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Park u kostela získal významná ocenění
Vážení spoluobčané, je to již rok, kdy byl
veřejnosti zpřístupněn nový park u kostela Nanebevzetí Panny Marie. Realizací
projektu byla naplněna myšlenka, která
vznikla již před 110 lety, ale s ohledem na
různé historické souvislosti se nemohla
uskutečnit dřív. Na základě ohlasů si dovolím tvrdit, že park obstál v každém ročním
období a získal své pravidelné návštěvníky. Zároveň zcela přirozeně naplňuje
i svůj druhý účel, kterým je prosté komunikační propojení dvou míst.
V uplynulých jarních měsících byla na
park u kostela opět zacílena mediální
pozornost. Díky jeho dokončení se naše
město stalo krajským vítězem a obdrželo
Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových
zón za rok 2018. Kromě pamětního listu
cena představovala finanční odměnu pro
město Ústí nad Orlicí ve výši 100 tisíc
korun. Druhým oceněním byla následně
prestižní Cena časopisu Moderní obec.
Ta byla udělena na slavnostním setkání
16. dubna ve Španělském sále Pražského
hradu u příležitosti Mezinárodního dne
památek a sídel. Organizátorem akce bylo
Sdružení historických sídel Čech, Moravy
a Slezska, Český národní komitét ICOMOS,

Ministerstvo kultury a Ministerstvo pro
místní rozvoj. Slavnostního přijetí čtrnácti
krajských vítězů se zúčastnil mj. předseda
vlády České republiky Andrej Babiš a ministr kultury Antonín Staněk. Na Cenu časopisu Moderní obec byli nominování krajští
vítězové a o udělení rozhodovala odborná
porota. Cenu předal šéfredaktor časopisu
Ivan Ryšavý, který ve svém odůvodnění
mimo jiné připomněl, že historická centra nejsou jenom obezděné památky, ale
i veřejný prostor mezi nimi. A právě tento
fakt je sledován při každoročním udělování Ceny časopisu Moderní obec. Porotu
mimo jiné zajímá, jak ve městě pulzuje
kulturní a společenský život a jak důležitou roli při této činnosti sehrává právě
využití památek. Oceněno bylo společné
úsilí města a církve, na základě kterého
byla úspěšně dokončena revitalizace centra městské památkové zóny. V odůvodnění byl vyzdvižen vznik meditační kaple
Jana Pavla II., celková architektonická
podoba parku a navržené řešení, které
pamatuje nejen na pietu místa, ale i na
zachytávání dešťové vody a její zpětné
využití v prostoru. V rámci hodnocení byla
také konstatována skutečnost, že ústecké
památky jsou dlouhodobě součástí kulturně společenského dění našeho města.

Vážení spoluobčané, s ročním odstupem
od otevření parku si osobně stále nejvíce
cením skutečnosti, že zastupitelé města
(až na pár výjimek) dokázali najít společnou řeč s děkanstvím Ústí nad Orlicí. Park
se totiž nachází na pozemcích, které jsou
ve vlastnictví církve. A dále pak faktu, že
na obnově a vzniku meditační kaple se
podílela řada občanů našeho města, kteří
se finančně zapojili do veřejné sbírky.
Udělená ocenění vnímám jako zpětnou
vazbu a zároveň poděkování všem, kteří
se jakýmkoliv způsobem na realizaci projektu podíleli.
Petr Hájek
starosta města
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Nové výstavy v Městském muzeu

Setkání rodáků z Knapovce

Soutěž hasičů O černého výra

Ve čtvrtek 20. června budou v Městském
muzeu zahájeny dvě nové výstavy. První
z nich - 200 let poštovní schránky - připravilo Poštovní muzeum v Praze jako tematickou výstavu. Druhá z výstav s názvem
Cyklus secese: Textil se zaměřuje na
secesní odívání. Vernisáž obou výstav je
v 17.00 hodin.
str. 18

Setkání, které se uskuteční v sobotu 29.6.
od 15.00 hodin, připravujeme v novém
kulturáku v Knapovci za doprovodu kapely
UNI BIG BEND, kde bude hrát rodák Kája
Kučera. Zveme vás do centra Knapovce na
posezení, pobavení a dobré občerstvení.
Za TJ Knapovec, Hana Drobná,
tel. 604650706,
mail: knapovecweb@seznam.cz.

Dvacátý osmý ročník mezinárodní hasičské soutěže mužů a žen O černého výra se
uskuteční v sobotu 22. června od 13.00
hodin na místním hřišti Pod lesem v Černovíru. Soutěž je součástí seriálu Velká
cena Ústeckoorlicka v požárním útoku.
Připraveno je bohaté občerstvení.
str. 2
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Místní poplatek za komunální
odpad a místní poplatek za psa
Finanční odbor Městského úřadu Ústí nad
Orlicí upozorňuje občany města, že dne
31. 5. 2019 uplynul termín splatnosti
místního poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů a místního poplatku ze psů.
Pokud tyto poplatky na rok 2019 nemáte
zaplaceny, neprodleně tak učiňte.
Neuhrazený poplatek bude vyměřen
platebním výměrem, může být zvýšen
až na trojnásobek a dále bude vymáhán
daňovou exekucí.
Bližší informace poskytne pí Iva Doležalová, e-mail dolezalova@muuo.cz,
telefon 465 514 210.
Městský úřad Ústí nad Orlicí,
Finanční odbor

Soutěž hasičů O černého výra

Recyklojízda v Ústí nad Orlicí

Dvacátý osmý ročník mezinárodní hasičské soutěže mužů a žen O černého výra se
uskuteční v sobotu 22. června od 13.00
hodin na místním hřišti Pod lesem v Černovíru.
Soutěž je součástí seriálu Velká cena
Ústeckoorlicka v požárním útoku.
Chcete-li vidět špičkový hasičský sport,
přijďte se na hřiště v Černovíru podívat.
Připraveno je bohaté občerstvení.

Město Ústí nad Orlicí se stane desátou zastávkou týmu Recyklojízda, který
v červnu projede Českou republiku od
východu na západ, aby podpořil třídění
a recyklaci baterií.Tříčlenný tým si dal za
cíl na elektrokolech zdolat přes 800 kilometrů. Na cestě má 25 zastávek v českých
a moravských městech.
Na setkání s Recyklojízdou v Ústí n.O.
se lidé mohou těšit v pátek 14. června
2019 od 10.30 do 11.00 hodin na Mírovém náměstí.
Součástí programu na náměstí bude
i prezentace firmy Elektrowin, zajišťující
zpětný odběr elektrozařízení.
Pro děti bude připravena např. výstava
o recyklaci, samoobslužné hrátky s kvízovými otázkami nebo nafukovací překážková dráha.

Na akci srdečně zvou pořadatelé
SDH Černovír.
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S Výsluňáky za ochranou
životního prostředí
V MŠ Na Výsluní jsme se s nejstaršími
dětmi v rámci environmentální výchovy
vypravili do Sběrného dvora společnosti
Tepvos, abychom na vlastní oči viděli, co
vše se děje s odpadem. Byli jsme očekáváni paní Markétou Vojvodíkovou, která
se nám věnovala během celé hodinové
prohlídky. U každého kontejneru s tříděným odpadem nám vysvětlila, jak
lze dál s použitým materiálem nakládat
(tzv. recyklovat), a jak dlouho by přírodě
trvalo, než by se s daným materiálem
sama vyrovnala. Pochopili jsme, že nemůžeme být k přírodě lhostejní, nechceme-li
být zavaleni plastovými lahvemi, konzervami, sklem, různými druhy chemikálií,
olejů apod. Chceme mít voňavou a zelenou přírodu plnou ptáčků a zvěře, chceme
si sednout do hebké trávy a pozorovat
pracovité včelky, které nám z barevných
květů vyrobí sladký med. Děkujeme tedy
společnosti Tepvos, že nám umožnila zajímavou exkurzi do možná nezajímavé, ale
rozhodně velmi potřebné práce všech,
kteří se na třídění odpadu podílejí. Apelujeme na nás všechny – třiďme odpad
a zachraňme naši krásnou planetu.
Předškoláci z Výsluní
6 / 2019

Mateřská škola Černovír

POZVÁNÍ
Srdečně zveme všechny rodiče a děti
(bývalé, současné i budoucí) do Mateřské školy Ústí nad Orlicí, Černovír 96 na
oslavu Dnu dětí - v úterý 18. 6. 2019
v 15.30 hod. Můžete se těšit na různé
soutěže, překvapení a odměny. V rámci
tohoto dne bude také slavnostní rozloučení s našimi předškoláčky. Akce je podporovaná Městem Ústí nad Orlicí.
PODĚKOVÁNÍ
Velmi děkujeme SDH Černovír v čele
s paní Z. Mačátovou za zapůjčení hasičské louky na školní akci.
Děti a zaměstnanci Mateřské školy Ústí
nad Orlicí, Černovír 96.

