách (až pro 72 osob)
a ti šťastnější (zletilí) dostali i ochutnávku

Místní akční plán vzdělávání
piva přímo z ležáckého sudu. Nocovali jsme
na vysokoškolských kolejích. Brzký ranní odjezd dal někomu pěkně zabrat, ale čas první
prohlídky výrobního závodu BMW byl jasně
daný: 9:30. Postupně jsme ještě během dne
navštívili netradičně pojaté muzeum značky
a prodejní centrum BMW Welt, kde byly vystaveny i ostatní vozy koncernu Mini a Rolls
Royce. Nejzajímavější z celého výrobního
závodu byla prohlídka montážní linky a části
lakovny. Pokud někomu nestačil motoristický
zážitek, mohl se projít mnichovským olympijským parkem se sportovišti a vyhlídkovou
věží. V 18.00 celá výprava vyrazila k domovu.
Exkurze byla ukončena poděkováním hlavní
organizátorce Marcele Pohankové ve dvě hodiny ráno před školou na Dukle. Věříme, že
v budoucnu bude realizováno víc takovýchto
nápadů.
Karel Beran

Regionální kolo soutěže Autoopravář Junior 2017
Ve čtvrtek 16.března 2017 proběhlo v areálu
praktického vyučování Střední školy automobilní v Ústí nad Orlicí soutěžní klání mladých
autoopravářů ve třech kategoriích, Automechanik, Autotronik a Karosář Junior, o postup
do celostátního finále této prestižní soutěže.
Organizační schéma je již tradiční a odpovídá
také finálovému klání, na účastníky soutěže
vždy čekají tři typy úkolů, nejdůležitější praktické úlohy jsou doplněny o poznávací úkoly a uzavíracím článkem je test teoretických
znalostí.

Z výsledků celodenního soupeření měli největší radost domácí, podařilo se jim zvítězit
ve všech třech kategoriích a v celostátním
finále tak budou školu a celý kraj reprezentovat tito žáci, Vojtěch Vondráček ze 4.T
v kategorii Autotronik, automechanik Lukáš
Chovan ze 3.C a s karosáři se utká Marek Černohorský ze 3.D. Na cestě do Mladé Boleslavi
je ještě doprovodí dva žáci, kteří se umístili
na druhých místech, automechanik ze SŠA
Holice a karosář z ISŠT Vysoké Mýto.
Ing. Jindřich Kovář

V polovině března proběhla ve spolupráci se
ZŠ Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků, ukázková hodina Reedukace českého jazyka – dyslexie
a Reedukace matematiky – dyskalkulie. 23.
3. se sešli všichni zájemci o Inovativní proudy ve vzdělávání na ZŠ Komenského v Letohradě s panem Mgr. Pavlem Kraemerem,
Ph.D. A poslední čtvrtek v březnu jsme mohli
ochutnat dobroty Skutečně zdravé školy
a přesvědčit se, že i ve školních jídelnách lze
jíst zdravě a chutně.
A o tom, jak získat finance pro školy a školská zařízení, si promluvili účastníci kulatého
stolu Dotační možnosti pro školy a školská
zařízení, který se uskutečnil v prostorách Pedagogicko-psychologické poradny v Ústí nad
Orlicí.
Květen přinese seriál Otevřených hodin
připravených ve spolupráci se ZŠ Nádražní
v České Třebové. Jako první proběhne Otevřená hodina angličtiny na I. stupni vedená
pomocí Online jazykových kurzů. Následovat bude Otevřená hodina matematiky na
I. stupni vedená Hejného metodou, a do
třetice Otevřená hodina matematiky vedená pomocí metody CLIL aneb „Matematika
v Angličtině“.
Podrobnější informace najdete na stránkách MAS ORLICKO www.mas.orlicko.cz
a na facebookovém profilu www.facebook.
com/MAP.Orlicko.
Sociální / zdravotní

Zprávičky ze Stacionáře

Uživatelé se zúčastnili akademie v Poličce
Život je jen náhoda, kterou pořádal Domov
na zámku Bystré společně s KÚ v Pardubicích.
Naši tanečníci se představili v úplně novém
tanečku ,,Tančíme a zpíváme“ a měli velký
potlesk. Za sponzorství na této akci chceme
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moc poděkovat firmě a zaměstnancům AUTONEUM nástrojárna Hnátnice.
Další naší ale už sportovní akcí byla Olympiáda v Chocni, která se konala 1. 4. a pořádal
ji Dětský úsměv Choceň a SPMP Žampach.
Přijelo 90 sportovců z 10 sportovních klubů. Naši sportovci SK Človíčci získali: 1. místo M.Mareš , 2.místo R.Mikulecký, 3.místo
P.Horáková, 5. místo N.Harapátová a 6.místo
M.Bartošová všichni ve své kategorii v přizpůsobených sportech. Děkujeme za sponzorství této akce panu Milanu Fišerovi a jeho
kamarádům z Ústí nad Orlicí.

Naši uživatelé se zúčastňují cyklu přednášek
VZTAHY A SEXUALITA, které pořádá Rytmus
Východní Čechy .
Studentky SZŠ s p. učitelkou Medunovou
a Macákovou si pro nás připravily 2 odpolední programy a to velikonoční vyrábění a hudebně- pohybovou dramatizaci. Za tyto činnosti a nápady děkujeme.
Také jsme přijali pozvání na Den otevřených
dveří na II.stupni ZŠ Komenského. S průvodkyní jsme si prohlédli učebny a prostory školy.
Bylo to pro nás něco nového a zajímavého.
H. Zastoupilová, ved.služby
www.ustinadorlici.cz
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Střední škola automobilní

Sociální / zdravotní

Senior klub

Slaví 10 let
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Cyklovýlet na Tvrz v Letohradě
čt 4.5. | 12.30 hodin | sraz
Zveme všechny příznivce cyklistiky, nejen
členy Senior klubu. Sraz ve 12.30 hodin na
parkovišti Lidl, pohybovat se budeme většinou po cyklostezkách. Zastávka na občerstvení. Předpokládaný návrat po 16.00 hodině.
Akci zajišťuje JUDr. Králík.
Festival v Bystřici Kladské
ne 7.5. | hudební festival
Návštěva partnerského hudebního festivalu v Bystřici Kladské v rámci oslavy Svátku
svatého Floriana - polodenní výlet. Závazné
přihlášky se přijímají ještě 2.5.2017 ve „Sladkovně“ od 10.00 do 12.00 hodin. Člen „Senior klubu“ hradí evidenční poplatek 20,- Kč.
Předpokládaný návrat do 18.00 hodin. Pouze
pro aktivní členy-počet je omezen. Akci zajišťuje Město Ústí nad Orlicí a za Senior klub p.
Šlegrová. Odjezd dle jízdního řádu: 9.30 hodin f. Zářecký, 9.35 hodin Babyka, 9.40 hodin
autobusové nádraží, 9.45 hodin Tvardkova,
9.50 hodin CSP, 9.55 hodin odbočka Černovír
Kanada na blind
st 10.5. | 19.00 hodin
Ve spolupráci s Klubcentrem Vás zveme na
cestopisnou přednášku Michaely Hrdé týkající se cestování po Kanadě, v Roškotově divadle od 19.00 hodin. Vstupné 50,- Kč pro člena
Senior klubu, /běžná cena 70,- Kč/. Hlásit
se můžete 2.5. a 9.5.ve Sladkovně od 10.00
do 12.00 hodin. Nelze chodit bez přihlášení.
Do divadla se dostavte včas. Akci zajišťuje p.
Šamšulová.
Odpolední vycházka – Zahradnictví Šťastných
st 17.5. | různé
Sraz účastníků ve 13,30 hodin u CSP – doprovází p. Rabová, ve 13,35 na autobusovém nádraží – doprovází JUDr. Ešpandr, 13,15 hod.
u školy v Hylvátech - doprovází p. Šamšulová.
Na místě malé občerstvení.
Financové a pašeráci v dobách monarchie
st 17.5. | 18.00 hodin
Přednáška z cyklu Akademie volného času
pořádaná ve spolupráci s Městskou knihovnou. Vstup volný, akci zajišťuje p. Rabová
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Toulovcovy Maštale a okolí
čt 18.5. | turistika
Na místě navštívíme Rozhlednu Jarošovský
kopec a muzeum dýmek v Proseči. Na občerstvení bude rozchod. Závazné přihlášky se
přijímají 2.5. a 9.5. ve „Sladkovně“ od 10.00
do 12.00 hodin. Platba při přihlášení. Členové mají přednost, člen „Senior klubu“ hradí
80,- Kč, jako náhradník nečlen 110,- Kč, neobyvatel Ústí n.O. 130,- Kč. V ceně doprava,
vstup na rozhlednu a do muzea. Předpokládaný návrat po 18.00 hodině. Akci zajišťuje
p.Ešpandrová a Mgr. Štěchová.
Odjezd dle jízdního řádu: Hylváty – brána
f. Zářecký 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
Setkání klubů v Mezihoří
čt 25.5. | celodenní
Celodenní, částečně turistický, zájezd na společné setkání klubů v Mezihoří, s výstupem
na vršek s kostelíkem „Panenky Marie Sněžné“, návštěvou „lesního muzea pohádek“
a společným opékáním. Závazné přihlášky se
přijímají 2.5. a 9.5. ve „Sladkovně“ od 10.00
do 12.00 hodin. Platba při přihlášení. Členové mají přednost, člen „Senior klubu“ hradí
80,- a 30,- Kč, jako náhradník nečlen 110,a 30,- Kč, neobyvatel Ústí n.O. 130,- a 30,- Kč.
V ceně doprava a občerstvení. Nápoje nejsou
v ceně. Předpokládaná délka trasy v kopcovitém lesním terénu do 10 km. Předpokádaný
návrat po 18.00 hodině. Akci zajišťuje JUDr.
Ešpandr a p. Ešpandrová.

