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Mobilní rozhlas – vsázíme na chytrou komunikaci
Vážení spoluobčané, dlouhodobou snahou
„Radnice“ je poskytovat Vám aktuální informace o dění ve městě a jeho nejbližším okolí.
Komunikujeme s Vámi prostřednictvím Ústeckých listů, aktuálních Událostí na webových
stránkách a na facebookovém profilu. Samozřejmě také osobně, ať již při zasedání veřejného zastupitelstva města nebo na pravidelném jarním či podzimním setkání v Malé scéně
anebo kdykoliv podle Vaší potřeby. Ve snaze
poskytnout Vám důležité nebo zajímavé informace co možná nejrychleji a zároveň umožnit
Vám zpětnou komunikaci s námi, zavádíme
v průběhu června novou komunikační službu
s názvem Mobilní rozhlas.
Mobilní rozhlas je obecné označení pro chytrou komunikaci samospráv s občany, realizovanou především prostřednictvím mobilních
telefonů. Tato komunikace poskytuje informace o dění ve městě vždy z první ruky a je pro
všechny zaregistrované zájemce zcela zdarma.
Po registraci do systému Vám budou chodit
novinky z města ve formě SMS zpráv, e-mailů
nebo případně i hlasových zpráv. Vždy budete

včas informováni v případě krizové situace,
dále můžete odebírat informace z radnice,
pozvánky na kulturní a sportovní akce, upozornění na plánované uzavírky komunikací nebo
odstávku sítí a účastnit se případných anket.
Při registraci bude jen na Vás, jakou požadovanou informaci pro sdílení zvolíte. V žádném
případě nebudete obtěžováni nevyžádanými
zprávami. Aplikace Mobilní rozhlas umožní
také Vám, uživatelům, hlásit závady a nedostatky na městském majetku nebo veřejném
prostranství. Hlášení závad je jednoduché.
Zkráceně popsáno – občan vyfotí, může přidat komentář, zadá pozici a odešle. Správce
systému přidělí podnět příslušnému odboru
k vyřešení. Od této činnosti si slibujeme nejen
upozornění na závadu, ale díky tomu i její
včasné odstranění. Vaše podněty se ovšem
nemusejí týkat pouze závad, aplikace umožní
hlásit nalezené věci či zaběhnutá zvířata.
S užíváním Mobilního rozhlasu má pozitivní
zkušenost řada měst a obcí. Aplikace je považována za ekonomické a racionální řešení
komunikace s veřejností, protože ze všech

přímých kanálů je provoz zpravidla nejlevnější a jako jediný je „obousměrný“, tedy
umožňuje zpětnou vazbu. Za nevýhodu lze
považovat nutnost vlastnit mobilní telefon
a ochotu poskytnout kontaktní údaje uživatele. Výhody ovšem převažují. Samozřejmostí
je vyřešení ochrany osobních údajů, které
budou od Vás vyžadovány při registraci. Aplikace Mobilní rozhlas dodržuje platné právní
předpisy a zákon o ochraně a zpracování osobních údajů.
Vážení spoluobčané, služba Mobilní rozhlas
bude plně funkční od července letošního roku,
ale již nyní se můžete do aplikace registrovat.
Na webových stránkách města a prostřednictvím facebookového profilu poskytujeme
podrobné informace týkající se bezplatné
registrace. Předem děkujeme za aktivní přístup a ochotu využívat Mobilní rozhlas. Bez
Vás by naše snaha o rozšíření komunikace
zůstala na půli cesty.
Petr Hájek
starosta města
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Město v pohybu – týden dobré pohody
V rámci programu 19. ročníku městských slavností vystoupí ve dnech 4. – 9. 6. na Mírovém náměstí mj.: Black Band ZUŠ & J. Laufer, Anna K. s kapelou, Voxel a Pokáč, Mirai,
František Uhlíř & Jazzové mládí, P. Lipa Band
(SK), J. Ledecký & Band, B. Poláková s kapelou, Bluesberry, Limetal, Lojzo (SK) a Patrola
Šlapeto, Smokie Forever…

Do muzea za novými výstavami
Ve čtvrtek 14. června budou v Městském
muzeu zahájeny hned tři nové výstavy. První
z názvem Cyklus secese – bydlení ukáže interiéry konce 19. a počátku 20. století. Zapomenutá zákoutí města připomene výstava Ztracené Oustí a s větrnými mlýny, jejich podobou
a vybavení vás seznámí výstava České povětrníky. Vernisáže výstav jsou v 17.00 hodin.

Tváře města Ústí nad Orlicí
Venkovní výstava fotografií Petra Wagenknechta TVÁŘE MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ se
uskuteční 15. – 26. června na Mírovém
náměstí.
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Rekonstrukce Aquaparku je před dokončením
V září 2017 byla zahájena v Aquaparku Ústí
nad Orlicí rozsáhlá rekonstrukce bazénů spočívající v instalaci nerezových van. Důvodem
realizace akce byl havarijní stav keramických
obkladů a značné ztráty vody unikající netěsnícím dnem.
Při rekonstrukci došlo zejména k demolici částí
bazénů, odkrytí a úpravě technologických
rozvodů a instalaci nerezových van a brodítek ve všech bazénech. Součástí je také instalace nových atrakcí jednak ve velkém bazénu
a zejména pak v dětské části. Nerezová konstrukce byla zvolena, protože má vyšší životnost než jiná řešení a minimalizuje riziko
úniků vody. V průběhu rekonstrukce jsme byli
nuceni, po jejich odkrytí, reagovat na skutečný
technický stav některých částí jak technologie,

tak i stavebních částí a řešit celou řadu technických problémů. Z tohoto důvodu budou
celkové náklady rekonstrukce činit cca 34 mil.
Kč oproti předpokládaným 30 mil.
Dokončení prací a předání hotových bazénů
zhotovitelem je plánováno na 15. 6. 2018.
Vlivem výše uvedených problémů tak došlo
k přibližně čtrnáctidennímu zdržení, které
však bylo nutné k řádnému provedení prací.
Drobným nedostatkem bude ne zcela ideální stav travnaté plochy, kdy některé části
zasažené stavbou budou bez travního povrchu, který bude zasetý, a musíme počkat na
vzrůst. Přesto však věříme, že návštěvníci
budou spokojení se zlepšením, které jim tato
rekonstrukce přináší.
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Hylvátští hasiči na exkurzi letiště
V sobotu 21.4.2018 se v ranních hodinách
na vlakovém nádraží v Ústí nad Orlicí sešlo
43 mladých i dospělých dobrovolných hasičů
z Hylvát. Cíl byl jasný: exkurze na letišti Václava
Havla v Praze Ruzyni.
Po cestě vlakem, autobusem a částečně
i pěškobusem jsme se dostali do odletové
haly. Po úspěšně absolvované bezpečnostní
prohlídce všichni účastníci nastoupili do autobusu a vyjeli na cestu letištěm. Po prohlídce
hangárů, policejních vrtulníků a technického
zabezpečení letiště už naše cesta směřovala
k první části exkurze – příletu největšího
dopravního letadla Airbus A380. V těsné
blízkosti přistávací dráhy oči všech sledovaly
přistání letadla a uši naslouchaly hřmotu
motorů. Poté jsme v malém autobusu vedle
obrovského letadla doprovodili Airbus až na
stojánku a pokračovali v jízdě po letišti s prohlídkami stojících i přistávajících letadel.
Druhou částí exkurze byla návštěva stanice
Hasičského záchranného sboru Letiště Praha.
Zde jsme si prohlédli (někteří z nás i velmi
detailně :-) hasičskou automobilovou techniku, dýchací přístroje včetně vybavení pro
jejich plnění a další záchranářské prostředky,
interiér stanice a v neposlední řadě i cvičební
polygon pro hasiče. Na závěr přišlo překvapení
v podobě jízdy největší a nejmodernější cisternou Panther, kterou letiště disponuje i s ukázkou zásahu hašení. Po neustálých otázkách
dětí a vyčerpávajících odpovědí hasičů jsme
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Slavnostní otevření předpokládáme uskutečnit 22. 6. 2018, vzhledem k tomu, že po předání díla musí naší pracovnici zajistit závěrečné
úklidy, rozbory vzorků vody a další drobné
práce. Naším cílem je, aby ihned po slavnostním otevření začal Aquapark sloužit veřejnosti.
Budeme tedy doufat, že i počasí nám tento cíl
umožní splnit. Aktuální informace k zahájení
provozu Aquaparku budeme pravidelně zveřejňovat na našich webových stránkách www.
tepvos.cz, www.bazenusti.cz a www.facebook.
com/tepvos.
Srdečně zveme všechny na koupání v novém
Aquaparku a těšíme se léto 2018.
Vedení městské společnosti TEPVOS

Soutěž hasičů O černého výra
exkurzi na letišti ukončili a po pohodové jízdě
vlakem směr domov jsme ve slunečném podvečeru opět stanuli na ústeckém nádraží.
Exkurze se všem zúčastněným líbila a kromě
seznámení se s nejmodernější technikou
i zákulisním provozem letiště, které zůstává
běžným cestujícím skryto, jsme spolu strávili
příjemný den se zajímavým programem.
SDH Hylváty

Dvacátý sedmý ročník mezinárodní hasičské
soutěže mužů a žen O černého výra se uskuteční v sobotu 23. června od 13.00 hodin na
místním hřišti Pod lesem v Černovíru. Po skončení akce bude soutěž v kategorii seniorů –
Stará garda. Soutěž je součástí seriálu Velká
cena Ústeckoorlicka v požárním útoku.
Chcete-li vidět špičkový hasičský sport, přijďte
se na hřiště v Černovíru podívat. Připraveno
je bohaté občerstvení. Na akci srdečně zvou
pořadatelé SDH Černovír.

www.ustinadorlici.cz
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Mateřská škola Na výsluní

Základní škola Ústí nad Orlicí, Školní 75

Poděkování
Děkuji jménem celého kolektivu Mateřské
školy Na výsluní členům Sboru dobrovolných
hasičů v Ústí n. Orl. za obětavou pomoc při
stěhování nábytku a vybavení, které se uskutečnilo v rámci probíhající rekonstrukce naší
školy. Bc. Šárka Vinterová, ředitelka školy

V Kerharticích se opět zpívalo!
Ve středu 25.4.2018 se sjeli do naší školy zpěváčci z orlickoústeckých škol a Libchav a jako
tradičně s nadšením soutěžili o zlaté slavíčky.
I letos totiž byly pro děti připravené pěkné
ceny a krásné diplomy.
Na přivítanou se všem účastníkům představila
kerhartická děvčata, která si jako překvapení
na úvod připravila scénku z muzikálu, který
připravují v zájmových kroužcích. Následovalo
společné rozezpívání a poté už pódium patřilo
dětem. Pro některé z nich byl zpěv na mikrofon novinkou a zajímavou změnou, starší zpěváci již s mikrofonem pracovali téměř jako profesionálové. Ačkoli některé děti měly trochu
trému, byla celá akce plná pestrých a krásných
dětských písní i moderních hitů. S výběrem
písní dětem nejčastěji pomáhaly paní učitelky,
které vycházely nejen z pěveckých dovedností

Zápis do prvních tříd
Dovolte mi hned v úvodu poděkovat všem
rodičům, kteří dali naší škole důvěru a rozhodli se zapsat své dítě právě k nám. Letošní
zápis byl trochu odlišný formou přijetí přihlášek v elektronické podobě. Kdo neměl možnost podat přihlášku dopředu elektronicky,
mohl tak učinit přihlášením přímo u zápisu.
Celkem se na zápis dostavilo 85 rodičů (zákonných zástupců) spolu s dětmi, budoucími žáky.
O odklad povinné školní docházky jich požádalo 15.
Přijato bude ve 4 prvních třídách celkem 70
žáků:
1.A - třída s programem Začít spolu - 9 žáků
(stále přijímáme zájemce), více na: https://
skolaprome.webnode.cz/resime/
1.B - třída s 20 žáky
1.C - třída s 20 žáky
1.D - třída s 21 žáky
Jsme velmi rádi, že nám na základě celkového
počtu přijatých žáků vznikly třídy, ve kterých se
dostane zcela určitě každému žáku individuálního přístupu. Paní učitelce Zuzaně Šedové,
Petře Růžičkové, Lence Hanušové a Radce Skřivánkové přejeme úspěšný start ve školním
roce 2018/19.
Martin Falta
Česko-slovenská setkání
Dne 19.4.2018 nás navštívili vybraní žáci ze
ZŠ Maxmiliána Hella ve Štiavnických Baních.
Pojali pobyt jako vodácký výlet na trase
Letohrad - Ústí nad Orlicí. Naše třída 5.B pak
na oplátku odjela 23.4. do Štiavnických Baní,
kde byl pro nás připraven velmi rozmanitý
program. Žáci absolvovali kurzy jezdectví, péči
o koníky a kurz sokolnictví. Navštívili jsme i přilehlá jezera a nedaleké město Banskou Štiavnici. Všem se na Slovensku moc líbilo.
Lenka Škarková
6 / 2018

Speciální ZŠ, MŠ a Praktická škola Ústí nad Orlicí
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Základní škola Bratří Čapků

svých žáků, ale také z jejich zájmu, proto byla
většina písniček vybrána dětem přímo na tělo.
Celé dopoledne proběhlo v příjemné atmosféře. V prostředí školní družiny základní školy
měly děti i paní učitelky pohodlné posezení
a mohly se kochat pohledem na vkusně vyzdobenou třídu plnou barevných papírových
ptáčků, které vyráběli žáci v rámci výtvarné
výchovy. Dětem byl poskytnut také dostatek
prostoru k popovídání s kamarády z jiných škol
i ke hraní a odpočinku ve družinové herně.
Nejlepší zpěváčci si z celé akce kromě cenných
vzpomínek, pěveckých zkušeností a příjemných zážitků odnesli pěkné ceny a jako každý
rok si mohli zvolit svou Miss sympatie. Milou
tečkou byly odměny a diplomy, které potěšily
všechny statečné zpěváky. Všem účastníkům
patří velký obdiv a budeme se na nové i známé
tváře těšit zase příští rok, kdy se sejdeme už
po devatenácté. 
Lenka Náglová

22. května vybraní žáci reprezentovali naši
školu na recitační soutěži v Moravské Třebové. Všichni předvedli skvělé výkony a domů
si odvezli nové zkušenosti a někteří i pěkné
odměny. Děkujeme.
Dále děkujeme všem žákům, kteří se zúčastnili okresního kola dopravní soutěže a SHM za
vzornou reprezentaci a za úspěchy v jednotlivých disciplínách.
V červnu nás čeká spousta sportovních aktivit.
Jednou z nich jsou „Parahry“ v Pardubicích.
Zároveň se bude konat několik školních výletů
a pobyt pro žáky 2. stupně ZŠ a žáky ZŠ praktické v Pastvinách, který je spolufinancován
z dotace Pardubického kraje. Děkujeme.
Keramickou miniaturu Mírového náměstí,
které pro město Ústí n.O. na požádání vytvořily děti z keramického kroužku, budeme předávat do rukou představitelů města dne 6.
června. Keramické náměstí včetně fotografií
z tvorby budou následně umístěny v repre-

zentačních prostorách ústecké radnice. Originální keramickou podobu Mírového náměstí,
již děti vytvořily v loňském roce a prezentovaly jej na řadě akcí. Například na Integračním dni, vánoční výstavě, Veletrhu sociálních
služeb nebo na Retroměstečku v Pardubicích.
V neposlední řadě keramické náměstí zdobilo
také městské novoroční přání v loňském roce.
Závěrečné zkoušky ZŠ praktické se budou
konat ve dvou termínech, 18. 6. praktická
část a 25.6. část teoretická. Všem studentům
držíme palce.
Dále bychom chtěli pozvat všechny rodiče
a kamarády na vystoupení dramatického
kroužku „Hasima“ a pěveckého kroužku
„Kosáci“ v rámci projektu Město v pohybu dne
6. června v 15.30 na orlickoústeckém náměstí.
28. června se na „Posledním zvonění“ slavnostně rozloučíme s vycházejícími žáky a společně tak ukončíme úspěšný školní rok.
E.Č.,P.T.