Mateřská škola Klubíčko

Školní rok se mílovými skoky přiblížil ke
konci, a tak můžeme s dětmi říct, že jsme
si užili spoustu legrace.
Po letech se do Klubíčka vrátila oblíbená
školka v přírodě, kterou jsme absolvovali s 22 předškoláky. Chata Karosa
v Říčkách nám byla na pět dní druhým
domovem, kde se o nás perfektně postarali a my jsme se tak mohli naplno věnovat zkoumání říše skřítků, hledat dopisy,
které nám každý den schovali ve svých
skrýších a plnit úkoly, které nám do nich
ukryli. I přes malé stýskání po mamce
a taťkovi naši předškoláci dokázali, že už
jsou opravdu připraveni překročit práh
naší školky a v září zasednout do lavic.
Teď už nás čeká Loučení s předškoláky na
zahradě školky, kde všichni ,,velkáci“ projdou pohádkovým pasováním a stanou se
z nich opravdoví školáci.

www.ustinadorlici.cz
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Kolektiv školky Klubíčko

Základní škola Bratří Čapků

A jdeme do finále!
Konec školního roku se neúprosně blíží
a my rozhodně neodpočíváme. V polovině května vyrazili žáci osmých ročníků na
CVoK, tj. cyklisticko-vodácký kurz, v rámci
něhož strávili dva dny na kolech a jeden na
lodích, aby si užili nádherné okolní krajiny
a na čerstvém vzduchu otestovali nejen
své sportovní schopnosti, ale také sociální dovednosti. Sotva si stačili pedagogové, kteří zajišťovali plynulý průběh této
fyzicky i psychicky náročné akce, odpočinout, už je čekal další aktivitami nabitý
týden s žáky devátých tříd. Od 27. do 31.
5. se konal již léty ověřený a deváťáky toužebně očekávaný EKO-BR(K) TOUR (Ekologicko-branně sportovní kurz). Osvědčené ubytování v malebné obci Zderaz,
okouzlující příroda a společné neopakovatelné zážitky spolu se závěrečným Loučením s deváťáky nesmazatelně zůstanou
v paměti žáků a jejich učitelů.
Petra Mihulková
Cestujeme za poznáním
V termínu 10. - 15. 6. se zájemci z 8. a 9.
ročníků zúčastní poznávacího zájezdu
s názvem To nejkrásnější z Anglie. Čeká je
velmi pestrý program a ubytování v anglických rodinách. Všichni se již moc těší
na nové cestovatelské zážitky a procvičení
jazyka v praxi.
Jana Ešpandrová
Poděkování
Rád bych poděkoval rodičům a jejich
dětem za příjemné setkání při zápisu do
prvních tříd a také pedagogickým pracovníkům, kteří se podíleli na přípravě a plynulém průběhu tohoto významného dne
v životě předškoláka.
Martin Falta
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Základní škola Komenského

Ohlédnutí
Sportujeme
XXII. ročník Jarního běhu
Poslední dubnový den se více než stovka
dětí z ústeckých škol a okolí zúčastnila
22. ročníku Jarního běhu o pohár Václava
Čevony. Na počest tohoto běžce, rodáka
z Ústí nad Orlicí, běhají děti vytrvalostní
tratě od 300 m pro nejmenší až po 1500
m pro ty nejstarší. Letos zvítězila naše
škola se 104 body před ZŠ Bratří Čapků
se 49 body a ZŠ Třebovská s 31 body. Celkové výsledky najdete na stránkách naší
školy www.uokome.cz.
Děkujeme za finanční podporu Městu ÚO
a organizační podporu DDM Duha.
Za učitele TV Mgr. Petra Šmídová
Velký úspěch našich atletů
Začátkem května se ve Vysokém Mýtě
konal už 51. ročník Poháru rozhlasu školních družstev v atletice. Vybraní žáci ze
šestých a sedmých tříd se ve velké konkurenci neztratili. Děvčata obsadila čtvrté
místo, a chlapci vybojovali dokonce stříbro.
Medailové pozice v jednotlivcích vybojovali: Jiří Winkler 1. místo skok vysoký
158cm, 1. místo skok daleký 482cm,
Eliška Krajová 3. místo skok daleký
395cm, Lucie Lehká 3. místo skok vysoký
130cm. Gratulujeme!
Mgr. Petra Šmídová

Co nás čeká
Loučení deváťáků
Už je to tady! Ve středu 19. června se rozloučí nejen s naší školou, ale také s jednou
bezstarostnou etapou svého života žáci
ze tří devátých tříd. Představí se rodičům
a ústecké veřejnosti v Roškotově divadle
v 18 hodin. Jste srdečně zváni!!!

Základní škola Třebovská

Zlatý hattrick a 4. místo v republikovém
finále
Družstvu dívek naší školy se podařilo
potřetí v řadě vyhrát Olympiádu pardubického kraje v košíkové. Vítězky tak
postoupily do kvalifikace o republikové
finále, kde si postupně poradily se silnými soupeřkami z Jihomoravského kraje
a Vysočiny. Tím si zajistily účast v závěrečném turnaji v Karlových Varech. Zde
v těžké konkurenci nakonec vybojovaly
skvělé 4. místo a navíc Natka Čerebová
ocenění pro nejlepší hráčku turnaje.
Úspěšně nás reprezentovaly: T. Bartáčková, N. Čerebová, K. Kolářová, N. Kapounová, Š. Neťuková a A. Skalická.

Základní škola Kerhartice

Zpíváme
Písnička v Domově důchodců
Pěvecký sbor, který pracuje na I. stupni, si
připravil vystoupení pro seniory z ústeckého Domova důchodců. Pro děti to byl
velký zážitek, a pokud se alespoň některému z klientů na chvilku rozzářily oči,
mají takováto setkávání hluboký smysl.
Mgr. Dana Špindlerová
Zlatý klíček v Ostravě
Každoročním vyvrcholením práce dětí
v pěveckém sboru na II. stupni bývá koncertní zájezd do Ostravy. I letos si „Zlaťáci“
připravili pestrý program, ve kterém
zazněla spousta nových sborových úprav
za doprovodu šikovných „sboráků“.
Mgr. Dana Špindlerová

Pomáháme s úsměvem
Žáci naší školy se pravidelně zapojují do
charitativních projektů. Nejvýznamnější
je bezesporu spolupráce s organizací
Charita dětem, jejímž prostřednictvím
pomáháme dětem z dětských domovů
a onkologicky nemocným dětem. Naše
pomoc je přitom i radostí, protože se
jedná o pravidelná taneční vystoupení
na akcích, jejichž výtěžek jde právě ve
prospěch potřebných. Pomáháme nejen
svým pohybem, ale také jsme uspořádali
www.ustinadorlici.cz
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Školní rok se nachýlil ke svému konci
a my všichni se těšíme, co nám přinese
ten nový.
Všem dětem a rodičům přejeme krásné
prosluněné léto, plné společných zážitků.