si hradí každý sám. Závazné přihlášky se přijímají 30.5. a 6.6. ve „Sladkovně“ od 10.00
do 12.00 hodin do počtu 20 členů. Platba
evidenčního poplatku 20,- Kč při přihlášení,
akce pouze pro členy klubu. Zajišťuje JUDr.
Ešpandr
Pokračuje výběr přihlášek pobytů seniorů
v Krkonoších
Již je pouze volný termín: Pec pod Sněžkou –
penzion Jindřichův dům. Termín: 23. 7. - 30.
7. 2017, Ubytování a plná penze cena 3465,Kč. Předem si prověřte, zda se tento termín
neprodal již v dubnu.
Přihlášky u p. Šamšulové každé úterý od
10.00 do 12.00 hodin. Hlásit se může každý
občan. Při přihlášení se platí 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

Český červený kříž

Odjezd dle jízdního řádu: Hylváty – brána f.
Zářecký 7.30 hodin, Benzina pod Duklou 7.40
hodin, Babyka 7.45 hodin, Autobusové nádraží 7.50 hodin, Tvardkova 7.55 hodin, Penzion 8.00 hodin
Senior kino
st 31.5. | 14.30 hodin
Ve spolupráci s Klubcentrem Vás zveme do
kina Máj na filmovou trilogii ZAHRADNICTVÍ:
Rodinný přítel- drama. Vstupné 40,- Kč pro
člena SK, / běžná cena 60,- Kč/. Přihlášky se
přijímají 2.5. a 9.5. ve Sladkovně od 10.00 do
12.00 hodin, nelze chodit bez přihlášení. Do
kina se dostavte včas. Akci zajišťuje p. Ešpandrová
PŘIPRAVUJEME:
10. června 2017 – sobota - v rámci Města
v pohybu se uskuteční tradiční společný turnaj v bowlingu v Radavě se seniory z Bystřice Kladské. Sraz v 9.30 hodin na místě. Jedno družstvo bude vyčleněno pro pokročilé
hráče. Dráhy a občerstvení zajištěno, nápoje

Senior doprava ČČK – TAXÍK MAXÍK
Senior doprava ČČK je určena seniorům, osobám zdravotně oslabeným a rodičům s dětmi
k návštěvě lékaře, úřadu, na nákup, kadeřnici…
Senior dopravu ČČK lze objednat v pracovní
den před plánovanou jízdou (v den jízdy bez
záruky) na tel. 774 412 117
Senior doprava ČČK je provozována každý
pracovní den od 7.00 do 15.30 hodin
PRODLOUŽENÁ PRACOVNÍ DOBA v PONDĚLÍ a ve STŘEDU do 18.00 hodin (v období
letního času)
Permanentky jsou k dostání na ČČK - Kopeckého 840 a nově v Nákupním centru NOVÁ
LOUŽE – provozovna čistírny.
www.ustinadorlici.cz

Sociální / zdravotní

Senior doprava ČČK je provozována za podpory Města Ústí nad Orlicí, Pardubického kraje a Nadace Charty 77.

CENTRUM PRO ŽIVOT: vzdělávací, relaxační
a volnočasové centrum pro seniory a nejen
pro ně akce jsou určeny široké veřejnosti

Bližší informace o akcích Centra pro život na
www.cckuo.cz
Změna programu Centra pro život vyhrazena

TAXÍK MAXÍK – hromadný svoz
Oblastní spolek Českého červeného kříže
Ústí nad Orlicí ve spolupráci s Městem Ústí
nad Orlicí připravil rozšíření služby Senior dopravy ČČK – Taxík Maxík o hromadné svozy.
Službu hromadných svozů mohou využít stávající i noví klienti Senior dopravy ČČK (senioři a osoby zdravotně oslabené). Hromadný
svoz bude realizován ve zkušebním režimu
ve dnech pondělí, středa a pátek. Taxík Maxík jezdí pevné trasy s předem stanovenými
zastávkami pro nástup a výstup, ve stanovených časech viz. tabulka níže.
Službu je nutné předem opět objednat na
telefonním čísle 774 412 117 (především
z důvodů omezené kapacity sedadel ve vozidle). Úhradu za dopravu lze provést buď
v hotovosti za konkrétní jízdu – cena je stanovena na 20,- Kč za jízdu nebo na základě
zakoupené permanentky Senior dopravy ČČK
(kde bude odečteno jedno políčko – za cestu
tam i zpět). Služba vznikla díky Nadaci Charty
77 a Městu Ústí nad Orlicí.
DUKLA 	 13.00 hodin
prodejna potravin

Není-li uvedeno jinak, konají se akce v budově OS ČČK, Kopeckého 840

Kavárnička v Domově důchodců: otevřeno
každý den kromě pondělí od 13.00 do 16.00
hodin

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
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
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Den otevřených dveří
4.5. | 9.00-17.00 hodin
Máte zájem seznámit se s činností a budovou
ČČK, 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.
Odpolední vycházka
9.5. | 14.00 hodin
Odpolední vycházka po okolí města, sraz
před budovou OS ČČK
Pečeme, vaříme – řezy paní Cejnarové
11.5. | 9.00 hodin
Přijďte se naučit upéct a ochutnat řezy paní
Cejnarové, vstupné zdarma
Svátek matek – Společenské posezení
19.5. | 19.00 hodin
Slavíme Svátek matek při dobré zábavě, hudba paní Frimlová, přijďte mezi nás, budova
Moštárny Ústí n.O.
Šikovné ručičky – Enkaustika
25.5. | 15.00 hodin
Velikonoční výrobky z pedigu, spolupořadatelem akce je Speciální ZŠ, MŠ a Praktická
škola Ústí n.O., vstupné: úhrada spotřebovaného materiálu
Cyklovýlet
30.5. | 13.00 hodin
Cyklovýlet po okolí města s panem Ivo Preclíkem, sraz před budovou OS ČČK
PRAVIDELNÉ AKCE:
Kavárnička – Centrum setkávání: každý čtvrtek od 9.00 do 15.30 hodin - přijďte si popovídat se svými přáteli do Společenského centra ČČK (společenské hry)
Snoezelen - relaxační, multismyslová místnost
Bližší informace a objednání na
tel. 775 765 659, vstupné 30,- Kč za 1 hodinu/
osoba

PŘIPRAVUJEME
3. června 2017 - VÝLET – Kroměříž
Komentovaná prohlídka Květné zahrady
v Kroměříži
Pojeďte s námi navštívit krásné Květné zahrady v Kroměříži doprovozené o komentovanou prohlídku. Kroměřížská Květná zahrada,
známá též pod názvem Libosad, patří mezi
nejvýznamnější zahradní díla v celosvětovém
měřítku. Jde o přechod od pozdně renesančních italských zahrad k zahradám barokně
klasicistního francouzského typu, jako je
například ta ve Versailles. Dnes patří Květná
zahrada v celosvětovém měřítku mezi nejvýznamnější zahradní díla.
Návštěvníci výletu si mohou zvolit individuální program – návštěva reprezentačních
sálů, zámeckou obrazárnu…
Přihlásit se můžete na tel. 775 765 659 nebo
každé pondělí od 8.00 do 15.30 hodin na
ČČK, kde se provádí úhradu za výlet.
Čas odjezdu: 7.30 hodin, místo odjezdu: autobusové nádraží Ústí nad Orlicí, cena: 180,Kč člen ČK/děti, 200,- Kč ostatní
Cena výletu obsahuje dopravu. (člen ČK má
navíc v ceně výletu zahrnutou vstupenku do
Květné zahrady).
Na místě se hradí vstupné dle svého individuálního programu. Např. Květná zahrada
120,- Kč dospělí, 80,- Kč snížené
Reprezentační sály 150,- Kč dospělí, 110,- Kč
snížené, Zámecká obrazárna 90,- Kč dospělí,
60,- Kč snížené
Snížené děti 6 – 18 let, studenti do 26 let,
senioři nad 65 let, držitelé průkazu ZTP nad
18 let
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY PRO DĚTI ve věku 7 –
12 let
I. turnus: 10. – 14. července 2017, Ústí nad
Orlicí
II. turnus: 21. – 25. srpna 2017, Ústí nad Orlicí

pokračování na str. 10
www.ustinadorlici.cz
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Modrá výstava II.
1.-31.5. | 8.00-15.30 hodin
Výstava obrazů akademické malířky Bohuslavy Vladykové, vstupné zdarma