Základní umělecká škola Jar. Kociana
ZUŠ Jar. Kociana, Smetanova 1500, 56201 Ústí
n.O., tel.: 465 569 577, e-mail:info@zusuo.cz,
www.zusuo.cz
Třídní hudební besídka žáků klavírního semináře
pá 1.6. | 15.00 hodin | koncertní sál
pokračování na str. 4
www.ustinadorlici.cz
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pokračování ze str. 3
Koncert na přání dětí – sborový koncert
pá 1.6. | 18.00 hodin | koncertní sál
Dětský den v pivovaru
ne 3.6. | 13.00 hodin | Měšťanský pivovar
Hylváty
Vystoupení pěveckého a sborového oddělení
Vystoupení tanečního oboru v rámci představení Pohybové školičky
po 4.6. | 16.30 a 17.30 hodin | Malá scéna
„Jezdíme a cestujeme a k tomu si notujeme“
pá 8.6. | 17.00 hodin | koncertní sál
Třídní hudební besídka žáků hudebního
oboru p. uč. Miluše Barvínkové – housle
po 11.6. | 17.00 hodin | koncertní sál
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„Po všem hovno, po včelách med…“
po 11.6. | 18.00 hodin | učebna LDO
Repríza představení literárně-dramatického
oboru
Třídní hudební besídka žáků hudebního
oboru p. uč. Marty Mikulecké – klavír
út 12.6. | 16.30 hodin | koncertní sál

„Jáma a kyvadlo“
út 12.6. | 18.00 hodin | učebna LDO
Repríza představení literárně-dramatického
oboru
Třídní hudební besídka žáků hudebního
oboru – starší žáci
p. uč. Hany Bauerové – zpěv
p. uč. Nicol Krištofové – zpěv
st 13.6. | 17.00 hodin | koncertní sál
Třídní hudební besídka žáků hudebního
oboru p. uč. Jany Ženkové – zpěv
čt 14.6. | 17.00 hodin | koncertní sál
Bubeníci na Kociánce
pá 15.6. | 17.00 hodin | prostor Kociánky
Program uveden na samostatném letáku
Třídní hudební besídka žáků hudebního
oboru p. uč. Kamily Šejnohové – klavír
pá 15.6. | 17.30 hodin | koncertní sál
„Kniha pamětí“
pá 15.6. | 18.00 hodin | učebna LDO
Repríza představení literárně-dramatického
oboru

Třídní hudební besídka žáků hudebního
oboru p. uč. Petry Kleislové – housle
po 18.6. | 16.30 hodin | koncertní sál
Setkání s absolventy
út 19.6. | 18.00 hodin | koncertní sál
Slavnostní předání vysvědčení absolventům
Třídní hudební besídka žáků hudebního
oboru p. uč. Jiřího Tomáška – kytara
st 20.6. | 17.30 hodin | koncertní sál
Třídní hudební besídka žáků klavírního semináře
pá 22.6. | 15.00 hodin | koncertní sál
Třídní hudební besídka žáků hudebního
oboru p. uč. Josefa Kněžka – flétna
st 27.6. | 16.00 hodin | koncertní sál
Třídní hudební besídka žáků hudebního
oboru
p. uč. Evy Felgrové – klavír
p. uč. Miroslava Němce – klavír
čt 28.6. | 16.00 hodin | koncertní sál

Gymnázium: Proti přesile (bojová reportáž)

Gymnázium ve víru dění

Šestý duben 2018, den, který se do historie
zapíše jako den, kdy hrdí gymnazisté ze 7. B
vyrážejí do ulic svést nelítostný a krutý boj
s odpadem, jejž jiní zavrhli a odhodili a on se
hodlá mstít.
Boj započal v časných ranních hodinách a trval
celé dopoledne. Tři udatné oddíly naší třídy
zápolily na třech frontách.
První oddíl dívek v čele s panem Kumpoštem pod vedením Markéty Šinkovské zápolil
s nepořádkem v okolí nádraží a přilehlé cyklostezky. Druhý oddíl, známější jako 2. uklízecí
četa generála Martina Bartoně, se hrdě zapojila do úklidu okolí „StopShopu“ a za doprovodu jediné ženské podpory týmu slečny
Evy Sloupenské již v dopoledních hodinách
dosáhla rychlého vítězství. Po splnění 1. úkolu
jednotka rozložila své síly. Naším cílem se stala
oblast cyklostezky v úseku „Sporthotel – Staré
Oldřichovice“ a garáže poblíž Wolkerova údolí.
Poslední třetí oddíl nejsilnějších a nejodvážnějších mužů pod taktovkou Šimona Tesaře
prolomil linii Knapoveckého potoka díky staré
osvědčené taktice – blitzkriegu. Po úspěšné
a rychlé likvidaci tří černých skládek se však
hrdinný postup zasekl, když se bojiště přesu-

Škola sice prochází velkými úpravami, to ale
neznamená, že by se naši studenti nějak stáhli
do ústraní a čekali, až vrtání a sbíjení přejde.
Ba naopak – kromě běžné výuky zvládají
i mnoho jiného, ať už na poli studijním, nebo
třeba kulturním.
Mezi nejvýraznější úspěchy poslední doby
patří jistě výkony v krajských kolech olympiád. Postup do ústředí si v biologické soutěži
zajistil J. Peřina (4. A), na 5. příčku tamtéž se
vyšplhal Š. Tesař (7. B), který zároveň zvítězil ve
fyzikální olympiádě. Mimořádné úspěchy jsme
slavili na poli historickém – tým ve složení M.
Hyláková (3. A), N. Kudrnová (6. B) a F. Kukla
(7. B) vybojoval postup do republikového kola
mezinárodní Dějepisné soutěže České a Slovenské republiky. Celostátní klání čeká též na
K. Marka (2. B) v historické a literární soutěži
Komenský a my (získal nejen zlato, ale i Cenu
Pardubického kraje za nejlepší literární test;
jeho spolužačka K. Krajová si na konto připsala
bronz) a ve finále mezinárodní historické soutěže Lidice pro 21. století budou školu reprezentovat M. Blaško (3. B), L. Hyláková (2. B),
K. Marek (2. B), L. Jirgesová (4. B) a Z. Šaldová
(4. B).
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nulo do velice náročných a neprostupných
podmínek: vody, bahna a křovin.
Všechna stanoviště byla zároveň zaštítěna
podpůrnou mobilní jednotkou, která zajišťovala dostatek vybavení a rychlý transport
jednotek na nejkrizovější místa.
Celkem 78 naplněných a označených pytlů,
připravených k vyzvednutí, desítky pneumatik,
kusy starého oblečení a nábytku představovaly
necelé dvě tuny odpadu a tři vyčerpané divize
bojovníků. Asi takto by se dala popsat situace
po skoro šestihodinovém souboji.
Avšak děsivá je skutečnost, že se jedná jen
o pouhý zlomek nepřátelské armády. A stále
jsou zde mezi námi tací, kteří svou činností přispívají do řad nepřítele. Uvědomme si, že na
tento den, kdy se část odpadu uklidila, připadá
dalších 364, kdy se naopak tvoří.
A proto prosím, než vyhodíte nějaký odpadek
na zem, myslete nejenom na naše hrdé válečníky, ale i na ostatních 100 000 dobrovolníků
po celé republice!
Každý civilní občan by si měl uvědomit, že
tento boj se týká především jeho, a pokud
uvidí nějaký ten odpadek ležet na ulici, bude
zajisté lepší ho vyhodit do tříděného odpadu,
nežli si do něj kopnout.

pokračování na str. 5
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Z našich škol

Dále slavíme úspěchy v němčině, kde E. Musilová (3. B) postoupila také do ústředního kola,
a v českém jazyce, v němž si M. Pavlík (8. B)
vysloužil trochu nevděčnou bramborovou
medaili.
Ani ve sportu jsme se nenechali zahanbit –
svědčí o tom 3. místo v Juniorském maratonu
2018, o něž se zasloužili Š. Tesař, L. Elčkner, M.
Kubištová, J. Leschinger, J. Kodytek, I. Kubíčková, M. Šinkovská, Š. Kapoun, T. Dryml a V.
Kaplan.
Co se kultury týče, mezi nejvýznamnější
počiny poslední doby patřil koncert sboru
Vox coloris nebo divadelní hříčka Zoe v podání
souboru Veselé zrcadlo. Vedle toho se žáci
podíleli na chodu Kocianovy houslové soutěže (jako reportéři, překladatelé nebo nově
i jako porotci) a těší se na jarní výstavu svých
prací, jejíž vernisáž se uskutečnila 16. května.
Za zmínku by stály i mnohé další aktivity – činnost studentského parlamentu nebo třeba
včelařského kroužku, dějepisné i přírodovědné
exkurze a mnoho jiného. O tom ale zase někdy
příště.

Střední škola
uměleckoprůmyslová

Umprumka na náměstí i pod radnicí
Týdenní ústecké slavnosti Město v pohybu
budou i letos podpořeny akcemi Střední školy
uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí. Na tradiční prezentaci uměleckých i průmyslových
oborů na náměstí naváže výstava v Galerii
pod radnicí.
Pro děti z mateřských a základních škol
Sedmý červnový den se Mírové náměstí zaplní
studenty a pedagogy umprumky, kteří budou
příchozím předvádět rozmanité aktivity.
Akci tradičně využívají zejména děti z ústeckých mateřských a základních škol, některé
z nich navštěvují uměleckoprůmyslovou školu
i v rámci projektových dní. „Mezi návštěvníky
akce nechybí také rodiče či prarodiče dětí,
mnozí z nich jsou absolventy naší školy,“ podotýká ředitel SŠUP Zdeněk Salinger.
Na Umprumku na náměstí naváže další akce,
která je již mezi Ústeckými dobře zavedená.
V městské Galerii pod radnicí vystavuje SŠUP
pravidelně to nejlepší, co se urodí v jejích
ateliérech. „Výjimkou nebude ani letošní rok,
rád bych naše příznivce na vernisáž pozval,“
dodává Zdeněk Salinger.
Mgr. Jan Pokorný
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Střední škola automobilní

Ocenění dárců kostní dřeně bylo letos opět
i oceněním činnosti Automobilní školy Ústí
nad Orlicí
Dvacátého dubna 2018 se v Obecním domě
v Praze uskutečnil slavnostní večer Nadace
pro transplantaci kostní dřeně a Českého
národního registru dárců dřeně (ČNRDD). Na
tomto setkání bylo připomenuto nejen 26 let
existence registru, jehož činnost umožnila
provést již více než 1500 nepříbuzenských
transplantací, ale bylo i poděkováno několika
bývalým studentům SŠA z Ústí nad Orlicí. Mezi
oceňovanými zachránci životů byli již tradičně
i absolventi školy, která se v náboru do ČNRDD
angažuje již řadu let. Díky výchovné činnosti,
na kterou se v této škole klade značný důraz,
vstoupilo do registru dárců v průběhu let již

více než 1400 bývalých či současných studentů. V registru jsou bez výjimky i všichni
pedagogové, kterým vstup umožnil věk,
zdravotní stav a kteří tak jdou svým žákům
příkladem.
V letošním roce do registru přibude jen z této
školy dalších nejméně 80 potencionálních
dárců kostní dřeně. Dvacet absolventů SŠA
z Ústí nad Orlicí již svou kostní dřeň darovalo
a zachránilo tak život dvaceti nevyléčitelně
nemocným pacientům. Dvacátého dubna tak
ocenění za záchranu života převzali bývalí studenti Martin Švercl a Marek Šlezingr. Zlatým hřebem slavnostního večera pak bylo osobní setkání
absolventa ústecké automobilky Lukáše Malečka
s bývalým pacientem, kterému svým darem dal
šanci na další plnohodnotný život.
SŠA tak připravuje studenty nejen profesně,
ale i lidsky. Je jen škoda, že tato škola nenašla
další následovníky.
Mgr. Radek Biedla
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Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí

Zprávičky ze Stacionáře
10. května se konaly Regionální speciální hry
v Brně, kterých se naši sportovci zúčastnili.
Tyto hry byly jednodenní a byly otevřeny
i veřejnosti a pořádalo je České hnutí speciálních olympiád společně se studenty z Fakulty
sportovních studií Masarykovy univerzity
v Brně. Byla to i příprava pro našeho sportovce, který poletí reprezentovat ČHSO a ČR
do Abu Dhabí. Sportovcům se dařilo v atletických disciplínách a v přizpůsobených sportech.
Přivezli jsme si medaile: R. Mikulecký 3.místo
skok do dálky a 4.místo běh na 100 m, P. Horáková 4. místo v hodu do dálky a P.Tejkl v běhu
na 100 m získal 5.místo. N. Harapátová a M.
Gregar získali ocenění za účast v přizpůsobených sportech. Byla to sice jednodenní akce,
ale sportovci si ji moc užili. Nemusíme dlouho
čekat na další sportování, protože v červnu
pojedeme na Letní speciální olympiádu opět
do Brna, a to na 5 dní.

Uživatelé, kteří měli zájem, se mohli zúčastnit výletu na zámek v Častolovicích, nebo pěší
turistiky na hrad Potštejn.
Na Městě v pohybu se představíme novým
vystoupením a Vlakem úsměvů pojedeme
opět do Zlína na Filmový festival.
Hana Zastoupilová, vedoucí služby

www.ustinadorlici.cz
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II. workshop multidisciplinární spolupráce

V rámci projektu „Zkvalitnění výkonu sociální
práce Města Ústí nad Orlicí“ CZ.03.2.63/0.0/
0.0/15_023/01000819, se v úterý 24. dubna
konal II. workshop na téma „Participace pracovníků zdravotnických zařízení a OSPOD při
řešení situace dítěte“. Cílem setkání bylo sdílení součinnosti multidisciplinární spolupráce
mezi odborem sociálních služeb, oddělením

sociálně právní ochrany dětí a zdravotnickými pracovníky. Byla zde příležitost nejen
pro otázky zdravotníků a pracovníků OSPOD,
ale i možnost podělit se vzájemně o zkušenosti z praxe. Sdílení může přinést sjednocení
postupů a získání znalosti některých informací.
Na setkání byli zváni zástupci zdravotnických
zařízení - pediatři z ambulancí, pracovníci
Orlickoústecké nemocnice a zdravotnické
záchranné služby. Taktéž zde byli přítomni
pracovníci oddělení sociálně-právní ochrany
dětí v Ústí nad Orlicí. Během setkání byla dis-

kutována různá témata, např. kompetence
orgánu sociálně-právní ochrany dětí, oznamovací povinnost, právní aspekty dětí v náhradní
rodinné péči navštěvující zdravotnická zařízení, skryté záškoláctví a jaká role je orgánu
sociálně právní ochrany dětí OSPOD a role
lékaře, rodičovská odpovědnost a podávání
informací rodičům po rozpadu jejich vztahu,
nepřetržitá pracovní pohotovost pracovníků
OSPOD v situacích ohroženého dítěte.