Z našich škol
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sbírku plyšáků, které jsme darovali právě
dětem nemocným leukémií. Během školního roku jsme předvedli svá vystoupení
v Brně a v Olomouci a vyvrcholením bylo
představení v Praze na Matějské pouti.
Nezapomínáme ale ani na potřebné
v blízkém okolí, a proto pravidelně
navštěvujeme pečovatelský dům Sv.
Kryštofa. Kromě kulturního představení
si zde s babičkami a dědečky povídáme,
posloucháme jejich vyprávění a zpestřujeme jim svou přítomností tamní pobyt.
Každoročně je také zveme na divadelní
vystoupení do naší školy. V letošním roce
se už všichni těší na pohádku Mrazík.
Mgr. M. Ehrenbergerová
Zlatý slavík
Ve středu 17. dubna se naší kerhartickou
školou linula jedna chytlavá melodie za
druhou. Jakou akci jsme tento den absolvovali? Jednalo se o tradiční pěveckou
soutěž Zlatý slavík, která je tak vyhlášená,
že ji pravidelně navštěvují také žáci ostatních dvou škol v blízkém okolí.
Tematicky bylo zvolené již samotné přivítání soutěžících, o které se postarala
děvčata z našeho tanečního kroužku. Po
předtančení nás čekalo samotné soutěžení. Mladí muzikanti překvapili odbornou porotu volbou svých písní. Nezazněly
tak pouze písně moderní, ale také lidové
či dokonce pohádkové. Kdo by si myslel, že zpěv je výsadou děvčat, ten je na
velkém omylu. Chlapci, kteří se soutěže
zúčastnili, se i přes opravdu silnou dívčí
konkurenci umísťovali na velmi vysokých
příčkách. Do třetice všeho dobrého – po
kvalitním předtančení i zdařilých pěveckých výkonech následovala hudební
zábava v podobě diskotéky. Osvědčené
hity jako „Macarena“, „Ptačí tanec“ či
„Mašinka“ opět slavily úspěch a žáci je
ocenili plným tanečním parketem. Díky
tanci opadlo napětí, takže následné vyhlášení vítězů v jednotlivých kategoriích
i tradiční „Miss sympatie“, se poté neslo
v pohodové atmosféře, ostatně jako celý
tento den. Všichni ocenění si odnesli hodnotné ceny a upomínkové diplomy. Aby
nikdo nesmutnil, obdržel každý z účastníků malou pozornost v podobě omalovánky a sladkosti.
Devatenáct let je za námi a příští rok nás
čeká vstup do jubilejního ročníku. Přejeme
si, aby si i nadále tato původně lokální
soutěž udržela svůj věhlas a i nadále spojovala okolní školy tím, co je pro Čechy
typické – hudbou a zpěvem.
Lenka Náglová
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Speciální ZŠ, MŠ a praktická
škola Ústí nad Orlicí
Ve spolupráci s Nadačním fondem Modrá
rybka se žáci keramického kroužku zúčastnili 26. dubna 14. ročníku umělecké přehlídky “To je hlína”. I přesto, že jsme se
letos soutěže s našimi výrobky nezúčastnili, rádi jsme podpořili doprovodný program s názvem „Kudy kráčela revoluce
aneb Není listopad jako listopad”. Průvod
Prahou byl veden z Albertova na Národní
třídu. Průvod vedli bývalí studenti, kteří
se 17. listopadu 1989 demonstrací přímo
účastnili. Děti se měly možnost dovědět,
jak to tenkrát bylo z pohledu studentů.
Na závěr proběhla beseda v knihovně
Václava Havla. Celý den jsme si moc užili.
Děkujeme a těšíme se opět za rok na viděnou s Vámi.
Ve čtvrtek 11. dubna 2019 proběhlo
v Penzionu U Jana ve Výprachticích
slavnostní vyhodnocení okresního kola
soutěže ,,Požární ochrana očima dětí
a mládeže 2019″ pořádané Okresním
sdružením hasičů Ústí nad Orlicí ve spolupráci se SDH Výprachtice. Do soutěže se
zapojilo neuvěřitelných 1126 žáků ze 34
škol, 36 SDH a dvě školská zařízení. Z naší
školy se na krásném druhém místě umístil žák Václav Aliger z 5. ročníku základní
školy praktické v kategorii K1. Jeho práce
byla dále postoupena do krajského kola,
kde se V.Aliger se svým obrázkem umístit
na 3. místě. Gratulujeme!!!
Ve středu 17. dubna 2019 proběhl tradiční
Den rozmanitých činností. V tento den si
děti vyzkoušely mnoho zajímavých činností: Karaoke, Muzikoterapie, Dramatizace pohádky, Květiny z papírových talířů,
Keramická dílna, Jóga pro děti, Míchání
nápojů, Přírodověda, Počítačové hry, Stavebnice SEVA, Motýl a květina, Pečení
a Dopravní soutěž. Žáci i pedagogové si
tento den opět velmi užili.
Další oblíbenou akcí na naší škole je tradiční Čarodějnický rej, který letos vyšel
na úterý 30. dubna. Naší školou prolétly
čarodějnice, které si připravily pro naše
žáky spoustu rozmanitých disciplín. Žáci
osvobozovali Jeníčka a Mařenku, přikládali do ohně, prolétli se na koštěti a plnili
čarodějné rébusy. V cíli získali diplom
a sladkou odměnu! Čarodějnicím letu,
zdar!
U příležitosti výročí konce 2. světové
války jsme byli osloveni panem J. Šimkem
k účasti při kladení věnců, které proběhlo
7. května v 11 hodin u sochy Bubnujícího

legionáře. Bylo nám velkou ctí zúčastnit
se této pietní akce. Děkujeme.
Žáci třídy II. S si na odpoledne 7. května
připravili besídku pro maminky. Ve třídě
na maminky čekala výstava výtvarných
prací a samotní žáci jim přednesli pásmo
plné básniček a lidových písní. Na konci
besídky žáci podarovali své maminky
malovanou taškou a květinou.
I letos se vybraní žáci ze školního kola
recitační soutěže zúčastnili 14. května
recitační soutěže v Moravské Třebové.
Bližší informace najdete na web. stránkách školy www.specialnizs–ustino.cz .
Měsíc červen si všichni užijeme. Čeká nás
spousta krásných výletů do různých koutů
naší republiky (ZOO, výlety do přírody,
plavba lodí, a jiné).
Děkujeme všem žákům za prezentaci
školy na různých sportovních, výtvarných a recitačních soutěžích. Přejeme
jim i jejich rodičům krásné slunečné dny,
prožité ve zdraví. V září na viděnou!
Pedagogové školy

Gymnázium Ústí nad Orlicí

Na gymnáziu se pořád něco děje
Květen je již tradičně zasvěcen nejen lásce,
ale také „zkouškám dospělosti“. Zatímco
maturanti se po posledním zvonění pilně
chystali, aby ze sebe vydali to nejlepší, ve
škole život neustal, ba naopak!
Uspořádali jsme tradiční vernisáž jarní
výstavy výtvarných prací studentů i učitelů. Na návštěvníky čekal kromě milých
slov pořadatelek a pana ředitele příjemný
doprovod hudebního kvinteta a drobné
občerstvení. Kulturu jsme si v maturitním
týdnu užili znovu na Tančíme pro radost.
Čekalo nás rovněž několik exkurzí - do
Prahy se podívala 6. B a 4. B, ta navíc
podnikla exkurzi chemicko-fyzikální stejně
jako 1. A. Třídy 1. B a 2. B si pak na vlastní
kůži zažily programy primární prevence.
Dále jsme bodovali v soutěžích - k nejvýznamnějším patřilo 21. místo Š. Tesaře
(8. B) v celorepublikovém kole biologické
olympiády. V olympiádě matematické se
na kraji dařilo V. Šolcovi, jenž vyhrál stříbro, a A. Křížové, která obsadila 3. příčku
(oba 5. B).
Novinkou byla účast členů včelařského
kroužku na krajském kole soutěže Zlatá
www.ustinadorlici.cz
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Vyšší odborná škola a Střední
škola zdravotnická a sociální

