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Demoliční práce v areálu Perly jsou před dokončením 
Vážení spoluobčané, demoliční práce výrob-
ních hal bývalé Perly jsou téměř ukončeny. 
Podle předpokladu budou v dubnu a první 
polovině května probíhat dokončovací práce. 
Jedná se o začištění obvodových zdí, odve-
dení dešťových vod do kanalizace, úpravu 
pláně a oplocení celého areálu. S uvedenou 
činností bude souviset i úprava plochy, která 
bude opětovně poskytnuta k bezplatnému 
parkování. Stane se tak nejpozději začátkem 
června s tím, že provizorní parkoviště bude pří-
stupné pouze z ulice 17. listopadu. Důvodem 
je zahájení rekonstrukce stávající kanalizace ve 
Špindlerově ulici a výstavba nové kanalizační 
stoky a vodovodu pro území Perly. Jedná se 
o první etapu výstavby technické infrastruk-
tury (rozvody splaškové a dešťové kanalizace, 
vodovodu, elektrické energie, plynovodu, 
veřejného osvětlení a kabelové televize). Rea-
lizace páteřních rozvodů celého území je roz-
dělena do čtyř etap v návaznosti na následnou 
výstavbu, zejména DDM a ateliérů umělecko-
průmyslové školy. Kromě města Ústí nad Orlicí 
se na stavbě bude podílet také městská spo-
lečnost Tepvos a ČEZ Distribuce. Investice do 
technické infrastruktury je základní a nezbyt-
nou podmínkou dalšího rozvoje daného území.  
Demoliční práce Perly probíhaly podle sta-
noveného postupu a harmonogramu. Doda-
vatelská firma prokázala vysokou odbornou 
způsobilost a schopnost komunikace nejen 
s městem jako investorem, ale i s vlastníky 

sousedních nemovitostí. Tato skutečnost se 
pozitivně projevila při řešení neočekávaných 
situací, které mohly mít negativní dopad na 
budovy nacházející se v bezprostřední blízkosti 
bouraných objektů. Všem, demolicí dotčeným 
sousedům, děkuji za toleranci a vstřícnost, 
zejména pak vlastníkům domů čp. 58, 617, 
1567 a 411.    
Z důvodu demolice podzemní uhelny byly 
bourací práce prováděny také v bezprostřední 
blízkosti administrativní budovy a díky tomu 
byly obnaženy původní základy přístavby prů-
jezdu z Lochmanovy ulice. Tato skutečnost 
urychlila rozhodnutí města rozšířit demo-
lici právě o uvedenou část administrativní 
budovy. Jedná se o dvoupodlažní přístavbu 
se samostatnou střešní konstrukcí. Demolice 
je samozřejmě v souladu s regulačním plánem, 
prezentovanými záměry města a demolič-
ním výměrem. Právě ubouráním přístavby 
se otevře bývalý areál Perly do Lochmanovy 
ulice a umožní budoucí komunikační propo-
jení nového prostoru. Vlastní práce budou 
probíhat v dubnu a částečně omezí dopravu 
v Lochmanově ulici, na které bude instalo-
váno přechodné dopravní značení. Po dobu 
demolice bude provoz sjednocen do jednoho 
jízdního pruhu a chodník přilehlý k administ-
rativní budově bude uzavřen. Vstup do pro-
dejny a pobočky pojišťovny bude samozřejmě 
z chodníku umožněn.

Vážení spoluobčané, tolik základní a aktuální 
informace k Perle. Jsem si vědom, že probí-
hající demoliční práce přinesly našemu městu 
zátěž a omezení. Stejnou zátěž a omezení při-
nese další stavební činnost ve městě, která 
souvisí s postupnou obnovou páteřních sítí 
kanalizace, vody, elektrické energie a plynu. 
Investorem těchto akcí není město, ale vlast-
níci technické infrastruktury. Ekonomice se 
obecně daří a snahou všech je realizovat 
odložené investiční záměry. V samotném 
centru města nás v letošním roce čeká, kromě 
kanalizace a vodovodu v ul. Kostelní, která 
je již před dokončením, obnova kanalizace 
a rozvodů elektrické energie v Husově ulici 
a výměna vodovodu a plynovodu v části Míro-
vého náměstí a v ulici Barcalově. Bude obno-
ven povrch komunikace ve Velkých Hamrech 
a dokončeny rekonstrukce ulice Havlíčkova, 
Černá a Příkopy. S ohledem na svolané koor-
dinační jednání všech investorů, připravu-
jeme do květnových Ústeckých listů informa-
tivní přehled plánovaných akcí souvisejících 
s obnovou technické infrastruktury. Stavební 
činnost spojená s modernizací páteřních sítí 
přináší vždy dopravní omezení a komplikace. 
Zároveň zvyšuje zátěž na občany žijící v dané 
lokalitě. Bez Vašeho pochopení a tolerance se 
město neobejde, a za to Vám předem děkuji.

Petr Hájek
starosta města

Ukliďme Česko
Město Ústí nad Orlicí se již počtvrté přidá 
k celonárodní akci Ukliďme Česko. 
Sraz účastníků je v sobotu 14. 4. 2018 v 9:00 
v prostoru Kociánky. Na akci si, prosím vez-
měte odolnou obuv, vhodný oděv a dob-
rou náladu. Nářadí, pracovní rukavice, pytle 
a drobné občerstvení bude pro účastníky zajiš-
těno. Předpokládáme uklidit: např. Hylváty – 
černou skládku v parku a okolí Andělova, ulice 
Špindlerovu, Letohradskou a další místa.

Kocianovo Ústí 2018
Prolog hudebního festivalu Kocianovo Ústí 
2018 se uskuteční 26.4. od 19.30 hod. v kos-
tele Nanebevzetí Panny Marie. Představí se 
jedna z legend pestré historie KHS – houslista 
Stefan Milenkovich, který se jako sedmiletý 
stal v roce 1984 jejím absolutním vítězem. 
Hostem koncertu je houslový virtuos Pavel 
Šporcl.

Upozornění Správy lesů MěÚ
Správa lesů města Ústí nad Orlicí upozor-
ňuje, že z organizačních důvodů je v letošním 
roce přerušeno zadávání samovýroby. V pří-
padě obnovení zadávání samovýroby Vás 
budeme opět informovat v Ústeckých listech 
a na webových stránkách města. Na podané 
žádosti v současné době nebude brán zřetel.
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Výběrové řízení na prodej 
pozemku

MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ VYHLAŠUJE VÝBĚ-
ROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ LUKRATIVNÍHO 
POZEMKU 
v těsné blízkosti silnice č. 14 o celkové výměře 
44 360 m2 za účelem výstavby v souladu 
s územním plánem – lehký průmysl.
Jedná se o prodej p.p.č. 291/34, p.p.č. 
291/35, p.p.č. 291/36, p.p.č. 291/37, p.p.č. 
291/38, p.p.č. 680 a části p.p.č. 542 v k.ú. 
Hylváty, v obci Ústí nad Orlicí
Prodej výše uvedených pozemků jako celku 
o celkové výměře 44 360 m2 bude uskuteč-
něn za účelem výstavby v souladu s územním 
plánem - lehký průmysl - a budoucí vlastník 
bude mít za povinnost vybudovat na pozem-
cích záměr uvedený ve své nabídce za součas-
ného dodržení veškerých podmínek stanove-
ných Městem Ústí nad Orlicí a nabídnutých 
budoucím vlastníkem v předložené nabídce. 
MINIMÁLNÍ KUPNÍ CENA JE STANOVENA NA 
3.435.275 Kč.
Bližší informace o podmínkách prodeje jsou 
zveřejněny na webových stránkách Města Ústí 
nad Orlicí www.ustinadorlici.cz v sekci ÚŘAD 
– Majetkoprávní záležitosti. 
Kontaktní údaje: Město Ústí nad Orlicí – 
majetkoprávní odbor, mpo@muuo.cz, 
tel. 777 736 318.

Mladí hasiči SDH Černovír na exkurzi v Polsku

V sobotu 3. 3. 2018 se mladí hasiči SDH Čer-
novír zúčastnili exkurze v partnerském městě 
Bystrzyca Kłodzka v Polsku. Jejich cílem 
byla Jednostka Ratowniczo Gaśnicza, kde se 
v roce 2017 nově otevřelo výukové centrum 
pro děti v rámci programu „Vzdělávání pro bez-
pečnost“, jehož hlavním cílem je seznámit děti 
s nebezpečnými jevy, které na ně v domác-
nosti čekají a naučit je, jak se v dané situaci 
zachovat.
První část exkurze proběhla na stanici profesi-
onálních hasičů (PSP Bystrzyca Kłodzka), kde 
byla mladým hasičům předvedena technika, 
vybavení a zázemí. Druhá část proběhla právě 
ve výukovém centru, kde 
byly děti seznámeny s prvky 
první pomoci, značkami pro 
požární evakuační plány, hasi-
cími přístroji atd.. Největším 
zážitkem byla jistě simulace 
požáru v bytě, následná eva-
kuace a přivolání pomoci. 
Vše děti absolvovaly v hasič-
ských uniformách a přilbách. 
Do detailu byly poučeny, jak 
se v zakouřené místnosti cho-
vat. I přesto, když kouř zaplnil 

celou místnost, byl v jejich tvářích znát strach, 
zda tuto situaci zvládnou.
Třetí částí exkurze byla návštěva Muzea Filu-
menistyczne, kde nevěřícně kroutily hlavou 
nad tím, kolik různých druhů zápalek, zapalo-
vačů v dávných dobách existovalo.
Během celého programu se o mladé hasiče 
staral OSP Stary Waliszów, družební sbor SDH 
Černovír.
Tímto bychom chtěli poděkovat Městu Ústí 
nad Orlicí, za jehož podpory tato akce pro-
běhla. 

Za SDH Černovír Zuzana Mačátová

Z našich škol

Zápisy dětí do 1. tříd ústeckých 
ZŠ pro školní rok 2018/2019

Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 
1332
Zápis dětí do 1. třídy ZŠ Bratří Čapků se usku-
teční v pátek 27.4. od 14.00 do 17.00 hodin 
a v sobotu 28.4. od 9.00 do 12.00 hodin. 

Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11
Zápis dětí do 1. třídy ZŠ Komenského se usku-
teční v úterý 24. dubna od 14.00 – 17.00 
hodin a ve středu 25. dubna od 14.00 – 17.00 
hodin.

Základní škola Ústí nad Orlicí, Třebovská 147
Zápis dětí do 1. třídy ZŠ Třebovská se uskuteční 
v úterý 24. dubna od 14.00 – 17.00 hodin a ve 
středu 25. dubna od 14.00 – 17.00 hodin.

Zápisy dětí do ústeckých MŠ pro školní rok 2018/2019

Zápis do ústeckých mateřských škol na školní 
rok 2018 / 2019 se uskuteční 
VE STŘEDU 2. KVĚTNA 2018. 
MŠ Klubíčko, MŠ Na Výsluní, MŠ u skřítka 
Jasánka
od 9.00 do 16.00 hodin
MŠ Černovír, MŠ Kerhartice, MŠ Knapovec, 
MŠ Lentilka
od 14.00 do 16.00 hodin
MŠ Pod Lesem – zápis v budově ZŠ Třebovská
od 14.30 do 17.00 hodin

Rodiče, kteří mají zájem v uvedeném školním 
roce o umístění svého dítěte v mateřské škole, 
přijdou v tomto termínu k zápisu. Z důvodu 
uzákoněné povinné předškolní docházky 
(viz novela školského zákona č. 178/2016 Sb. 

§ 34), musí přijít k zápisu rodiče těch dětí, 
které dosáhnou od 1.9. 2017 do 31.8. 2018 
pátého roku věku a které ještě nenavštěvují 
žádnou mateřskou školu.

S sebou přineste rodný list dítěte, občanský 
průkaz a vyplněnou žádost k zápisu (při-
hlášku), která je součástí přijímacího řízení 
(zde je nutné lékařské potvrzení).

Formulář přihlášky si vyzvedněte od 1.4. 
v příslušné mateřské škole, nebo ji vytiskněte 
z webových stránek školy. Pro další informace 
kontaktujte ředitelku mateřské školy.

pokračování na str. 3
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Základní škola Ústí nad Orlicí, Školní 75
Zápis dětí do 1. třídy ZŠ Ústí nad Orlicí, Školní 
se uskuteční v úterý dne 10. dubna 2018 
v době od 14.00 -17.00 hodin.

Doklady nutné k zápisu dítěte:
- žádost o přijetí k vzdělávání dítěte (dostane 
rodič v MŠ nebo na stránkách školy)
- občanský průkaz zákonného zástupce
- rodný list zapisovaného dítěte

Informace k případným odkladům
Na základě novely školského zákona a vyhlášky 
o základních školách upozorňujeme rodiče 
budoucích prvňáčků, kteří budou žádat 
o odklad nástupu svého dítěte do první třídy, 
že je nutné přinést sebou k zápisu již zprávu 
z pedagogicko-psychologické poradny včetně 
vyjádření dětského lékaře o doporučení 
odkladu pro zapisované dítě. Pokud zákonný 
zástupce v termínu zápisu tyto doklady nedo-
loží, nebude možné odklad vyřídit.

Konkurzy na ředitele/ředitelku 
MŠ a ZŠ v Ústí n.O. 