Vycházka Nordic-walking, turnaj v bowlingu
so 9.6. | sport
V rámci Města v pohybu se uskuteční hodinová vycházka Nordic - walking a následně
tradiční společný turnaj v bowlingu seniorů
v Radavě se seniory z Bystřice Kladské o pohár
1. místostarosty. Sraz v 10,30 hodin na místě.
Nutno vzít s sebou hole, sportovní oblečení.
Dráhy, občerstvení a oběd zajištěn, nápoje
si hradí každý sám. Odpoledne navštívíme
náměstí, kde v 16,30 hodin akci ukončíme.
Závazné přihlášky se přijímají 5. 6. 2018 ve
Sladkovně od 10.00 do 12.00 hodin do počtu
23 členů. Platba evidenčního poplatku 20,Kč při přihlášení, akce pouze pro členy Senior
klubu. Zajišťuje JUDr. Ešpandr a výbor. Akce se
pořádá v rámci projektu Společnými aktivitami
za lepším partnerstvím.

Odjezdy autobusu: Hylváty – brána f. Zářecký
7,00 hodin, Benzina pod Duklou 7,05 hodin,
Babyka 7,10 hodin, Autobusové nádraží 7,15
hodin, Tvardkova 7,20 hodin, Penzion 7,25
hodin

Odbor sociálních služeb
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Senior klub

Klub s desetiletou historií
Odpolední výlet na Andrlův chlum s přednáškou pana M. Richtera – Historie chaty a stoleté výročí KČT
čt 7.6. | výlet
Doprava zdarma - sponzoruje f. Zářecký Bus
doprava s.r.o. Výlet je předně určen špatně
chodícím a málo pohyblivým členům Senior
klubu a obyvatelům CSP.
Členové SK se musí přihlásit telefonicky
předsedovi na č. telefonu 734398390 do
4. 6. 2018 a uvést nástupní místo. Od 5. 6.
2018 se mohou hlásit ostatní členové SK,
zájemci mohou jít i pěšky – sraz nahoře 14,40
hodin.
Obyvatelé CSP a domů s pečovatelskou službou se hlásí v kanceláři ředitelky.
Jízdní řád autobusu č.1 - POUZE pro členy
Senior klubu:
Odjezdy autobusu: Hylváty – brána f. Zářecký
14,00 hodin, Dukla – učiliště- otočka 14,05
hodin, Babyka 14,10 hodin, Autobusové
nádraží 14,15 hodin, Tvardkova 14,20 hodin,
Penzion 14,25 hodin. Zpět odjezd v 16,15
hodin - a dále obráceně.
Jízdní řád autobusu č. 2 - pro obyvatele CSP:
od Penzionu - ve 14,45 hodin, zpět odjezd
v 17,00 hodin.
Od 15,15 až 16,00 hodin je přednáška. Možnost si zakoupit občerstvení, např. / zmrzlinový
pohár „ Senior speciál “ za 30,- Kč jen pro nás. /
Akci zajišťuje JUDr. Ešpandr , JUDr. Králík
a vedení CSP.
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Akademie volného času
st 13.6. | 18.00 hodin
Ve spolupráci s Městskou knihovnou zveme
na přednášku Pavla Mertelíka „Sibiřské houpačky a jedovatosti ….“. Vstup volný, za SK akci
eviduje p. Rabová.
Kuks, Hospital, hrobka Šporků, Braunův betlém
čt 21.6. | celodenní zájezd
Závazné přihlášky se přijímají do počtu 48
osob. Hlásit se můžete v úterý 5. 6. a 12. 6.
2018 ve Sladkovně od 10.00 do 12.00 hodin.
Člen „Senior klubu“ hradí 170,- Kč, nečlen
245,- Kč, neobyvatel 290,-Kč. V ceně doprava
a 2x vstupy, bude volno i na občerstvení.
Odpoledne navštívíme Braunův betlém. Předpokládaný návrat kolem 18.00 hodin. Akci
zajišťuje p. Ešpandrová a p. Rabová.

Tlumočník /Senior kino
st 27.6. | 14.30 hodin | Kino Máj
Nová česká dramakomedie rež. J. Menzela.
Hlásit se můžete ve Sladkovně v úterý 5. 6.
a 12. 6 2018 od 10.00 do 12.00 hodin. Cena
pro člena 40,- Kč. Pouze vstupenky do přízemí.
Nelze chodit bez přihlášení. Akci zajišťuje p.
Štěch. Na základě Vašich přání je možné nově
objednat a zaplatit vstupenku za 60,- Kč pro
příbuzné a známé, vydána bude v kině.
Cyklovýlet směr Potštejn
čt 28.6. | různé
Sraz ve 13,00 hodin před CSP- bývalý Penzion.
Akci zajišťuje JUDr. Králík. Zastávka na občerstvení zajištěna.
JEŠTĚ PRODÁVÁME:
2. srpna 2018 - čtvrtek - celodenní zájezd přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně
a ruční papírna Velké Losiny. Závazné přihlášky se přijímají do počtu 49 osob. Hlásit
se můžete ještě v úterý 5. 6. a 12. 6. 2018
ve Sladkovně od 10.00 do 12.00 hodin. Člen
„Senior klubu“ hradí 250,- Kč, nečlen 370,- Kč,
neobyvatel 440,-Kč. V ceně doprava a vstupy
/ 9 –12 hodin/: elektrárna (přednáškový sál
- promítání filmu, přednáška), podzemí elektrárny, dolní nádrž, horní nádrž.
Následuje volno na oběd. Přejezd do Velkých Losin a od 14,30 a 15,00 hodin prohlídka muzea papíru. Předpokládaný návrat
do 19.00 hodin. Akci zajišťuje p. Ešpandrová
a p. Ešpandr.
pokračování na str. 7
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pokračování ze str. 6
Odjezdy autobusu: Hylváty – brána f. Zářecký
6,10 hodin, Benzina pod Duklou 6,15 hodin,
Babyka 6,20 hodin, Autobusové nádraží 6,25
hodin, Tvardkova 6,30 hodin, Penzion 6,35
hodin
UPOZORNĚNÍ: Udržovací příspěvek na rok
2018 si mohou zájemci zaplatit ve výši 200,Kč průběžně prvé a druhé úterý v měsíci, od

10.00 do 12.00 hodin. Zaplacení udržovacího
příspěvku je podmínkou pro poskytnutí slevy
na akce v roce 2018.
Ještě jsou volná místa na prázdninové pobyty
Krkonoše. V případě zájmu volejte paní Šamšulové - 728442575.

JUDr. Ešpandr 734398390, p. Ešpandrová
734188855, p. Šťěch 722475129
Těšíme se na Vaši účast.
Za výbor „Senior klubu“
JUDr. Zdeněk Ešpandr, předseda

KONTAKTY NA SK: JUDr. Králík 722475132,
p.Štěchová 731601548, p. Rabová 734188853,

Český červený kříž

Senior doprava ČČK – TAXÍK MAXÍK
Senior doprava ČČK je určena seniorům, osobám zdravotně oslabeným a rodičům s dětmi
k návštěvě lékaře, úřadu, na nákup, kadeřnici,…
Senior dopravu ČČK lze objednat v pracovní
den před plánovanou jízdou (v den jízdy bez
záruky) na tel. 774 412 117.
Senior doprava ČČK je provozována každý pracovní den od 7.00 do 15.30 hodin.
PRODLOUŽENÁ PRACOVNÍ DOBA V PONDĚLÍ
A VE STŘEDU DO 18.00 HODIN (v období letního času).
Permanentky jsou k dostání na ČČK - Kopeckého 840 a nově v Nákupním centru NOVÁ
LOUŽE – provozovna čistírny.
Senior doprava ČČK je provozována za podpory Města Ústí nad Orlicí, Pardubického kraje
a Nadace Charty 77.
Centrum pro život: vzdělávací, relaxační a volnočasové centrum pro seniory a nejen pro ně,
akce jsou určeny široké veřejnosti
Pokud není uvedeno jinak, konají se akce
v budově OS ČČK, Kopeckého 840, ÚO
Mandala a automatická kresba
1.-30.6. | 8.00-15.30 hodin
Výstava paní Veroniky Volfové a Jitky Morávkové, vstup zdarma
Senior minigolf
7.6. | 10.00-12.00 hodin
Společné setkání při hře v minigolfu mezi seniory. Hraje se na hřišti minigolfu společnosti
Tepvos za aquaparkem. Hra jednotlivců, nutná
rezervace na tel.: 775 765 659, pro rezervo6 / 2018

Cyklovýlet
13.6. | 13.00 hodin | sraz
Cyklovýlet po okolí města s panem Ivo Preclíkem, sraz před budovou OS ČČK, Kopeckého
840
Šikovné ručičky – Kurz malování mandal
13.6. | 15.00 hodin
Kurz malování mandal pod vedením paní Veroniky Volfové
Tajný výlet
14.6. | pěší, cyklo, vlak
Možnost výběru pěšky, cyklo nebo vlak –
všichni mají společný cíl
Místo a čas srazu:
pěší - sraz před budovou OS ČČK, 12.30 hodin,
vedoucí pěší paní Urbanová Zdena
cyklo - sraz před budovou OS ČČK, 13.30
hodin, vedoucí cyklo pan Preclík Ivo
vlak - sraz před budovou hlavního vlakového
nádraží 13.45 hodin, vedoucí vlak paní Lukesová Miloslava (odjezd vlaku 14.06 hodin).
S sebou: oblečení do přírody, drobné peníze
na vlak, drobné občerstvení zajištěno
Výlet Polsko – Kudova Zdroj
19.6. | 8.00 hodin | odjezd
Přihlásit se můžete na tel. 775 765 659 nebo
každé pondělí od 8,00 do 15,30 hodin na ČČK,
kde se provádí úhrada za výlet, návrat okolo 15
hodiny – v případě zájmu zastávka v Náchodě.
Odjezd v 8.00 hodin z autobusového nádraží
ÚO, cena: 120 Kč/člen ČK, 150 Kč ostatní
Pečeme, vaříme – jahodová mísa
21.6. | 9.00 hodin
Přijďte se naučit a vytvořit jahodovou mísu
s paní Lukesovou, vstup zdarma + káva
Šmoulí den – zábavný den pro děti

26.6. | 9.30-17.00 hodin
Soutěže, zábava pro děti, opékání na zahradě
OS ČČK, Kopeckého 840 (v případě špatného
počasí se akce uskuteční v prostorách budovy
OS ČČK), vstup zdarma
Odpolední vycházka
28.6. | 13.00 hodin | sraz
Odpolední vycházka po okolí města společně
s paní Zdenou Urbanovou
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vané hráče je akce zdarma. Sraz přihlášených
účastníků v 9.45 hod. před vchodem do sauny

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
Masáže: klasické, havajské. Bližší informace
a objednání na tel. 775 765 659
Kavárnička v domově důchodců: otevřeno
každý den kromě pondělí od 13.00 do 16.00
hodin
OSTATNÍ AKCE
BAZAR OŠACENÍ - SECOND HAND - Bazar dětského a dospělého ošacení
11. 6. 2018 od 9,00 do 15,30 - zahrada ČČK
PŘÍMĚSTKÉ TÁBORY pro děti ve věku od 7
do 12 let
I. turnus: 9. – 13. července 2018, Ústí nad
Orlicí
II. turnus: 20. – 24. srpna 2018, Ústí nad Orlicí

pokračování na str. 8
www.ustinadorlici.cz

Sociální / zdravotní

pokračování ze str. 7
Bližší informace a přihlášení na Oblastním
spolku Českého červeného kříže Ústí nad
Orlicí, Kopeckého 840, tel. 775 765 659 nebo
ustinadorlici@cervenykriz.eu, www.cckuo.cz
VÝSTAVKA
Máte zájem vystavovat A NEVÍTE KDE, MŮŽETE
U NÁS. Fotografujete, kreslíte, tvoříte, sbíráte
pohlednice, známky,…
Nabízíme právě vám ukázat ostatním svá díla
a sbírky v prostorách Oblastního spolku Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí.

Poděkování
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Děkuji Oblastní charitě v Ústí nad Orlicí a hospicovému týmu za vynikající odbornou i psychickou podporu při péči o mého manžela
pana Františka Juru v jeho posledních dnech
života. Taktéž děkuji všem za projevy upřímné
soustrasti v této těžké chvíli.
Eva Jurová

Svaz postižených civilizačními
chorobami z.s., základní organizace Ústí nad Orlicí
Pozvánka na vycházku: naučnou stezkou „Po
stopách historie Českých Libchav“. Cílem
vycházky je posezení v restauraci Na Habřince.
Kdy: středa 6. června 2018, společný odjezd
linkovým autobusem z nádraží ČSAD, stanoviště č. 16 ve 12.30 hod., příjezd na zastávku
Č. Libchavy „Jednota“ ve 12.40 hod. Návrat
do ÚO dle pravidelných spojů: 16.07, 16.30,
17.10. Jízdenku si hradí každý účastník samostatně.
Pozvánka na zájezd: Hostinné v Pokrkonoší
– Areál františkánského kláštera (Galerie
antického umění a muzeum) a historické
centrum městečka. Miletín – rodný domek
K. J. Erbena a Erbenovy modlitbičky (místní
cukrářská specialita – tradiční perníčky). Kdy:
středa 20. června 2018, odjezd: Tvardkova v 7
hod. (Hylváty v 6.45 hod., Dukla v 6.50 hod.,
Družba 6.55 hod., Tvardkova v 7 hod., nádraží
ČSAD v 7.05 hod.). Cena: 300 Kč člen, 340 Kč
nečlen (vstupné + doprava 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
a 731 052 128.
Na Vaši účast se těší členové výboru ZO SPCCH.