Somatologický den
Co je somatologie? Pro někoho je to
pouze jeden z vyučovacích předmětů,
věda o lidském těle, pro jiné je to sešit
polepený obrázky, hustě popsaný textem a latinskými pojmy, které se musí
naučit. Jsou tací, kteří si oddychnou,
když zazvoní, sešit zaklapnou a jsou rádi,
že mají zas na týden klid. Najdou se však
i ti, kteří se o somatologii zajímají nad
rámec svých povinností, rádi si otevřou
učebnice, atlasy či jiné zdroje i ve volném
čase a hledají v nich inspiraci poznávat
své tělo z dalších nevšedních úhlů. Jsme
velice rády, že mezi ty druhé patří i mnozí
žáci naší školy, kteří se dobrovolně zapojili
do akce Somatologický den. Byla to Eliška
Bálková, Alena Maruškinová a Pavlína
Vyčítalová ze ZA 2. B, Dominique Fajtů
z PS a SČ 1. C a Vendula Koubová, Alena
Sokolíková, Pavla Králová a Vendulka
Stránská z PS 1. A. Na vybrané téma si
připravili zajímavé prezentace, kterými se
snažili zaujmout porotu v třídním a poté
i ve školním kole. Úroveň příspěvků byla
vysoká. Všichni si zaslouží pochvalu za
snahu a energii, kterou své práci věnovali
a kterou mohli obohatit své spolužáky.
Jen dva však mohli postoupit do hlavního kola, které se konalo ve čtvrtek 26.
dubna 2019 v Olomouci. Byla to Pavlína
Vyčítalová s prezentací na téma Oběhová
soustava a Dominique Fajtů s tématem
Pohlavní soustava. Do Olomouce se se
svými příspěvky sjelo 14 žáků z různých
zdravotnických škol z regionu. Soutěžící
zde byli hodnoceni hned dvěma poro6 / 2019

tami – učitelskou a studentskou. Naše
„delegace“ se ve velké konkurenci neztratila. Dominique všechny přítomné zaujal
prezentací s osobním příběhem a Pavlína
vyhrála Cenu publika i Cenu pro absolutního vítěze. Děkujeme jim za pěknou
reprezentaci školy a přejeme oběma
mnoho dalších úspěchů a neutuchající
chuti do studia (nejen somatologie).
Vlasta Snášelová, Pavlína Moravcová
V pondělí 15. 4. 2019 se žáci druhých
a třetích ročníků v rámci naplnění Minimálního preventivního programu naší
školy zúčastnili dvou akcí všeobecné primární prevence. Jejich společným tématem bylo závislostní chování a probíhaly
v Malé scéně Ústí nad Orlicí. První program byl zaměřen na látkové závislosti
a jednalo se o dramatizaci románu Radka
Johna Memento. V rámci monodramatického vystoupení umělecké agentury RAJCHA se žáci mohli přiblížit problematice
drogově závislých lidí. Druhý program se
zabýval nelátkovými závislostmi a probíhal jako otevřená beseda s RNDr. Bc.
Ludvíkem Hanákem, který žákům předal
informace o riziku závislostí on-line a otevřeně hovořil i o svém životním příběhu.
Kateřina Nováková
Zdravý úsměv
I v tomto školním roce se žáci naší školy
zapojují do výchovně vzdělávacího projektu Zdravý úsměv. „Předškoláčky“
v mateřských a “prvňáčky“ v základních
školách v Ústí nad Orlicí a okolí učí pečovat o svůj chrup. Procvičují s nimi nejen
kdy, čím a jak si zoubky čistit, ale i co jíst,
příp. nejíst, aby se nám zuby nekazily.
Starší děti navíc podrobněji seznamují
i s anatomií zubů a dentální hygienou.
Vlasta Snášelová
Odborná exkurze VOŠ - Praha
Studentky 2. ročníku VOŠ absolvovaly
koncem března odbornou exkurzi v Praze.
Měly možnost navštívit novorozenecké
oddělení v nemocnici Motol a kardiocentrum v Institutu klinické a experimentální
medicíny (IKEM). Na obou ošetřovacích
jednotkách se nás velice ochotně ujaly
vedoucí sestry, seznámily nás s charakteristikou práce na svém pracovišti a provedly nás po oddělení. Každé pracoviště bylo jiné, obě však byla zajímavá. Na
novorozeneckém oddělení jsme mohly
vidět zdravé, nemocné i předčasně narozené novorozence, děti s rozštěpy rtu
před i po operaci. Na kardiologii jsme
si měly m. j. možnost popovídat s paci-

entem, který před týdnem podstoupil
transplantaci srdce. Pro studentky byla
tato exkurze velmi přínosná a motivující,
některé z nich byly natolik nadšené, že
uvažují o práci na těchto odděleních po
ukončení studia na naší škole.
Vlasta Snášelová
Neviditelná výstava
Žáci 1. a 2. ročníků uvolnili (velice
ochotně) v době konání písemných maturitních zkoušek školní lavice svým starším
spolužákům a vyrazili do Prahy. Cílem
byla Novoměstská radnice, ve které již
několik let probíhá Neviditelná výstava.
V zatemnělé části (kde byla opravdu tma)
si měli možnost vyzkoušet, jak se orientují v domácnosti, v rušném městě, ale
i v přírodě či restauraci bez pomoci zraku.
Provázeli nás zkušení nevidomí průvodci,
kteří nás nejen bravurně provedli veškerými prostory, ale zodpovídali naše všetečné dotazy a nakazili nás svým optimismem a radostí ze života. V tzv. viditelné
části výstavy jsme se seznámili s různými
pomůckami, které ulehčují nevidomým
život, zahráli jsme si poslepu různé deskové hry a zkusili se podepsat Braillovým
písmem. Po hodině strávené ve tmě jsme
vyšli obohaceni o to, že být nevidomý je
velice náročné, ale že to jde, pokud máte
kolem sebe správné lidi a neztrácíte optimismus.
Vlasta Snášelová

Střední škola automobilní

Od Základní odborné školy přes ČSAO
až ke Střední škole automobilní Ústí nad
Orlicí
V letošním roce je to již 70 let, co se
v Ústí nad Orlicí vyučují obory spojené
s automobilním průmyslem. Z původní
Hospodářské školy založené v roce 1889
vzniklo v roce 1949 internátní učiliště
s výukou automechaniků a autoelektrikářů. Postupně byly vybudovány rozsáhlé
a na svoji dobu vždy moderní výukové
areály v Hylvátech a na Dukle. V průběhu
let se vystřídalo několik subjektů, které
školu zřizovaly. K nejvýznamnějším patřily
Československé automobilové opravny
pokračování na str. 6
www.ustinadorlici.cz
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včela. B. Osoha si zde vybojoval 5. místo
a M. Kalista skončil o stupínek níž (oba
3. B).
V neposlední řadě jsme se díky iniciativě
Studentského parlamentu zúčastnili Studentských voleb. Na Den Evropy (9. 5.)
si studenti 15+ mohli vyzkoušet volby
do Evropského parlamentu „nanečisto“.
Volební výsledky jsou k vidění na https://
gymuo.cz.
Jsme rádi, že navzdory všem výzvám
a akcím jsme květen prožili v relativním
klidu a těšíme se na červen. (A ještě víc
na následující prázdniny.)
M. Bartošová
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pokračování ze str. 5

(ČSAO) Hradec Králové. V současné době
je zřizovatelem školy Pardubický kraj.
Výuka se postupně rozšířila o učební
obory autoklempíř-karosář, autolakýrník a na přelomu století i o maturitní
obory silniční doprava a autotronik.
Mezi největší investiční akce posledních
let patřily výstavba tělocvičny (2007),
rekonstrukce areálu dílen (2009-2010)
a zateplení budov (2012). Škola má důležitou podporu nejen ze strany zřizovatele
a významných firem automobilového průmyslu České republiky (Škoda Auto a.s.,
SOR Libchavy s.r.o., Iveco Czech Republic
a.s., Tatra a.s., Bosch ČR, Porsche ČR), ale
i mnoha menších servisů a autoopraven
z širokého okolí.
V souvislosti s tímto výročím připravujeme na podzim několik akcí. První z nich
bude výstava věnovaná historii i současnosti školy, která bude součástí 21. ročníku Ústeckého autosalonu konaného
v sobotu 28. září 2019. Prosíme majitele
fotografií i dalších předmětů dokumentujících historii naší školy o jejich zapůjčení
k vystavení nebo kopírování. Žádáme také
o předání této informace všem, kteří měli
k naší škole nějaký vztah.
Oslavy budou pokračovat dnem otevřených dveří v sobotu 19. října 2019 a společenským večerem pro bývalé a současné
zaměstnance a další významné hosty.
Ing. Karel Beran,
kberan@skola-auto.cz
mobil: 604640648

Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí

Dvě desítky školáků si užily workshop na
umprumce
Z obrovského počtu přihlášek a prací,
které v letošním školním roce doputovaly
do soutěže Mladý módní tvůrce, vybrali
pedagogové dvě desítky nejzdařilejších.
A právě jejich autorky a autoři se mohli
těšit na celodenní workshop, který pro
ně ateliér Designu oděvů orlickoústecké
Střední školy uměleckoprůmyslové připravil na čtvrtek 9. května.
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Z blízkého i vzdálenějšího okolí
Náplní setkání bylo zdobení textilního
batůžku, který pro žáky základních škol
vyrobila pedagožka umprumky Andrea
Suchánková. S výzdobou pak pomáhaly
svým mladším kamarádům přímo studentky oděvního designu. „Workshop
jsme rozdělili do dvou částí, dopoledne
u nás pracovalo třináct, odpoledne pak
osm dětí z různých měst a škol. Letos
například z Rychnova nad Kněžnou, Kvasin, Králík či Lanškrouna,“ přiblížila organizátorka akce Jana Salabová. Jak dále
doplnila, s průběhem i výslednou kvalitou
prací vládla spokojenost. Z workshopu
odcházeli mladí módní tvůrci nejen
s diplomem a malou cenou, ale zejména
vlastnoručně dozdobeným batůžkem. „Při
práci nám pomáhaly žákyně z prvního
a druhého ročníku a kolegyně Andrea
Suchánková, kterým tímto patří poděkování,“ dodala na závěr Jana Salabová.
Mgr. Jan Pokorný

Základní umělecká škola
Jaroslava Kociana

ZUŠ Jar. Kociana, Smetanova 1500,
Ústí n. Orlicí
tel.: 465 569 551,
e-mail:info@zusuo.cz, www.zusuo.cz
Dětský den v pivovaru
ne 2.6. | 15.00 hodin
Vystoupení DPS Čtyřlístek v Měšťanském
pivovaru Hylváty
„Prolhaná Hayley“
st 5.6. | 20.00 hodin | Městské muzeum
Představení literárně-dramatického
oboru v rámci Muzejní noci
„Třeštění ve dvou“
ne 9.6. | 18.00 hodin | učebna LDO
Repríza představení literárně-dramatického oboru
Třídní hudební besídka žáků hudebního
oboru
p. uč. Miluše Barvínkové – housle
út 11.6. | 16.30 hodin | koncertní sál

Sborový koncert
st 12.6. | 18.00 hodin | koncertní sál
DPS Čtyřlístek a jeho přípravná oddělení
Bubeníci na Kociánce
pá 14.6. | 16.00 hodin | Kociánka
2. ročník bubenického večera pod širým
nebem, program je uveden na samostatné pozvánce v ÚL
„Dobrý večer“
pá 14.6. | 17.00 hodin | koncertní sál
Pásmo známých písniček a melodií z oblíbených Večerníčků hrají a zpívají malí
i nejmenší klavíristé ze třídy p. uč. Kamily
Šejnohové
„Cesta za modrým ptákem“
pá 14.6.| 18.00 hodin | učebna LDO
Repríza představení literárně-dramatického oboru
Setkání s absolventy
po 17.6. | 18.00 hodin | koncertní sál
Slavnostní předání vysvědčení absolventům
Třídní hudební besídka žáků hudebního
oboru
p. uč. Hany Bauerové – zpěv
st 19.6. | 17.00 hodin | koncertní sál
Třídní hudební besídka žáků hudebního
oboru
p. uč. Kamily Šejnohové – klavír
čt 20.6. | 17.30 hodin |koncertní sál
Třídní hudební besídka žáků hudebního
oboru
p. uč. Jany Ženkové – zpěv
pá 21.6. | 16.30 hodin | koncertní sál
Třídní hudební besídka žáků hudebního
oboru
p. uč. Terezie Fadrné Horké –violoncello,
basová kytara
po 24.6. | 17.00 hodin | koncertní sál
Třídní hudební besídka žáků hudebního
oboru
p. uč. Marty Mikulecké – klavír
st 26.6. | 16.30 hodin | koncertní sál
Třídní hudební besídka žáků hudebního
oboru
p. uč. Evy Felgrové – klavír
p. uč. Miroslava Němce – klavír
čt 27.6. | 16.00 hodin | koncertní sál

www.ustinadorlici.cz
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Místní akční plán vzdělávání – To je MAP II
První rok projektu je úspěšně za námi.
A za tu dobu jsme pro vás a vaše děti
připravili na území Orlickoústecka
a Českotřebovska volnočasový kroužek,
workshopy, ukázkové hodiny, semináře,
výjezd s pedagogicko-psychologickou
poradnou, příměstský tábor a mnoho
dalšího. Moc děkujeme za váš zájem,
ceníme si ho. Pokud jste se ještě nestihli
zapojit, tak nevadí, projekt MAP II bude

probíhat až do dubna 2022. Projekt MAP
II ale není jen o pořádání zajímavých akcí,
pravidelně také probíhají jednání pracovních skupin i Řídícího výboru.
Všechny důležité a zajímavé informace
naleznete na našem webu www.maporlicko.cz. Víte například, zda je škola
vašeho dítěte do nějakého našeho projektu zapojená? Podívejte se na náš web!
Z každého projektu i akce zde najdete

mnoho fotografií a informací. Aktuality
uvádíme také na našem facebooku, takže
pokud nechcete, aby vám něco uteklo,
můžete nás sledovat i zde: www.facebook.com/MAP.Orlicko/.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Nositelem projektu je MAS
ORLICKO, z.s.

Sociální / zdravotní

Zprávičky ze Stacionáře
Děkujeme p. uč. PhDr. Macákové za společné velikonoční vyrábění studentek VOŠ
a SZŠ v Ústí nad Orlicí s našimi uživateli.
Dne 30.4. byl náš sportovec R. Mikulecký společně s ostatními sportovci
přijat u pana ministra školství, mládeže
a tělovýchovy Ing. Roberta Plagy, který
jim poděkoval za vzornou reprezentaci
naší země na LSO v ABU DHABÍ. Radim si
přivezl Čestný list a osobní dárek od pana
ministra.
Na naší zahradě jsme připravili pro uživatele Čarodějnický rej a opékání párků
na oslavu čarodějnic. V pondělí 6.5. nás
navštívily studentky zdravotnické školy
s p. uč. Mgr. Medunovou a měly připravený moc pěkný program s prvky
Dramaterapie, do kterého zapojily naše
uživatele. Velké poděkování patří Mgr.
Medunové za organizaci a spolupráci
s naším zařízením.
H. Zastoupilová,
vedoucí služby
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Jak se máme v Domově

I když byl duben převážně deštivého charakteru, nám v Domově bylo do zpěvu.
Hudební dopoledne jsme si užili s paní
Lenkou Barvínkovou, zpívali jsme také
s dětmi ze ZŠ Hylváty, které k nám zavítaly k oslavě Dne matek v doprovodu členek ČČK. Notovali jsme si také s pěveckým sborem Písnička ze ZŠ Komenského.
Na závěr nám Májovou kavárničku svým
zpěvem zpříjemnila paní Renata Raková.

Doufáme, že do zpěvu nám bude i v měsíci
červnu. Ten je totiž v Domově označován
jako měsíc výletu. I letos máme domluvený autobus s plošinou, tak se snad do
nedalekého Letohradu vydá co nejvíce
výletníků. Držte nám pěsti, ať si na konci
výletu zazpíváme, … „nezmokli jsme, už
jsme tu“ !!!
Abyste strávili červen s písní a s úsměvem
na rtech
Vám přejí zaměstnanci Domova.
www.dduo.cz

Den dobrovolnictví
Park Kociánka v Ústí nad Orlicí bude
dne 4. 6. od 9 - 14 hodin žít 4. ročníkem
Dne dobrovolnictví Pardubického kraje.
Na tomto setkání může každý účastník
formou zážitkové hry zjistit, kde všude
dobrovolníci pracují a jaké jsou možnosti
dobrovolnických organizací.
V příbězích budete hledat řešení běžných
i mimořádných situací a odpovědi budete
získávat od jednotlivých zástupců daných
organizací.