Město Ústí nad Orlicí vyhlásilo:
1) konkurz na obsazení funkce ředitele/ředi-
telky Mateřské školy Klubíčko Ústí nad Orlicí, 
Dělnická 67, 
2) konkurz na obsazení funkce ředitele/ředi-
telky Základní školy Ústí nad Orlicí, Školní 75
Podrobné informace a požadavky naleznete 
na elektronické úřední desce MěÚ, 
www.ustinadorlici.cz/images/uredni_
deska_2018/85_2018.pdf
www.ustinadorlici.cz/images/uredni_
deska_2018/86_2018.pdf
popř. na tel. 465 514 267, 465 514 219.

Mimoni v „Lentilce“

V naší mateřské škole se celý rok něco děje 
V únoru uspořádala MŠ LENTILKA v Kultur-
ním domě v ÚO „Maškarní karneval“. Děti si 
za doprovodu rodičů zatancovaly a zasoutěžily. 
Odpoledním programem je provázeli pohád-
koví Mimoni. 
V prosinci nás navštívil se zábavným progra-
mem „Čertík Jája“. Poprvé jsme do advent-
ního období zařadili zpívání u „Vánočního stro-
mečku“, po kterém následovalo občerstvení 
s podáváním dětského punče a vánočního 
cukroví. 
I na jaře nás čeká spousta akcí. V květnu 
besídky ke svátku maminek, dále pochod 
s rodiči na „Andrlák“ po „Stopách dinosaura“. 

Také proběhne tradiční škola v přírodě pro 
předškoláky na oblíbené chatě „Rampušák“ 
v Nové Vsi. 
V červnu se děti připravují na sportovní hry 
a fotbalový turnaj ve školce. Pojedeme na 
výlet za koníčky do hřebčína Karlen v Dlouhé 
Třebové. 
Na konci školního roku se budeme loučit 
s dětmi, které odchází do ZŠ.
Každý měsíc máme ve školce divadlo, chodíme 
s dětmi na koncerty, do sauny a na plavecký 
výcvik. Na akcích „Mami, tati - pojď si hrát!“ 
se chodí rodiče pobavit do tříd za svými dětmi.
Více se o naší Mateřské škole „LENTILKA“ 
dozvíte na www.mslentilka.mypage.cz.

Den otevřených dveří u Jasánka

Srdečně Vás zveme do Mateřské školky 
u skřítka Jasánka v Hylvátech ve čtvrtek 
26.4.2018 od 8.00 do 16.00 hodin. Přijďte si 
prohlédnout školku, pohrát si s dětmi nebo 
vyrobit si jarní dekoraci. Ptejte se nás na co 
chcete, rádi Vám dotazy zodpovíme. Přijďte, 
těšíme se na Vás.

Miroslava Horáková, ředitelka MŠ

Mateřská škola Černovír 

Velmi děkujeme paní Ivoně Hermanové 
(mamince z naší MŠ) za naučný a skvěle při-
pravený program pro děti na téma: Povolání, 
řemesla.

Děti a učitelky MŠ ÚO, Černovír 96

Velmi děkujeme rodině Poláčkových za umož-
nění prohlídky hospodářských zvířat dětem 
z naší MŠ.

Děti a učitelky MŠ ÚO, Černovír 96

Týden otevřených dveří
Ve dnech 23.4. – 27.4. vždy od 15.00 do 16.00 
hodin se v Mateřské škole Ústí nad Orlicí, 
Černovír 96 koná Týden otevřených dveří. 
Srdečně zveme všechny dospělé i děti.
Zároveň chceme pozvat všechny zájemce 
o umístění dítěte v naší MŠ k zápisu, který se 
uskuteční ve středu 2. května od 14.00 do 
16.00 hodin
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Karneval v MŠ Na Výsluní

V úterý 6. března byste děti a jejich učitelky 
hledali ve školce marně. Zato se po třídách pro-
háněli nejrůznější ještěři a dinosauři, Spider-
mani, Supermani, čarodějky a kouzelníci, tan-
čily zde něžné víly i krásné princezny, zkrátka 
- dopoledne patřilo karnevalovému reji, který 
byl kvůli chřipkové epidemii dokonce 2x odlo-
žen. Nakonec se však děti přece jenom dočkaly 
a užily si spoustu legrace, soutěží, tance a pís-
niček. Ani se jim nechtělo převlékat zpátky do 
civilních tepláčků a sukének. Už se tedy těšíme 
na další zajímavé zážitky, které pro nás připra-
vují naše paní učitelky. A bude to již brzo - ve 
středu 21. března přivítáme jaro se Zajíčkem 
Ušáčkem. Na programu projektového dne 
budou velikonoční tradice (například hledání 
obarvených vajíček) a nebude chybět ani 
pohádka v podání divadla „Úsměv“ s názvem 
„Jak malovali vajíčka“. Děti si odnesou kromě 
hezkých vzpomínek i drobný jarní dáreček .

Mateřská škola Klubíčko 

V úterý 10. dubna od 15.00 do 17.00 hodin 
Vás srdečně zveme na DEN OTEVŘENÝCH 
DVĚŘÍ. Kromě prohlídky naší školky se můžete 
těšit na ukázky výtvarných prací a výrobků 
našich dětí a ochutnávku výborných pomazá-
nek z naší kuchyně. 
Těšíme se na Vaši návštěvu. 

Kolektiv zaměstnanců MŠ Klubíčko

Mateřská škola Knapovec

Ve středu 18. dubna se přijďte v rámci DNE 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ podívat do naší mateř-
ské školy. Školka bude pro Vás otevřena od 
8.00 do 11.00 hodin a odpoledne od 14.30 
do 16.00 hodin. Jste srdečně zváni!

Školka nanečisto v MŠ ÚO 
Sokolská

Srdečně zveme všechny rodiče, kteří uvažují 
o zápisu svého dítěte do MŠ v Kerharticích, aby 
se s dětmi zúčastnili hravého odpoledne „na 
zkoušku“ pořádaného ve čtvrtek 19.4. 2018 od 
14.30 do 16.00 hodin. Účastníci odpoledne se 
budou moci seznámit s pedagogy, prostředím 
školky, jejím zaměřením a programem.
MŠ v Kerharticích se dlouhodobě snaží o vště-
pování zásad zdravého životního stylu a racio-
nálního stravování, vede děti k lásce k pohybu 
a k přírodnímu prostředí v okolí. Od letošního 
školního roku je MŠ zapojena v projektu „Sku-
tečně zdravá škola“ a v měsíci květnu bude 
v rámci této sítě žádat o udělení „Bronzového 
certifikátu“.

Na setkání se těší kolektiv učitelek

Čarodějnické odpoledne s MŠ 
Pod Lesem

Srdečně vás zveme na odpoledne čarodějnic-
kých her a úkolů, které se bude konat v úterý 
24. dubna od 16.00 hod. v parku u ZŠ Tře-
bovská Hylvátech. V případě nepříznivého 
počasí se akce uskuteční v prostorách ŠD ZŠ 
Třebovská, kde sídlíme po dobu rekonstrukce 
naší MŠ. Tematické masky a kostýmy vítány. 

Těšíme se na vás!

Den otevřených dveří 
v mateřské škole Na Výsluní

Zájemcům o předškolní vzdělávání v naší 
mateřské škole oznamujeme, že z důvodu 
probíhající rekonstrukce v budově školky 
neproběhne Den otevřených dveří v tradič-
ním rozsahu. 
Nabízíme vám možnost individuální konzul-
tace s prohlídkou tříd, můžete si také vyzved-
nout Žádost k předškolnímu vzdělávání, kte-
rou budete předkládat u zápisu dne 2. května 
2018. Návštěvu si dohodněte telefonicky na 
tel. 734876972 nebo piště na msnavysluni@
mail.cz Na shledanou ve školce Na Výsluní!

Základní škola Bratří Čapků 

Poznáváme svět s Edisonem
Letos na naši školu již počtvrté zavítali stážisté 
z různých zemí. Tentokrát z Turecka, Číny, Indo-
nésie, Brazílie, Tchaj-wanu, Ukrajiny, Ázerbá-
jdžánu a Ruska. Všichni si pro nás připravili 
prezentace o svých zemích. Mohli jsme se tak 
například dozvědět o jejich tradičním jídle, kul-
tuře nebo o populární hudbě. Přestože někteří 
z nás už vyprávění o nejedné zemi slyšeli, zjis-
tili jsme i něco nového. Skvěle jsme si procvi-
čili angličtinu. Měli jsme možnost se stážisty 
konverzovat, fotit se s nimi nebo jim pokládat 
různé otázky. Byli ubytováni v rodinách žáků 
školy. Projekt se nám líbil a doufáme, že bude 
v budoucnu pokračovat. 

Karolína Bucháčková (9.B)

Zápisy do prvních tříd
V pátek 27. 4. od 14 do 17h. a v sobotu 28. 4. 
od 9 do 12h. proběhnou na naší škole zápisy 
do 1. ročníků. Těšíme se na Vás a věříme, 
že společně strávený čas pro nás bude pří-
jemným setkáním před zahájením devítileté 
školní docházky. Pokud jste vybrali pro Vaše 
dítě právě naši školu, najdete více informací 
na www.zsbcuo.cz. Martin Falta

Stále se něco děje
I letošní duben bude pro děti 1. stupně zají-
mavý. Jako každoročně se uskuteční Den 
s hudbou a knihou. Děti stráví část dopole-
dne na besedě ve školní knihovně, následovat 
bude návštěva koncertu swingového orchestru 
Black Band v ZUŠ. Ke konci měsíce proběhne 
velká školní soutěž ve zpěvu DOREMI. Dále žáci 
zhlédnou tradiční představení ZUŠ Tančíme 
pro radost a festival krátkých filmů Jeden svět.

Jana Urbanová

Základní škola Komenského

Zápis žáků do prvního ročníku
Zápis dětí do 1. třídy na Základní škole Komen-
ského proběhne ve dnech 24. a 25. 4. 2018 
vždy od 14 do 17 hodin v budově Na Štěp-

nici. Rodiče k zápisu přinesou svůj občanský 
průkaz a rodný list dítěte. Žádost o přijetí 
a další informace jsou na www.uokome.cz, 
v oddíle „Rodiče“.
Ohlédnutí
Programy zaměřené na primární prevenci
Primární prevence je oblast, které věnujeme 
soustavnou pozornost. 
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Se žáky pracují kromě nás – pedagogů – i akre-
ditovaní lektoři, kteří se opakovaně po několik 
let vracejí s různými tématy, jako např. skrytá 
nebezpečí internetu, šikana, problematika 
kouření, ale i láska, přátelství a světová nábo-
ženství. Žáci 7. ročníků se navíc dozvěděli 
i mnoho zajímavého o svém „dospívajícím 
těle“, o hygieně a o změnách, které je budou 
v životě provázet.

Mgr. Iva Dvořáková, Mgr. Dana Špindlerová

Co nás čeká
Jarní koncert pěveckých sborů Zlatý klíček 
a Vox coloris
V úterý 17. dubna v 19,30 hod. vystoupí 
pěvecké sbory v sále ZUŠ v rámci koncert-
ního předplatného. Pečlivě se na vystoupení 
připravujeme, protože je to už 50 let, co se 
Zlatý klíček objevuje na ústecké scéně, a proto 
bychom si chtěli toto kulaté výročí připome-
nout. Pro společné vystoupení obou sborů při-
pravujeme provedení kantáty Bohuslava Mar-
tinů Otvírání studánek, ve kterém se představí 
recitátor, sólisté i orchestr. 
Těšíme se, že si nenecháte tento kulturní počin 
ujít. Mgr. Dana Špindlerová

Základní škola Třebovská 

Lyžařský výcvik 2018
V pondělí 12. února odjeli žáci 7. třídy spo-
lečně s několika staršími spolužáky z 8. a 9. 
třídy na šestidenní lyžařský výcvik, který je 
součástí vzdělávání žáků naší školy. Na sjez-
dovce v Janoušově se začátečníci naučili 
lyžovat tak, že na konci pobytu byli schopni 
projet slalomovou trať a pokročilí lyžaři se 
zdokonalili v lyžařské technice. Žáci, kteří měli 
zájem, mohli vyzkoušet i jízdu na snowboardu.

Instruktoři kurzu

Jarní setkání předškoláků
Dne 1. března 2018 se uskutečnilo další setkání 
předškoláků. Neslo se ve znamení blížícího se 
jara. Básničky a úryvky textů o jaru přečetli 
malým žáci z čtenářského klubu. Předškoláci 
na ně navázali činnostmi, kterými ukázali, že 
již mohou jít bez obav k dubnovému zápisu. 
Zdokonalili se v naslouchání, sebeobsluze, 
sebekontrole, v držení tužky při malování. 
Nácvik básničky a další hříčky s tematikou jara 
přispěly k poznání školního prostředí a nových 
kamarádů. Učitelky 1. stupně

Vítejte v Arménii
Dne 8. 3. 2018 do naší školy zavítala dobrovol-
nice ústecké Jednoty bratrské z Arménie, aby 
zde prezentovala svoji zemi. Při poutavé pre-
zentaci, která probíhala převážně v angličtině, 
nás seznámila s přírodním bohatstvím, tradi-
cemi a životem své vlasti. Měli jsme možnost 
si uvědomit, jaké poklady tato země ukrývá, 
jací lidé zde žijí a zbavili se zbytečných obav 
do této země vycestovat. Děkujeme.