6 / 2018

Každý měsíc připravujeme výstavku různých
fotografií, obrázků, sbírek. Prostor je za účelem výstavky nabízen ZDARMA – především
seniorům. Bližší informace na tel. 775 765 659.
Těšíme se na Vaše výstavky.
ČISTÍRNA, PRÁDELNA, OPRAVNA OBUVI,
PRODEJ ÚKLIDOVÝCH PROSTŘEDKŮ
v nákupním centru NOVÁ LOUŽE
PROVOZNÍ DOBA: pondělí – pátek od 14.00
do 18.00 hodin

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY: bližší informace a objednání úklidové služby na tel.: 773 001 088
MINI HOTEL NOVÁ LOUŽE: Přijede Vám
návštěva a nevíte, kde přenocují, nabízíme
vám krátkodobé ubytování ve dvoulůžkových
a čtyřlůžkových pokojích s vlastním sociálním
zařízením, TV, internetem.
Bližší informace a objednání ubytování na tel.:
775 765 659

Jak se máme v Domově

Měsíc květen byl v Domově plný hudby.
Nejprve k nám zavítal dětský pěvecký soubor MUZIKA z Ostravy Poruby, který přijal
pozvání dětského pěveckého souboru Zlatý
klíček při ZŠ Komenského. Ve svém nabitém
programu si děti vyšetřily i kousek času pro
naše obyvatele a my jim tímto moc děkujeme
za příjemně strávené odpoledne. Poděkování
však také míří za studenty Gymnázia Ústí nad
Orlicí. Vystoupení jejich sboru Vox coloris patří
k těm, které u nás vždy zaplní „posluchárnu“
do posledního místečka a ani při květnovém
vystoupení tomu nebylo jinak. V neposlední
řadě patří naše velké díky také členkám Českého červeného kříže a dětem ze ZŠ Třebovská, které k nám společně zavítaly při příležitosti svátku všech maminek a přinesly našim

obyvatelům nejen drobné dárečky, ale hlavně
pohodu a krásné hudební vystoupení.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem
organizacím, institucím, jednotlivcům, …
dobrovolníkům, kteří si v dnešní rychlé době
najdou čas, o který se chtějí podělit s námi.
Přicházejí k nám s radostí, pohodou, láskou
a úctou. Moc Vám za to děkujeme, moc to
pro nás znamená.
Zároveň bychom se s Vámi chtěli podělit
o radost, která může být v měsíci červnu až
několikanásobná. Byli jsme vybráni mezi tři
projekty, které mají šanci díky společnosti
Tesco vyhrát až 30.000 Kč. V případě výhry
bychom rádi začali v okolí Domova budovat
„parčík“, který by našim obyvatelům dopřál
kousek dostupné přírody. Budeme rádi za Vaši
podporu, kterou nám můžete projevit vhozením žetonku, který obdržíte za každý nákup.
Pohodový červen nejen v rytmu hudby Vám
přejí pracovníci Domova, www.dduo.cz,
tel.: 603 56 67 67

Jarní rekondice Rosky Ústí nad Orlicí
Nastalo voňavé, rozkvetlé jaro a členové Rosky
Ústí nad Orlicí z celého pardubického kraje se
sešli ve dnech 21. - 27. 4.2018 na jarním rekondičním pobytu v příjemném prostředí penzionu Pastviny. Účastníky čekal bohatý program.
Stěžejní byla jako vždy pohybová aktivita
a cvičení pod vedením vyškolených cvičitelek, které svým příspěvkem cvičení obohatila
také rehabilitační sestra, paní Libuše Částková.
Z přednášek byla velmi inspirativní přednáška
na téma „Zdravá výživa“ doplněná ukázkami
příprav vhodných snídaní. Zajímavé byly také
informace o práci hasičů v podání profesio-

nálního hasiče, pana Ing. Jana Špinlera. Pan
Libor Dadej přijel z firmy DMA Praha a seznámil přítomné s kompenzačními pomůckami
pro lidi s různými handicapy. Oblibě se vždy
těší cestopisná putování, tentokrát manželé
Kubíkovi vyprávěli o cestě po Kamčatce. Program obohatila zajímavá exkurze pastvinské
vodní elektrárny. Na závěr se všichni těšili na
hudební večer, společně si zazpívali a poveselili se.
Rekondice se vydařila, domů se všichni rozjížděli spokojeni a s přáním krásného léta.
Hana Pauková

www.ustinadorlici.cz

Sociální / zdravotní

Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje,
o.p.s., detašované pracoviště Ústí nad Orlicí
Nebojte se počítače a naučte se být při práci
samostatní
Centrum pro zdravotně postižené a seniory
Pardubického kraje, o.p.s., detašované pracoviště Ústí nad Orlicí aktuálně nabízí zdarma
v rámci sociální služby Sociální rehabilitace
školení na počítači pro osoby se zdravotním
postižením (od 19 let) a seniory.
Témata školení:
- Základy práce na počítači (základní funkce:
složky, plocha, klávesové zkratky)
- Textový editor Word, Excel, PowerPoint
(napsat a upravovat text, vytvořit tabulky,
vytvoření prezentace)
- Práce na internetu (adresní řádek, vyhledávání, stahování)
- Založení e-mailu (odesílání, přijímání
e-mailů, připojení příloh)
- Sociální sítě (založení profilu, vyhledání přátel, ovládání programů)

Stomatologická pohotovost

- Vyhledávání informací (příspěvky, dávky,
nemoci, zákony)
- Pracovní portály (jak a kde hledat práci, brigádu, přivýdělek)
- Inzerce (jak a kde hledat nové bydlení)

2.-3.6. – MUDr. Jana Ráčková,
Vrbenského 1075, ÚO, tel.: 465 524 127

Školení bude probíhat formou individuálních
konzultací. V případě zájmu se obraťte na:
Barbara Mejdrová, DiS.
Čs. armády 1181, 562 01 Ústí nad Orlicí, tel:
775 693 983, barbara.mejdrova@czp-pk.cz
V Centru také poskytujeme službu odborné
sociální poradenství. Můžete nás kontaktovat
s nejrůznějšími dotazy a problémy. Jedná se
například o pomoc v orientaci v systému sociálního zabezpečení ČR a to zejména v oblasti
státní sociální podpory, příspěvku na péči,
dávek pomoci v hmotné nouzi, průkazů osob
se zdravotním postižením, příspěvku na mobilitu, příspěvku na zvláštní pomůcku atd.

16.-17.6. – MUDr. Iva Voltnerová,
F.V.Krejčího, ČT, tel.: 734 100 171

9.-10.6. – MUDr. Dana Polzerová,
Třebovská 140, ÚO, tel.: 465 524 087

23.-24.6. – MUDr. Jana Smrčková,
Dolní 443, Choceň, tel.: 465 471 560
30.6.-1.7. – MUDr. Zdeněk Škorpil,
Štefánikova 396, V. Mýto, tel.: 465 423 824
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Pro děti a mládež

Rodinné centrum Srdíčko

Provozní doba: (začátky programů cca 10.0010.30, pobytné 30Kč/ 1 dítě, 40Kč/více dětí,
možnost měsíční permanentky – 150 Kč/1
dítě, 200Kč/více dětí)
Po: 8.30 – 12.30 – Herna, prográmek pro děti
– zpívání a vyrábění
St: 8.30 – 12.30 – Herna, výtvarná dílna (především) pro dospělé
Pá: 8.30 – 12.30 – Herna, baby angličtina
STŘEDEČNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY (cena dle spotřeby materiálu):
Drhání I.
st 13.6. | 10.00 hodin
Drhání II.
st 27.6. | 10.00 hodin
ODPOLEDNÍ PROGRAMY: (multifunkční sál, 1.
patro nebo Zambar, přízemí, vchod ze dvora)
6 / 2018

Klub EXIT pro mládež
každý pá | 17.00-19.00 hodin
Kontakt: Bc. Tomáš Vodehnal, tel.: 731 787 586

Pitný režim
po 25.6. | 10.00 hodin | herna RC
Beseda se zdravotníkem Martinem Kaláškem

Klub deskových her s kavárnou
každý pá | 18.00-24.00 hodin
Kontakt: Bc. Dan Dostrašil, tel.: 603 913 885

Dámská jízda
po 25.6. | 20.00 hodin | Zambar

JEDNORÁZOVÉ AKCE:
Dětský den při Bikemaratonu
so 2.6. | 10.00 hodin | letiště ÚO
Zábavné disciplíny pro děti jako doprovodný
program cyklistického závodu i jen jako příležitost strávit s dětmi příjemný čas na čerstvém
vzduchu
TátaFest
ne 17.6. | 16.00 hodin | zahrada RC
Zábava nejen pro tatínky, dědy a jejich děti,
ale i pro celou rodinu ke dni otců. „Klukovské“ aktivity – slaňování, střílení z luku i ze
vzduchovky, bubnování, boxovací pytel a další
a samozřejmě tradičně také grilované prasátko, letos navíc břišní tanečnice a funkční
modely železnic

Kurz výchovy dětí
út 26.6. | 10.00 hodin | Andělov 597
Kurz od manželů Leeových z Londýna, autorů
Manželských večerů – pro rodiče dětí do 10
let a nastávající rodiče, 5. lekce – Naplňovat
potřeby dětí, informace: rcsrdicko@jbuo.cz,
tel.: 603 976 036
Měňárna
st 27.6. | 9.00-12.00 hodin | herna RC
Konec nakupování, pojďte měnit. Výměna
nejen dětského oblečení, přineste nepotřebné
a odneste potřebné.
KONTAKT: Mgr. Marcela Dostrašilová, tel.:
604 313 249, 603 976 036, e-mail: rcsrdicko@
jbuo.cz, www,rcsrdicko.estranky.cz
Práci Rodinného centra Srdíčko podporuje
MPSV, Pardubický kraj a město Ústí nad Orlicí
www.ustinadorlici.cz
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Pro děti a mládež

Vystoupení souborů břišních
tanců v Ústí nad Orlicí

Výstava železničních modelů
a kolejišť

V neděli 17. června vystoupí v centru města,
na zahradě Jednoty bratrské, v rámci festivalu
TátaFest, břišní tanečnice z Ústí nad Orlicí,
z České Třebové a ze Svitav. Vystoupení budou
začínat v 17 a v 18 hodin. Skupinu břišních
tanečnic Passion Orientale jste mohli potkat
na Týdnu sportu v České Třebové, Posvícenské zabijačce v Řetové, či na Libchavském šlapečku. Na Tátafestu představí moderně pojatý
egyptský folklór a cikánské tance. Nebude chybět ani zapojení publika do vystoupení. Amapola Tribe, taneční skupina z České Třebové,
se věnuje stylu ATS (American Tribal Style),
pro který je charakteristická taneční improvizace. Inspiruje se flamenkem, břišními, indickými i africkými tanci. Více na orientalky.wz.cz
a www.facebook.com/AmapolaTribe/

Srdečně vás zveme na výstavu kolejišť s do
detailu propracovanými lokomotivami,
vagónky a nádražími včetně humorně ztvárněnými scénkami života kolem trati. Všechna
vystavená kolejiště budou v provozu a budete
si moci popovídat s jejich staviteli - modeláři
ze Společnosti přátel železničního modelářství a železnice. Tato výstava bude otevřena
pouze v sobotu 16. a v neděli 17. června od
8 do 17ti hodin multifunkčním sále v 1.patře
Jednoty bratrské. Vstupné: dospělí 30 Kč, děti
15 Kč, během festivalu TátaFest vstup zdarma.
Více o kolejištích najdete na webu www.malevlaky.cz

Ze sedla vidíš mnohem dál

Hřebčín Karlen Vás všechny srdečně zve na
6. ročník akce ,,Ze sedla vidíš mnohem dál”
která se koná 23.6.2018 od 13.30h na hřebčíně v Dlouhé Třebové. Jako vždy bohatý program, plný zajímavých věcí, šikovných dětí
a krásných koní.
Co uvidíte?......letošní hříbátka, mrazíka v létě,
skoky, pára vs. lidi a různé šaškárny...atd. Děti
čeká soutěž v malování o hodnotné ceny. Jízda
v kočáře a na koni. Opět letos máme i něco
pro tatínky, jako doprovodný program výstava
motorek Jawa, Harley, Velorex .....Občerstvení
zajištěno, vstupné dobrovolné.

Mateřské centrum Medvídek
Každý pracovní den Vám po předchozí domluvě
rády pohlídáme děti v Dětském klubu Fialka.
Zpívánky s Radkou
pá 1.6. | 9.30-10.30 hodin
PROVOZNÍ DOBA:
Pondělí od 9:00 do 12:00 hod – Pohybovky
s Erikou
Pondělí od 17:00 do 18:00 hod – Jóga pro
dospělé
Úterý od 9:00 do 12:00 hod - Nemluvňátka,
Nosíme a šátkujeme s Věrou
Středa od 9:00 do 12:00 hod – Zpívání, tvoření
se Zdeničkou, volná herna
Středa od 16:05 do 16:45 hod – Jóga pro děti
Čtvrtek od 9:00 do 12:00 hod – Půlhodinka
s padákem a malé muzicírování, volná herna
Pátek od 9:00 do 12:00 hod - Zpívánky s Radkou, Respektující a nevýchovní rodiče, Setkávání rodin dětí se speciálními potřebami
Pondělí - Pátek od 14:00 do 16:00 hod - Volná
herna
KONTAKT: Míla Crhonková 732 681 858, Katka
Fišarová 605 965 463, medvidekuo@seznam.
cz, www.medvidekuo.cz, FB – Mateřské centrum Medvídek, Ústí nad Orlicí
Za finanční podpory Města Ústí nad Orlicí, Pardubického kraje, Konzumu

Pohybovky s Erikou
po 4., 11., 18., a 25.6. | 9.00 hodin
Vyzkoušíte si opičí dráhy, cvičení s balóny, jednoduché tanečky a další pohybové aktivity.
Jóga pro dospělé
po 4., 11., 18. a 25.6. | 17.00 hodin
S sebou karimatku, volný oděv a pití. Vstupné
50,- / lekce. Nováčci v případě zájmu volejte
na tel. č. 739 424 883.
Těhotenství, porod, šestinedělí, šátkování
s Pavlínou
út 5.6. | 10.00-12.00 hodin
Tvoření s paní učitelkou
st 6., 13., 20. a 27.6. | 9.00-10.00 hodin
Jóga pro děti
st 6., 13., 20. a 27.6. | 16.05-16.50 hodin
S sebou karimatku, volný oděv a pití, plyšovou
hračku. Vstupné 40,- / lekce. Hlaste se prosím
předem na tel. č. 739 424 883.