Dobrovolnictví je šancí pro každého a vy
sami můžete zjistit, jak různorodé a přínosné může být.
Za pořadatele: Krajský úřad Pardubického
kraje, město Ústí nad Orlicí, dobrovolnické aktivity v Pardubickém kraji

www.ustinadorlici.cz
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Centrum sociálních služeb města
Ústí nad Orlicí

Sociální / zdravotní

Senior klub Ústí nad Orlicí

Klub s jedenáctiletou tradicí
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Cyklovýlet směr Česká Třebová
čt 6.6. | sport
Sraz ve 13,00 hodin před CSP- bývalý Penzion. Zastávka na občerstvení zajištěna.
Akci zajišťuje JUDr. Králík.
Vycházka na Andrlův chlum, bowling
so 8.6. | sport
V rámci Města v pohybu se uskuteční
vycházka na Andrlův chlum a zpět do
Radavy, kde následně proběhne tradiční
společný turnaj v bowlingu se seniory
z Bystřice Kladské. Sraz nejpozději v 09.00
hodin u Stapa. Dráhy, občerstvení a oběd
od 12.30 hod. v Radavě zajištěn, nápoje
si hradí každý sám. Odpoledne všichni
navštívíme náměstí, kde v 16.30 hodin
akci ukončíme. Závazné přihlášky se přijímají dne 4.6.2019 ve Sladkovně od 10.00
do 12.00 hodin do počtu 22 členů. Platba
evidenčního poplatku 20,- Kč při přihlášení, akce pouze pro členy Senior klubu,
kteří výše uvedený program zvládnou.
Vycházku cca 6,6 km zajištuje p. Rabová
a p. Štěchová, bowling JUDr. Ešpandr.
Akce se pořádá v rámci projektu Společnými aktivitami za lepším partnerstvím.
Na střeše
st 12.6. | 14.30 hodin | Senior kino
Komedie rež. J. Mádla. Hlásit se můžete
ve Sladkovně dne 4.6. a 11.6.2019 od
10.00 do 12.00 hodin. Cena 60,- Kč, pro
člena 40,- Kč. Pouze vstupenky do přízemí. Akci zajišťuje p. Štěch.

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, …
6 / 2019

Zámek Tatenice, kostel Krasíkov, Klášter
Koruna
čt 13.6. | celodenní zájezd
Celodenní turistický zájezd na téměř
zapomenutá místa Lanškrounska.
Navštívíme zámek Tatenice s obřadní
síní a kostel. V Krasíkově si prohlédneme zříceninu kláštera Koruna ze 13.
století. Trasa A - pěšky se vydáme kolem
velkého Třebařovského rybníka k poutnímu místu Mariánská studánka /z roku
1735/ a zpět do Krasíkova /8,6 km po
slušné cestě/ - doprovází JUDr. Králík.
Trasa B - kdo neujde, zůstane u rybníka
a může si projít kaskádu šesti navazujících rybníčků - doprovází JUDr. Ešpandr.
Poté přejedeme do Lanškrouna, kde se
v restauraci Maniny občerstvíme. Cca
po hodině přejedeme do Horní Čermné,
kde navštívíme poutní místo Mariánskou Horu a zdoláme rozhlednu Mariánka /18,8m/. Přes Dobrouč se vrátíme
do Ústí. Závazné přihlášky se přijímají do
počtu 49 osob. Hlásit se můžete ve Sladkovně dne 4.6. a 11.6.2019 od 10.00 do
12.00 hodin. Člen Senior klubu hradí 65,Kč, nečlen 95,- Kč, neobyvatel 135,- Kč.
V ceně doprava. Předpokládaný návrat do
17.00 hodin. Akci zajišťuje JUDr. Ešpandr
a JUDr. Králík.
Odjezdy autobusu: Hylváty – brána f.
Zářecký 07,35 hodin, Benzina pod Duklou
07,40 hodin, Babyka 07,45 hodin, Autobusové nádraží 07,50 hodin, Tvardkova
07,55 hodin, Penzion 08,00 hodin

ke tvrzi – 2,5 km, následuje 40 min.
prohlídka /26 + 26 schodů/. Možno zde
zakoupit občerstvení. Stejnou cestou zpět
a volno na občerstvení na chatě. Doprovází p. Štěchová. Trasa B - podle zájmu
procházka přes Bradlo a zpět, cca 1,5 km.
Výstup na rozhlednu a volno na občerstvení. Doprovází p. Ešpandrová. Závazné
přihlášky se přijímají do počtu 49 osob.
Hlásit se můžete ve Sladkovně dne 4.6.
a 11.6.2019 od 10.00 do 12.00 hodin.
Člen Senior klubu hradí 70,- Kč, nečlen
110,- Kč, neobyvatel 170,- Kč. V ceně
doprava, vstupy – tvrz s průvodcem
nebo rozhledna. Předpokládaný návrat
do 18.00 hodin. Akci zajišťuje p. Ešpandrová a p. Štěchová.
Odjezdy autobusu: Hylváty – brána f.
Zářecký 12,05 hodin, Benzina pod Duklou
12,10 hodin, Babyka 12,15 hodin, Autobusové nádraží 12,20 hodin, Tvardkova
12,25 hodin, Penzion 12,30 hodin, Černovír- aut.zast. 12,35 hodin

Suchý vrch, tvrz Bouda
čt 20.6. | odpolední zájezd
Suchý vrch s prohlídkou dělostřelecké
tvrze Bouda nebo rozhledny. Trasa A –
zdatnější se vydají po Jiráskově stezce

Těšíme se na Vaši účast!
Za výbor „Senior klubu“
JUDr. Zdeněk Ešpandr, předseda

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 u řidiče
Senior dopravy, na OS ČČK - Kopeckého
840, Informačním centru Města Ústí nad
Orlicí (budova radnice) a v Nákupním centru NOVÁ LOUŽE – provozovna čistírny.

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

UPOZORNĚNÍ: První službu v měsíci se
hlásí na zájezdy pouze členové SK, druhou službu se mohou hlásit i nečlenové
a neobyvatelé.
KONTAKTY NA VÝBOR SK: JUDr. Ešpandr
734398390, p. Štěchová 731601548,
p. Rabová 734188853, p. Ešpandrová
734188855, p. Štěch 722475129, JUDr.
Králík 722475132.

CENTRUM PRO ŽIVOT: vzdělávací, relaxační a volnočasové centrum pro seniory
a nejen pro ně, akce jsou určeny široké
veřejnosti
Není-li uvedeno jinak, konají se akce
v budově OS ČČK, Kopeckého 840
Krajina
1.- 30.6. | výstava
Výstava obrazů s krajinnou tématikou,
sbírka pana Hurycha. Otevřeno každé
www.ustinadorlici.cz

Sociální / zdravotní

Senior minigolf
11.6. | 10.00-12.00 hodin
Společné setkání při hře v minigolfu mezi
seniory. Místo konání: hřiště minigolfu
společnosti TEPVOS – za Aquaparkem
v Ústí nad Orlicí. Hra jednotlivců, nutná
rezervace na tel.. 775 765 659, pro zarezervované hráče je akce ZDARMA. Sraz
přihlášených účastníků 9,45 hodin před
vchodem do SAUNY.
„Tajný výlet do Klopot“
13.6. | pěší, cyklo, vlak
Možnost výběru: pěšky, cyklo nebo vlak
– všichni mají společný cíl.
Místo a čas srazu:
		pěší - sraz před budovou OS ČČK,
		
12,30 hodin, vedoucí pěší paní
		
Urbanová Zdena
		cyklo - sraz před budovou OS ČČK,
		
13,30 hodin, vedoucí cyklo pan
		
Preclík Ivo
		vlak - sraz před budovou vlakového
			
nádraží – zastávka město 13,45
			
hodin, vedoucí vlak paní
			
Lukesová Miloslava (odjezd
			
vlaku 14,17 hodin).
S sebou: oblečení do přírody, drobné
peníze na vlak. Drobné občerstvení zajištěno.
Pečeme, vaříme – dětská kolečka
18.6. | 9.00 hodin
Vstup zdarma + káva
Šmoulí den
25.6. | 9.30-16.00 hodin
Zábavný den pro děti na zahradě OS ČČK,
Kopeckého 840. (V případě špatného
počasí se akce uskuteční uvnitř budovy.)
Vstup zdarma.