Tým angličtinářů

Věda má budoucnost
Naše škola se v rámci fyziky aktivně zapojila 
do programu Věda má budoucnost. Program 
sponzorují firmy, jimž záleží na budoucích 
kvalifikovaných zaměstnancích, kterých je 
už v současné době nedostatek. Cílem pro-
gramu je zvýšení atraktivity přírodovědných 
a technických oborů pro žáky a ukázání jim smy-
slu jejich hlubšího studia.  Mgr. J. Morávková

Pozvánka do živé knihovny
Máte doma knihovnu? Takový ten kus 
nábytku, kde se práší na knihy? Pak by Vás 
mohlo zaujmout, že v hylvátské základní škole 
ve čtvrtek 5. 4. 2018 od 15 do 17 hodin jedna 
knihovna obživne. Zveme Vás na projektový 
den, kde budete díky dětem moci doslova 
vstoupit do devíti různých knih.

Žáci a učitelé ZŠ Třebovská

Festival vědy a techniky mládeže v Pardubic-
kém kraji
Ve dnech 8. a 9. března reprezentovala naši 
školu žákyně 9. ročníku Alena Kuťáková na 
přehlídce žákovských projektů Festivalu vědy 
a techniky mládeže v Pardubicích. Do kraj-
ského kola postoupila po úspěšném vystou-
pení na okresním kole v Lanškrouně, kde 
porotu zaujala svým neotřelým tématem. Ke 
svému zkoumání si vybrala plže rodu Achatina, 
jejichž sliz navrhla používat jako složku čistí-
cích přípravků na skla a zrcadla. Svůj projekt 
z oboru biologie pojmenovala Leštíme slizem. 

Mgr. Eva Svatošová

Mám chytré tělo
V pátek 9.3. 2018 ožila tělocvična naší školy 
netradičním programem. Žáci 3. – 9.třídy měli 
možnost zúčastnit se výukového programu 
„Mám chytré tělo“. Autor programu pan 
Zezula žákům za pomoci vlastnoručně vyrobe-
ných pomůcek předvedl fungování lidského těla 
a také to, co probíhá v našem mozku při proží-
vání různých pocitů – strach, radost, či stres. Žáci 
nejen poslouchali, ale mohli se i aktivně zapojit 
do obsluhy funkčních modelů vybraných orgánů 
a tělních soustav.  Mgr. Eva Svatošová

Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí nad 
Orlicí

Keramický kroužek
Dne 28. února byla úspěšně ukončena 
výstava keramického kroužku v Malé scéně. 
Rádi bychom poděkovali inzertním novinám 
Golempress za uveřejnění naší akce a za 
vytvoření plakátů a pozvánek.
Děti z keramického kroužku pracují na dalším 
velkém projektu, kterým je vytvoření „oustec-
kého“ náměstí pro Ústí nad Orlicí. 
Zároveň jsme se zapojili do soutěže To je hlína, 
kterou pořádá Nadační fond Modrá rybka 
a SHM Klub Praha a Zdiby. Tématem 13. roč-
níku je 100 let naší republiky.
E.Č., P.T., O.K.
Lidové tradice a zvyky jsou součástí naší kul-
tury. Při výchově a vzdělávání se snažíme 
lidové tradice dětem připomínat a také reali-
zovat. Ne jinak je tomu v období masopustu. 
Karneval patří mezi velmi oblíbené zvyky. Kdo 
zavítal v úterý 27. února do naší školy, mohl se 
potkat s banditou, jeptiškou, včelkou Májou, 
čarodějnicí, kuchařem, hokejistou, princeznou, 
paní Zimou, průvodčí, námořníkem a mnoha 
dalšími maskami. Podívaná to byla velkolepá. 
Tělocvična byla k nepoznání. Děti v maskách 

měly karneval obohacen o dovednostní úkoly, 
za které dostaly drobnou odměnu. A samo-
zřejmě nechyběl tolik oblíbený tanec. 
Ve středu 7. března jsme úspěšně dokončili 
plavecký výcvik. Děti se zdokonalily ve svých 
plaveckých dovednostech a celkově jsme si to 
všichni moc užili.
V březnu jsme se s výrobky žáků zúčastnili sou-
těže s názvem Srdce s láskou darované a veli-
konoční výstavy, kterou pořádá ČČK. 
19. dubna v 16 hodin proběhne vernisáž 
k výstavě výtvarných prací našich žáků v Měst-
ské knihovně v Ústí nad Orlicí. Výstava je pořá-
daná ve spolupráci s rodiči žáků a městskou 
knihovnou. Potrvá dva měsíce.
Dny otevřených dveří na naší škole letos 
vychází na 12. a 13. dubna. V rámci druhého 
dne proběhne Den rozmanitých činností. 
Těšíme se na Vás!

V dubnu probíhá první kolo přijímacího řízení 
do oboru 78-62-C/02 praktická škola dvou-
letá. Druhé kolo přijímacího řízení bude vyhlá-
šeno do konce školního roku. Bližší informace 
je možné získat na ředitelství školy.
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Základní umělecká škola Jaroslava Kociana 

ZUŠ J. Kociana, Smetanova 1500, ÚO, tel.: 
465 569 551, e-mail:info@zusuo.cz, www.
zusuo.cz

Krajská přehlídka dětských skupin scénického 
tance
st 4.4. | 13.30 hodin | Roškotovo divadlo

Třídní hudební besídka žáků hudebního 
oboru 
p.uč. Aleny Bakrlíkové – violoncello, kon-
trabas
p.uč. Terezie Fadrné – violoncello, basová 
kytara
čt 5.4. | 17.00 hodin | koncertní sál

Premiéra inscenace Druhý duben
pá 6.4. | 18.00 hodin | učebna LDO

Absolventský koncert
Tereza Slavíková – flétna
Anna Ludvíčková – klarinet
pá 6.4. | 18.00 hodin | koncertní sál

Hudební besídka žáků hudebního oboru
po 9.4. | 17.00 hodin | koncertní sál

 Tančíme pro radost 2018
st 11.4. | 8.30 a 10.15 hodin | Roškotovo 
divadlo
Představení žáků tanečního oboru pro školy

Tančíme pro radost 2018
čt 12.4. | 8.30 a 10.15 hodin | Roškotovo 
divadlo
Představení žáků tanečního oboru pro školy

Tančíme pro radost 2018
pá 13.4. | 8.30 a 10.15 hodin | Roškotovo 
divadlo
Představení žáků tanečního oboru pro školy

Tančíme pro radost 2018
pá 13.4. | 17.00 hodin | Roškotovo divadlo
Představení žáků tanečního oboru pro veřej-
nost (žáci p.uč. Hany Hýbalové)

Tančíme pro radost 2018
pá 13.4. | 18.30 hodin | Roškotovo divadlo
Představení žáků tanečního oboru pro veřej-
nost ( žáci p.uč. Zlatuše Bartošové)

Tančíme pro radost 2018
pá 13.4. | 20.00 hodin | Roškotovo divadlo
Představení žáků tanečního oboru pro veřej-
nost (žáci p.uč. Pavlíny Lipenské)

Tančíme pro radost 2018
po 16.4. | 8.30 a 10.15 hodin | Roškotovo 
divadlo
Představení žáků tanečního oboru pro školy

Tančíme pro radost 2018
út 17.4. | 8.30 a 10.15 hodin | Roškotovo 
divadlo
Představení žáků tanečního oboru pro školy

Koncert žáků smyčcového oddělení
čt 19.4. | 18.00 hodin | koncertní sál

Třídní hudební besídka žáků klavírního semi-
náře
pá 20.4. | 17.00 hodin | koncertní sál

Hudební besídka žáků hudebního oboru
po 23.4. | 17.00 hodin | koncertní sál

Výchovné koncerty swingového orchestru 
Black Band
st 25.4. | 9.00 a 11.00 hodin | koncertní sál

Třídní hudební besídka žáků hudebního 
oboru
p.uč. Lindy Gregarové – bicí nástroje
p.uč. Evy Felgrové – klavír
st 25.4. | 17.00 hodin | koncertní sál

Koncert žáků klavírního oddělení
čt 26.4. | 18.00 hodin | koncertní sál

Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí

Zprávičky ze Stacionáře
Naše taneční skupina se představila svým 
tanečním pásmem na akci Všichni na pódium, 
jako každý rok v Zábřehu na Moravě, kde 
bylo ještě 7 dalších zařízení a akci pořádala 
SŠ obchodu a služeb. Byla to moc hezká akce 
a my jsme poznali zase nové kamarády.
Letos po delší pauze jsme se vydali do Prahy 
na Matějskou pouť a to v den, který byl pro 
zdravotně postižené děti. Dopoledne spousta 
zábavných atrakcí a odpoledne u Křižíkovy fon-
tány koncert, který vedl Michal David a jeho 
kamarádi.
Děkujeme všem, kteří si při letošních Srdíčko-
vých dnech, jež pořádal Život dětem, koupili 
dárkový předmět a přispěli tak na onkologicky 

nemocné děti. Se sbírkou a drobným prode-
jem jsme i letos pomáhali.
Dále bych chtěla poděkovat vedení a pracov-
níkům ČČK v Ústí nad Orlicí za pěknou spolu-

práci a za to, že si na nás vždy vzpomenou při 
pořádání výstav.

H. Zastoupilová, 
ved. služby
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Senior klub

Klub s desetiletou tradicí

Jak postupovat, když přijde zástava srdce, 
mozková mrtvice
čt 5.4. | 14.30 hodin
Přednáška pana Hodovala, ředitele ČČK, se 
koná v jídelně CSP – bývalý Penzion. Je určena 
pro všechny obyvatele, vstup volný. Za SK akci 
zajišťuje p. Ešpandrová

Starousedlíci a přivandrovalci
st 11.4. | 18.00 hodin
Ve spolupráci s Městskou knihovnou zveme 
v rámci Akademie volného času na přednášku 
Pavla Holáska. Vstup volný, za SK akci zajišťuje 
Mgr. Štěchová

Klášter na Hedeči/Křížová hora
čt 12.4. | odpolední zájezd
Závazné přihlášky se přijímají do počtu 48 
osob dne 3.4. a 10.4.2017 ve „Sladkovně“ od 
10.00 do 12.00 hodin. Člen „Senior klubu“ 
hradí 95,- Kč, nečlen 135,- Kč, neobyvatel 160,-
Kč. V ceně doprava a vstup-kostel a Ambity, 
bude volno i na občerstvení v cukrárně. Před-
pokládaný návrat kolem 18.00 hodin. Akci 
zajišťuje JUDr. Králík, p. Štěch. 
Odjezd dle jízdního řádu: Hylváty – brána f. 
Zářecký 13.05 hodin, Benzina pod Duklou 
13.10 hodin, Babyka 13.15 hodin , Autobusové 
nádraží 13.20 hodin, Tvardkova 13.25 hodin, 
Penzion 13.30 hodin, Černovír rozcestí 13,35 
hodin

Plavání nejen pro členy Senior klubu
pá 13.4. | 14.00-15.30 hodin

Plavání spojené se cvičením ve vodě se usku-
teční v KPB v ÚO. Vstup na průkazku Senior 
klubu na rok 2018. Akci zajišťuje p. Rabová. 
Stále jsou volná místa – poslední jarní plavání.

Strážné – Horákova kaple, zpět přes Dobrouč
čt 17.4. | cyklovýlet
Sraz účastníků ve 13.00 hodin před CSP – 
bývalý Penzion. Akci zajišťuje JUDr. Králík

Tátova volha
st 18.4. | 14.30 hodin | Senior kino
Pozvánka na nový český film režiséra Vejdělka. 
Hlásit se můžete ve Sladkovně dne 3.4. a 10.4. 
od 10.00 do 12.00 hodin. 
Cena pro člena 40,- Kč. Pouze vstupenky do 
přízemí. Nelze chodit bez přihlášení. Akci zajiš-
ťuje JUDr. Ešpandr.

Veletrh sociálních služeb
čt 19.4. | celodenní
Zveme všechny naše členy do Kulturního 
domu. Vstup volný. Podrobnosti na plakátech.

Hranická propast
st 25.4. | 19.00 hodin
Ve spolupráci s Klubcentrem Vás zveme do 
Roškotova divadla na přednášku pana Pavla 
Nováka. Vstupné 50,- Kč pro člena Senior 
klubu. Hlásit se můžete 3.4.a 10.4 ve Slad-
kovně od 10.00 do 12.00 hodin. Nelze chodit 
bez přihlášení. Akci zajišťuje p. Štěch.