Sociální / zdravotní

pokračování ze str. 9
Bližší informace a přihlášení na Oblastním
spolku ČČK Ústí nad Orlicí, Kopeckého 840,
tel. 775 765 659 nebo ustinadorlici@cervenykriz.eu, www.cckuo.cz
PRO ČLENY ČČK
19. května 2017
SPOLEČENSKÉ POSEZENÍ PRO ČLENY ČČK,
členská schůze - oslava Svátku matek
Čas: 16.00 hodin, místo konání: budova Moštárny – Ústí nad Orlicí
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Pečovatelská služba informuje
Nezvládnete-li již bydlet ve svém bytě, můžete si podat žádost do bytu zvláštního určení nebo do bytu bývalého penzionu. Tyto
byty Vám prodlouží žít v domácím prostředí
a oddálí odchod do pobytové služby. Výhodou těchto bytů je lepší dostupnost pečovatelek, výtahy, některé byty jsou bezbariérové
a slouží pro bydlení jednotlivců ale i manželských dvojic (velikost bytu 0+1, 1+1, 1+2).
Režim v těchto bytech je stejný, obyvatelé se
řídí domovním řádem.
Činnosti, které Vám můžeme nabídnout i několikrát denně, jsou tyto: pomoc s osobní
hygienou (na lůžku, ve sprše), oblékáním,
svlékáním. Dále Vám zajistíme vyzvednutí
lékařského receptu, pochůzky na úřady, poštu atd. Provedeme běžný úklid domácnosti
či nákup. V případě potřeby zajistíme dovoz
oběda, popřípadě jeho podání – s možností dietní stravy. Tento dovoz je vždy spojen
s kontrolou Vaší osoby.
Provozní doba Pečovatelské služby je do
20.00 hod., což umožňuje zajistit Vám péči
nejen v dopoledních ale i v odpoledních a večerních hodinách. Bližší informace Vám poskytnou sociální pracovnice:
Pro bývalý penzion: Bc. Romana Kalousková,
736 503 570, socialni.csp@csp-uo.cz
Pro terén a byty zvláštního určení: Bc. Markéta Gmuzdková , 736 503 571, socialni.teren@
csp-uo.cz
L. Kaválková, DiS., vedoucí PS

Poděkování
Amalthea z. s. děkuje městu Ústí nad Orlicí za
partnerský přístup. Díky vstřícnému jednání
jsme mohli v blízkosti obchodní zóny umístit
banner, který je součástí celokrajské kampaně Staň se pěstounem! Cílem kampaně je informovat veřejnost o náhradní rodinné péči
a oslovit nové pěstouny. www.amalthea.cz
5/ 2017

OSTATNÍ AKCE
10. května 2017 - Český den proti rakovině
Centrum města Ústí nad Orlicí prodej květinky - měsíčku lékařského na podporu boje
proti rakovině
9. května 2017 - Oblastní kolo Soutěže mladých zdravotníků
Soutěž v poskytování první pomoci základních škol - Veřejné prostranství Kociánka, 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

Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje,
o.p.s. detašované pracoviště Ústí n.O.
Nebojte se počítače a naučte se být při práci
samostatní
Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s., detašované
pracoviště Ústí n.O. aktuálně nabízí zdarma
v rámci sociální služby Sociální rehabilitace
Školení na počítači pro osoby se zdravotním
postižením a seniory
Témata školení:
Základy práce na počítači, Textový editor
Word, Excel, PowerPoint, Práce na internetu, Založení e-mailu, Sociální sítě, Vyhledávání informací, Pracovní portály, Inzerce
Školení bude probíhat formou individuálních konzultací. V případě zájmu se obraťte
na: Barbara Mejdrová, DiS.
Čs. armády 1181, 562 01 Ústí nad Orlicí, tel.:
775 693 983, barbara.mejdrova@czp-pk.cz
V Centru také poskytujeme službu odborné
sociální poradenství. Můžete nás kontaktovat s nejrůznějšími dotazy a problémy. Jedná
se například o pomoc v orientaci v systému

Svaz postižených civilizačními
chorobami, z.s. základní organizace Ústí n. Orl.
Pozvánka na poznávací zájezd: Uničov – historické centrum města, Litovel – Moravské
Benátky, exkurze v pivovaru, Loštice – nákup tvarůžků.
Kdy: čtvrtek 18. května 2017, odjezd: Tvardkova v 7.05 hod. (Hylváty v 6.45 hod., Dukla
v 6.50 hod., Babyka 6.55 hod., nádraží ČSAD
v 7 hod., Tvardkova v 7.05 hod.).
Cena: 300 Kč člen, 340 Kč nečlen (vstupné +
ochutnávka piva v ceně). Přihlášky a platba
každý 1. a 2. čtvrtek v měsíci od 10 hod. –
11.30 hod. v Klubu důchodců – Sladkovně
nebo telefonicky na č. 737 378 815.
Na Vaši účast se těší
členové výboru ZO SPCCH.

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.

Stomatologická pohotovost
1.5. – MDDr. Richard Bado, F.V Krejčího 405,
ČT, tel.: 465 530 247
6.-7.5. – MUDr. Sylva Moučková,
Dolní 443, Choceň, tel.: 606 565 823
8.5. – MDDr. Blanka Martinková,
Pernerova 1573, Choceň, tel.: 465 471 692
13.-14.5. – MUDr. Pavlína Hejnová,
Smetanova 1390, ÚO, tel.: 465 523 310
20.-21.5. – MDDr. Veronika Pechancová,
Javornického 198, V. Mýto, tel.: 465 485 155
27.-28.5. – MUDr. Radim Podgorný,
Gen. Závady 116, V. Mýto, tel.: 465 423 957
www.ustinadorlici.cz

Půl století nápadů

V poválečných letech, kdy se s nadšením budovala nová Evropa, byla vysoká poptávka po textilních výrobcích. Po letech strádání se každý
chtěl nově a dobře oblékat. Základem všeho
textilu je vstupní vlákenná surovina jako např.
bavlna, ze které je třeba nejprve vyrobit přízi,
z příze se utká a obarví látka a nakonec krejčí
nebo švadlena ušije finální výrobek. Poptávka
po výrobcích z textilu však dalece převyšovala
výrobní kapacity, které teprve rodící se poválečný evropský průmysl mohl nabídnout, přičemž právě výroba příze byla tím limitujícím
faktorem. V té době známé konvenční způsoby
předení neumožňovaly zvýšit produkci příze
na požadovanou úroveň a toho si byla dobře
vědoma i vláda tehdejšího Československa.
Z příkazu vlády tak přichází úkol národního
významu - vyvinout a uvést do praxe taková
technická řešení, která umožní realizaci strojů

pro výrobu příze, jejichž výkonové parametry by značně předčily veškeré dosud užívané
technologie.

spřádacího rotoru. To vše bez použití do té
doby běžného spřádacího vřetene, odvozeného ještě z tradičního kolovrátku. Počáteční
potíže tohoto revolučního řešení byly díky
mnoha náročným testům překonány a v roce
1962 tak vzniká první experimentální bezvřetenový dopřádací stroj na světě. Následným
vývojem byla nová technologie zdokonalována
a postupně vznikaly další prototypy klíčového
významu.
Zcela průlomovým pak byl rok 1967. Bezvřetenový dopřádací stroj s označením BD200
byl představen na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, kde právem získal zlatou medaili. Ve stejném roce pak byl úspěšně
vystavován i při příležitosti konání světové
výstavy textilních strojů ve švýcarské Basileji. Svět byl ohromen vysokou produktivitou
stroje a jeho schopností předení i z méně kvalitních vstupních surovin.