Zahradní posezení – Vítání prázdnin
25.6. | 16.00 hodin
Přijďte si popovídat a poslechnout hudbu
na zahradu OS ČČK, Kopeckého 840.
(V případě špatného počasí se akce uskuteční uvnitř budovy). Vstup zdarma.
Zámek Lysice
29.6. | výlet
Přihlásit se můžete na tel. 775 765 659
nebo každé pondělí, úterý od 9,00 do
15,30 hodin na ČČK, kde se provádí úhrada
za výlet. Čas odjezdu: 8,00 hodin z autobusového nádraží Ústí nad Orlicí. Cena:
130,- Kč člen ČK/děti, 190,- Kč ostatní.
Cena obsahuje dopravu a vstupné na
zámecké zahrady včetně zahradního sálu
(sala terrena). Další prohlídkové okruhy si
účastníci hradí individuálně.
PRAVIDELNÉ AKCE:
KAVÁRNIČKA – CENTRUM SETKÁVÁNÍ:
každé úterý od 9,00 do 15,30 hodin přijďte si popovídat se svými přáteli do
Společenského centra ČČK. Každá 5. káva
ZDARMA. 4. června 2019 bude kavárnička
uzavřena.
SNOEZELEN: relaxační, multismyslová
místnost. Bližší informace a objednání
na tel. 775 765 659. Vstupné 30,- Kč za
1 hodinu/osoba
KAVÁRNIČKA V DOMOVĚ DŮCHODCŮ:
otevřeno každý den kromě pondělí od
13,00 do 16,00 hodin
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. Každý měsíc připravujeme výstavku
různých fotografií, obrázků, sbírek. Pro-
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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.
FINANČNÍ SBÍRKA
Oblastní spolek Českého červeného
kříže Ústí nad Orlicí vyhlásil FINANČNÍ
SBÍRKU, 333999/2700 specifický symbol
00426261. Získané finanční prostředky
budou využity na opravu budovy OS ČČK
v Ústí nad Orlicí.
DĚKUJEME
Konání veřejné sbírky Českého červeného kříže je osvědčeno magistrátem hlavního města Prahy pod č.j.
S-MHMP/286943/2015

Stomatologická pohotovost
1.-2.6. – MUDr. Martin Formánek,
Masarykova 1071, ČT, tel.: 731 784 643
8.-9.6. – MDDr. Jiří Hájek,
Čelakovského 112, VM, tel.:465 420 400
15.-16.6. – MUDr. Hana Hausknechtová, Habrmanova 306, ČT, tel.: 465
534 835

Domácí hospic ALFA-OMEGA
Domácí hospic ALFA-OMEGA, Oblastní
Charity Ústí nad Orlicí, poskytuje hospicovou péči v celém okrese Ústí nad Orlicí.
Pečujeme o pacienty v posledních fázích
života. O ty, kteří chtějí strávit konec
života doma.

stor je za účelem výstavky nabízen
ZDARMA – především seniorům. Bližší
informace na tel. 775 765 659.
TĚŠÍME SE NA VAŠE VÝSTAVKY.

Pomáháme nejen pacientům, ale i jejich
blízkým.
Pokud potřebujete naši pomoc, volejte
tel.: 735 168 871.

22.-23.6. – MUDr. Pavlína Hejnová,
Smetanova 1390, ÚO, tel.: 465 523 310
29.-30.6. – MUDr. Hana Horáková,
Sadová 1140, ČT, tel.: 465 531 554

www.ustinadorlici.cz
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úterý od 9,00 do 15,30 hodin, nebo při
ostatních akcích dle měsíčního rozpisu.
Vstup zdarma.

Sociální / zdravotní

Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o. p. s.,
detašované pracoviště Ústí nad Orlicí
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NABÍZÍ TYTO SLUŽBY:
Sociální rehabilitace
Jste senior nebo osoba se zdravotním
postižením a chcete umět pracovat
na počítači? Dostal/a jste tablet nebo
mobilní telefon a nevíte, jak ho ovládat?
Přejete si komunikovat s blízkými přes
e-mailovou poštu a nevíte jak na to?
Pracovníci Vás proškolí v požadované
oblasti, pomohou Vám pochopit výpočetní techniku. Projdou s Vámi základní
obsluhu počítače/tabletu, provedou
Vás krásami internetu, naučíte se ovládat základní programy jako je Microsoft
Word, Excel nebo Power-Point a mnoho
dalšího podle Vašich potřeb.
Naším cílem je zapojit seniory a zdravotně
postižené do běžného života. Služba je
poskytována ZDARMA.
Služba dále zahrnuje tyto činnosti:
Nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů, nácvik péče o domácnost, nácvik
péče o děti nebo další členy domácnosti,
nácvik samostatného pohybu, nácvik
dovedností potřebných k úředním úkonům, doprovody (na úřad, do zaměstnání, k lékaři), nácvik schopnosti využívat
dopravní prostředky, nácvik efektivního
hledání pracovního místa a vystupování
při pracovním pohovoru, nácvik komunikačních dovedností a práce s informa-

cemi, nácvik základů znakového jazyka,
podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních
pomůcek a informační servis a zprostředkování dalších služeb.
Osobní asistence
Poskytováním této služby se snažíme,
v co největší míře umožnit zdravotně
postiženým občanům, dětem a seniorům žít soběstačný a plnohodnotný
život v jejich přirozeném prostředí. Za
pomoci osobních asistentů se mohou
realizovat v osobním, společenském
a případně i pracovním životě. Osobní
asistenti pomáhají uživatelům při zvládání každodenních běžných činností,
jako je pomoc v domácnosti, v práci, ve
školách, v mateřských školkách, doprovody k lékaři, na úřady, na nákupy a další,
dle individuálních požadavků uživatele.
Hlavním cílem je větší množství služeb
pomáhajících občanům se zdravotním
postižením a seniorům při začleňování do
společnosti a při řešení jejich osobních
problémů vyplývajících z jejich handicapu
a pomoci člověku se zdravotním postižením zvládnout prostřednictvím osobního
asistenta ty úkony, které by zvládal sám,
kdyby neměl postižení.

Osobní asistenci poskytujeme nepřetržitě, občanům od 1 roku. Cena za službu
je do 18 let- 70 Kč za hodinu, od 18 hodin
a o víkendu 120 Kč za hodinu, od 18 let 80 Kč za hodinu, od 18 hodin a o víkendu
130 Kč za hodinu.
Odborné sociální poradenství
Můžete nás kontaktovat s nejrůznějšími
dotazy a problémy. Jedná se například
o pomoc v orientaci v systému sociálního
zabezpečení ČR a to zejména v oblasti
státní sociální podpory, příspěvku na
péči, dávek pomoci v hmotné nouzi,
průkazů osob se zdravotním postižením, příspěvku na mobilitu, příspěvku
na zvláštní pomůcku atd. Můžete se na
nás také obrátit při sepisování žádostí,
námitek, odvolání a s vyplňováním formulářů. Naše pomoc také spočívá v podpoře při hledání vhodného pracovního
místa a při sepisování strukturovaného
životopisu. Při řešení situace vám bude
umožněna práce na počítači, využití scanneru, tiskárny a telefonu. Neváhejte se
na nás obrátit.
Kde nás najdete: Čs. armády 1181 (vysoká
budova Rieter – 3. podlaží), ÚO, tel: 465
525 324, 775 693 985, 775 693 983
web: www.czp-pk.cz

Svaz postižených civilizačními chorobami z.s., ZO Ústí nad Orlicí

Senior Festival 2019

POZVÁNKA na sportovní hry, pořádané
Okr. org. tělesně postižených, Penzion
Mítkov u Chocně ve dnech 7. – 9. června
2019.
Účastnický poplatek 350 Kč.
Bližší informace u p. St. Hodrové,
na tel. č. 720 573 054

Spolek Hurá na Výlet! vás srdečně zve
na Senior Festival, který se bude konat
v sobotu 15. června od 10 hod v Chrudimi v prostorách Klášterních zahrad.
K poslechu i tanci zahraje například
pěvecké duo Eva a Vašek, dechový
orchestr Moravanka a další hudební
uskupení. Vezměte s sebou i svá vnoučata, pro něž je připraven doprovodný
program v podobě interaktivních stánků
a her, vystoupí také známá kapela pro děti
Pískomil se vrací! Cena vstupného je dobrovolná. Místa k sezení máme zajištěna.
Svoz na festival je zajištěn i z vaší obce.
Své místo v autobusu si můžete rezervovat na telefonním čísle: 733 105 151.