Zámek M. Třebová a arboretum Borotín
čt 26.4. | celodenní zájezd
Závazné přihlášky se přijímají do počtu 48 lidí 
dne 3.4. a 10.4.2018 ve „Sladkovně“ od 10.00 
do 12.00 hodin. Platba při přihlášení. Členové 
mají přednost, člen Senior klubu hradí 150, 
- Kč, jako náhradník nečlen 215,- Kč, neoby-
vatel Ústí nad Orlicí 250,- Kč. V ceně doprava 

a oba vstupy. Volno na občerstvení. Předpo-
kládaný návrat po 18.00 hodině. Akci zajišťuje 
p. Rabová a Mgr. Štěchová.
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

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.
Propozice na Lázně Vyšné Ružbachy, hotel 
Travertin I jsou umístěny ve vývěsní skříňce 
SK. Záloha 600,-Kč se bude vybírat při službě 
v úterý od 10.00 do 12.00 hodin na Sladkovně. 
Stále je ještě několik volných míst, ověřte si 
u organizátora JUDr. Králíka.
Prázdninové pobyty Krkonoše Modroka-
menná bouda a Jindřichův dům vybírá p. 
Šamšulová. Termíny ještě volných pobytů 
jsou uvedeny ve vývěsní skříňce SK. Informace 
o volných místech a možnosti zaplacení na 
telefonu: 728442575.
Služby na Sladkovně 3. a 10.4 . 2018 od 10.00 
do 12.00 hodin.

KONTAKTY NA SK: JUDr. Králík 722475132,  
Mgr. Štěchová 731601548, p. Rabová 
734188853, JUDr. Ešpandr 734398390, p. 
Ešpandrová 734188855, p. Šťěch 722475129 

Těšíme se na Vaši účast! 
Za výbor Senior klubu 

JUDr. Zdeněk Ešpandr - předseda 

 

Český červený kříž 

Senior doprava ČČK – TAXÍK MAXÍK
Senior doprava ČČK je určena seniorům, oso-
bám zdravotně oslabeným a rodičům s dětmi 
k návštěvě lékaře, úřadu, na nákup, kadeř-
nici,…

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 pra-
covní den od 7,00 do 15,30 hodin.
PRODLOUŽENÁ PRACOVNÍ DOBA v PONDĚLÍ 
a ve STŘEDU do 18,00 hodin (v období let-
ního času).
Permanentky jsou k dostání na ČČK - Kopec-
kého 840 a nově v Nákupním centru NOVÁ 
LOUŽE – provozovna čistírny.
Senior doprava ČČK je provozována za pod-
pory Města Ústí nad Orlicí, Pardubického kraje 
a Nadace Charty 77.

Centrum pro život: vzdělávací, relaxační a vol-
nočasové centrum pro seniory a nejen pro ně, 
akce jsou určeny široké veřejnosti 

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

Tváře známé, neznámé / výstava
1.-30.4. | 8.00-15.30 hodin
Kreslí se hrotem, maluje plochou – přijďte se 
podívat na kresby sester Marvanových, vstup 
zdarma
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Odpolední vycházka
12.4. | 13.00 hodin| sraz
Odpolední vycházka po okolí města společně 
s paní Zdenou Urbanovou, sraz před budovou 
OS ČČK, ÚO

Pečeme, vaříme – Překvapení Hanky
19.4. | 9.00 hodin
Přijďte se naučit upéct překvapení paní Hany 
Januškové, vstup zdarma + káva

Kuba – cestopisná přednáška
17.4. | 16.00 hodin
Povídání paní Jaromíry Žáčkové z cest po vzdá-
lené Kubě, vstupné dobrovolné

Šikovné ručičky – Korálky
25.4. | 15.30 hodin
Tvoření z korálků. Spolupořadatelem akce je 
Speciální ZŠ, MŠ a Praktická škola Ústí n.O., 
jako vstupné je úhrada spotřebovaného mate-
riálu

Čarodějnické posezení – Let čarodějnic
26.4. |15.30 hodin
Přijďte na čarodějnické posezení. Občerstvení, 
opékání, zábava (maska čarodějnice, čaroděj-
níka vítána), zahrada ČČK. V případě nepřízni-
vého počasí v budově OS ČČK ÚO

Zahradnické trhy v Kuksu
28.4. | výlet
Výlet na Zahradnické trhy v prostorách nádvoří 
Hospitálu Kuks. Zahradnické trhy nabídnou 
široký sortiment balkónových i zahradních 
rostlin, ovocných stromků, skalniček, kaktusů 
a doplňkového tematického zboží. Akce bude 
doplněna přednáškami odborníků z Katedry 
farmaceutické botaniky a ekologie Farmaceu-
tické fakulty UK v Hradci Králové na témata 

Svaz postižených civilizačními chorobami z.s., základní organizace 
Ústí n.O.

Pozvánka na čtvrtek 12. dubna 2018 na jarní 
členskou schůzi, která se koná v jídelně Pen-
zionu -CSP Na Pláni 1343 v Ústí nad Orlicí od 
14.00 hod. Prezence od 13.30 hod.

Pozvánka na Senior kino do Roškotova diva-
dla v Ústí nad Orlicí ve středu 18. dubna 2018 
ve 14.30 hod. na český film Tátova volha s E. 
Balzerovou a T. Vilhelmovou. Cena: 40 Kč. 
Přihlášky a platba 1. a 2. čtvrtek v dubnu 
od 10 hod. – 11.30 hod. v Klubu důchodců 

– Sladkovně nebo na tel. č. 737 378 815 
a 731 052 128.
Pozvánka na Sportovní hry tělesně postiže-
ných, Penzion Mítkov u Chocně ve dnech 1. 
– 3. června 2018.

Předpokládaný účastnický poplatek je 250 
Kč. Přihlášky do 30. dubna 2018 u p. Stáni 
Hodrové, na č. 720 573 054 formou SMS.

Na Vaši účast se těší členové výboru ZO 
SPCCH.

Léčivé rostliny a potraviny, Pěstovat léčivé 
rostliny, ano či ne? a Koření a jeho účinky.
Možnost individuálního programu – prohlídka 
Hospitál KUKS (není součásti ceny). Přihlásit 
se můžete na tel. 775 765 659 nebo každé 
pondělí od 8,00 do 15,30 hodin na ČČK, kde 
se provádí úhrada za výlet. Čas odjezdu: 8,00 
hodin, místo odjezdu: autobusové nádraží Ústí 
nad Orlicí, cena: 120,- Kč člen ČK/děti, 180,- Kč 
ostatní. Cena obsahuje dopravu a vstupné na 
zahradnické trhy.

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 míst-
nost. Bližší informace a objednání na tel. 
775 765 659, vstupné 30,- Kč za 1 hodinu/
osoba
ZDRAVÉ CVIČENÍ: cvičení na gymnastických 
míčích, vhodné pro seniory, dospělé, poslední 
volná místa na cvičení s Nikolou, které se koná 
ve čtvrtek od 17,00 hodin. Bližší informace 
a přihlášení na tel. 775 765 659
MASÁŽE: klasické, havajské. Bližší informace 
a objednání na tel. 775 765 659
KAVÁRNIČKA V DOMOVĚ DŮCHODCŮ: ote-
vřeno každý den kromě pondělí od 13,00 do 
16,00 hodin

PŘIPRAVUJEME

3. května 2018 - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Máte zájem seznámit se s činností a budovou 
Českého červeného kříže, právě pro Vás je při-
praven DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Pracovníci 
a dobrovolníci Vám ukáží jednotlivé vybavení 
a prostory, drobné občerstvení ZDARMA. Akce 
je připravována ke SVĚTOVÉMU DNI ČERVE-
NÉHO KŘÍŽE, který připadá na 8. května. Čas: 

od 9,00 do 17,00 hodin, místo konání: budova 
OS ČČK Ústí nad Orlicí, Kopeckého 840

OSTATNÍ AKCE
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

Bližší informace a přihlášení na Oblastním 
spolku ČČK Ústí nad Orlicí, Kopeckého 840, 
tel. 775 765 659 nebo ustinadorlici@cerve-
nykriz.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 Čes-
kého červeného kříže Ústí nad Orlicí. Každý 
měsíc připravujeme výstavku různých foto-
grafií, obrázků, sbírek. Prostor je za účelem 
výstavky nabízen ZDARMA – především seni-
orům. Bližší informace na tel. 775 765 659.
Těšíme se na Vaše výstavky

ČISTÍRNA, PRÁDELNA, OPRAVNA OBUVI, 
PRODEJ ÚKLIDOVÝCH PROSTŘEDKŮ v nákup-
ním centru NOVÁ LOUŽE. PROVOZNÍ DOBA: 
pondělí – pátek od 14,00 do 18,00 hodin.
ÚKLIDOVÉ SLUŽBY: bližší informace a objed-
nání úklidové služby na tel.: 773 001 088
MINI HOTEL NOVÁ LOUŽE
Přijede Vám návštěva a nevíte, kde přeno-
cují, nabízíme vám krátkodobé ubytování 
ve dvoulůžkových a čtyřlůžkových pokojích 
s vlastním sociálním zařízením, TV, interne-
tem. Bližší informace a objednání ubytování 
na tel.: 775 765 659

Jak se máme v Domově

Rádi bychom se Vám také pochlubili s naším 
velkým úspěchem. V lednu letošního roku 
jsme prošli supervizí konceptu bazální stimu-
lace. V bazální stimulaci byla v uplynulém roce 
proškolena převážná většina našich zaměst-
nanců a tento koncept se snažíme zapojovat 
do všech úkonů péče. Při supervizi jsme museli 
prokazatelně dokázat, že s konceptem pracu-
jeme, umíme to a zaznamenáváme úspěchy. 
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A to jsme dokázali! Získaný certifikát je pro náš 
Domov dalším důkazem toho, že poskytuje 
služby kvalitně a s laskavou péčí.
Nezaháleli jsme však ani v březnu, kdy jsme 
svoji pozornost hodně věnovali přípravě na 
jaro a Velikonoce. Účastnili jsme se Veliko-
noční výstavy pořádané ČČK, sešli jsme se 
na „předvelikonoční“ kavárničce a napekli si 
jidáše. S příchodem jara se chystáme osázet 
také mobilní zahrádky, které budou v letoš-
ním roce rozšířeny o další tři, které jsme i díky 
Vám vyhráli v soutěži o nejpěkněji osázenou 
zahrádku. 
Na závěr bychom rádi touto cestou poděkovali 
panu místostarostovi Jiřímu Preclíkovi a Mgr. 
Ivaně Nečekalové, kteří k nám do Domova 
zavítali 8. března a všem našim obyvatelkám 
osobně předali kytičku, která na jejich tvářích 
vykouzlila úsměv.

Krásné jaro Vám všem přejí 
zaměstnanci Domova důchodců 

Ústí nad Orlicí - www.dduo.cz

Maraton s roztroušenou sklerózou - MaRS 3.3.2018

MaRS je 24hodinový mezinárodní maraton 
cvičení pro pacienty s roztroušenou sklerózou 
i bez ní. Vznikl v roce 2012 z podnětu pacientů 
a terapeutů pražského RS centra Všeobecné 
fakultní nemocnice, jeho organizátorem je 
Nadační fond IMPULS. Akce se koná vždy první 
březnový víkend – od pátku do soboty, nepře-
tržitě 24 hodin, v tělocvičnách a na sportoviš-
tích po celé republice i v zahraničí.
Myšlenkou projektu je idea pospolitosti 
a týmového ducha. Organizátoři vyzývají 
pacienty a veřejnost k pravidelnému pohybu, 
aktivnímu přístupu k sobě samému a zdra-
vému životnímu stylu. Chtějí zároveň infor-
movat o tomto nevyléčitelném onemocnění 
a pomocí dobročinné sbírky získat prostředky 
na cvičební aktivity a pomůcky, které nejsou 
hrazeny zdravotními pojišťovnami.
Do této akce se Roska Ústí nad Orlicí každo-
ročně zapojuje, a ani letos jsme nemohli chy-
bět. Do letohradské tělocvičny Golem, kterou 

obvykle využívají karatisté, si letos přišlo zacvi-
čit 27 lidí - nemocní roztroušenou sklerózou, 
příbuzní i kamarádi. Pomyslný štafetový kolík 
jsme převzali ve 12.00 h. z Českých Budějovic 
a pod vedením fyzioterapeutky paní Veroniky 
Duškové z rehabilitačního oddělení ústecké 
nemocnice jsme hodinu poctivě cvičili. Ve 
13.00 h. jsme předávali štafetu dalším cvi-
čencům do Teplic.
Podle úsměvů bylo poznat, že se akce všem 
líbila, a domů jsme odjížděli s větším odhod-
láním nepodléhat osudu a s nemocí dál bojo-
vat. Regionálním partnerem akce byla firma 
Golempress a karate klub KCK Letohrad, kte-
rým moc děkujeme.
Případné dotazy o pravidelném cvičení, ter-
mínech rekondic a další informace najdete na 
stránkách www.roskauo.cz, paní H.Pauková - 
předsedkyně regionální organizace Roska se 
sídlem v Ústí nad Orlicí.