Tohoto vysoce ambiciózního úkolu se zhostili
pracovníci Výzkumného ústavu bavlnářského
v Ústí nad Orlicí (dnes VÚB a.s.) a VÚTS Liberec. Už za pouhý rok intenzívního vývoje vzniká
prototyp nové spřádní jednotky s unikátním
a do té doby masově neaplikovaným technickým řešením – spřádání ojednocených vláken do příze za pomoci rychle se otáčejícího

Přichází komerční úspěch světového významu,
kdy se po bok již tradičních technologií předení
staví nově i bezvřetenové stroje z Orlickoústecka. Pro náš kraj tak začíná zlatá éra rozvoje
textilního strojírenství. Sériová výroba bezvřetenových strojů byla následně svěřena do
rukou zkušených strojařů z národního podniku
Kovostav (později součást ELITEX n.p., dnes
Rieter CZ s.r.o.).
Díky zde vyrobeným strojům pak právě na
Orlickoústecku vznikly první bezvřetenové
přádelny na světě (Perla n.p. a další). Úspěch

1967
1967 – bezvřetenový dopřádací stroj BD200 získal zlatou medaili na MSV Brno.
5 / 2017
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Orlickoústecko! Kraj s bohatou historií textilního průmyslu, kraj přátelských a pracovitých
lidí, kteří si umí vždy poradit. Podhůří Orlických
hor bylo odjakživa rodištěm mnoha zajímavých osobností a dobrých nápadů. Pojďme si
společně připomenout počátky jedné slavné
éry, na kterou úspěšně navazujeme dodnes.
Právě letos totiž uplynulo celých padesát let
od zahájení zdejší výroby bezvřetenových
dopřádacích strojů a možná i vy znáte někoho
ve vaší rodině nebo okolí, kdo tenkrát stál u
zrodu této textilní technologie. Nahlédněme
krátce do minulosti a připomeňme si počátky
textilního strojírenství na Orlickoústecku.

strojů byl obrovský a západní rozvinuté země
jako např. Německo, Itálie, Švýcarsko nebo
dokonce Japonsko si následně od nás kupovali licence na jejich výrobu.
Sedmdesátá a osmdesátá léta se nesla ve
znamení zdokonalování jak technologie předení, tak i strojů samotných. Vzniklo vysoce
specializované výzkumné pracoviště a Ústí se
tak stalo centrem vývoje této unikátní technologie. Pracovníci VÚB a ELITEXu pak společným výzkumem nadále významně posouvali
hranice produktivity a celkové flexibility bezvřetenových strojů. Tisíce strojů vyrobených
v ELITEXu pak mířily na východní trhy v rámci
dodávek do zemí RVHP.

[ 14 ]

Dalším milníkem v historii bylo představení
plně automatického dopřádacího stroje, který
výrazně eliminoval potřebu stálé přítomnosti
obsluhy, jak tomu bylo u strojů manuálních.
Přelom osmdesátých a devadesátých let však
byl pro textilní strojírenský průmysl Orlickoústecka tvrdou zkouškou. Původní dobrá koncepce bezvřetenových strojů stále více narážela na zoufalý nedostatek kvalitní elektroniky,
čímž se snižovala atraktivita našich strojů na
západních trzích. Po sametové revoluci pak
došlo ke zpřetrhání vazeb na východní trhy
v čele s Ruskem. K dalšímu zhoršení situace
přispěla také nízká cena práce v asijských

zemích, což mělo za následek stěhování textilních výrob na východ a bavlna se tak začala
spřádat přímo v zemích, kde se pěstuje.
Bylo nutné rychle jednat. VÚB jde cestou výrazné restrukturalizace společnosti,
zatímco výrobce bezvřetenových strojů ELITEX je v roce 1994 privatizován a končí pod
křídly významného švýcarského nadnárodního
koncernu Rieter. Na konci devadesátých let
tak spolu se zahraničním partnerem přicházejí do našeho kraje tolik potřebné investice
a know-how.
Tento obrat byl zásadní. Je to jako by se zachráněný tonoucí znovu nadechnul, uvědomil si
cenu života a začal žít znovu, naplno a ještě
lépe. Opět začaly vznikat nové stroje plné
originálních technických řešení. Světovým
unikátem je například elektronické zapřádání
(obnovení procesu předení po přetržení příze),
které od nás nakonec okopíroval celý svět a
dnes neexistuje na trhu stroj s ruční obsluhou
bez této technologie.
Elektronika masivně proniká do všech oblastí,
textilní stroje nevyjímaje a nadále se zvyšuje
poptávka po plně automatizovaných strojích.
I na to umějí chytré hlavy z Orlickoústecka
pádně odpovědět a na světové výstavě v Barceloně 2011 tak přišel Rieter na trh se strojem
nové unikátní koncepce využívající principu
tryskového předení, přičemž jeho podstatná

část byla vyvinuta v Ústí nad Orlicí ve vlastním
vývojovém středisku. Historie se tak opět opakuje a tato nově aplikovaná technologie tryskového předení opět přináší několikanásobné
zvýšení produkce přízí.
Co to všechno znamená? Textilní strojaři opět
dokázali, že umí uvádět do praxe nové neotřelé nápady a že příběh strojů z našeho kraje
ani zdaleka nekončí. Naopak, jsme na začátku
nové éry.

Jsme hrdí na to co dokázali naši
dědové a tátové i na to, jak se
nám i nadále daří posouvat
hranice možného.
V rámci oslav 50. výročí zahájení výroby bezvřetenových strojů v Ústí nad Orlicí proběhne
v květnu přátelské setkání pamětníků, kteří
tenkrát stáli u zrodu technologie bezvřetenového předení. Zástupci výzkumných týmů
VÚB, VÚTS Liberec a dalších přijali pozvání od
současného výrobce dopřádacích strojů Rieter CZ s.r.o. a společně si připomenou tradici,
která je s naším krajem spjatá od nepaměti.
Pavel Bielik
Rieter CZ s.r.o.

2017
2017 – nejnovější model dopřádacího stroje J 26 s technologií tryskového předení.
5/ 2017
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Pro děti a mládež

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 do 12:00 hod. - Nemluvňátka,
Nosíme a šátkujeme s Věrou
Středa od 9:00 do 10:00 hod. – Zpívánky
s Radkou a Mílou
od 10:00 do 12:00 hod. – Přednášky dle programu, volná herna
Čtvrtek od 9:00 do 12:00 hod. – Volná herna
od 10:00 do 10:30 hod. – Tvoření pro děti
s Miluškou
Pátek od 9:00 do 12:00 hod. - Volná herna
Pondělí - Pátek od 14:00 do 16:00 hod. Volná herna případně tvořivé odpoledne dle
programu
KONTAKT: Míla Crhonková 605/774569, Katka Fišarová 605/965463,

Rodinné centrum Srdíčko

medvidekuo@seznam.cz,
www.medvidekuo.cz, FB – Mateřské centrum Medvídek, Ústí nad Orlicí
Za finanční podpory Města Ústí nad Orlicí,
Pardubického kraje, Konzumu
Každý pracovní 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 15., 22. a 29.5. | cvičení
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.

Nemluvňátka, kojenci, batolátka, nošení
a šátkování s Věrou
út 2., 9., 16., 23. s 30.5. | 9.00-12.00 hodin
Přijďte mezi nosící rodiče, kteří se schází pravidelně každé úterý. Základní úvazy a informace o nošení vám podá Věra.

Jóga pro děti a dospělé
po 15., 22. a 29.5. | 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 Radkou a Mílou
st 3., 10., 17. a 24.5. |9.00-10.00 hodin
Přijďte si s dětmi zazpívat a zatancovat s M.
Crhonkovou a R. Manovou.
Kavárnička
čt 4.5. | 9.00 hodin
Tvoření pro děti s Miluškou
čt 4., 11., 18. a 25.5. | 10.00-10.30 hodin
Miluška Spíchalová si pro Vás každý týden
připraví rozmanité tvoření.

Pá: 18.00 – 24.00 - Klub deskových her s kavárnou
kontakt: Bc. Dan Dostrašil 603 913 885

Vědomý porod
čt 18.5. | 10.00 hodin
V rámci „Světového týdne respektu k porodu“
Vás zveme na povídání s Pavlínou Marešovou .
Těhotenství, porod, šestinedělí, šátkování
s Pavlínou
čt 25.5. | 10.00-12.00 hodin
Každý poslední čtvrtek v měsíci je pro vás
v MC připravená Pavlína Marešová, která
Vám zodpoví Vaše dotazy ohledně těhotenství, přípravy k porodu, bezplenkové komunikační metody, šátkování.

Dům dětí a mládeže DUHA

JEDNORÁZOVÉ AKCE

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):
Po 15.5. od 10.00 - Twist art I. - zkuste si práci
s krouceným papírovým provázkem
Po 22.5. od 10.00 - Twist art II. – další možnost…
ODPOLEDNÍ PROGRAMY: (multifunkční sál,
1. patro nebo Zambar, přízemí, vchod ze dvora)
Pá: 17.00 – 19.00 - Klub EXIT – pro mládež –
kontakt: Martin Kalášek 739 420 287
5 / 2017

Jarní výlet
po 1.5. | 10.00 hodin
Žamberk, rozhledna Rozálka a okolí. Pojďme
si společně užít jarní počasí a poznat více náš
kraj, na tel.: 603 913 885 (Dan)
Pozitivní a negativní stresy v životě dítěte
st 24.5. | 10.00 hodin | herna RC
Seminář lektora Mgr. Evalda Ruckého
Nebezpečné slunko?
po 29.5. | 10.00 hodin | herna RC
Beseda se zdravotníkem Martinem Kaláškem
Dámská jízda
po 29.5. | 20.00 hodin | Zambar
KONTAKT: Mgr. Marcela Dostrašilová, tel.:
604 313 249, 603 976 036, e-mail: rcsrdicko@jbuo.cz, www.rcsrdicko.estranky.cz
Práci Rodinného centra Srdíčko podporuje
MPSV, Pardubický kraj a město Ústí nad Orlicí