Kavárnička
čt 7.6. | 9.00 hodin
Dětem zdravě – volná poradna
čt 7.6. | 9.30 hodin
Město v pohybu – Mírové náměstí
čt 7.6. | 15.00 hodin
so 9.6. | 15.00 hodin
Výtvarné dílničky pro děti
Diskuse o „Montessori doma“ ve věku 0-6 let
pá 8.6. | 10.00 hodin
Diskutovat s vámi bude Lenka Suchomelová
Planeta dinosaurů
so 9.6. | 13.00-17.00 hodin
Zveme Vás na dětský den při akci Planeta dinosaurů na Nové Louži. Pro nejmenší děti bude
před MC připraven doprovodný program s jednoduchými úkoly. Vstup zdarma.
Nemluvňátka, kojenci, batolátka, nošení
a šátkování s Věrou
út 12., 19. a 26.6. | 8.30-12.00 hodin
Půlhodinka s padákem a malé muzicírování
čt 14., 21. a 28.6. | 9.30 hodin
pokračování na str. 11
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Pro děti a mládež

pokračování ze str. 10

Dům dětí a mládeže Duha

Návštěva u hasičů
st 13.6. | 16.00 hodin
Sraz u budovy hasičského záchranného sboru
u hlavní silnice směr Česká Třebová. Vezměte
své děti na exkurzi k profesionálním hasičům.
Pokud situace dovolí, navštívíme i sanitky zdravotnické záchranné služby.
Respektující a nevýchovní rodiče
pá 15.6. | 9.00 hodin
Přijďte na schůzku rodičů, kteří jsou při
výchově nakloněni respektujícím a partnerským principům a principům „nevýchovy“.
Setkání probíhají pravidelně každý třetí pátek
v měsíci.
Setkávání maminek s dětmi se specifickými
potřebami
pá 29.6. | 9.00-12.00 hodin

AKCE PRO ŠKOLY
Ve spolupráci s Asociací školních sportovních
klubů:
Okrskové kolo ve vybíjené – 5.6.
- pro žáky 6.tříd
Okresní finále ve vybíjené – 12.6.
- pro žáky 6.tříd
Zahájení vždy: 8:30hod., místo: Volejbalové
kurty

DĚTSKÝ DEN OUTDOOROVÝCH AKTIVIT
Ve spolupráci s In-line školičkou připravujeme Dětský den outdoorových aktivit v Cakli
– odpoledne plné soutěží a oudoorovych aktivit pro děti všech věkových kategorií....
Dne: 7.6. od 15:00 do 18:00
Místo: vodácké tábořiště Cakle
Program: sportovní soutěže, plavba na
lodičkách, lezení na stěně, poznávání rostlin
a mnoho dalšího. Pro každého účastníka věcná
odměna.
UZAVŘENÍ LEZECKÉ STĚNY. V červnu
a o prázdninách bude lezecká stěna uzavřena.
Znovu bude otevřena od 2.10.2018.
NABÍDKA KROUŽKŮ NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
bude zveřejněna na našich webových stránkách 1.8. a přihlašování do kroužků bude
aktivní od 1.9.2018.
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Klubcentrum Ústí nad Orlicí

Nabídka pořadů – červen 2018
PŘEDPRODEJ: Informační centrum Městského úřadu, budova radnice, tel.: 465 514
271 a kancelář Klubcentra, Lochmanova ul.
1400, Ústí n. O. Rezervační a prodejní systém
on-line. INFORMACE: KLUBCENTRUM v Ústí
n. O., tel.: 736 503 564, 606 684 449, info@
klubcentrum.cz. www.klubcentrum.cz
Krajina východních Čech
1.6. | 17.00 hodin | vernisáž
Obrazy MUDr. Aleše Bučka budou ve foyer
Roškotova divadla k vidění v době konání akcí
v divadle až do konce června.
Město v pohybu – týden dobré pohody
4.6.-9.6. | Mírové náměstí
V programu 19. ročníku městských slavností
mj. vystoupí: Black Band ZUŠ & Josef Laufer,
Anna K. s kapelou, Voxel a Pokáč, Mirai, František Uhlíř & Jazzové mládí, Peter Lipa Band
6 / 2018

(SK), Janek Ledecký & Band, Barbora Poláková s kapelou, Bluesberry, Limetal, Lojzo
(SK) a Patrola Šlapeto, Smokie Forever, The
Led Farmers (IRL)…
Český videosalon 2018
15. a 16.6. | Malá scéna
65. ročník celostátní soutěže neprofesionálního filmu.
M. Delaporte, A. de la Patelliére: Jméno
18.6. | 19.30 hodin | Roškotovo divadlo
Hrají: Roman Zach, Jan Dolanský, Jana Janěková ml., Linda Rybová a Petr Lněnička. Divadelní předplatné - zbývající vstupenky v předprodeji a hodinu před začátkem představení
u pokladny divadla. Vstupné 380 Kč

Jim Knoflík, Lukáš a Lokomotiva Ema
29.6. | 17.00 hodin | vstupné 120 Kč
Máš ji!
29.6. | 19.30 hodin | vstupné 100 Kč

3D Kino Máj – červen
Avengers: Infinity War
pá 1.6. | 19.30 hodin
Fantasy, USA, české titulky, vstupné 100 Kč

Kino naslepo
27.6. | 19.30 hodin | Kino Máj
Pro ty, kteří ještě neměli tu čest navštívit promítání Naslepo v Ústí nad Orlicí krátký vzkaz:
jdete do kina s očekáváním jaký snímek se na
plátně objeví - a dle intenzity zážitku uvážíte
i částku, jakou film při odchodu oceníte…

Neuvěřitelný příběh o obrovské hrušce
so 2.6. | 17.00 hodin
Animovaný, Dánsko, české znění, vstupné 90 Kč

ŠKOLA SKONČILA – HURÁ DO KINA!

Pat a Mat znovu v akci
ne 10.6. | 17.00 hodin
Animovaný, ČR, vstupné 120 Kč

Příšerky z vesmíru
29.6. | 14.30 hodin | vstupné 120 Kč

Solo: Star Wars Story
so 2.6. | 19.30 hodin
Fantasy, USA, české titulky, vstupné 130 Kč

pokračování na str. 12
www.ustinadorlici.cz

Kultura

pokračování ze str. 11
Debbie a její parťačky
ne 10.6. | 19.30 hodin
Komedie, USA, české titulky, vstupné 100 Kč

Deadpool 2
po 25.6. | 19.30 hodin
Dobrodružný, USA, české titulky, vstupné 120
Kč

Příšerky z vesmíru
pá 29.6. | 14.30 hodin
Animovaný, Německo, Lucembursko, Dánsko,
české znění, vstupné 120 Kč

Příšerky z vesmíru
so 16.6. | 17.00 hodin
Animovaný, Německo, Lucembursko, Dánsko,
české znění, vstupné 120 Kč

Jurský svět: Zánik říše
út 26.6. | 19.30 hodin
Dobrodružný, USA, Španělsko, české titulky,
vstupné 130 Kč

Jim Knoflík, Lukáš a Lokomotiva Ema
pá 26.6. | 17.00 hodin
Rodinný, Německo, české znění, vstupné 120 Kč

Ghost Stories
so 16.6. | 19.30 hodin
Horor, VB, české titulky, vstupné 110 Kč

Tlumočník – Senior kino
st 27.6. | 14.30 hodin
Komedie, ČR, SR, Rakousko, vstupné 60 Kč

Backstage
ne 17.6. | 17.00 hodin
Taneční, ČR, SR, vstupné 120 Kč

Kino naslepo
st 27.6. | 19.30 hodin
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Escobar
ne 17.6. | 19.30 hodin
Životopisný, Španělsko, Bulharsko, české
titulky, vstupné 120 Kč

Taneční kurzy pro mládež
začnou v září
KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí vyhlašuje
TANEČNÍ KURZ pro mládež pod vedením
Zdeňka Hejzlara a Petry Nožkové.
Kurz tance bude probíhat od září do prosince
2018 v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí.
První lekce se koná v neděli 16. září 2018 od
13 hodin. Celkem proběhne 10 lekcí (vždy
v neděli 13.00 – 16.00 hod.), prodloužená
a věneček. Kurzovné činí 1.400,- Kč. Přihlášku
je možno vyzvednout v kanceláři Klubcentra
v Ústí nad Orlicí, Lochmanova 1400, v Informačním centru MěÚ nebo si ji stáhnout na
stránkách www.klubcentrum.cz. Vyplněné
přihlášky se od 9. dubna přijímají v kanceláři Klubcentra. Kurzovné se platí hotově při
podání přihlášky.

Klub přátel umění Ústí nad Orlicí
Srdečně Vás zveme do Galerie pod radnicí,
kde bude 7. června vernisáží zahájena výstava
s názvem
UMPRUMKA VYSTAVUJE – studenti Střední
školy uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí.
Práce studentů školy si budete moci prohlédnout do 29. června.
Galerie pod radnicí je otevřena denně mimo
pondělí, úterý až pátek 10-12, 14-17 hodin,
sobota a neděle 14-17 hodin.
6 / 2018

Jurský svět: Zánik říše
3D
čt 28.6. | 19.30 hodin
Dobrodružný, USA, Španělsko, české znění,
vstupné 150 Kč

Máš ji!
pá 29.6. | 19.30 hodin
Komedie, USA, české titulky, vstupné 100 Kč
Jim Knoflík, Lukáš a Lokomotiva Ema
so 30.6. | 17.00 hodin
Rodinný, Německo, české znění, vstupné 120 Kč
Sicario 2: Soldado
30.6. | 19.30 hodin
Akční, USA, české titulky, vstupné 100 Kč

Městské muzeum v Ústí nad Orlicí

A/ výstavy
Vernisáže všech tří výstav se uskuteční
14. června v 17.00 hodin.
Cyklus secese – bydlení
14.6. – 16.9. 2018
První díl z připravovaného každoročního cyklu
výstav věnovaných secesi nás zavede do interiéru konce 19. a počátku 20. století. Nábytek,
věci denní potřeby, hračky, keramika, sklo, to
vše bude zasazeno do dioramat, která navodí
pocit, jako by ho jeho obyvatelé právě opustili. Nezapomeneme ani na děti – vyzkouší si
repliky secesních šatů, sestaví mozaiku nebo
vyplní zábavné pracovní listy.
Ztracené Oustí
14.6. – 16.9. 2018
Fotografická, panelová výstava připomene
části a zákoutí města Ústí nad Orlicí dvacátého století v porovnání s nynější podobou.
Historické fotografie pochází ze sbírky Městského muzea v Ústí nad Orlicí a ze sbírky Vladimíra Langra.
Členové místního fotoklubu OKO doprovodí
soubor snímky z dnešní doby.
Výstavu doplní množství staré fotografické
techniky od soukromých sběratelů.

České povětrníky
14.6. – 16.9. 2018
Větrné mlýny nepatří jen do pohádek či beletrie. Jejich podobu, zvláštnosti, strojní vybavení, anebo postavení větrných mlynářů.
Možná vás překvapí, kolik větrných mlýnů se
dochovalo, anebo že ve Slezsku existují malé
mlýnky s větrnou turbínou.
B/ další akce pro veřejnost
Cože, ale jak…? Provaznictví
so 2.6. | 14.00 hodin
Zajímá vás, jak se splétají provazy a chtěli
byste se přitom naučit i pár uzlů, které se vám
mohou hodit třeba o prázdninách? Vše o provaznictví s názornou ukázkou vázání uzlů, máte
možnost zažít s námi.
Na kole za lidovou architekturou
so 9.6. | 14.00 hodin
Ve městě i v okolí stojí řada zajímavých objektů
lidového stavitelství. Najděte si čas a spojte
provětrání na kole s poznáním lidových staveb v okolí našeho města. Naučte se s námi
i z vnějšího pohledu poznat interiér těchto
objektů.
Výprava je vhodná i pro rodiny s většími dětmi
– délka činí cca 25 km.
Sochařská dílna s Petrou Zeidlerovou
so 16.6. | 10.00-17.00 hodin (s přestávkou
na oběd)
pokračování na str. 17
www.ustinadorlici.cz
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SPORTOVNÍ SOUTĚŽE PRO VEŘEJNOST

v rámci akce Město v pohybu – týden dobré pohody 2018

Úterý 5.6.2018
FIT rodina - zábavné odpoledne pro děti a rodiče
Místo:
fotbalový stadion – umělá tráva , u tenisových kurtů
Čas:
od 14:30 - do 17:00 hodin
Disciplíny:
10 stanovišť, na kterých si děti s rodiči prověří svoji
zdatnost herní formou v běhu, hodu, skoku, orientaci
a dalších činnostech
Kategorie:
FIT rodina dvojice dítě (3 – 12 let), zástupce rodiny ( nad 18 let)
Kamarád I dvojice 6 – 8 let (CH,D, smíšené dvojice)
Kamarád II dvojice 9 – 12 let (CH,D, smíšené dvojice)
Na všech stanovištích čekají na děti sladké odměny.
Úterý 5.6.2018
Nohejbalový turnaj trojic
Místo:
antukové volejbalové kurty TJ Sokol Ústí nad Orlicí
Čas:
16:00 hodin
Prezence:
15:30 – 15:45 hod.
Turnaj je určen především rekreačním hráčům z řad široké veřejnosti.
Další informace:
- hraje se dle pravidel ČNS na tři dopady
- hrací systém bude upřesněn na místě dle počtu účastníků
- zajištěno občerstvení, šatny
Každý účastník hraje na vlastní nebezpečí.
Předběžné přihlášky zasílejte prosím na email :kriz.peta@gmail.com do 3.6.2018
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Středa 6.6.2018
Orientační běh pro veřejnost
Místo:
start ve Wolkrově údolí
Čas:
16:00 hodin
Prezence:
15:00 – 15:45 hod.
Kategorie:
a) rodiče s dětmi (1 km)
b) začátečníci (2,5 km)
c) elite (3,5 km)
Středa 6.6.2018
Tenisový turnaj dvojic
Místo:
tenisové kurty TK Ústí nad Orlicí
Prezence:
14:30 – 14:45 hod. před bufetem
Zahájení turnaje:
15:00 hod.
Kategorie I.
15 – 45 let
Kategorie II. nad 45 let
Herní systém: čtyřhra (složení dvojic libovolné), upřesnění podle počtu účastníků
Turnaj je určen hráčům z řad široké veřejnosti. Další informace: vhodná obuv na tenisové dvorce, materiální zabezpečení – míčky poskytne tenisový klub
Středa 6.6.2018
Volejbalový turnaj smíšených družstev
Místo:
antukové volejbalové kurty TJ Sokol Ústí nad Orlicí
Čas:
16:00 hodin
Prezence:
15:30 hod.
Pravidla:
hraje se podle pravidel ČVS, družstvo tvoří 4+2 ( dvě ženy nejméně).
Systém:
bude určen na místě, podle počtu přihlášených.
Další informace: v případě nepříznivého počasí se turnaj odehraje v sokolovně (tělocvičně gymnázia). Každý účastník hraje na vlastní nebezpečí.
Přihlášky:
do 5. 6. 2018 na email: pavelkittlitz@seznam.cz
Pátek 8.6.2018
Beach volejbalový turnaj
Místo:
beach volejbalové kurty TJ Sokol Hylváty
Čas:
15:00 hodin
Prezence:
14:30 – 14:50 hod.
Startují:
smíšené dvojice starší 18 let.
Turnaj je určen především rekreačním hráčům z řad široké veřejnosti.
Pátek 8.6.2018
Sokolové cvičí a soutěž o šampiona ve šplhu
Místo konání: hřiště u Sokolovny (Gymnázium UnO)
Čas:
16:30 hodin
Pravidla:
soutěžit může každý, kdo si myslí, že vyšplhá na tyči.
Systém:
bude určen na místě, podle počtu a věku přihlášených.
Startovné: dobrá nálada, silné paže.
Každý účastník šplhá na vlastní nebezpečí.
Přihlášky:
email: pavelkittlitz@seznam.cz do 7.6.2018 nebo na místě do 16:15 hod.
Hlavní program:
Vystoupení mažoretek Sokola Ústí nad Orlicí
Oddíl starších žen předvede skladbu ke 130. Výročí založení Sokola v Ústí nad Orlicí.
Muži předvedou gymnastická vystoupení na bradlech a na koberci.
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Oblíbená dílna vedená zkušenou lektorkou Petrou Zeidlerovou, absolventkou
hořické kamenické školy. Materiál, nástroje
a ochranné pomůcky máme k dispozici, upozorňujeme na nutnost vhodného oblečení.
Příjezd prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka
so 23.6. | 16.30 hodin

Návštěva prezidenta T. G. Masaryka byla vždy
velkou událostí. Naše město navštívil vlakem
v roce 1929 a my si tuto událost připomeneme. Těšit se můžete i na ústecký dechový
orchestr nebo ukázky dosud funkční hasičské techniky z doby mezi světovými válkami.
Zájemcům doporučujeme dochvilnost, prvorepubliková železnice jezdí přesně a vlak přijede v 16:33 hodin na nádraží Ústí nad Orlicí
(stará dáma).