Roska ÚO

Stomatologická pohotovost

31.3. – 1.4.  MUDr. Miroslava Hendrychová, Husova 191, V. Mýto,  tel.: 465 423 960
2.4.  MUDr. Hana Horáková, Sadová 1140, ČT,  tel.: 465 531 554
7. – 8.4.  MUDr. Martina Jindrová, Javornického 198, V. Mýto,  tel.: 465 485 155
14. – 15.4.  MUDr. Milena Kalousková, Pickova 1483, UO,  tel.: 465 543 302
21. – 22.4.  MUDr. Martin Formánek, Masarykova 1071, ČT,  tel.: 731 784 643
28. – 29.4.  MDDr. Stanislav Knob, železniční poliklinika ČT,  tel.: 723 036 370
1.5.  MDDr. Veronika Kubásková, Velké Hamry 155, ÚO,  tel.: 604 463 997

Pro děti a mládež

Mateřské centrum Medvídek 

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, tvo-
ření 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 Rad-
kou, Respektující a nevýchovní rodiče, Setká-
vání 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 cent-
rum Medvídek, Ústí nad Orlicí

Za finanční podpory Města Ústí nad Orlicí, Par-
dubického kraje, Konzumu

Každý pracovní den Vám po předchozí domluvě 
rády pohlídáme děti v Dětském klubu Fialka

Kavárnička
po 2.4. | 9.00 hodin

Pohybovky s Erikou
po 2., 9., 16. a 23.4. | 9.00 hodin
Vyzkoušíte si opičí dráhy, cvičení s balóny, jed-
noduché tanečky a další pohybové aktivity.
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Jóga pro dospělé
po 2., 9., 16. a 23.4. | 17.00-18.15 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 3.4. | 10.00-12.00 hodin
Jednou měsíčně je pro vás v úterý v MC připra-
vená Pavlína Marešová a zodpoví vaše dotazy.

Tvoření s paní učitelkou
st 4., 11., 18. a 25.4. | 9.00-10.00 hodin

Jóga pro děti
st 4., 11. 18. a 25.4. | 16.05-16.50 hodin
M. Spíchalová bude pravidelně každou středu 
cvičit jógu s dětmi od cca 2 let. S sebou kari-
matku, volný oděv a pití, plyšovou hračku. 
Vstupné 40,- / lekce. Hlaste se prosím předem 
na tel. č. 739 424 883. 

Dětem zdravě
čt 5.4. | 9.30 hodin
Každý první čtvrtek v měsíci pro Vás v MC při-
pravená nutriční terapeutka a laktační porad-
kyně T. Kraupnerová, DiS.

Pasivní muzikoterapeutická relaxace s Marií 
Radvanovou
čt 5. a 19.4. | 18.30-20.30 hodin
Pro Vaše pohodlí si vezměte s sebou karimatku 
(lépe nafukovací), spacák nebo teplou deku 
na přikrytí, polštářek pod hlavu a pohodlné 
oblečení. Vstupné 160,- Kč / osoba. Počet míst 
je omezen. Na relaxaci je nutné se přihlásit 
na tel. 737 536 555, SMS nebo mailem pisen.
srdce@seznam.cz.

Zpívánky s Radkou
pá 6.4. | 9.30 a 10.30 hodin

Nemluvňátka, kojenci, batolátka, nošení 
a šátkování s Věrou
út 10. a 24.4. | 8.30-12.00 hodin
Přijďte mezi nosící rodiče, kteří se schází pravi-
delně každé úterý. Základní úvazy a informace 
o nošení vám podá Věra mezi 8:30 a 9:30hod.

Půlhodinka s padákem a malé muzicírování
čt 12., 19. a 26.4. | 9.30 hodin

Ukliďme Česko
so 14.4. | 9.00 hodin | sraz na Kociánce
V rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko 
se i my zapojujeme do úklidu našeho města. 

S sebou pouze pevnou obuv a dobrou náladu. 
Rukavice a pytle budou k dispozici na místě. 

Kurz šátkování
út 17.4. | 10.00-12.00 hodin
Beseda o nošení dětí a kurz šátkování s prak-
tickými ukázkami s P. Marešovou, DiS. Vlastní 
šátek není podmínkou, ale pokud máte, vez-
měte si ho. Těhotné ženy si s sebou přinesou 
panenku. Cena 100,- / osobu.

Respektující a nevýchovní rodiče
pá 20.4. | 9.00 hodin

Síla a léčivá moc kamenů
so 21.4. | 14.00-18.00 hodin
Povídání Ládi Skřivánka. S sebou papír a tužku 
na poznámky, bude co psát :) Kameny je 
možné si osobně osahat – procítit, koupit, …

Setkávání maminek s dětmi se specifickými 
potřebami
pá 27.4. | 9.00-12.00 hodin
Každý poslední pátek v měsíci probíhají pra-
videlná setkávání rodičů dětí s PAS, ADHD 
a dalšími problémy. Neseďte s dětmi doma 
a přijďte se podělit o své zkušenosti.

Rodinné centrum Srdíčko 

PROVOZNÍ DOBA: (začátky programů cca 
10.00-10.30, pobytné 30 Kč/ 1 dítě, 40Kč/ 
více dětí, možnost měsíční permanentky – 
150 Kč/1 dítě, 200 Kč/ více dětí)

PO: 8.30 – 12.30 – Herna, prográmek pro děti 
– zpívání, vyrábění
ST: 8.30 – 12.30 – Herna, výtvarná dílna (pře-
devším) pro dospělé
PÁ: 8.30 – 12.30 – Herna, baby angličtina

STŘEDEČNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY (cena dle spo-
třeby materiálu):
ST 4.4. od 10.00 – Smaltování I. – výroba ori-
ginálního šperku

ST 11.4. od 10.00 – Smaltování II.
ST 18.4. od 10.00 – Smaltování III.

ODPOLEDNÍ PROGRAMY (multifunkční sál, 1. 
patro nebo Zambar, přízemí, vchod ze dvora):

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

KLUB DESKOVÝCH HER s kavárnou
každý pá | 18.00 – 24.00 hodin
Kontakt: Bc. Dan Dostrašil, tel.: 603 913 885

JEDNORÁZOVÉ AKCE

Dětská diskotéka s fotokoutkem
so 14.4. | 16.00 hodin | sál RC
Přijďte se s dětmi vyřádit při hudbě, nebude 
opět chybět ani možnost nechat se vyfotit pro-
fesionální fotografkou a samozřejmě posedět 
při dobré kávě v Zambaru

Kurz výchovy dětí
st 24.4. | 10.00 hodin | Zambar

Kurz od manželů Leeových z Londýna, autorů 
Manželských večerů - pro rodiče dětí do 10 
let a nastávající rodiče, 3. lekce (celkem 5, lze 
i jednotlivě) – informace rcsrdicko@jbuo.cz, 
603 976 036

Měňárna – konec nakupování, pojďte měnit
st 25.4. | 9.00-12.00 hodin | herna RC
Výměna nejen dětského oblečení, přineste 
nepotřebné a odneste potřebné

Skryté cukry v potravinách
po 30.4. | 10.00 hodin | herna RC
Beseda se zdravotníkem Martinem Kaláškem

Společný táborák
po 30.4. | 17.00 hodin | zahrada RC
Tradiční posezení u ohně s opékáním pro celé 
rodiny i jednotlivce, s sebou určitě něco na 
opečení

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
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Pro děti a mládež

Dům dětí a mládeže DUHA

Pálení čarodějnic
ne 29.4. | 15.00-18.00 hodin
Zveme vás na naši zahradu - soutěže pro děti, 
skákací hrad, zapálení velkého ohně, opékání 
vuřtů..
Masky vítány! Každá maska (dítě i dospělý) 
bude odměněna! Koná se pouze v případě 
vhodného počasí.
Na zahradě si můžete opéct jak své přinesené 
vuřty, tak si je zde můžete zakoupit, stejně jako 
pití.
Vstup zdarma!

AKCE PRO ŠKOLY 
Okresní kola olympiád
4. 4. - Fyzikální olympiáda E, F
17. 4. - Matematická olympiáda – pro 6., 7., 
8.ročníky ZŠ
12. 4. - Biologická olympiáda – kategorie D
23. 4. - Biologická olympiáda – kategorie C
SPORTOVNÍ SOUTĚŽE

27. 4. - Jarní běh „O pohár Václava Čevony“, 
20. ročník, od 9:00 hodin na atletickém stadionu

KE DNI DĚTÍ – 1. června 2018 - připravujeme 
výlet do LEGOLANDU v Německu
Cena: 1100 Kč (zahrnuje jízdné a pojištění), 
Vstupné: bude vybíráno 11 EUR v hotovosti 
v kanceláři. Bližší informace naleznete na 
našem webu!
PŘIPRAVUJEME NA LETNÍ PRÁZDNINY
POBYTOVÝ TÁBOR
ATLETICKÝ MINITÁBOR: 6. – 10.8. - Kunčice 
u Starého Města pod Sněžníkem. Celotábo-
rová hra na téma Eskymáci; hry a soutěže v pří-
rodě. Cena: 2 500 Kč (cena zahrnuje ubytování, 
stravování, dopravu, pojištění, instruktory)
POBYTOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ
LEZECKÉ SOUSTŘEDĚNÍ: 12. – 18. 8. Rabš-
tejn. Pouze pro členy lezeckých kroužků DDM 
Duha. Cena: 3 300 Kč (zahrnuje camp, stravo-
vání, dopravu, pojištění, instruktory)
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY:
PESTRÉ PRÁZDNINY I od 9. do 13. 7.
Geomag, bowling, PINGUin park, cyklovýlet, 
Tongo Hradec Králové, v pátek výlet pro celou 
rodinu – ZOO Zlín

Pro děti od 1. – 6. třídy ZŠ. Cena: 1 200 Kč zahr-
nuje vstupné, jízdné, pojištění, oběd v pondělí. 
Způsob dopravy: převážně vlakem a autobu-
sem, krátký cyklovýlet
ZÁŽITKOVÉ PRÁZDNINY od 16. do 20. 7.
Letohrad a Cakle, Laser Game Pardubice, Lito-
myšl motokáry, Ostrava – Velký svět techniky, 
sjezd na kárách Přívrat
Pro děti od 10 – 15 let. Cena: 1 500 Kč zahrnuje 
vstupné, jízdné, pojištění. Způsob dopravy: na 
kole, vlakem, autobusem
ADRENALINOVÉ PRÁZDNINY od 20. do 24. 8.
Sjezd na kárách Přívrat, Laser Game Pardubice, 
motokáry Vysoké Mýto, Lanový park Hradec 
Králové, autobusem na Šerlich – zpátky na 
vlastních kolech. Pro děti od 12 – 15 let. Cena: 
1 500 Kč zahrnuje vstupné, jízdné, pojištění. 
Způsob dopravy: na kole, vlakem
PESTRÉ PRÁZDNINY II od 27. do 31. 8.
Geomag, bowling, DDH Mohelnice, cyklovýlet, 
ZOO Olomouc. V pátek výlet pro celou rodinu 
– Dolní Morava – Stezka v oblacích a Mamu-
tíkův vodní park. Pro děti od 1. – 6. třídy ZŠ. 
Cena: 1 200 Kč zahrnuje vstupné, jízdné, pojiš-
tění, oběd v pondělí. Způsob dopravy: pře-
vážně vlakem a autobusem, krátký cyklovýlet

Kultura

Klubcentrum Ústí nad Orlicí

Romeo a Julie
ne 1.4. | 16.30 hodin | Kino Máj
Ratmansky / Prokofiev / Bolšoj balet. Záznam 
baletu, vstupné 150 Kč

Fenomén Šmok
út 3.4. |19.30 hodin | Roškotovo divadlo
Pražský komorní balet 
Po zarostlém chodníčku. 

Nabídka pořadů – duben 2018 

PŘEDPRODEJ: Informační centrum Měst-
ského 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

Hudba: Leoš Janáček. Choreografie: Pavel 
Šmok, Kateřina Dedková-Franková. Premiéra: 
14. 6.1998. Obnovená premiéra: 7.12. 2017. 
Délka 29 minut. Přestávka 20 minut.
Chvilka POEzie 
Hudba: Jaroslav Ježek a Bedřich Nikodém. 
Choreografie: Marek Svobodník. Světová pre-
miéra: 8. 12. 2016.
Délka 20 minut. Technická přestávka 3 minuty.

pokračování na str. 14

Výběrové řízení

Dům dětí a mládeže Duha Ústí nad Orlicí 
hledá pracovníka na pozici PEDAGOG VOL-
NÉHO ČASU. Předpokládaný termín nástupu 
1.9. 2018. Bližší informace naleznete na www.
ddm-usti.cz
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Kultura

pokračování ze str. 11

Holoubek 
Hudba: Antonín Dvořák. Choreografie: Pavel 
Šmok. Premiéra: 9. 4.1993. Obnovená premi-
éra 23.10.2016. 
Délka 20 minut. 
Divadelní předplatné, zbývající vstupenky 
v předprodeji a hodinu před začátkem před-
stavení u pokladny divadla. Vstupné 250 Kč

Krajská postupová přehlídka dětských skupin 
scénického tance
st 4.4. | 13.30 hodin | Roškotovo divadlo
Vstupné 50 Kč

Tančíme pro radost 
pá 13.4. | Roškotovo divadlo
41. premiéra představení TO ZUŠ Jaroslava 
Kociana
17 hodin - Tančí žáci Hany Hýbalové.
18.30 hodin - Tančí žáci Zlatuše Bartošové.
20 hodin - Tančí žáci Pavlíny Lipenské. 
Vstupné 60 Kč

Jarní koncert PS Zlatý klíček a Vox Coloris
út 17.4. | 19.30 hodin | ZUŠ J. Kociana
V programu se představí pěvecké sbory 
ústecké ZŠ Komenského a Gymnázia Ústí nad 
Orlicí. Ve společné části zazní kantáta 
Bohuslava Martinů Otvírání studánek, Zlatý 
klíček připomene 50. výročí svého založení. 
Koncertní předplatné, zbývající vstupenky 
v předprodeji a hodinu před začátkem před-
stavení u pokladny. Vstupné 120 Kč