SPLUTÍ DIVOKÉ ORLICE
Termín: sobota 6.5.2017
Splutí Divoké Orlice – Litického oblouku na
raftech. Autobus přistaven k DDM v 7.15hod,
předpokládaný návrat 16 – 17h. Akce pro
širokou veřejnost. Samostatné děti bereme
pouze zkušené vodáky a plavce! Cena: 450 Kč
ZAHRADNÍ SLAVNOST na ukončení školního
roku v DDM DUHA
Termín: sobota 27.5.2017 od 15.00 hod.
Místo: v zahradě u DDM DUHA Špindlerova ul.
Vystoupí : Dance Fitness, Pěvecký sbor Písnička, Karate, Taneční pro ženy, Vzdušná
akrobacie, Břišní tanec, Kynologický a další
kroužky. Výstava výrobků Tvořivého a Keramického kroužku. Občerstvení zajištěno.
pokračování na str. 16
www.ustinadorlici.cz
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Mateřské centrum Medvídek

Pro děti a mládež

pokračování ze str. 15
LETOŠNÍ NOVINKOU JE KONCERT KAPELY
WASABI! VSTUP ZDARMA! VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI!
AKCE PRO ŠKOLY
Okresní kola olympiád a sportovních soutěží
Pythagoriáda pro 5. ročník ZŠ - termín:
15.5.2017, pro 6., 7., 8. ročníky ZŠ - termín:
17.5.2017
Dopravní soutěž mladých cyklistů
Termín: čtvrtek 11.5.2017. Místo konání:
Dětské dopravní hřiště Hylváty. Zahájení
v 9.00 hod
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Krajská sportovní soutěž
Finále ve vybíjené pro žáky 4.-5. tříd. Termín:
16.5.2017. Místo konání: Volejbalové kurty.
Zahájení v 8.30 hod.
PŘIPRAVUJEME KE DNI DĚTÍ:
EXKURZE DO ČESKÉ TELEVIZE
Termín: pátek 2.6.2017
Program: Exkurze do stálé prohlídkové expozice v České televizi, zmenšený model všech
budov na Kavčích horách. Návštěva sálu, kde
najdete pohádkové kostýmy, filmové zbraně,
paruky, zpravodajské studio, režii a mnoho
dalšího. Prohlídka studií, ve kterých probíhá
a probíhalo natáčení mnoha známých pořadů.
Cena: 450 Kč (zahrnuje jízdné, vstupné a pojištění)
PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN:
TANEČNÍ SOUTĚŽ DANCE FITNESS
Termín: sobota 3.6.2017. Místo konání: Tělocvična ZŠ Bratří Čapků. Prezence: 8.30 hod.
Zahájení soutěže: 9.00 hod; ukončení do
12.00 hod.
Věkové kategorie:
I. kategorie: dívky a chlapci 1. – 4. tříd.
II. kategorie: dívky a chlapci 5. – 9. tříd.
III. kategorie: dívky a chlapci skupiny
Startovné: 50 Kč
PŘIPRAVUJEME NA LETNÍ PRÁZDNINY
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
5/ 2017

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!
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)

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
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
pokračování na str. 17
www.ustinadorlici.cz

Pro děti a mládež

pokračování ze str. 16
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
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
ADRENALINOVÉ PRÁZDNINY – 21.-25.8. –
Laser Game Pardubice, motokáry Vysoké
Mýto, Dobrodružná věž Peklák Česká Třebo-

vá, sjezd na kárách Přívrat, Paintball Bystřec
aréna. Pro děti od 12 let. Cena: 1400 Kč zahrnuje vstupné, jízdné, pojištění. Způsob dopravy: na kole, vlakem
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

Kultura

Nabídka pořadů – květen 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
Kocianovo Ústí 2017
XII. ročník hudebního festivalu
po 1. – út 9.5. | koncerty
Recitál Jany Bouškové
J. Boušková (harfa), host: P. Šporcl (housle)
po 1.5. | 19.00 hod. | Hernychova vila
Vstupné 180 Kč
Wihanovo kvarteto
út 2.5. | 19.30 hod. | kostel Nanebevzetí
Panny Marie
Koncert předního českého smyčcového kvarteta. Vstupné 190 Kč
Koncert Komorní filharmonie Pardubice
a laureáta KHS 2016
st 3.5. | 19.30 hod. | Roškotovo divadlo
5 / 2017

Koncertní předplatné – zbývající vstupenky
v omezeném množství v předprodeji a hodinu
před začátkem představení u pokladny kina.
Vstupné 190 Kč
Moje houslové legendy
pá 5.5. | 19.30 hod. | Roškotovo divadlo
Koncert Pavla Šporcla (housle) a Petra Jiříkovského (klavír). Vstupné 220 Kč
Závěrečný koncert vítězů a laureáta KHS
2017
so 6.5. | 14.30 hod. | Roškotovo divadlo
V programu vystoupí soutěžní orchestr a budou předány ceny. Vstup volný.
Závěrečný koncert festivalu
út 9.5. | 19.30 hod. | Roškotovo divadlo
Vstupné 200 Kč
Kocianova houslová soutěž 2017
59. ročník mezinárodní soutěže mladých
houslistů
út 2.5. – pá 5.5. | ZUŠ Jar. Kociana
Kanada na blind
st 10.5. | 19.00 hod. | Roškotovo divadlo
Cestopisná přednáška M. Hrdé. Vstupné 70 Kč
D. Gordon: Cena za něžnost
čt 11.5. | 19.30 hod. | Roškotovo divadlo
Činoherní studio Bouře. Divadelní předplatné
– zbývající vstupenky v omezeném množství

v předprodeji a hodinu před začátkem představení u pokladny divadla. Vstupné 350 Kč
Michal je kvítko aneb Pokropte ho vodou
a nezvadne
so 13.5. | 10.30 hod. | Roškotovo divadlo
Vstupné 150 Kč
Jiří Hubač: Stará dobrá kapela
čt 18.5. | 19.30 hod. | Roškotovo divadlo
DS Na Tahu Červený Kostelec. Odložené soutěžní představení Orlické Thálie 2017, vstupenky prodané v únoru zůstávají v platnosti.
Divadelní předplatné - zbývající vstupenky
v omezeném počtu v předprodeji a hodinu
před začátkem představení u pokladny divadla. Vstupné 160 Kč
Krajská postupová přehlídka scénického
tance mládeže a dospělých
so 27.5. | 13.30 hod. | Roškotovo divadlo
Vstupné 50 Kč
Metafory tance
út 30.5. | 19.30 hod. | Roškotovo divadlo
Come see Comme ça / Němý výkřik / This Is
Not a Kiss! Pražský komorní balet. Divadelní
předplatné - zbývající vstupenky v omezeném
počtu v předprodeji a hodinu před začátkem
představení u pokladny divadla. Vstupné 250
Kč

www.ustinadorlici.cz
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Klubcentrum Ústí nad Orlicí

Kultura

Zahradnictví: Rodinný přítel
út 16.5. | 19.30 hodin
Drama, ČR, vstupné 120 Kč

3D Kino Máj
Lady Macbeth
pá 12.5. | 19.30 hodin
Drama, V. Británie, české titulky,
vstupné 100 Kč
Špunti na vodě
so 13.5. | 17.00 hodin
Rodinný, ČR, vstupné 100 Kč
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Král Artuš: Legenda o meči 3D
so 13.5. | 19.30 hodin
Dobrodružný, V. Británie, Austrálie, USA, české titulky, vstupné 120 Kč

Špunti na vodě – Senior kino
st 17.5. | 14.30 hodin
Rodinný, ČR, vstupné 60 Kč
I dva jsou rodina
st 17.5. | 19.30 hodin
Komedie, Francie, V. Británie, české titulky,
vstupné 100 Kč
Vetřelec: Covenant
pá 19.5. | 19.30 hodin
Dobrodružný, USA, české titulky,
vstupné 130 Kč
Strážci galaxie vol. 2
3D
so 20.5. | 17.00 hodin
Akční, USA, české znění, vstupné 130 Kč

Mimi šéf
ne 14.5. | 17.00 hodin
Animovaný, USA, české znění, vstupné 110 Kč

*Na mléčné dráze
so 20.5. | 19.30 hodin
Drama, Srbsko, Mexiko, USA, české titulky,
vstupné 90 Kč

The Circle
ne 14.5. | 19.30 hodin
Sci-fi, USA. SAE, české titulky, vstupné 110 Kč

Kráska a zvíře
ne 21.5. | 17.00 hodin
Rodinný, USA, české znění, vstupné 100 Kč

Sibiřský deník
ne 21.5. | 19.30 hodin
Drama, Lotyšsko, Finsko, ČR, české titulky,
vstupné 110 Kč
Zahradnictví: Rodinný přítel
po 22.5. | 19.30 hodin
Drama, ČR, vstupné 110 Kč
Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta
pá 26.5. | 19.30 hodin
Dobrodružný, USA, české titulky,
vstupné 120 Kč
Příšerky pod hladinou
ne 28.5. | 17.00 hodin
Animovaný, Španělsko, české znění,
vstupné 110 Kč
Polina
ne 28.5. | 19.30 hodin
Drama, Francie, české titulky, vstupné 100 Kč
Zahradnictví: Rodinný přítel – Senior kino
st 31.5. | 14.30 hodin
Drama, ČR, vstupné 60 Kč