Knapovecká pouť sv. Petra
a Pavla

Městská knihovna
Malé loutkové představení a výroba jednoduchých loutek
Spolkla mě knihovna
od 4.6. | putovní výstava
Výstava je instalována v chodbě u dětského
oddělení knihovny.
Jan Steklík
od 4.6. | výstavka
Vzpomínková výstavka k malířovým nedožitým 80. narozeninám, výstava je instalována
v půjčovně pro dospělé

Sibiřské houpačky a jedovatosti aneb Hořký
humor čs. legionářů
13.6. | 18.00 hodin
Přednáška Pavla Mertelíka z cyklu Akademie
volného času
Johannes Gerloff: Dnešní Izrael
14.6. | 18.00 hodin | přednáška

Den otevřených dveří
9.6. | 9.00-16.00 hodin
Možnost návštěvy výstavy Podměstí,
Knihovna, P.A.J.Z.L. v altánku u knihovny, stálá
výstava: František Egerle – ve věži knihovny

UPOZORŇUJEME NA ZMĚNY V PROVOZNÍ
DOBĚ KNIHOVNY PO DOBU LETNÍCH PRÁZDNIN.
Oddělení pro dospělé:
PO, ST, ČT 9.00 – 14.00 hodin
ÚT, PÁ
9.00 – 18.00 hodin
SO
zavřeno

O bílé kočičí princezně
12.6. | 16.00 hodin

Dětské oddělení:
PO – PÁ
9.00 – 14.00 hodin
[ 17 ]

pokračování ze str. 12

Poslední červnovou neděli 24. 6. 2018 od 13
hodin zveme na Knapoveckou pouť s následujícím programem:
13.00 - Naučná vycházka po lidových stavbách
Program pouti zahájí naučná vycházka
v doprovodu etnografa PhDr. Radima Urbánka
z Městského muzea v Ústí nad Orlicí tentokrát po lidových stavbách Knapovce. Během
vycházky budeme poznávat nejen fungování
objektů včetně jejich vytápění, ale i prostorové uspořádání staveb. Sraz účastníků
vycházky je ve 13.00 hodin v Knapovci před
kostelem. Vycházkový okruh bude končit před
15. hodinou zpět u kostela.
15.00 - Mše svatá v kostele sv. Petra a Pavla
s doprovodem rytmické kapely z ústecké farnosti.
16.00 - Kapela Kalumet - na louce pod kostelem bude hrát country kapela Kalumet z Rychnova nad Kněžnou.
16.30 - Jak si hrají strašidla - členové DS
Vicena připravili pro děti loutkovou pohádku
o přátelství dvou malých strašidel.
17.30 - Požární útok SDH Knapovec - místní
sbor dobrovolných hasičů předvede ukázky
požárního sportu. Přijedou houpačky, je zajištěno občerstvení, točené pivo, buřty a pouťové
koláče. Program pouti se koná pod širým nebem
na louce pod kostelem, v případě nepříznivého
počasí je změna vyhrazena. Akce je podporována
Městem Ústí nad Orlicí.
Zve Jana Staňková, tel. 603 569 884
a P. Vladislav Brokeš
6 / 2018
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Bubeníci na Kociánce
Klub Popráč ve spolupráci se ZUŠ J. Kociana
pořádá v pátek 15. června 2018 od 17hodin
velkou bubenickou akci pod širým nebem
„Bubeníci na Kociánce“.
Celý večer zahájí kapela Drum for Fun z Chrudimi, která je postavena na velmi rozrostlé
sekci několika bubeníků.
Dále budou následovat mladí bubeníci ze třídy
Lindy Gregarové. Nejmladší žáci zahrají hity
nejznámějších a nejoblíbenějších kapel.
Skupina muzikantů, kteří pocházejí z naší ZUŠ
i mimo ni, vznikla v tomto roce a říká si IMPRO.
Jeden z jejích prvních koncertů se uskuteční

právě na této akci. Bubeníkem této kapely je
Martin Severa.
Další vstup bude věnován absolventům třídy
bicích nástrojů. Robin Šeda, absolvent prvního
cyklu, a Jan Vašátko, absolvent druhého cyklu,
si svůj závěrečný koncert užijí velkolepě.
Velkou motivací a přáním každého bubeníka je
zahrát si s kapelou. Toto přání se splní vybraným bubeníkům ze „zušky“. V roli hostujícího
bubeníka si zahrají s místní rockovou kapelou
METAXA.
Celý bubenický večírek zakončí absolvent
a jeden z prvních žáků Lindy Gregarové, který

se bubnování věnuje profesionálně, ústecký
rodák Tomáš Novák s kapelou Corpulent Provocateur z Pardubic.
Bližší informace a přesný časový harmonogram této akce najdete na plakátech, facebooku a webových stránkách školy.
V průběhu celého večera zajišťuje občerstvení
klub Popráč.
Přijďte si užít páteční podvečer a pozitivně se
naladit na nastávající víkend i celé léto.
Těšíme se na Vás!
ZUŠ J. Kociana, Linda Gregarová
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Jubilejní Kocianovy houslová soutěž zná svého vítěze

Jubilejní 60. ročník Kocianovy houslové soutěže, která se v našem městě konala ve dnech
8. – 11 května, zná již vítěze všech čtyř kategorií.
Tradičně se v sobotu 12. května dopoledne
na radnici konalo přijetí vítězů a zahraničních účastníků starostou města. Starosta Petr
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Hájek zde pozdravil všechny soutěžící a poděkoval všem organizátorům soutěže, porotě
a patronu soutěže Pavlu Šporclovi.
Letošní soutěž byla výjimečná nejen složením
odborné poroty, kterou tvořili bývalí laureáti
a vítězové, ale také dětskou porotou, která
byla ustanovena letos poprvé. Každá kategorie
měla své dětské porotce, věkově odpovídající
dané kategorii. Se všemi, většinou žáky našich
škol, se setkal starosta Petr Hájek na společném obědě, při kterém se bavili o tom, jaká je
úloha dětské poroty, jak ji zvládají a hodnotí.
Sobotní odpoledne také patřilo v Roškotově
divadle slavnostnímu vyhlašování vítězů soutěže spojenému se závěrečným koncertem. Na

samotném začátku vystoupil dětský orchestr,
který vznikl ze soutěžících v průběhu soutěže.
Sólistou orchestru byl patron soutěže Pavel
Šporcl.
Před samotným vyhlašováním vítězů jednotlivých kategorií zhodnotil krátce letošní soutěž
předseda odborné porty Pavel Hula. Letos se
naší „Kociánky“ účastnilo celkem 62 soutěžících z 18 zemí.
Na samotný závěr byl vyhlášen absolutní vítěz
60. ročníku Kocianovy houslové soutěže.
Laureátem soutěže se stal vítěz 1. kategorie
desetiletý Emrik Revermann z kanadského
Toronta.
Text a foto L. Prokeš

www.ustinadorlici.cz

Kultura

Program Malé scény – červen 2018

Výstava Steklík a hosté: 80
Pocty a kresby. Vernisáž 5.6. mezi 5. a 6. odpoledne
Tancovánky pro nejmenší
4.6 | 16.30 hodin
Závěrečné taneční vystoupení dětí navštěvujících Pohybovou školičku Olgy Čopianové.
Můžete se těšit na tanečky, říkadla a různé
písničky. Vstupné dobrovolné
Za pohádkou kolem světa
12.6. | 15.00 hodin

Ti druzí v české barokní architektuře
12.6. | 18.00 hodin
Historicko-umělecký cyklus Ve stínu velikánů.
Nejen Diezenhoferové a Santini uměli dobře
stavět. Česká barokní architektura skrývá řadu
naprosto skvělých jmen, která jsou ale méně
známá, přesto úžasná. A o těch vám budeme
vyprávět. Přednášející Jitka Kuběnková.
Vstupné 50 Kč / studenti 30 Kč
Český videosalon 2018
15.-16.6. | projekce filmů
65. celostátní soutěž neprofesionální filmové
tvorby. Pořadatel Klubcentrum v Ústí nad
Orlicí.

Natěrač
17.6. | 19.00 hodin
Divadelní spolek Vicena Ústí nad Orlicí uvede
divadelní hru Donalda Churchilla (přeložila
Jana Synková). Úprava a režie Zuzana Průchová a kolektiv. Vstupné 90 Kč
Mladá scéna
20.6.-24.6. | divadlo
16. celostátní přehlídka studentských divadelních souborů. Celostátní přehlídku studentských divadelních souborů Mladá scéna 2018
pořádá z pověření a za finančního přispění
Ministerstva kultury NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Malou scénou za finančního přispění
Pardubického kraje a města Ústí nad Orlicí.
Více na www.msuo.cz / změna programu
vyhrazena

Různé

Příspěvky zastupitelů města
V souladu s tiskovým zákonem č. 46/2000 Sb.,
zveřejňujeme příspěvky členů Zastupitelstva
města Ústí nad Orlicí.
Na časté dotazy čtenářů, proč je poskytován prostor pro členy zastupitelstva města,
odkazujeme na § 4a tiskového zákona:
„Vydavatel periodického tisku územního
samosprávného celku je povinen poskytovat
objektivní a vyvážené informace
o územním samosprávném celku a poskytnout
přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení,
které vyjadřuje názory
členů zastupitelstva územního samosprávného celku, týkající se tohoto územního samosprávného celku.“
ŘEHÁČEK: Kauza autobusové nádraží. Postihla
starostu před komunálními volbami ztráta
paměti?
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V květnovém vydání Ústeckých listů se pan
starosta snaží přesvědčit Oušťáky, že ho kdosi
nejmenovaný lživě obviňuje ze snahy přesunout autobusové nádraží z centra města na
jeho okraj, což by občanům zhoršilo dopravní
dostupnost. Následně pan starosta líčí, že
autobusák zůstane pěkně tam, kde je a navíc
bude vylepšen. Pohádky mám rád a tato starostova mě i trochu dojala. Teď si ale řekněme,
jak je to celé doopravdy.
Uvažuje pan starosta, respektive městské
vedení, o likvidaci autobusáku v centru města
nebo ne? Existují o tom nějaké důkazy? Existují! Budu citovat z programového prohlášení
současné radniční koalice: „S vlastníkem autobusového nádraží začneme řešit jeho možné
PŘEMÍSTĚNÍ nebo kapacitní zefektivnění…“
Další citace je z oficiální tiskové zprávy Města
Ústí nad Orlicí z 29. ledna 2015: „… sdělil
starosta a dodal… Jednou z variant je mini-

malizace autobusového nádraží v současné
lokalitě a druhou jeho PŘEMÍSTĚNÍ do prostoru k vlakovému nádraží, kde město vlastní
vhodné pozemky…“ Tak snad se teď dočasně
vrátí paměť i těm, kteří se před volbami k přemisťování raději nehlásí.
Zlikvidovat autobusák v centru města byl od
počátku hodně hloupý nápad. Lze jen spekulovat, jakou roli v něm hrálo uvolnění lukrativní
parcely v centru města pro jiné účely. Likvidace autobusáku je alespoň prozatím u ledu.
Po volbách by nás ale bohužel mohlo opět
čekat nepříjemné překvapení.
Autor je zastupitel
/redakčně neupraveno/

www.ustinadorlici.cz
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Studenti Zdravotnické školy zahrají krátké
představení pro malé i velké diváky. Vstupné
dobrovolné

Sport
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BIKEMARATHON - veřejný závod
horských kol

In-linová školička, bike, koloběžky, parkour o letních prázdninách

Rádi bychom vás pozvali na jubilejní 10. ročník Sport Bárt BIKEMARATHONu, který se
uskuteční v sobotu 2.6. Start a cíl závodu je
na letišti v Ústí nad Orlicí. Přihlásit k závodu
se můžete od 9:00 do 10:30 hod. v místě
startu nebo předem na www. bikemarathon.
cz. Trasy: 50km (hlavní závod – start v 11:30),
22km (hobby jízda – start 11:00). V rámci
závodů proběhne také dětský den pod vedením Rodinného centra Srdíčko.
Bližší info: www.bikemarathon.cz, nebo na
tel.: 603 526 307.
Přijďte, těšíme se na Vás.
Za pořadatele Jiří Holubář – Sport Bárt

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.

Sportovní úspěchy plaveckého
oddílu SO UNO

Pochod a cyklojízda Orlickým
podhůřím

Novohradská 70

25.3.2018 - Úspěch plavců v Chrudimi na regionálním kole soutěže vyhlašovaném ČSMPS
SO UNO při Speciální základní škole, mateřské
škole a praktické škole Ústí nad Orlicí,z.s.
J. Holub, M. Hájek, J. Horčičak, L. Čermák, G.
Balogová, V. Rohlena, L. Růžičková, R. Richtet,
M. Strnad, M. Boščík a M. Nešporová závodili v těchto disciplínách: 50m VZ,50m Z,50m
P,100m VZ, 100m P a štafety 4x50m.
Získali 18 medailí : 8 zlatých, 5 stříbrných, 4
bronzové ze závodů jednotlivců a ještě stříbrnou za štafetu.
Dalšího úspěchu dosáhl oddíl na Mistroství
ČR, které se konalo 27.-28.4.2018 v Liberci.
V kategorii junioři B plaval M. Strnad 50m VZ,V.
Rohlena 50m P a 50mVZ, L.Čermák 3.místo
100mP,3.místo 50mP, 2. místo 50mVZ, 1.
místo 50mZ. Za juniorky plavala M.Nešporová
50m P a VZ.
V kategorii junioři A : J. Horčičák 3.místo na
200m P a 3.místo 100m P
J. Holub 1.místo 100mVZ,1.místo 100mZ,2.
místo 50mVz,1.místo 50mZ
M. Hájek 2.místo100mZ
Úžasné výsledky se dostavily po poctivém pravidelném tréninku v ústeckém krytém bazénu
pod vedením Mgr. Pavly Štarhové. Plavcům
děkujeme za vzornou reprezentaci.
Českému svazu mentálně postižených sportovců (ČSMPS) a Městu Ústí nad Orlicí děkujeme za finanční podporu naší činnosti.
HK,OK

KČT v Ústí n.O. zve všechny příznivce turistiky
na 42. ročník pochodu a cyklojízdy ORLICKÝM
PODHŮŘÍM, který se uskuteční v sobotu
2. června. Start je od 7.00 do 10.00 hod.
v Restauraci U Malinů, cíl na stejném místě do
19.00 hod. Turistům bude odměnou diplom
a medaile, na Šmoulí stezce i buřtík.
Pěší trasy: 7km (Šmoulí stezka), 15km, 25km,
50km. Cyklotrasy – silnice: 25km, 50km,
75km a 100 km. Cyklotrasy – horská kola:
30km a 50km. Podrobné info: M. Richter, tel.:
465 527 651, 732 352 203, e-mail:richterpoetik@seznam.cz, www.kctuno.cz

Tělocvičná jednota Sokol Kerhartice
pořádá 11. ročník cykloturistického výletu
NOVOHRADSKÁ 70 v sobotu 23. června.
Okruhy pro cyklisty: 70, 40, 35 a 100 km
Okruhy pro pěší (start jen z Kerhartic): 10 a 30
km.
Od 18.00 hodin posezení u táboráku. Více
informací na www.novohradska70.kerhartice.com

Kruhový trénink a pilates
Nově Kruhový trénink „be happy“, kde: Studio
BART/ Popráč/, kdy: ve středu od 8:05hod.,
rezervace nutná na www.studiobart.cz,
a dopolední PILATES pro začátečníky, kdy:
každý pátek od 9:00hod., info:pavlina.dvoranova@gmail.com, tel.: 732552850

24 hodin na kole a koloběžkách
Sedmý ročník vytrvalostního kroužení pro
amatérskou cyklistickou a koloběžkovou veřejnost mezi městy Ústí n.O. a Č. Třebovou (přes
Dl. Třebovou) odstartuje z areálu firmy Moldex/Metric v Hylvátech v sobotu 30. června
v 10.00 hodin.
Kroužení se mohou zúčastnit jednotlivci, dvoučlenná a tříčlenná družstva a borci do 15 let
na kolech a koloběžkách. Novinkou pro letošní
rok jsou kategorie dvojkola, elektrokola a historická kola a koloběžky. Kroužení bude ukončeno v neděli 1.7. v 10.00 hodin. Více na www.
rozhoupej.cz
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Pilates
Cvičení k posílení hlubokých stabilizačních
svalů, prevenci bolestí zad a tvarování postavy
v prostorech STUDIOBART.
Termín: středa 18.00 – 19.00 hodin. S sebou:
podložka, ručník. Vstup: 60 Kč. Info: Jana Šparlinková, tel.: 777 087 220.