Kino naslepo
st 18.4. | 19.30 hodin | Kino Máj

Červená Karkulka (+ loutková dílna)
so 21.4. | 15.00 hodin | Roškotovo divadlo
Spolu s klasickou pohádkou je ve spolupráci 
s Divadlem ŠUS připravená také loutková 
dílna, která se uskuteční po skončení divadel-
ního představení ve vestibulu divadla. Každý 
návštěvník si bude moci sestavit a následně 
odnést loutku dle vlastní fantazie. Vstupné 
70 Kč

Mužkaření
so 21.4. | 19.30 hodin | Roškotovo divadlo
Naďa Míková, DS Symposion Třebechovice p. 
Orebem. Představení je zařazeno do přehlídky 
Orlická Thálie 2018. 
Divadelní předplatné, zbývající vstupenky 
v předprodeji a hodinu před začátkem před-
stavení u pokladny divadla. Vstupné 160 Kč

Hranická propast
st 25.4. | 19.00 hodin | Roškotovo divadlo

Pavel Novák uvádí Multimediální projekt 
o nejhlubší propasti světa - Hranické propasti, 
kterou osobně prozkoumal. 
Na závěr uvidíte dokument Touha bez hranic 
jehož autorem je Pavel Novák. Vstupné 100 Kč

Stefan Milenkovich – Houslový recitál
čt 26.4. | 19.30 hodin | Kostel Nanebevzetí 
Panny Marie
Prolog hudebního festivalu Kocianovo Ústí 
2018. Stefan Milenkovich – housle. Host: Pavel 
Šporcl - housle 
V úvodním koncertu hudebního festivalu Koci-
anovo Ústí 2018 se představí jedna z legend 
pestré historie Kocianovy housle soutěže, 
houslový virtuos Stefan Milenkovich. Ten se 
stal v roce 1984 ve svých sedmi letech jejím 
absolutním vítězem – laureátem. Soutěžil 
v barvách tehdejší Jugoslávie a získal si nejen 
uznání odborníků, ale také velké sympatie 
posluchačů…
V programu zazní J. S. Bach, E. Ysaÿe, N. Paga-
nini, F. Kreisler. Vstupné 220 Kč 

3D Kino Máj – duben 2018 

Romeo a Julie – Bolšoj balet
ne 1.4. | 16.30 hodin
Záznam baletního představení, vstupné 150 Kč

Pacific Rim: Povstání
ne 1.4. | 19.30 hodin
Akční, USA, české titulky, vstupné 130 Kč

Sherlock Koumes
pá 6.4. | 17.00 hodin
Animovaný, USA, VB, české znění, vstupné 
120 Kč

Ztratili jsme Stalina
pá 6.4. | 19.30 hodin
Komedie, VB, Francie, Belgie, české znění, 
vstupné 120 Kč

Ready player one: Hra začíná 3D
so 7.4. | 17.00 hodin
Akční, USA, český dabing, vstupné 120 Kč

*Dej mi své jméno
so 7.4. | 19.30 hodin
Drama, USA, Itálie, Francie, Brazílie, české 
titulky, vstupné 110 Kč

Black Panther
ne 8.4. | 17.00 hodin
Akční, USA, české titulky, vstupné 100 Kč

Vezmeš si mě, kámo?
ne 8.4. | 19.30 hodin
Komedie, Francie, české titulky, vstupné 110 Kč

*Gringo: Zelená pilule
po 9.4. | 19.30 hodin
Komedie, USA, české titulky, vstupné 100 Kč

Ready Player one: Hra začíná
út 10.4. | 19.30 hodin
Akční, USA, české titulky, vstupné 100 Kč

Tátova volha – Senior kino
st 18.4. | 14.30 hodin
Komedie, ČR, vstupné 60 Kč

Kino naslepo
st 18.4. | 19.30 hodin
V anketě vyhrál horor. Pro tentokrát se budete 
bát a lekat

V husí kůži
pá 20.4. | 17.00 hodin
Animovaný, USA, Čína, české znění, vstupné 
120 Kč

Fakjů pane učiteli 3
pá 20.4. | 19.30 hodin
Komedie, Německo, české titulky, vstupné 
130 Kč

Jo NesbØ: Doktor Proktor a Vana času
ne 22.4. | 17.00 hodin
Rodinný, Norsko, Německo, české znění, 
vstupné 90 Kč

Hastrman
ne 22.4. | 19.30 hodin
Romantický, ČR, vstupné 120 Kč

Fakjů pane učiteli 3
po 23.4. | 19.30 hodin
Komedie, Německo, české titulky, vstupné 
130 Kč

Avengers: Infinity War
po 30.4. | 19.30 hodin
Fantasy, USA, české titulky, vstupné 120 Kč
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Kultura

Městská knihovna

Pavel Holásek: Starousedlíci a přistěhovalci
11.4. | 18.00 hodin
Přednáška z cyklu Akademie volného času

Jom-ha šoa
12.4. | 14.00-15.00 hodin
Čtení jmen obětí holocaustu

Kurz lidové architektury III.
18.4. | 18.00 hodin

Přednáška PhDr. Radima Urbánka, Dílna Aka-
demie volného času

Pohádkové předčítání
19.4. | 16.00 hodin
Odpolední čtení a tvoření pro děti do 8 let. 
Prosíme o příspěvek 10 Kč na materiál

VÝSTAVY

Od orchestru pana Bílka po Devils
3.4.-31.5. | foto výstava
Výstava dobových fotografií Olina Ambrože 
z historie tanečních orchestrů v Ústí nad Orlicí 

z let 1935- 1980. Vernisáž výstavy je 3. dubna 
v 17.00 hodin

Takhle to vidím já
6.4. – 31.5. | výstava
V pátek 6.4. od 16.00 hodin se v prostorách 
městské knihovny uskuteční vernisáž výstavy 
žáků Speciální základní školy, mateřské školy 
a praktické školy Ústí n. Orl. Srdečně vás zveme!

UPOZORNĚNÍ: 2. dubna je Velikonoční pon-
dělí, tudíž bude knihovna uzavřena
Stále v Městské knihovně probíhá velký výpro-
dej vyřazených knih. Přijďte si vybrat. Budeme 
rádi, když tyto knihy ještě najdou své čtenáře.

Městské muzeum 

A/ výstavy
12. dubna až 3. června 2018
Pivovarnictví v Pardubickém kraji
Putovní výstava Regionálního muzea v Chru-
dimi nás seznámí nejen s historií pivovarů 
v našem regionu, ale představí jejich poměrně 
vysoký počet. Návštěvníci se mohou těšit jak 
na předměty vztahující se k pivovarům, tak 
na již zapomenutou podobu malé hospody 
před mnoha desítkami let. Bez povšimnutí 
jistě nezůstanou nádherné historické pivní 
lahve a korbele.
Neobvyklou výstavu doplní panely s tématikou 
průmyslových komínů, které připravili členové 
Českého svazu komínářů.

12. dubna až 3. června 2018
Na paměť v kameni 

Oběti Velké války byly strašné. V době první 
republiky také na Orlickoústecku došlo 
k výstavbě velkého počtu pomníků a dal-
ších památníků, které tyto padlé a nezvěstné 
připomínají. Tyto památky zvěčňují tragédii 
válečných obětí až do dnešní doby, ale zároveň 
ukazují, že bez ní by nedošlo ke vzniku česko-
slovenského státu.

12. dubna až 3. června 2018
Svět karikatur Marka Simona
Karikatury dvojnásobného držitele ocenění 
Autor roku, kterou uděluje Česká unie kari-
katuristů. Kresby Marka Simona můžete znát 
Deníku (zahrnuje 7 desítek regionální deníků 
včetně Orlického deníku) Marka Simona 
z Vysokého Mýta.

Vernisáž všech tří výstav se uskuteční 12. 
dubna 2018 od 17:00 hodin.

B/ další akce pro veřejnost

sobota 7. dubna 2018 od 14:00 hodin
Cože? ...ale jak? - výroba mýdla a historické 
praní
I prababičky našich prababiček musely nějak 
prát a mýt se. Ale kde vzaly mýdlo nebo prá-
šek na praní, když na nějaké utrácení neměly 
peníze? Zkusme společně podle jejich příkladu 
vyrobit skutečné mýdlo z tuku a udělejme si 
i „prací louh“ z dřevěného popela. Nevěříte, 
že s „pracím louhem“ zašpiněnou tkaninu 
vypereme? Věřme si, určitě dokážeme totéž, 
co naše prababičky.

středa 18. dubna 2018 od 18:00 hodin
Kurz lidové architektury III./Městská 
knihovna
V třetím dílu kurzu připraveném ve spolupráci 
s Městskou knihovnou v Ústí na Orlicí se dostá-
váme k atraktivnímu tématu výrobních vesnic-
kých technických objektů. Kromě nejznáměj-
ších, k nimž jistě patří vodní a větrné mlýny či 
kovárny, se budeme věnovat sušárnám ovoce, 
vápenickým pecím, pilám, pazdernám nebo 
bělidlům.

středa 25. dubna 2018 od 17:00 hodin
První pivní večer
Doprovodnou akci k výstavě Pivovarnictví 
v Pardubickém kraji zahájíme přednáškou 
vynikajícího pivovarského historika Ing. Milana 
Starce o starých pivovarech v naší oblasti. Mezi 
řadou jiných zajímavostí zazní i zmínka o slád-
kovi hylvátského pivovaru Ferdinandu Rössle-
rovi, vydavateli Pivovarského obzoru a zároveň 
prvorepublikovému předsedovi Svazu malých 
a středních pivovarů. Nebojte se, o pivu nebu-
deme jen mluvit, ale čeká nás i jeho mírná 
konzumace, kterou svou heligonkou dopro-
vodí Milan Dostál.

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 Infor-
mačním centru MěÚ nebo si ji stáhnout na 
stránkách www.klubcentrum.cz. Vyplněné 
přihlášky se od 9. dubna přijímají v kance-
láři Klubcentra. Kurzovné se platí hotově při 
podání přihlášky.
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Kultura

Večer při cimbálu

Srdečně vás zveme na VEČER PŘI CIMBÁLU, 
který pořádá Folklorní soubor JARO. Setkání 
s cimbálovou muzikou se uskuteční v pátek 13. 
dubna od 19.30 hodin v restauraci ŠNYT Nová 
Louže Ústí nad Orlicí.

Program Malé scény – duben 2018 

Výstava 15 let ČvT v Afghánistánu
4.4. | 19.00 hodin | do 30.4.
Výstava fotografií shrnujících 15 let působení 
Člověka v tísni v Afghánistánu. Každá foto-
grafie představuje jeden rok a jeden aspekt 
činnosti české humanitární organizace v této 
zemi. V Afghánistánu začal Člověk v tísni pra-
covat na podzim roku 2001, krátce po pádu 
Tálibánu, a od té doby tam pomohl více než 
milionu lidí. 

Pád do snu
3.4. | 18.00 hodin
Film vypráví příběh obyčejného kluka, který 
chce znovu zažít svobodný život v přírodě, 
o který ho v roce 2011 připravilo zranění při 
jeho první samostatné cestě jižní Evropou. 
Beseda s autorem filmu. Vstupné 80 Kč /stu-
denti a členové FK 60 Kč 

The Florida Project
5.4. | 19.00 hodin
Originální novinka mladého amerického reži-
séra Seana Bakera, která čeří filmové vody 
již od svého uvedení v Cannes. Talentovaný 
vypravěč nepřikrášlených a autentických pří-
běhů S. Baker přichází s „jedním z nejupřím-
nějších filmů o dětství všech dob“. Vstupné 80 
Kč / členové FK 60 Kč 

PPS Ústí nad Orlicí 
6.4. | 19.00 hodin
Elektroakustický bigbítek v baru Malé scény. 
Rezervace míst na telefonním čísle 733 617 
721. 

Jeden svět 2018
7.4. 14.4. | festival
Jeden svět v Ústí nad Orlicí se bude konat 
již tradičně v Malé scéně. Více informací na 
webu www.spousti.cz 

O kohoutkovi a slepičce
8.4. | 14.00 hodin
Pořad pod společným názvem obsahuje dvě 
pohádky. O kohoutkovi a slepičce a Krabičková 
pohádka. Malé divadélko Praha. Vstupné 70 
Kč / děti 50 Kč 

Anna
10.4. | 19.30 hodin
Scénická kompozice z díla, korespondence 
a deníkových záznamů lágrové básnířky Anny 
Barkovové. Uvede Divadlo Dagmar Karlovy 
Vary. Vstupné 70 Kč 

Ženy v umění 20. století
17.4. | 18.00 hodin
Historicko-umělecký cyklus Ve stínu velikánů. 
Tentokrát bychom se rády věnovaly skvělým 
umělcům i druhům umění, kteří ale stojí tro-
chu ve stínu svých slavnějších kolegů nebo 
oborů. A rozhodně si to nezaslouží! Předná-
šející Marie Uhlířová.