Kocianovo Ústí 2017
Městská knihovna

Recitál Jany Bouškové – harfa, host Pavel
Šporcl – housle
po 1.5. | 19.00 hodin | Hernychova vila
Vstupné 180 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 Wihanova kvarteta
út 2.5. | 19.30 hodin | kostel Nanebevzetí
Panny Marie
Vstupné 190 Kč

Koncert vítězů Kocianovy houslové soutěže 2017
so 6.5. | 14.30 hodin | Roškotovo divadlo
Vstup volný

Koncert Pardubické komorní filharmonie
Nikola Pajanović, laureát KHS 2016 - housle, David Švec – dirigent
st 3.5. | 19.30 hodin | Roškotovo divadlo
Vstupné 190 Kč

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

Program XII. ročníku hudebního festivalu
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11.5. v 16.00 hod. - Žirafí pohádka - čtení
a tvoření, pro děti do 8 let, 10 Kč na materiál
16.5. v 10.00 hod. - Věra Sosnarová: Krvavé jahody, Příběh ženy, která přežila Gulag
- přednáška pro gymnázium a nejširší veřejnost, koná se v ZUŠ
16.5. v 18.00 hod. - Věra Sosnarová: Krvavé jahody, Příběh ženy, která přežila Gulag
- přednáška v Městské knihovně
17.5. v 18.00 hod. - Marie Macková: Financové a pašeráci v dobách monarchie - přednáška z cyklu Akademie volného času
VÝSTAVA: Vltavské ostrovy v Praze bude
v Městské knihovně zpřístupněna do 29.
května
www.ustinadorlici.cz

Kultura

Svaz knihovníků a informačních pracovníků
ČR (SKIP) zorganizoval pod záštitou Asociace krajů České republiky již osmnáctý ročník
BIBLIOWEBu, soutěže o nejlepší webovou
prezentaci knihovny.
Vítězem soutěže se stala Městská knihovna
Ústí nad Orlicí se ziskem 238 bodů. S nepatrným odstupem se dále umístily Městská
knihovna Valašské Meziříčí se ziskem 236
bodů a Národní lékařská knihovna se ziskem
233,5 bodů.
Cena za nejlepší bezbariérový web Handicap
Friendly byla udělena webu Městské knihovny Bílovec.

Městské muzeum

Do květnového muzea za uměním i dovednostmi
V měsíci květnu se Vám muzeum představí „v plné parádě“. Většina výstav a expozic
bude výhradně ze sbírek Městského muzea
v Ústí nad Orlicí, které Vám tak odhalí krásu,
kterou ukrývají muzejní depozitáře.
Výstava „Nezbytné maličkosti“ odkrývá tajemství dámských kabelek od 90. let 19. století až do 70. let století dvacátého. Nepřeberné množství různých typů dámských kabelek
se zrcátky, flakónky a dámskými kapesníčky
je doplněno bižuterií, rukavičkami a dalšími
drobnostmi. Najdete zde téměř vše, co kdysi
nesmělo pravé dámě chybět. Tyto poklady ze
sbírek muzea můžete porovnat s obsahem
dnešních kabelek.
Již probíhající výstava „Co nového v muzeu?“ Vám představuje nové přírůstky, které
byly získány do sbírek v letech 2015 a 2016.
Vedle Blankových hraček či porcelánu značky
Epiag, dle návrhu Ladislava Sutnara, jsou zde
vystaveny obrazy Karla Kindla, Borise Wolfa,
Josefa Sahuly, Jaroslava Čady a dalších.
Dne 11.5. Vás zveme na vernisáž nové výstavy Dřevo, dřívko, dřevíčko, která proběhne
v 17:00 v hale Hernychovy vily. Interaktivní
výstava je věnovaná dřevu jako živému organismu, který má svoji specifickou strukturu,
barvu a vůni. Dřevo je nejen ekologicky nezávadné, ale je to také surovina, ze které lze
vyrobit cokoliv. Pro děti a dospělé budou připraveny zábavné úkoly i zkouška dovedností.
Na Vaši návštěvu se těší
Markéta Výborná, produkční
5 / 2017

Program Malé scény – květen 2017
lovní Sámové dostali do takové situace? To
ví nejlépe Elen, která se právě vrací z vězení
a nemůže zapomenout.
Vstupné 80 Kč / 60 Kč členové FK
Obrazy – Šimon Vahala
4.5. | 18.00 hodin | vernisáž
Šimon Vahala je absolventem AVU v Praze,
kde studoval v ateliéru intermediální tvorby
Milana Knížáka. Studoval také na Art and Design University v Kjótu v Japonsku. Jeho tvorba je unikátní svou bohatostí poloh - autor se
se stejnou bravurou pohybuje od obrazů přes
sochy k fotografii. Jeho práce, prezentované
na řadě samostatných i skupinových výstav
v České republice a v zahraničí, je zastoupena
také v Národní galerii v Praze a v soukromých
sbírkách v USA, Švýcarsku a Japonsku.
Výstava potrvá do 31.5. 2017
Island – po stopách horkých pramenů
2.5. | 19.00 hodin
Cestovatelé Petr Kvarda a Pavel Chlum vás
provedou celkem po čtrnácti horkých pramenech - takzvaných hot potech - s horkou
vodou v rozmezí 20-50°C. Na své cestě zdolali offroadem 2500 kilometrů kolem celého
ostrova, navštívili 15 obrovských vodopádů
a 6 krát museli brodit řeku. Vstupné 50 Kč /
studenti 30 Kč
Pohádky z lesa
7.5. | 15.30 hodin
Les je místo, kde rostou houby. Les je plný
zvěře. Les to nejsou jenom stromy, ale brána,
která otevírá třem pohádkám dveře. Studio
DAMÚZA Praha. Vstupné 60 Kč / děti 40 Kč
Vzpoura v Kautokeinu
11.5. | 19.00 hodin
Dánsko, Norsko, Švédsko / 2008 / 100 min. /
režie: Nils Gaup. Na severu Norska došlo ke
dvěma popravám. Co se stalo, že se mírumi-

Gotické sochařství a malířství
16.5. | 18.00 hodin
Nejstarší umění od jeho vzniku až po vrcholný
středověk. Cyklus přednášek o umění nazvaný Nejstarší umění - od jeskyně ke katedrále.
Přednášející Marie Uhlířová. Vstupné 50 Kč /
30 Kč studenti
Jazz Jam
19.5. | 19.00 hodin
Jazz Jam v Baru Malá scéna. Hudební podvečery v Baru Malá scéna. Rezervace míst na
tel. čísle 733 617 721.
Jsem tvá
25.5. | 19.00 hodin
Norsko / 2013 / 98 min. / režie: Iram Haq.
Amrita Acharia hraje Minu. Holku, co žije
sama se synem a neví si rady, co se životem.
Zamiluje se do jednoho režiséra, umělce
a postupem času oba zjistí, že to zase tak
jednoduché není. Ona se pak potácí životem,
zkouší co se dá, někdy je úplně pitomá, jindy
jenom naivní, ale to je život. Vstupné 80 Kč/
60 Kč členové FK
Dny zoufalství
26.5. | 19.00 hodin
Studentský, amatérský film, postapokalyptický thriller. 2017 / 80 min. / scénář a režie:
Matouš Pavlík / kamera: David Komínek /
zvuk: Jakub Cabalka. Svět, jak ho známe,
skončil. Neléčitelná virová epidemie s sebou
stáhla miliony lidských životů. Ti odolnější zatím stále přežívají a bojují o každý další
den. Vlivem nákazy se veškerý systém vymkl
kontrole. Anarchie, boj o holý život a hlavně
nekončící utrpení - tak vypadá obraz Evropy
v roce 2020. Vstupné dobrovolné

Sběratelská burza

Čaj pro dva

Oblastní filatelistická a sběratelská burza
všech sběratelských oborů se uskuteční v neděli 21. května od 7:30 do 11:00 hodin v salonku I. patra hotelu Poprad ve Smetanově
ulici. Občerstvení zajištěno. Přijďte prodat
své sběratelské přebytky, nakoupit to, co sháníte do své sbírky!

Generace vás zve na tradiční setkání
s hostem. Tentokrát naše pozvání přijalo
pardubické duo Lucyy_B.
Těšíme se na vás v pátek 12. května od
19.00 hodin v sále ZUŠ.
Vstupné dobrovolné.
Vaše Generace
www.ustinadorlici.cz
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Pozvánka do divadla

Divadelní soubor Vicena Vás srdečně zve na
reprízu úspěšné inscenace hry na motivy Ladislava Stroupežnického
NAŠI NAŠI FURIANTI, kterou ke 120. výročí
DS Vicena nastudovala režisérka Lenka Janyšová v dramaturgické úpravě Alexandra
Gregara.
V hlavních rolích se představí Petr Hájek
a Petr Tomášek, Vlasta Drda a Martin Mačka.
V dalších rolích hraje na dvacet členů Viceny, doplněných o stávající a bývalé studenty
ústeckého gymnázia. Hudební doprovod Jar.
Zeman, Luděk Šlezinger a Otto Plíva.
Roškotovo divadlo středa 24. května 2017
v 19.30 hodin.
Vstupné 100,-Kč – Předprodej vstupenek: Informační centrum MěÚ

Klub přátel umění Ústí nad Orlicí
Srdečně Vás zveme do Galerie pod radnicí,
kde je do 7. května otevřena výstava
Eva VLASÁKOVÁ – malba, grafika, sklo
Galerie je otevřena po – pá 10-12, 14-17 hodin, sobota a neděle 14-17 hodin.
******************
V pátek 12. května bude vernisáží od 16.00
do 19.00 hodin zahájena výstava
Eduard HALBERŠTÁT – Soukromý depozitář,
I. část – obrazy, kresby grafiky, objekty.
Výstava bude v Galerii pod radnicí zpřístupněna do 31. května
Galerie je otevřena po –pá 10-12, 14-17 hodin, sobota a neděle 14-17 hodin.