Těšíme se na Vás Markéta Skalická a tým
instruktorů

Příměstský tábor s atletikou pro
děti
O prázdninách 2018 pořádáme 5. 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 při tom mnoho zábavy. Mimo atletického
programu budou pro děti připraveny i různé
výlety a návštěva aquaparku. Atletický tábor
proběhne v termínech: 9.7. - 13. 7., 16. 7. - 20.
7., 6. 8. – 10. 8., 13. 8. – 17. 8., 20. 8. – 24. 8.
Pro starší děti je v termínu 30.7. - 3. 8. připraven tréninkový kemp s náročnějším atletickým
programem. NOVINKOU je atleticko-fotbalový
kemp, který se uskuteční v termínu od 6. 8. –
10. 8. 2018 a POHYBOVÝ KEMP PRO MLADŠÍ
DĚTI, který se uskuteční v termínu od 9. 7. –
13. 7. 2018. Cena za dítě je 1 700 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!
www.ustinadorlici.cz
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Den
Datum
Ranní plavání
Plavání pro veřejnost
Pá
1.6.
5:30 – 7:55
14:00 – 21:00
So
2.6.
9:00 – 21:00
Ne
3.6.
8:00 – 20:00
Po
4.6.
S A N I T Á R N Í D E N
Út
5.6.
5:30 – 7:55
13:30 – 19:00
St
6.6.
16:30 – 21:00
Čt
7.6.
5:30 – 7:55
14:00 – 21:00
Pá
8.6.
5:30 – 7:55
14:00 – 18:00
So
9.6.
9:00 – 21:00
Ne
10.6.
8:00 – 20:00
Po
11.6.
13:30 – 21:00
Út
12.6.
5:30 – 7:55
13:30 – 19:00
St
13.6.
15:00 – 21:00
Čt
14.6.
5:30 – 7:55
14:00 – 21:00
Pá
15.6.
5:30 – 7:55
14:00 – 21:00
So
16.6.
9:00 – 21:00
Ne
17.6.
8:00 – 20:00
Po
18.6.
13:30 – 21:00
Út
19.6.
5:30 – 7:55
13:30 – 19:00
St
20.6.
15:00 – 21:00
Čt
21.6.
5:30 – 7:55
14:00 – 21:00
Pá
22.6.
5:30 – 7:55
14:00 – 21:00
So
23.6.
9:00 – 21:00
Ne
24.6.
8:00 – 20:00
Po
25.6.
13:30 – 21:00
Út
26.6.
5:30 – 7:55
13:30 – 19:00
St
27.6.
15:00 – 21:00
Čt
28.6.
5:30 – 7:55
14:00 – 21:00
Pá
29.6.
5:30 – 7:55
12:30 – 21:00
Od 30.6.2018 bude probíhat dvouměsíční odstávka Krytého plaveckého bazénu.
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, SO a NE v čase pro veřejnost, ÚT 17:00 h., ST 17:00 h, ČT 15:00 h., PÁ 15:00 h.
Út a Čt 16:00 - 19:00 h. vyhrazena 1 plavecká dráha pro plavecký oddíl.
Út 17:00 – 19:00 h., Čt 15:00 - 18:00 h. vyhrazena 1 plavecká dráha pro plavecký kurz DELFÍN.
Ne 9:00 – 11:00 h. vyhrazena 1 plavecká dráha pro Monoploutev
AQUA AEROBIK každé Út 20:00 – 21:00 h.
PLAVÁNÍ PRO TĚHOTNÉ každou St 13:30 – 15:00 h. (kromě 6.6.),
účast hlaste na tel. čísle porodnice: 465 710 243.
Nabízíme kurzy plavání kojenců a batolat,
tel. číslo: 775 858 670 a kurzy plavání dětí s rodiči, tel. číslo: 777 673 357
KONDIČNÍ PLAVÁNÍ S TRENÉRKOU každé ÚT od 19:00 – 20:00 h.

V Dlouhé Třebové se bude opět sportovat
Tělovýchovná jednota Dlouhá Třebová, z.s. připravuje na
sobotu 16. června již 2. ročník akce Sportovní den s Tělovýchovnou jednotou Dlouhá Třebová, který je určen pro sportovní nadšence všech věkových kategorií a to od nejmenších
dětí až po seniory. Tato akce byla zařazena do projektu České
unie sportu „ČUS Sportuj s námi !“
Během dne si každý může vybrat z několika sportovních disciplín. Dopoledne budou probíhat atletické závody ve víceboji
nejen pro děti, běh pro úplně nejmladší sportovce, současně
bude možné vyrazit na turistický pochod z Dlouhé Třebové
na Andrlův chlum a zpět. V dopoledních hodinách budou
také zahájeny současně volejbalový turnaj a nohejbalový
turnaj. V odpoledních hodinách jsou opět plánovány přespolní běhy od dětských kategorií až po hlavní závod pro
dospělé z Dlouhé Třebové na Andrlův chlum a zpět v délce
12 km vedený po stejné trase jako turistický pochod. Zakončení celé akce je připravováno na večer, kdy bude probíhat
slavnostní vyhlášení výsledků jednotlivých disciplín doplněné
o vystoupení žen, mladších žákyň a oddílu gymnastiky Tělovýchovné jednoty Dlouhá Třebová. Kromě sportu bude pro
děti připraven také doprovodný program, např. malování
na obličej. Po celý den bude k dispozici také občerstvení i
hudba. Akce bude probíhat v areálu Staré hřiště a na novém
víceúčelovém hřišti v Dlouhé Třebové.
Stačí si tedy vybrat disciplínu, včas se přihlásit a pak už jen
zbývá přidat ještě trošku toho sportovního nadšení a dobrou náladu. A pokud sportovat nechcete nebo nemůžete,
přijďte alespoň sportovce povzbudit. Kompletní informace
naleznete na webových stránkách akce
https://sportujstjdlouhatrebova.webnode.cz/

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

Centrum RIO

Aquapark (provozní doba)
Sezóna bude zahájena 22. 6. 2018
Pondělí – pátek
9:00 – 20:00
Sobota – neděle
9:00 – 20:00
www.bazenusti.cz nebo se informujte na: 734 353 475, 465 524 254
Skatepark (provozní doba)
Pondělí – pátek
14:00 – 19:00
Sobota – neděle
13:00 – 19:00
www.bazenusti.cz nebo se informujte na: info@skateparkustinadorlici.cz nebo tel.: 731 473 409
Sauna (provozní doba)
ZKUŠEBNÍ LETNÍ PROVOZ OD 5. 6. 2018
ÚTERÝ
STŘEDA

14:00 – 18:00
18:00 – 22:00
14:00 – 22:00

ŽENY
SPOLEČNÁ
MUŽI

V Lukách 135
Ústí nad Orlicí
tel.: 774 673 365
www.bazenusti.cz

Hřiště pro všechny a minigolf (provozní doba)
OTEVÍRACÍ DOBA OD PO – NE 9:00 – 20:00 hod.
Rezervace a potřebné informace naleznete na: http://bazenusti.cz/cs/hriste/rezervacni-sytem/
Zimní stadion (letní provoz)
LETNÍ PROVOZ ZIMNÍHO STADIONU. Plocha zimního stadionu je pokryta
umělohmotným povrchem, který je vhodný k provozování IN-LINE hokeje
nebo BANDY hokeje, IN-LINE bruslení, Florbal.
Provoz této plochy bude probíhat až do konce měsíce října.
Upozorňujeme potencionální zájemce, aby si včas zajistili termíny pronájmu.
www.bazenusti.cz popřípadě více informací na tel.: 734 353 473
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Ústecké listy
Periodický tisk územně samosprávného celku
Místo vydání: Ústí nad Orlicí
Vydává: Město Ústí nad Orlicí
Sychrova 16, Ústí nad Orlicí,
IČO: 279 676
Redaktorka: Zuzana Pražáková
tel.: 465 514 313
e-mail: prazakova@muuo.cz
Tisk: Grantis, s.r.o., tel.: 465 525 741
Cena: Zdarma
Roznáší Česká pošta s.p.
Uzávěrka je každého 10. dne v měsíci
Číslo 6 / 2018 vychází 25. 5. 2018
Měsíčník pro občany města Ústí nad Orlicí.
MK ČR E100 39

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

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

Provozní doba
ČERVEN 2018

Inzerce
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POSILUJEME
VÝROBNÍ TÝM

ČISTÉ PROSTŘEDÍ S MODERNÍM ZÁZEMÍM.

6 / 2018

SMĚNNÝ PROVOZ V REŽIMU DVĚ DENNÍ,
DVĚ NOČNÍ A ČTYŘI DNY VOLNA.

Ozvěte se Báře Václavkové:

JISTÁ BUDOUCNOST V ČESKÉ
FARMACEUTICKÉ FIRMĚ Z DOLNÍ DOBROUČE.

vaclavkova@contipro.com

tel. 465 519 561
www.contipro.cz

www.ustinadorlici.cz

Inzerce

Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Všeobecnou zdravotní sestru
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www.ustinadorlici.cz

Inzerce

moneta.cz

Kuny teď výhodně na cestu k Jadranu.
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Teď máme pro Vaši dovolenou výhodný kurz chorvatské kuny
a až sedmi dalších měn. Navíc do 31. 8. zcela bez poplatků.

6 / 2018

www.ustinadorlici.cz

Inzerce
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• Urgentně sháním ke koupi rodinný domek v Ústí nad Orlicí. Tel.: 602 762 770
• Obec Orlické Podhůří se sídlem Dobrá Voda 4, 562 01 nabízí k prodeji pozemkové
parcely č. 150/1 o výměře 1134 m2 a 151/3 o výměře 86 m2 v k.ú. Dobrá Voda u Orlického
Podhůří k výstavbě rodinného domu.
Bližší informace na emailu: o.podhuri@seznam.cz, tel 465588119, 603701734

Jazyková škola Holmes English nabídka letních kurzů 2018
• Intenzivní kurz angličtiny A2/B1 (mírně pokročilý - vhodný pro studenty a veřejnost)  
Termín I. - 23. - 27.7.2018
Termín II. - 6. - 10.8.2018
• Intenzivní kurz angličtiny s rodilou mluvčí (vhodný pro středoškoláky + veřejnost - úroveň B1 - B2)
Termín I. - 30.7. - 3.8.2018
Termín II. - 13. - 17.8.2018
• Víkendový intenzivní kurz s rodilou mluvčí (vhodný pro středoškoláky + veřejnost - úroveň B1 - B2)
Termín I. - 18. - 19.8.2018
Termín II. - 25. - 26. 8.2018
• Anglický příměstský tábor (6 - 12 let)
Termín - 20. - 24.8. 2018
• Angličtina „Back to school“
27. - 31.8.2018 - rozpis dle ročníků na www.holmes-english.cz
Zopakujeme a procvičíme s dětmi vše, aby se vrátily do školy a měly jistotu, že vše umí.
• Letní kurzy s jazyky - španělština, francouzština, italština, čínština
• Kurzy na míru - individuální, skupinové, firemní ... dle domluvy.
• Dále nabízíme: Jednoletý kurz anglického jazyka (pomaturitní studium) 2018/19)
• Jazykové kurzy rok 2018/19 - angličtina, němčina, ruština, španělština, francouzština,
italština, čínština, čeština pro cizince

Stavební firma
zaměřená na
rekonstrukce domů,
bytů a další
stavební činnosti.