Vstupné 50 Kč / studenti 30 Kč

Slávek Janoušek & Luboš Vondrák
18.4. | 19.00 hodin
Klasický písničkový recitál sestavený z oblíbe-
ných hitů je doplněn novinkami ze současného 
repertoáru z posledního CD Nestíhám a nejno-
vějšími písněmi, které dosud nevyšly. Vstupné 
90 Kč / studenti, důchodci 60 Kč 

Jazz Jam
20.4. | 19.00 hodin
Jazz Jam v Baru Malá scéna. Hudební podve-
čery v Baru Malá scéna. Rezervace míst na 
tel. 733 617 721. 

Glory (Slava)
26.4. | 19.00 hodin
Bulharsko, Řecko / 2016 / 101 min. / režie: 
Kristina Grozeva & Petar Valčanov. Tvůrčí dvo-
jice K. Grozeva a P. Valčanov přišla s dalším 
malým filmem, který testuje lidskou morálku 
a mezilidské vztahy v Bulharsku. Vstupné 80 
Kč / členové FK 60 Kč 

Karel Kekeši
27.4. | 19.00 hodin
Hudební podvečer v Baru Malá scéna s hudeb-
níkem, zpěvákem a humoristou Karlem Kekeši. 
Rezervace míst na tel. čísle 733 61 77 21. 

Více na www.msuo.cz / změna programu 
vyhrazena

Klub Popráč zve do divadla

Srdečně vás zveme na divadelní představení 
Milostný trojúhelník nově, které se uskuteční 
v neděli 15. dubna od 19.30 hodin v Roško-
tově divadle.
Chybovat je lidské, avšak v improvizaci, kde 
neexistují žádná pravidla, zcela nemožné… a to 
je naše spása … to je Trio Milostný Trojúhel-
ník. V Ústí nad Orlicí se představí v bezchybné 
konstelaci: Anna Geislerová, Martin Zbrožek 
a Josef Polášek. Možná uděláte chybu, když 
nedorazíte. Volba je na vás!

Předprodej vstupenek a info: Klub Popráč, 
Ústí n.O., tel.: 736 481 170.

Diskuzní večery Jednoty bratrské 

Jednota bratrská vás zve na seriál diskuzních 
večerů pro všechny generace s názvem PANE 
BOŽE, PROČ? aneb Co jste chtěli vědět o křes-
ťanství, ale báli jste se zeptat. Setkání probí-
hají každou neděli od 16.00 hodin v Jednotě 
bratrské, 1. patro.
Témata: 1.4. O naději, 8.4. O rodině
Během programů zajišťujeme občerstvení 
a program pro děti v herně Rodinného cen-
tra. Vstupné dobrovolné.

Povídání o Íránu

Srdečně vás zveme do Kavárny Karolína v Měš-
ťanském pivovaru v Hylvátech na POVÍDÁNÍ 
O ÍRÁNU. Přednáška se uskuteční ve středu 
11. dubna od 17.30 hodin. Přednáší Ladislav 
Kalous, vstup je zdarma.
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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 poskyto-
ván 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 samospráv-
ného celku, týkající se tohoto územního samo-
správného celku.“ 

PETR HÁJEK: Výzva zastupiteli Řeháčkovi

Proč nejsou v Ústeckých listech zveřejňovány 
příspěvky občanů, jsem odůvodnil v úvodníku 
2/2018. Přivítal jsem tedy iniciativu zastupitele 
Řeháčka z ČSSD, který (jak sám píše) přemýš-
lel a něco vymyslel. Vytvořil vlastní názorový 
prostor. O této skutečnosti informoval v článku 
„Ústí bez cenzury“. Název demokratický, jenže! 
Ve svém textu píše: „… začnu zveřejňovat 
názorové příspěvky Oušťáků k městským zále-
žitostem, které mi zašlou a s nimiž nebudu 
v zásadním rozporu.“ S nimiž nebudu v zásad-
ním rozporu! Prostě bez cenzury! Jestli je pan 
Řeháček chlap, demokrat a svědomitý zastu-
pitel, zveřejnil na svém webu příspěvky, které 
jsem mu v březnu zaslal. Jde o názory doru-
čené do redakce ÚL s požadavkem uveřejnění, 
anebo byly veřejně prezentovány. Pro kontrolu 
– říjnový příspěvek pana Jana Bureše z Ker-

hartic, který reagoval na článek „Kostel v pla-
menech“ (ÚL 10/2017). V příspěvku vyzývá 
pana Řeháčka nezatěžovat svým podezřením 
noviny, ale přímo se obrátit na policii. V pří-
padě, že je podezření vymyšlené, doporučuje 
panu Řeháčkovi zvážit rezignaci a navštívit psy-
chiatra. Druhý příspěvek poslal v listopadu pan 
Marek Mana. V reakci na článek „O úpadku 
OIK“ (ÚL 11/2017) sděluje, že slušní členové 
ČSSD s příspěvky nesouhlasí a považují je za 
ostudu pana Řeháčka. Osobně tento názor 
zopakoval na prosincovém zastupitelstvu. Třetí 
je od paní Marie Olivové, která na únorovém 
zastupitelstvu děkovala městu za péči o park 
v Hylvátech. Uvedené příspěvky zveřejnit či 
nezveřejnit? To je to, oč tu běží!

Autor je zastupitel a starosta města, zvolený 
za SNK Oušťáci

/redakčně neupraveno/

Sociálně nedemokratický demagog 

Po přečtení posledního příspěvku zastupitele 
Jaroslava Řeháčka „Katolická církev byla pora-
žena. Útok na městské lesy jí nevyšel“ si mnozí 
čtenáři Ústeckých listů možná kladou otázku, 
zda je dotyčný stále členem sociálnědemo-
kratické, tedy tradiční a demokratické strany 
– slovo demokratické je zvlášť důležité. Mírou 
laciného populismu, demagogie a agresivity 
totiž připomíná nějakou radikálnější odnož 
komunistů, případně okamurovců, jejichž 

předseda by se měl od pana Řeháčka ještě 
hodně co učit.
Demokraticky smýšlející člověk ctí stát, ve 
kterém se kdokoliv, včetně libovolné církve, 
může domoci svých práv. V tomto případě 
bylo předmětem určovací žaloby to, zda lesy, 
které byly po roce 1948 děkanství ukradeny 
(nebyly to tedy původně městské lesy, jak vyz-
nívá v podání pana Řeháčka), nabylo následně 
město v souladu se zákonem, či nikoliv. 
Zatímco okresní a poté i krajský soud daly za 
pravdu orlickoústeckému děkanství (což zastu-

pitel Řeháček neuvádí), Nejvyšší soud České 
republiky na základě dovolání města původní 
rozsudek zrušil a věc vrátil prvoinstančnímu 
soudu k dalšímu projednání. Za této situace 
děkanství žalobu vzalo zpět, aby spor s nejas-
ným výsledkem netrval další řadu let. 
Tolik holá fakta, která se s barvitým příběhem 
kolegy Řeháčka kryjí pouze částečně.

Jan Pokorný, zastupitel

/redakčně neupraveno/

Sociálně nedemokratický demagog - epilog

Za hranou vkusu je konstrukce pana zastupi-
tele Řeháčka o jakémsi spikleneckém spolčení 
vedení města a římskokatolické církve… tato 
rétorika nápadně připomíná způsoby těch, 
kteří se po komunistickém převratu v únoru 
1948 chopili moci…
Spíše úsměvná je pak snaha největšího ústec-
kého „kristobijce“ udělat z městského práv-
níka pana Rady (který o to, už jen z profesního 
hlediska, asi příliš nestojí) málem husitského 

válečníka, který zlé a nenasytné katolické 
církvi jednou provždy zatne tipec (viz: „Pan 
Rada nad katolickou církví zvítězil.“). Kdyby 
dával zastupitel Řeháček při hodinách dějepisu 
větší pozor, věděl by, že církve ustály za dva 
tisíce let své existence ataky mnohem větších 
extrémistů, než je on sám, a že bez křesťanství 
bychom nebyli kulturně tam, kde jsme dnes…
Právě díky dobré spolupráci s Římskokatolic-
kou farností se nám podařilo vyjednat sta-
žení určovací žaloby a prohloubit spolupráci 
při obnově kulturního dědictví města. Díky 

kooperaci vedení města, městských úřed-
níků, farnosti, Ministerstva kultury a Pardu-
bického kraje jsme svědky veliké proměny 
centra města a za několik měsíců budou moci 
občané města při otevření parku výsledky této 
(spolu)práce vidět i využívat. Našim cílem je 
občany města a všechny instituce spojovat 
a ne rozdělovat. 

Michal Kokula, místostarosta města

/redakčně neupraveno/



www.ustinadorlici.cz

[ 1
8 

]

4 / 2018

Sport

ŘEHÁČEK: „Děsivá“ přímá demokracie. 
Někteří politici hysterčí, aby neztratili moc 
a vliv.

Myslíte si, že kdyby všichni Oušťáci měli mož-
nost sami rozhodnout o parku Kociánka, že 
by volili současné betonové „skruže“ namísto 
skutečného parku? Že by chtěli fontánu nad 
„starou lékárnou“ za neuvěřitelných 3 269 129 
Kč (s DPH)? Nebo že by podpořili přesun auto-
busového nádraží z centra na okraj města, 
aby si zhoršili dopravní dostupnost? Proč by 
to občané Ústí asi tak dělali? Proto tu zřejmě 
máme některé volené politiky, kteří výše zmí-

něné nesmysly vymyslí a uskuteční za nás. Ve 
své „moudrosti“ i lidem navzdory.

Přímá demokracie, tedy rozhodování všech, 
je onou původní kovanou demokracií se vším 
všudy. Zastupitelská demokracie, kde roz-
hodují pouze někteří, je od té přímé pouze 
odvozena. Je to jen takový její zparchantělý 
klon. Řešení z nouze. Nic víc. Volič, který má 
dost rozumu na to, aby si ve volbách zvolil 
svého zástupce, který pak rozhoduje o všech 
jednotlivostech, musí mít z prosté logiky věci 
i dostatek rozumu k tomu, aby si o těchto jed-
notlivostech rozhodoval přímo a sám. Ti, co 

dnes plivou na přímou demokracii, tak nehájí 
vůbec žádnou demokracii, ale pouze vlastní 
vliv a moc.

A co je nového na www.ustibezcenzury.web-
node.cz? Příspěvek paní Jany Kechnerové 
o městské hromadné dopravě v Ústí nad Orlicí. 
Proč některým lidem z Dukly přijde jízdní řád 
poněkud nelogický? A budou tedy muset šla-
pat pěšky? (K jízdnímu řádu do 3.3.2018.)

Autor je zastupitel, jaroslavrehacek@email.cz

/redakčně neupraveno/

Různé

Víceúčelová budova v Knapovci zahajuje provoz v květnu

Od středy 2.května 2018 zahajujeme provoz 
naší nové víceúčelové budovy v Knapovci. 
V budově se nachází tělocvična a zároveň 
sál. Tělocvičnu je možné využít pro sporty 
typu nohejbal, volejbal, badminton, florbal, 
stolní tenis a různá cvičení pro ženy, muže 
a děti. Sál má kapacitu cca 80 míst při kul-
turních akcích. Součástí sálu je vybavená hos-
půdka s kuchyňkou o kapacitě 20 míst. Před 

budovou je nová venkovní terasa, kde je pose-
zení s 25 místy. Je zde také stávající tenisový 
kurt. Nabízíme vám možnost využití naší víceú-
čelové budovy: na cvičení, přednášky, kulturní 
nebo soukromé akce. Vítáme zájem cvičitelek, 
cvičících a ostatních sportovců. 
Kontakt mail: knapovecweb@seznam.cz, 
za Tělovýchovnou jednotu Knapovec Hana 
Drobná tel. 724521858 www.knapovec.cz. 

Pozvánka na Brontosauří šlápoty

Srdečně Vás zveme na 33. ročník tradičního 
pochodu pro rodiče s dětmi – BRONTOSAUŘÍ 
ŠLÁPOTY, který se uskuteční v úterý 1. května 
2018.
Start je ze zahrady restaurace U Malinů a cíl 
bude upřesněn na plakátech. Pořadatelem 
akce je Spolek Brontosaurus a pochod je určen 
pro rodiče s dětmi. Délka trasy cca 7 km. Po 
trase pochodu budou připravena oblíbená sta-
noviště s úkoly a dále i písmenka do tajenky. 
V cíli čeká na každého pochodníka odměna. 
Více na: spolekbrontosaurus@seznam.cz, 
tel.: 604 117 724, fb Spolek Brontosaurus

Kolem Pastvinské přehrady 
pojedou po třiatřicáté

Klub českých turistů v Ústí nad Orlicí pořádá 
v neděli 22. dubna 2018 33. ročník cyklojízdy 
„Kolem Pastvinské přehrady“.
Start je mezi osmou a devátou hodinou 
z Mírového náměstí v Ústí nad Orlicí. Trasy 
50 a 100km vedou společně na Hejnice a Žam-
berk. Padesátka pokračuje na Klášterec, Past-
viny, kde obdrží účastníci v restauraci U mostu 
diplom a přes Letohrad pokračují do Ústí nad 
Orlicí. Cyklisté účastnící se stokilometrové 
trasy zamíří přes Kunvald do Bartošovic na 
Zemskou bránu, Čihák, České Petrovice, Mlad-
kov, Pastviny, Bredůvku, Jablonné nad Orlicí, 
Horní a Dolní Čermnou (zde obdrží diplom 
a turistické materiály) a pokračují přes Petro-
vice a Dolní Dobrouč do Ústí nad Orlicí.
Cykloakce není závod, vítězí každý, kdo pro-
jede kontrolami v Pastvinách a Dolní Čermné. 
Samozřejmostí při podobných akcích je dodr-
žování silniční vyhlášky, děti mladší patnácti 
let jedou v doprovodu dospělé osoby. Za 32 
let projelo na tratích Kolem Pastvinské pře-
hrady 8 131 cyklistů, rekordní účast byla v roce 
2002, kdy přijelo 572 cyklistů. Dodržuj zákon 
361/2000 o pozemních komunikacích! Pořa-
datelé děkují Městu Ústí nad Orlicí za dlouho-
letou finanční podporu.
Na Vaši hojnou účast se těší pořadatelé z KČT 
Ústí nad Orlicí. MR.