Setkání majitelů historických
vozidel
V sobotu 13. května se od 10.00 hodin na
chatě Hvězda na Andrlově chlumu uskuteční již tradiční setkání majitelů a přátel
historických vozidel Citroen 2CV – kachna.

Pozvánka na koncert a Farní den

Římskokatolická farnost-děkanství Ústí nad
Orlicí vás zve na Varhanní koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve čtvrtek 11.
května v 18.00 hodin. Účinkují: Karel Kekeši
– zpěv, Alžběta Kubátová – varhany. Vstupné
dobrovolné.
Farní den v neděli 28. května
8.30 hod. - slavnostní mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie
15.00 hod. - májová pobožnost v kostele Nanebevzetí Panny Marie
15.30 hod. - hry a soutěže pro děti na děkanství
16.30 hod. - Divadlo Víti Marčíka: Zlatovláska, farní dvůr, vstupné dobrovolné
Tradiční občerstvení zajištěno. Divadelní představení se uskuteční za finanční podpory Města
Ústí nad Orlicí. Akce se koná za každého počasí.

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.“
HÁJEK: Upřesnění nákladů za vodní prvek
v ul. Příkopy
Dubnové Ústecké listy zveřejnily příspěvek
současného zastupitele Ing. Bc. Jaroslava
Řeháčka, který se pozastavoval nad cenou
vodního prvku v ulici Příkopy. Realizaci zakázky měl na starost odbor rozvoje města,
a protože tento odbor mám ve své gesci,

doplním některé informace, které příspěvek
neuvádí. Celková cena vzešla z uskutečněného výběrového řízení na dodavatele stavby.
Jediným hodnotícím kritériem výběrového
řízení byla nejnižší nabídková cena. Soutěž
proběhla v souladu se zákonem o veřejných
zakázkách a s vnitřní směrnicí pro zadávání
veřejných zakázek na ústecké radnici. Byla
transparentně zveřejněna v otevřeném řízení a byl osloven neomezený počet uchazečů.
Samotná zakázka, a tedy celková cena, se
skládala z několika položek: ze samotného
vodního prvku (632.076 Kč), technologické
šachty (356.259 Kč), dodávky technologie
(881.729 Kč), elektroinstalace včetně nové
přípojky elektrické energie (165.542 Kč),
nové přípojky vody a kanalizace (83.145 Kč)
a vynucené přeložky plynovodu (318.362 Kč)
a sdělovacích kabelů (91.846Kč). Za projektovou dokumentaci zaplatilo město 172.800
Kč a uhradilo státu daň z přidané hodnoty
ve výši 567.370 Kč. Celkem tedy 3.269.129
Kč. Vodní prvek v ulici Příkopy byl realizován
v roce 2016 na základě schváleného plánu
investičních akcí a v souladu s rozpočtem

města. Oba tyto dokumenty, schválilo Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí.
Autor je starosta města za SNK OUŠŤÁCI,
hajek@muuo.cz

ŘEHÁČEK: Proč se „poplatkový“ Julínek stal
novým ředitelem ústecké nemocnice?
Exministr zdravotnictví za ODS, pan Julínek,
nechvalně proslul zavedením regulačních
poplatků v českém zdravotnictví, snahou
o převod fakultních nemocnic na akciové
společnosti a také svým úsilím více otevřít
zdravotnictví soukromému kapitálu. 3. dubna 2017 se tento pán ujal své nové funkce ředitele Orlickoústecké, Litomyšlské a Svitavské
nemocnice.
A jak pan Julínek k této funkci přišel? Vlastníkem Nemocnice Pardubického kraje, a.s.,
jejíž součástí je i Orlickoústecká nemocnice,
je Pardubický kraj. Krajským radním zodpopokračování na str. 21
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pokračování ze str. 20
vědným za zdravotnictví je pan Ladislav Valtr
za ODS. Jistě jste si všimli té zajímavé shody.
Pan Valtr za ODS, pan exministr Julínek taktéž
za ODS. Buď tedy uvěříme oficiální verzi, že
pan Julínek v konkurzu uspěl jen díky svým
odborným schopnostem, nebo si selským rozumem dáme dvě a dvě pěkně dohromady.
Každému jak libo.

Pan Julínek chce ve funkci mimo jiné „optimalizovat“ náklady, takže se jako pacienti
máme jistě na co těšit. Výstižně se k této
záležitosti vyjádřil prezident České lékařské
komory Kubek, který pro jistotu popřál všem
občanům pevné zdraví. Mockrát děkujeme.
Dovětek. Mnohé z Vás jistě napadlo, že „šéfem“ pana Valtra je ale hejtman Netolický za
ČSSD. Ano, je to tak. Sám se intenzivně za-

mýšlím, kde končí koaliční kompromis a kde
začíná pohrdání vlastními voliči.
A co si myslíte Vy? Napište mi, Váš názor mě
zajímá.
Autor je zastupitel za ČSSD,
jaroslavrehacek@email.cz
/redakčně neupraveno/
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V neděli 21. května se na letišti Aeroklubu
v Ústí n.O. bude konat PŘEBOR MLÁDEŽE
PARDUBICKÉHO KRAJE. 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.
Ivan Kubový, DiS
předseda JUNIOR KLUBU

K rozhledně po dvaadvacáté
Klub českých turistů v Ústí nad Orlicí připravil na neděli 14. května 22. ročník jarní cykloakce „K rozhledně Andrlův chlum“. Start je
od 8.00 do 10.00 hodin z Mírového náměstí
v Ústí nad Orlicí, cíl všech tras je u rozhledny
na Andrlově chlumu do 20 hodin. Nejkratší
osmikilometrová trasa je vypsána pro pěší
i cyklisty, pro vzdálenější účastníky je vhodná
i cílová jízda. K rozhledně dojedou po vlastní ose a svoji trasu doloží několika razítky.
Nejdelší trasa 175 kilometrů je určena zkušeným cykloturistům. Ostatní cyklotrasy jsou
45 – 60 – 80 – 120 – 140 kilometrů. Každý
účastník obdrží vkusně řešený diplom. Akce
se doposud zúčastnilo 15 633 turistů. Pozor
– mládež do 15 let se může akce zúčastnit
pouze v doprovodu dospělé osoby. Dodržuj
zákon 361/2000 o pozemních komunikacích!
Akce je pořádána za finanční podpory Města
Ústí nad Orlicí. Na Vaši účast se těší pořadatelé z KČT Ústí nad Orlicí.
MR
5 / 2017

Příměstský tábor s atletikou pro
děti
O prázdninách 2017 pořádáme 4. ročník příměstského tábora s atletikou a jinými sporty
pro děti v Ústí nad Orlicí. Formou hry se děti
naučí základy atletiky a jiných sportů a užijí
si přitom mnoho zábavy. Mimo atletického
programu budou pro děti připraveny i různé
výlety a návštěva aquaparku. Pro starší děti
je v termínu 31.7. - 4. 8. připraven tréninkový
kemp s náročnějším atletickým programem.
Cena za dítě je 1 650 Kč. V ceně jsou zahrnuty obědy, pitný režim, dopolední a odpolední
svačinka, vstupy, jízdenky, pojištění a závěrečné diplomy a medaile. Přihlášky a podrobnější informace naleznete na internetových
stránkách www.primestsky-atleticky-tabor.cz
nebo na tel. čísle 777 269 240.
Těšíme se na Vás!