Více informací na: www.holmes-english.cz nebo tel. 737 744975
Těšíme se na Vás. Tým Holmes
6 / 2018

www.ustinadorlici.cz
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Inzerce
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www.ustinadorlici.cz

Anotace účinkujících na akci Město v pohybu 2018

Úterý 5. června
VOXEL a POKÁČ
Václav Lebeda, vystupující pod uměleckým
jménem Voxel, je český je folkpopový zpěvák a písničkář. V březnu 2013 byl vyhlášen
jako objev roku na hudebních cenách Óčka.
Na podzim téhož roku se v Českém slavíkovi
Mattoni umístil na 2. místě v kategorii Hvězda internetu. V květnu 2014 vydal debutové
album All Boom!. V rámci cen Český slavík
Mattoni 2014 vyhrál opět kategorii Hvězda
internetu a získal nominaci i v kategorii objev
roku. V kategorii objev roku byl nominován
i na cenách objev Anděl 2014. V roce 2015
vydal své druhé album Motýlí efekt.
Jan Pokorný alias Pokáč, IT specialista a folkpopový písničkář byl v anketě Český slavík
2017 nominován v kategorii Objev roku. Své
debutové album Vlasy vydal v roce 2017, již
v roce 2009 vydal své první demo nahrávky
pod názvem Pekáč. Další demo pak vzniklo v roce 2011 pod názvem Pokák. Tehdy si
jej vybral za textaře právě začínající zpěvák
Voxel, s nímž i vytvořil duo. Velmi úspěšnou
se na internetu stala jejich skladba Zejtra je
taky den (2013). Mezi největší „pecky“ Pokáče z poslední doby patří bezesporu písnička
Mám doma kočku… Byl mezi nominovanými
na cenu Anděl 2017 v kategorii Objev roku.
https://www.youtube.com/watch?v=DQJVkEMs6Rk https://www.youtube.com/watch?v=XZOwx9glvGE https://www.youtube.
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com/watch?v=p3y4XQ4B4Vw
MIRAI – jedna z mladých kapel naší hudební scény, která si z posledního předávání cen
Český slavík odnesla rovnou tři - v kategorii
Objev roku a za píseň Když nemůžeš, tak přidej, která byla oceněna v kategoriích Nejstreamovanější česká skladba a Nejoblíbenější
píseň posluchačů rádia Impuls. Získala také
Anděla 2017 v kategorii Objev roku.
https://www.youtube.com/watch?v=7De-UU9qB9Q
Středa 6. června
FRANTIŠEK UHLÍŘ & Jazzové mládí - ústecký
rodák a proslulý jazzový kontrabasista už tradičně ve svém „jazzování“ představí zajímavou partu muzikantů. Letošní koncert může
mít podtext „František Uhlíř & Jazzové mládí.
S renomovaným muzikantem totiž vystoupí sestry Bartovy: zpěvačka Martina Barta
(nar. 1988) a pianistka Kristina Barta (nar.
1987), o rytmiku se pak postará bubeník Marek Urbánek (nar. 1992).
PETER LIPA BAND (SK) – legenda československé jazzové a bluesové scény, velice osobitý
a vynikající zpěvák. Jeho nejsilnějším hudebním
zážitkem byl duet s Bobbym McFerinem, k němuž ho vyzval sám „maestro“ v závěru svého
koncertu v Bratislavě v roce 1986.
https://www.youtube.com/watch?v=WJmo5eeekps
Čtvrtek 7. června
JANEK LEDECKÝ & BAND - výrazná osobnost
naší hudební scény. Do povědomí posluchačů vstoupil Janek Ledecký už před revolucí
jako frontman kapely Žentour, v roce 1992
se vydal na sólovou dráhu. Může se pochlubit bohatou diskografií, je autorem několika
muzikálů.
https://www.youtube.com/watch?v=QddNl3vUmAY
BARBORA POLÁKOVÁ s kapelou – česká herečka a zpěvačka známá z řady divadelních,
filmových i televizních rolí, která se výrazně
prosazuje i na poli hudebním. Na konci roku
2015 vydala své první album, kterému vyšel
i singl „Nafrněná“ s klipem. Tento singl byl

oceněn na výročních cenách Anděl 2015 jako
Skladba roku, Barbora Poláková byla navíc
oceněna i jako Objev roku. Z chystaného druhého alba vznikl i originálně pojatý videoklip
na baladu Po válce, oceněný Andělem 2017.
https://www.youtube.com/watch?v=o7auqhgjgig https://www.youtube.
com/watch?v=LGagdrLvhjM
Pátek 8. června
BLUESBERRY – bluesová kapela založená
v roce 1971 zpěvákem, harmonikářem, kytaristou a skladatelem Petarem Introvičem,
který je jejím lídrem dodnes. Introvič patří
k osobnostem, které vyrostly z hudebního
podhoubí pražské Hanspaulky. Bluesberry
hrají nejen skladby světových mistrů, ale
i průřez svého více než pětačtyřicetiletého
repertoáru.
LIMETAL – česká hudební skupina, hrající
hard rock a heavy metal. Na podzim roku
2015 ji založili čtyři bývalí členové legendární české hardrockové skupiny Citron. V roce
2016 vydali album Pravdu ukáže čas, loni pak
album Limetal. Na turné Limetalu v závěru
loňského roku doplnila v kapele čtveřici zkušených rockových „pardálů“ nová česká bubenická hvězda Veronika Lukešová.
https://www.youtube.com/watch?v=0mWkBF9EBRE
Sobota 9. června
LOJZO (SK) a PATROLA ŠLAPETO – slovenská
legenda „pouličního teplákového folku všedního dne“ (Lidový Orchestr Jednoduché Zábavy Obyvatelstva), která proslula osobitým
pojetím textů, hudby i pódiové prezentace
a nadchla posluchače doslova v celém Československu. Lojzo vystoupí v roce 100. výročí
vzniku Československa společně s populární
českou kapelou Patrola Šlapeto.
https://www.youtube.com/watch?v=k8_IJJL40F8
htt p s : / / w w w.y o u t u b e . co m / w a tch?v=L90ODQ24fvU
SMOKIE FOREVER – revival legendární britské kapely Smokie, hrající s velkou interpretační věrností její největší hity: Living Next
Door to Alice, Needles and Pins, Lay Back in
the Arms of Someone, Don´t Play Your Rock´n´Roll to Me, Mexican Girl, Stumblin´In
a další….
https://www.youtube.com/watch?v=XPquVaxPxe0
THE LED FARMERS (IRL) - irská indiefolková
kapela The Led Farmers má za sebou řadu
úspěchů. Koncertuje po celé Evropě, pravidelně také v USA, v rodném Irsku se stává
jednou z nejoblíbenějších. Může se pochlubit
dvěma vítězstvími v soutěži All Ireland Music.
Svým nezvyklým pojetím irské folkové klasiky
zaujala širokou škálu posluchačů.
https://www.youtube.com/watch?v=YapD_3R7TOQ
www.ustinadorlici.cz
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Pondělí 4. června
BLACK BAND ZUŠ & JOSEF LAUFER – jeden
z nejlepších mládežnických swingových orchestrů v rámci republiky působící pod taktovkou Lindy Gregarové si ke svému koncertu
pozval nestárnoucího matadora naší populární hudby. Spojení skvěle hrajícího mladého
orchestru s charizmatickým „showmanem“
slibuje jedinečný zážitek…
ANNA K. s kapelou – stálice naší hudební scény, jedna z nejvýraznějších českých zpěvaček,
nositelka řady ocenění s bohatou diskografií
a mnoha hity…
https://www.youtube.com/watch?v=tHwMI8vHqm0

Město Ústí nad Orlicí Vás zve na městskou slavnost

4.

9. 6. 2018
týden dobré pohody

PONDĚLÍ 4. ČERVNA

ČTVRTEK 7. ČERVNA

DOPROVODNÉ AKCE

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ
15.30 Čtyřlístek ZUŠ
16.15 Písnička a Zlatý klíček ZŠ Komenského
17.00 ZŠ Libchavy
18.00 Dechový orchestr Ústí nad Orlicí
19.15 BLACK BAND ZUŠ & JOSEF LAUFER
21.00 ANNA K. S KAPELOU

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ
10.00 – 14.30 Umprumka na rynku
15.30 Stacionář
16.00 Taneční obor ZUŠ
16.45 Vyhlášení sportovních soutěží 1. – 3. den
17.15 Generace
19.00 JANEK LEDECKÝ & Band
21.00 BARBORA POLÁKOVÁ s kapelou

2. 6. || 07.00 Orlickým podhůřím (42. ročník)
restaurace U Malinů
2. 6. || 09.00 Bikemarathon (10. ročník)
Letiště Ústí nad Orlicí
2. 6. || 09.00 Dětský den s RC Srdíčko
Letiště Ústí nad Orlicí
2. 6. || 14.00 Cože, ale jak …? Provaznictví (výstava v muzeu)
3. 6. || 13.00 Dětský den v pivovaru (vystoupení žáků ZUŠ)
Měšťanský pivovar Hylváty
5. 6. || 17.00 Steklík a hosté: 80 (vernisáž výstavy)
Malá scéna (do 29. 6.)
6. 6. || 8.00 Kaktusy (prodejní výstava)
Kulturní dům (6. - 8. 6., do 18.00)
6. 6. || 15.00, 16.00 a 17.00 Meditační kaple sv. Jana Pavla II.
park u kostela Nanebevzetí Panny Marie
prohlídky s komentářem
6. 6. || 15.00, 16.00 a 17.00 J. Kocian a Cecilská hud. jedn.
kůr kostela Nanebevzetí Panny Marie
7. 6. || 15.00 Dětský den outdoorových aktivit (areál Cakle)
7. 6. || 15.00 Výtvarné dílničky pro děti (Mírové náměstí)
7. 6. || 17.00 Umprumka vystavuje (vernisáž výstavy)
Galerie pod radnicí (do 29. 6.)
9. 6. || 9.00 Den otevřených dveří
Městská knihovna (do 16.00)
9. 6. || 12.30 70. výročí FK Kerhartice (hřiště Kerhartice)
fotbalová utkání, ocenění, občerstvení
9. 6. || 14.00 Šedous Band (40 let skupiny)
zahradní restaurace U Kačera, Kerhartice
9. 6. || 14.00 Na kole za lidovou architekturou
poznávací jízda do okolí města (sraz u muzea)
9. 6. || 15.00 Výtvarné dílničky pro děti (Mírové náměstí)
10. 6. || 9.00 Studánkový výstup (na Andrlův chlum)
start: PVT, Lázeňská ul.
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SPORTOVNÍ PROGRAM
13.00 Vybíjená (ZŠ 4. a 5. třídy) || volej. kurty TJ Sokol UO
13.00 Bowling (ZŠ 6. – 7. třídy) || Sportcentrum Radava
14.00 Bowling (ZŠ 8. – 9. třídy) || Sportcentrum Radava
14.00 Beach volejbal (SŠ) || volej. kurty TJ Sokol Hylváty

SPORTOVNÍ PROGRAM
09.00 Nohejbal trojic (SŠ – chlapci) || tělocvična SŠA Dukla
09.00 Běžecké štafety (ZŠ) || atlet. stadion TJ Jiskra UO
13.00 Streetbal (ZŠ a SŠ) || hřiště SŠUP
13.30 Florbal (ZŠ 6. – 7. třídy) || tělocvična ZŠ Libchavy

ÚTERÝ 5. ČERVNA

PÁTEK 8. ČERVNA

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ
15.30 ZŠ Kerhartice
16.15 Rock&rolloví žáci Mirka Němce ZUŠ
17.00 ZŠ Bratří Čapků
17.45 Alou Vivat
19.00 VOXEL a POKÁČ
21.00 MIRAI

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ
15.30 Stopangin
16.30 ReGen
17.30 HAK Band (PL)
18.30 �e Kredenc
20.00 BLUESBERRY
21.45 LIMETAL
23.30 Zupper

SPORTOVNÍ PROGRAM
09.00 Florbal (SŠ) || tělocvična SŠA Dukla
09.00 Vybíjená (ZŠ 6. třídy) || volej. kurty TJ Sokol UO
14.00 Přehazovaná (ZŠ) || tělocvična ZŠ Bratří Čapků
14.00 Bowling (SŠ) || Sportcentrum Radava
14.00 FIT RODINA - zábavné odpoledne pro děti a rodiče
fotbalový stadion za tenisovými kurty (u plovárny)
16.00 Nohejbalový turnaj (veřejnost) || volej. kurty TJ Sokol UO

SPORTOVNÍ PROGRAM
09.00 Fotbalový turnaj (ml. žáci) || fotbal. hřiště TJ Sokol UO
09.00 Šplh (ZŠ) || tělocvična ZŠ Třebovská
15.00 Beach volejbal (veřejnost) || volej. kurty TJ Sokol Hylváty
16.30 Sokolové cvičí a soutěží o šampiona ve šplhu
hřiště u Sokolovny (Gymnázium UO)

STŘEDA 6. ČERVNA

SOBOTA 9. ČERVNA

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ
15.30 ZŠ Speciální
16.15 Zumba
17.00 Flow
17.45 Madam
18.30 FRANTIŠEK UHLÍŘ & Jazzové mládí
21.00 PETER LIPA BAND (SK)

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ
14.30 Vyhlášení sportovních soutěží 4. – 5. den
15.15 GRI – GRI
16.15 PONNY EXPRES
17.15 Lojzo (SK) a Patrola Šlapeto
20.15 SMOKIE FOREVER
21.45 THE LED FARMERS (IRL)
23.00 OHŇOSTROJ

SPORTOVNÍ PROGRAM
09.00 Stolní tenis (SŠ) || tělocvična SŠA Dukla
09.00 Sportovní hry MŠ || atletický stadion TJ Jiskra UO
09.00 Florbal (ZŠ 3. - 5. třÍdy) || tělocvična ZŠ Libchavy
09.00 Florbal (ZŠ 8. – 9. třídy) || tělocvična ZŠ Třebovská
14.00 Plavecké štafety (ZŠ) || Turnaj ve vodním pólu
krytý plavecký bazén
15.00 Tenisový turnaj dvojic || areál Tenisového klubu UO
16.00 Orientační běh pro veřejnost || start ve Wolkerově údolí
16.00 Volejbalový turnaj pro veřejnost || volej. kurty TJ Sokol UO

Moderátoři:
Jiří Zajíček, Petr Kulda, Jan Pokorný, Karel Pokorný
Zvuk, světla:
LAsound Production s.r.o.
Bohaté občerstvení na Mírovém náměstí
Hasičská hospoda
Skauti – opékání buřtů na Mírovém náměstí

VÝSTAVY:
Městská knihovna :
Podměstí, Knihovna, P.A.J.Z.L. (altán v zahradě u knihovny)
František Egerle (věž budovy knihovny)
Spolkla mě knihovna (prostory knihovny)
Jan Steklík (prostory knihovny)
Český červený kříž:
Mandala a automatická kresba (budova ČČK)
1. - 30. 6. || 08.00 – 15.00

Informace:
KLUBCENTRUM Ústí nad Orlicí:
Informace o programu: 606 684 449
Technické zabezpečení: 605 482 562
Turistické informační centrum: 465 514 271 (111)
Mediální partneři:
OIK TV s.r.o. || Český rozhlas Pardubice,
KAM po Česku || Regionální Deník || Rádio Černá Hora
Orlický.net || Radio Orlicko
Změna programu vyhrazena. Vstup zdarma!

KABELOVÁ TELEVIZE, s.r.o. || TEPVOS, spol. s r.o. || Rieter CZ, s.r.o. || Pavel HAUPT || A.B.V., spol. s r.o. || AVENA, s.r.o. || Meixner a Hanuš, a.s. || EKOLA České Libchavy, s.r.o. || EATON Elektrotechnika, s.r.o. || VERA, spol. s r.o.
Advantech B+B SmartWorx, s.r.o. || PIRELL, s.r.o. || MOLDEX METRIC, v.o.s. || Jindřich Schlesinger – GASTRO komplet || Pavel Pirkl, obchodní a úklidová ﬁrma || DÉMOS, spol. s r.o. || ACE Trade, spol. s r.o.
STAVONA, s.r.o. || UO TEX s.r.o. || HELP silnice-železnice, s.r.o. || M Projekt CZ, s.r.o. || KAMODY, s.r.o. || OHGS, s.r.o. || Forenta, s.r.o. || ZÁŘECKÝ BUS DOPRAVA, s.r.o. || Velebný a FAM, s.r.o. || PROPLAST, spol. s r.o. || AGROSTAV, a.s.
Petr Šťastný || PIPEX, s.r.o. || UO. Sport, s.r.o. || Geodézie ÚnO, s.r.o. || OG So�, s.r.o. || BKN, spol. s r.o. || SEFIR, s.r.o. || KOKULA, s.r.o. || blue pear, s.r.o. || MAPO projekt, s.r.o. || Schaltag CZ s.r.o. || MASOEKO s.r.o. || Stavorecykla, s.r.o.
KAJA UNO s.r.o. || VÚB a.s. || Mačka a Novotná, advokátní kancelář || HEITECO CZ s.r.o. || Grantis, spol. s r.o. || ČČK Ústí nad Orlicí || Sahm s.r.o.
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