Jarní Ústeckoorlická

JUNIOR KLUB Ústí nad Orlicí připravil 
na neděli 29. dubna 2018 další ročník JARNÍ 
ÚSTECKOORLICKÉ.
Při této soutěži vzpomeneme na ústecké 
modeláře Lubomíra Valčíka a Vladimíra 
Matějů. Na jejich počest se bude létat 6. roč-
ník Memoriálu Lubomíra Valčíka v kategorii P 
30 a 30. ročník Memoriálu Vladimíra Matějů 
v kategorii F1H.
Modeláři bez rozdílu věku z celé repub-
liky budou dále létat v kategoriích H, V, A3, 
F1A,F1G.
Srdečně zveme příznivce leteckého modelář-
ství na ústeckoorlické letiště.
Za JUNIOR KLUB Ivan Kubový, předseda klubu
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Přes Tři hrady pěšky i na kole

KČT Sopotnice ve spolupráci s obcemi Sopot-
nice, Potštejn a s Domovem pod hradem 
Žampach vás zvou v SOBOTU 5. KVĚTNA na 
46. ročník pochodu PŘES TŘI HRADY a na 34. 
ročník akce PŘES TŘI HRADY NA KOLE.
Startovní místa:
1. tradiční Sopotnice – start 7.00 – 11.00 
hodin, cíl do 19.00 hodin
2. osvědčený Žampach – start 8.00-11.00 
hodin, cíl do 18.00 hodin
3. romantický Potštejn – start 8.00-11.00 
hodin, cíl do 18.00 hodin
Pěší trasy: 5 km, 9km, 12km, 14km, 15km, 
19km, 24km, 30km a 50km.
Cyklotrasy: 14km – 150km, Trasy pro kolo-
běžky: 16km – 38km, Turistický běh: 15km, 
Miniokruh se soutěžemi pro děti.
Více info na: P. Lžičař, tel.: 605 740 037, www.
kct-sopotnice.com

Příměstský tábor s atletikou pro děti

O prázdninách 2018 pořádáme 5. ročník pří-
městského 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. připra-
ven 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, pojiš-
tění a závěrečné diplomy a medaile. Přihlášky 
a podrobnější informace naleznete na interne-
tových stránkách www.primestsky-atleticky-
-tabor.cz nebo na tel. čísle 777 269 240. 

Těšíme se na Vás! 

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, ruč-
ník. Vstup: 60 Kč. Info: Jana Šparlinková, 
tel.: 777 087 220.
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In-linová školička, bike, koloběžky, parkour o letních prázdninách

Pro malé bruslaře pořádáme IN-LINOVOU 
ŠKOLIČKU plnou her, smíchu a zábavy. Pro 
velký zájem pořádáme taktéž Adrenalinovou, 
Freestylovou školičku, Bike, Příměstský zážit-
kový tábor, Freestyle koloběžky a bruslíme s 
angličtinou a tábor pro nejmenší Na Rouben-
kách 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. Brusla-
řům začátečníkům i pokročilým nabízíme sou-
kromé lekce in-line bruslení .
Přihlášky a další info na www.inlineusti.cz, 
market@inlineusti.cz či tel.č. 602 245 393 - 
Markéta Skalická.
Těšíme se na Vás Markéta Skalická a tým 
instruktorů:-)!!!!
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Stavební firma 
zaměřená na 

rekonstrukce domů, 
bytů a další 

stavební činnosti.

• Provedu práci z domova na PC přepis textů, články, 
rešerše, tabulky, grafy, překlady z Aj do Čj a z Čj do 
Aj aj., i o víkendu. Jsem absolvent SPŠS, s čistým TR, 
diskrétní s praxí víc než 10 let a zdr. průkazem pro 
práci s potravinami.

• Seznámím se se slušnou, vlídnou, důvěryhodnou, 
nezadanou mladou dámou ve věku asi 25 až 40 
let, nekuřačkou. Jsem 38/186 cm, svobodný, štíhlý, 
abstinent, nekuřák z okr. ÚO. Kontakt: manhood@
email.cz

• 60 letá nekuřačka,168/64 kg hledá charakterního 
přítele do 60 let, Ústí nad Orlicí a okolí. Tel.: 735 777 
943
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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 4 / 2018 vychází 26. 3. 2018
Měsíčník pro občany města Ústí nad Orlicí.
MK ČR E100 39

Riegrova

Div
ad

eln
í

Turistické informační centrum Ústí nad Orlicí
Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, 
tel.: 465 514 271, 
www:ustinadorlici.cz, e-mail:info@muuo.cz 
nabízí v prodeji upomínkové předměty, mapy, 
pohlednice
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Sport

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

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

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

Provozní doba
DUBEN 2018

Den Datum Ranní plavání Plavání pro veřejnost
Ne   1.4.    8:00 – 20:00
Po   2.4. Z A V Ř E N O
Út   3.4. 5:30 – 7:55 14:30 – 19:00
St   4.4.  17:00 – 21:00
Čt   5.4. 5:30 – 7:55 14:30 – 21:00
Pá   6.4. 5:30 – 7:55 14:00 – 21:00
So   7.4.    9:00 – 21:00
Ne   8.4.    8:00 – 20:00
Po   9.4. S A N I T Á R N Í     D E N
Út 10.4. 5:30 – 7:55 14:30 – 19:00
St 11.4.  17:00 – 21:00
Čt 12.4. 5:30 – 7:55 14:30 – 21:00
Pá 13.4. 5:30 – 7:55 15:30 – 21:00
So 14.4.    9:00 – 21:00
Ne 15.4.    8:00 – 20:00
Po 16.4.  13:30 – 21:00
Út 17.4. 5:30 – 7:55 14:30 – 19:00
St 18.4.  17:00 – 21:00
Čt 19.4. 5:30 – 7:55 14:30 – 21:00
Pá 20.4. 5:30 – 7:55 14:00 – 21:00
So 21.4.    9:00 – 21:00
Ne 22.4.    8:00 – 20:00
Po 23.4.  13:30 – 21:00
Út 24.4. 5:30 – 7:55 14:30 – 19:00
St 25.4.  17:00 – 21:00
Čt 26.4. 5:30 – 7:55 14:00 – 21:00
Pá 27.4. 5:30 – 7:55 14:00 – 21:00
So 28.4.    9:00 – 21:00
Ne 29.4.    8:00 – 20:00
Po 30.4.  13:30 – 18:00

Krytý plavecký bazén má právo na změnu provozních hodin pro veřejnost, na omezení relaxačního centra 
a ostatních atrakcí. Proto se raději včas informujte na tel.: 734 353 475 nebo na www.bazenusti.cz

V dubnu můžete využít - ZIMNÍ VSTUP – zvýhodněné vstupné na 2 hod. za cenu 1,5 hod.
Relaxační centrum otevřeno z důvodu probíhajícího kurzu PLAVÁNÍ KOJENCŮ A BATOLAT, v těchto 
časech: PO, ST, PÁ, SO a NE v čase pro veřejnost, ÚT 17:00 h., ČT 26.4. 15:00 h., 27.4.PÁ 15:00 h.

Po od 16:00 – 17:00 h. vyhrazeny 2 plavecké dráhy pro SO uno. 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 09:00 – 11:00 h. vyhrazena jedna plavecká dráha pro Monoploutev. 

AQUAAEROBIK každé Út 20:00 – 21:00 h.
KONDIČNÍ PLAVÁNÍ každé ÚT od 19:00 – 20:00 h – nahlášení přes rezervační systém

PLAVÁNÍ PRO TĚHOTNÉ každou St 13:30 – 15:00 h., účast hlaste do porodnice na tel. čísle: 465 710 243.
Plavání Senior Klub Ústí nad Orlicí 13.4. 18 – 14:00 – 15:30 h.

Nabízíme kurzy plavání kojenců a batolat, 
tel. číslo: 775 858 670 a kurzy plavání dětí s rodiči, tel. číslo: 777 673 357

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

Sauna (provozní doba)

Po 15:00 – 21:00 společná
Út 13:00 – 21:00 ženy
St 13:00 – 21:00 muži

Čt 13:00 – 18:00 ženy
18:00 – 21:00 muži

Pá 13:00 – 21:00 muži

So 15:30 – 18:30 ženy
18:30 – 21:00 společná

Ne 14:00 – 20:00 společná
Velikonoční pondělí 2. 4. 2018 ZAVŘENO
Sanitární den 9. 4. 2018 ZAVŘENO

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

Zimní stadion (zimní provoz – provozní doba) 
Ukončení zimního provozu proběhlo 19. 3. 2018.
Termín otevření letního provozu je plánován na 16. 4. 2018.
Pro více informací sledujte naše webové stránky www.bazenusti.cz
Děkujeme všem návštěvníkům za přízeň.
více informací na tel.: 608 553 305

Skatepark (provozní doba)

Pondělí 14:00 – 19:00
Úterý 14:00 – 17:30
Středa – pátek 14:00 – 19:00
Sobota – neděle 13:00 – 19:00

www.bazenusti.cz nebo se informujte na: info@skateparkustinadorlici.cz.

Pozvánka na cvičení do STUDIABART

STUDIOBART - powerjóga, zdravá záda, tanec, fyzio cvičení (Sme-
tanova 470, pod Popradem)
Otevřené lekce - powerjóga, corejóga, zdravé chodidlo, jóga pro 
těhotné, jóga pro maminky po porodu, ranní nádech, jóga v závěs-
ných sítích, párová akrobacie.
Dopolední cvičení - pondělí 8:30 - powerjóga, 10:00 - pro maminky 
s dětmi, čtvrtek 8:15 - ranní nádech.
Nové kurzy od opět od března: zdravá záda, powerjóga, jóga pro děti, 
akrobacie pro děti, parkour, létající jóga pro děti, létající jóga v závěs-
ných šálách - úžasná novinka, relaxace, protažení páteře, posílení 
a relax pánevního dna.
Víkendové lekce různého zaměření:
Meditace s Martou Kanno - odstraňování programů, systémů, pře-
svědčení a kódů negativně působících na tělo, aktivace energetických 
center, obnova fyzických a psychických sil i tvůrčích schopností,
Kundalini jóga s Vaškem Hnízdilem - (jóga vědomí, nebo také Raj jóga 
tj. Královská sjednocující disciplína) je velmi mocná, účinná, dyna-
mická jóga podpořená hudbou, zpěvem manter, pranayam (decho-
vých cvičení), bandhas (tělesných uzávěrů), asán (tělesných pozic) 
a meditací.
Lekce s Tomášem Strnadem, Petrou Polákovou, seminář s Barborou 
HU.
Dále hormonální jóga, akrojóga, zdravá chodidla, port de bras, 
corejóga, dancejóga. Sledujte náš web www.studiobart, či pište na 
info@studiobart.cz, rádi Vás budeme o novinkách informovat.
Více info na www.studiobart.cz, Markéta Skalická 602 245 393, Fb: 
Powerjóga v Ústí, Akrojóga v Ústí, Studiobart

Na Drozdovskou pilu

KČT Ústí nad Orlicí Vás zve na jubilejní 30. ročník cykloturistického 
výletu NA DROZDOVSKOU PULU, který se uskuteční v sobotu 28. 
dubna 2018.
Start je z Mírového náměstí v Ústí n.O. od 7.30 do 9.00 hodin. Trasy 
jsou 70 km a 100 km, v průjezdním bodu v Žichlínku budou předány 
Pamětní listy.
Více informací na: 
www.nadrozdovskoupilu.cz, NaDrozdovskoupulu@email.cz
Všichni zájemci o cykloturistiku jsou vítáni!

Benefiční jóga maraton StudioBart 

Přijďte 7. dubna od 14.00 do 20.00 hodin podpořit dobrou věc. Lekce: 
Powerjógy, Hathajógy, Akrojógy+wheeljógy (jóga ve dvou), Vinyasa 
Flow jógy, zdravých zad, Flexi jógy, závěsná akrobacie na kruhu a na 
šálách.Výtěžek z akce věnujeme jedincům s poruchami autistického 
spektra při organizaci PAS z. s. Především na úhradu pobytů a akcí. 
Na místě bude k dispozici krásné zdravé občerstvení, sladké občer-
stvení, zdravé obědy u Petra Strákoše, šperky Genaro, jógové oble-
čení a masážní a rehab. pomůcky Sportbart, organické kafe s Terkou 
Borovcovou. 
Bližší info a přihlášky na www.studiobart.cz