Pilates ve FaynFitu
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/, a dále vypisuji
nový kurz PILATES pro začátečníky od září od
15:45hod. do 16:45hod. nebo od 18:00 do
19:00hod., pondělí a čtvrtek, 12hod., místo
UO / bude upřesněno/, max. počet 12! Rezervujte si svoje místo včas
info: pavlina.dvoranova@gmail.com
nebo tel.: 732552850

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

Pozvánka na Loupežnické
putování

Sbor dobrovolných hasičů Lanšperk Vás zve
na 20. ročník dálkového turistického pochodu LOUPEŽNICKÉ PUTOVÁNÍ. Pochod se
uskuteční v sobotu 13. května, start je od
7.00 do 10.00 hod. v Hostince na Podhradí
v Lanšperku.
Pěší trasy: 7km, 15 km, 25 km a 50 km, hvězdicová trasa (odkudkoliv pěšky či na kole
s cílem u Hostince na Podhradí v Lanšperku),
Cyklo trasa: 60 km.
Kočárkové trasy: 4 km a 7 km – mají start
u radnice v Dolní Dobrouči – 11.30 – 13.30
hodin. U Hostince na Podhradí v Lanšperku –
pohádková kontrola, soutěže pro děti.
V doprovodném programu vystoupí kapela
Diesel z Hr. Králové (ve 14 hod.), šermířské
vystoupení skupiny Honorata (v 15 hod.),
dřevěný kolotoč, hry pro děti. Bohaté občerstvení zajištěno.
www.ustinadorlici.cz
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Pozvánka na minikurz masáží

Sportovní gymnastika

Srdečně vás zvu na sobotní minikurz Automasáž hlavy a shiatsu na židli, který se bude
konat v Orlickém Podhůří -Dobrá Voda 7 dne
13.května 10 - 17h pod mým vedením. Uvolňuje napětí na krku,v hlavě, očích, ramenou
a horní části zad. Antidepresivní účinky. Přihlášky na tel.723 179 855.
Mgr.Kateřina Magdaléna Kvochová, Orlické
Podhůří-Dobrá Voda 7, www.ksobe.cz

Poslední březnový víkend se trenérky a tři
vybrané cvičenky Klubu SG Ústí nad Orlicí zúčastnily premiérového gymnastického
kempu pořádaného v dokonale vybavené
gymnastické hale v Dobřichovicích u Prahy.
Víkend intenzivní metodické průpravy na
všech nářadích a ukázkové hodiny baletní
průpravy s nevšední instruktorkou - českou
reprezentantkou ve sportovní gymnastice,
Kristýnou Pálešovou, byl pro všechny zúčastněné velký zážitek. Velice přínosná setkání,
sdílení zkušeností pro efektivní nácvik cvičebních prvků byli skvělou zkušeností nejen
pro trenéry, ale i báječnou motivací pro malé
gymnastky ve věku 6 - 11 let. Jsme potěšeni,
že se tato výjimečná akce na základě naší
iniciativy zrealizovala.
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ST-AR Klub v květnu 2017
4. 5. - „Turistická vycházka Prahou“.
Trasa povede z Troje přes Stromovku
a Letenskou pláň do centra města. Délka
cesty je do 15 km (nutná vhodná obuv).
Sraz účastníků je v 7.10 h na novém nádraží ČD, odjezd vlaku v 7.23 h. Návrat do
19.30.
23. 5. – Naučné stezky „Po stopách erbu
Zlatého třmene a Babiččino údolí“. Půjdeme z Červeného Kostelce přes Boušín,
Slatinský mlýn a Ratibořice do České Skalice. Sraz účastníků je v 6.25 h na novém
nádraží ČD, odjezd vlaku v 6.37 h. Návrat
do 19.00 h. Délka trasy je do 17 km. Je
možné si sebou vzít buřtíky na opečení.
Informace: skříňka KČT, mail: starklub@
post.cz, telefon: 730 574 527.
Tomanovi

Krajská soutěž
Dne 8. 4. 2017 se závodnice Klubu sportovní gymnastiky zúčastnily Krajského přeboru
v gymnastickém čtyřboji ve Svitavách. Náš
klub reprezentovalo 12 závodnic, z nichž
většina soutěžila premiérově ve vyšší věkové
kategorii než v roce loňském, což znamenalo vyrovnat se s většími nároky na technické
dovednosti. Nejúspěšnějšími účastnicemi
z našich řad se staly Růžena Škrobánková
(1. místo, kategorie dorostenek) a Viola Škrobánková (2. místo, kategorie starších žákyň
II). Kromě těchto závodnic do republikového
závodu, který se koná v jihočeské Třeboni již
za měsíc, postoupila Karolína Šimunová (4.
místo, kategorie starších žákyň I). Z důvodu

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, Čas: 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
5/ 2017

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

změny pravidel pro postup na republikovou
soutěž, která vedla ve snížení počtu postupových míst, nám oproti loňsku bohužel unikla
další tři místa. Naše závodnice se však dosaženými výkony opět posunuly vpřed oproti
předchozí sezóně zejména díky obětavé práci
šestice trenérů a výpomoci rodičů s přípravou cvičebního nářadí, bez nichž by děvčata
neměla dostatečné zázemí pro organizačně
náročný trénink. Děkujeme všem cvičenkám
za výborné výkony a rodičům za jejich podporu!
Tým trenérek
Klub sportovní gymnastiky ÚO
www.sport-gym.estranky.cz

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.
Těšíme se na Vás Markéta Skalická a tým instruktorů:-)!!!!
www.ustinadorlici.cz
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Provozní doba květen 2017
Ranní plavání

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

Den

Datum

Po

1.5.

Plavání pro veřejnost

Út

2.5.

St

3.5.

Čt

4.5.

5:30 – 7:55

13:00 – 21:00

Pá

5.5.

5:30 – 7:55

13:00 – 21:00

So

6.5.

10:00 – 21:00

Ne

7.5.

9:00 – 20:00

Po

8.5.

Út

9.5.

St

10.5.

Čt

11.5.

5:30 – 7:55

13:00 – 21:00

Pá

12.5.

5:30 – 7:55

13:00 – 21:00

So

13.5.

Ne

14.5.

Po

15.5.

Út

16.5.

St

17.5.

Čt

18.5.

5:30 – 7:55

13:00 – 21:00

Pá

19.5.

5:30 – 7:55

13:00 – 21:00

So

20.5.

10:00 – 21:00

Ne

21.5.

9:00 – 20:00

Po

22.5.

Út

23.5.

St

24.5.

Čt

25.5.

5:30 – 7:55

13:00 – 21:00

Pá

26.5.

5:30 – 7:55

13:00 – 21:00

So

27.5.

10:00 – 21:00

Ne

28.5.

9:00 – 20:00

Po

29.5.

Út

30.5.

St

31.5.

10:00 – 21:00
5:30 – 7:55

13:30 – 19:00
17:00 – 21:00

10:00 – 21:00
5:30 – 7:55

13:30 – 19:00
17:00 – 21:00

10:00 – 21:00
14:30 – 20:00
SANITÁRNÍ DEN
5:30 – 7:55

13:30 – 19:00
17:00 – 21:00

• Jazyková škola Holmes English nabídka letních kurzů:
Intenzivní kurz angličtiny A1+/A2 (falešný začátečník/mírně pokročilý
- vhodný pro veřejnost)  
Termín - 24.-28.7.2017
Intenzivní kurz angličtiny s rodilou mluvčí (vhodný pro středoškoláky
+ veřejnost - úroveň B1 - B2)
Termín I. - 31.7. - 4.8.2017
Termín II. - 14. - 18.8.2017
Intenzivní kurz španělštiny začátečníci (vhodný pro II. stupeň ZŠ a středoškoláky)
Termín - 14.-18.8.2017
Anglický příměstský tábor (6 - 12 let)
Termín - 21. - 25.8. 2017
Kurzy na míru - individuální, skupinové, firemní ... dle domluvy.
Více informací o všech kurzech na: www.holmes-english.cz
nebo tel. 737 744975, 
Těšíme se na Vás. Holmes English tým
• Poliklinika Žamberk RZP s.r.o. přijme na rehabilitační oddělení fyzioterapeuta. Informace na telefonním čísle 465 676 833

15:30 – 21:00
5:30 – 7:55

13:30 – 19:00
17:00 – 21:00

13:00 – 21:00
5:30 – 7:55

13:30 – 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 18:00 h., ST 17:30 h., ČT 16:00 h., PÁ 14:00 h.
Út a Čt 16:00 - 19:00 h. vyhrazena 1 plavecká dráha pro plavecký oddíl Sports team.
AQUA AEROBIK každé Út 20:00 – 21:00 h.
PLAVÁNÍ PRO TĚHOTNÉ každou St 13:30 – 15:00 h.,
účast hlaste na tel. čísle porodnice: 465 710 243.
Nabízíme kurzy plavání kojenců a batolat, tel. číslo: 775 858 670
a kurzy plavání dětí s rodiči, tel. číslo: 777 673 357
KONDIČNÍ PLAVÁNÍ S TRENÉRKOU každé ÚT od 19:00 – 20:00 h.
PLAVECKÝ KURZ DELFÍN: Út 18:00 – 19:00 h., Čt 15:00 - 18:00 h. vyhrazena 1 plavecká dráha.
Centrum RIO

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

Skatepark (provozní doba)
Pondělí – pátek

14:00 – 19:00

Sobota – neděle

13:00 – 19:00

• 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

Rehabilitace-fyzioterapie,
Mgr. Tomáš Suchomel,
Ústí n. O.

Přijme fyzioterapeuta. Podporujeme další vzdělávání. Upřednostňujeme kvalitu terapie nad
kvantitou. Hledáme fyzioterapeuty s nadstandardním
přístupem.
Tel. 737609362, email: tomassuchomel@seznam.cz,
www. fyzioterapieuo.cz

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