POZVÁNKA na zájezd:
Botanicus Ostrá nad Labem – centrum
řemesel a bylinkové zahrady,
Benátky nad Jizerou – zámek a centrum
městečka.
Kdy: středa 19. června 2019,
Odjezd: Tvardkova v 6 hod. (Hylváty v 5.45
hod., Dukla v 5.50 hod., Družba 5.55 hod.,
6 / 2019

Tvardkova v 6 hod., nádraží ČSAD v 6.05
hod.).
Cena: 350 Kč člen, 250 Kč ZTP (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

www.ustinadorlici.cz

Pro děti a mládež

Provozní doba: (začátky programů cca
10.00 – 10.30, pobytné 30 Kč/1 dítě, 40
Kč/více dětí, možnost měsíční permanentky – 150 Kč/1 dítě, 200 Kč/více dětí)
Po: 8,30 - 12,30 - Herna, 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):

Mateřské centrum Medvídek

PROVOZNÍ DOBA:
Pondělí od 9:00 do 12:00 hod.
– Předškolkáček - volná herna
Pondělí od 16:05 do 16:50 hod.
– Jóga pro děti
Pondělí od 17:00 do 18:00 hod.
– Jóga pro dospělé
Úterý od 9:00 do 10:00 hod.
– Tvoření a zpívánky s paní učitelkou,
volná herna
Úterý od 10:30 do 12:00 hod.
– Cvičení s Majkou
Úterý od 14:00 do 16:00 hod.
– Šátkování (nosítkování) v pohybu
Středa od 9:00 do 10:00 hod.
– Cvičení s Veronikou
Středa od 10:00 do 12:00 hod.
- Nemluvňátka, kojenci a batolátka
Čtvrtek od 9:00 do 12:00 hod.
– Cvičení s Bóďou
Pátek od 9:00 do 12:00 hod.
– Přednášky, besedy, workshopy
Pondělí, středa, pátek od 14:00 do 16:00
hod.
- Volná herna
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Sandále Huarache
st 5., 12., 19. a 26.6. | 10.00 hodin
Naučte se vyrábět vlastnoručně provázkové sandály (cena kurzíku při výrobě jedněch sandálů 300 Kč), nutno se předem
přihlásit na mail rcsrdicko@jbuo.cz,
počet míst omezený
ODPOLEDNÍ PROGRAMY (multifunkční
sál, 1. patro nebo Zambar, přízemí, vchod
ze dvora)
Klub deskových her s kavárnou
každý PÁ |18.00-24.00 hodin
Kontakt: Bc. Dan Dostrašil,
tel.: 603 913 885
JEDNORÁZOVÉ AKCE
Tátafest
ne 16.6. | 16.00 hodin | zahrada RC
Program pro celé rodiny ke Svátku otců

Nebezpečné slunko?
po 24.6. | 10.00 hodin | herna RC
Víte, jak se starat o dětskou i vaši pleť
v létě? Poradí lektorka - zdravotnice
Eliška Pinkasová, DiS.
Odpovědná role hlavy rodiny
út 25.6. | 19.00 hodin | Zambar
Minimalismus vs. krizová připravenost
v praxi. Seminář pro otce, lektor Bc.
Daniel Dostrašil
Měňárna
st 26.6. | 10.00 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,
rcsrdicko@jbuo.cz,
www.rcsrdicko.estranky.cz
Práci RC Srdíčko podporuje MPSV, Pardubický kraj a město Ústí nad Orlicí

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
Každý pracovní den Vám po předchozí
domluvě rády pohlídáme děti v Dětském
klubu Fialka.
Kavárnička
po 3.6. | 9.00 hodin
Jóga pro děti
po 3., 10.,17. a 24.6. | 16.05-16.50 hodin
S sebou karimatku, volný oděv a pití, plyšovou hračku. Vstupné 40,- / lekce. Hlaste
se, prosím, předem na tel.: 739 424 883.
Jóga pro dospělé
po 3., 10., 17. a 24.6. | 17.00 hodin
S sebou karimatku, volný oděv a pití.
Vstupné 50,- / lekce. Nováčci v případě
zájmu volejte na tel.: 739 424 883.
Tvoření a zpívánky s paní učitelkou
út 4., 11., 18. a 25.6. | 9.00-10.00 hodin
Cvičení s Majkou
út 4., 11., 18. a 25.6. | 10.30 hodin
Vhodné pro lezoucí a chodící děti, vstupné
75,- / 40min.

Kapacita omezená, přihlášení a informace
na mailu:
cviceni.medvidek@seznam.cz
Šátkování (nosítkování) v pohybu s Markétou
út 4., 11., 18. a 25.6. | 14.00-16.00 hodin
Na každé setkání je potřeba se přihlásit
a to buď na mail: b.marketka.b@gmail.
com nebo na tel.: 777 815 344. Vstupné
100 Kč
Cvičení s Veronikou
st 5.,12., 19. a 26.6. | 9.00 hodin
Vhodné pro ležící a otáčející se děti,
vstupné 60,- / 40min. Kapacita omezená,
přihlášení a informace na mailu:
cviceni.medvidek@seznam.cz
Nemluvňátka, kojenci, batolátka
st 5., 12., 19. a 26.6. | 10.00-12.00 hodin
Cvičení s Bóďou
čt 6., 13., 20. a 27.6. | 9.00 hodin
Vhodné pro lezoucí děti, vstupné 75,- /
40min. Kapacita omezená, přihlášení
a informace na mailu:
cviceni.medvidek@seznam.cz
Město v pohybu
čt 6. a so 8. 6. | 16.00 hodin
Přijďte za námi na náměstí, kde budeme
zajišťovat výtvarné dílničky pro děti
během Města v pohybu.
pokračování na str. 12
www.ustinadorlici.cz
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Rodinné centrum Srdíčko

Pro děti a mládež

pokračování ze str. 11

Dům dětí a mládeže Duha

Těhotenství, šestinedělí a porod jak jej
neznáte, šátkování s Markétou
pá 7.6. | 10.00-12.00 hodin
Na e-mail b.marketka.b@gmail.cz můžete
psát náměty na povídání.

[ 12 ]

Návštěva u hasičů
út 11.6. | 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.
Druhý medvídkovský (tentokrát venkovní) SWAP
čt 20.6. | 9.00-17.00 hodin
Přineste oblečení, doplňky, bižuterii,
menší potřeby a předměty do domácnosti a odnést si zdarma můžete cokoli,
co potřebujete či se vám líbí. Počet kusů
je omezen na 5ks, podmínkou je přinést
FAJN věci, co mohou sloužit dál. Své věci
na výměnu můžete nosit od 9 hod. před
MC Medvídek. Měnit můžete celý den od
9 do 16:30 hod., zbývající věci lze vyzvednout od 16:30 do 17 hod. Nevyzvednuté
věci poputují potřebným např. do azylového domu v Žamberku.
Kurz bezlepkového pečení
so 22.6. | 9.00-13.00 hodin
Hlaste se prosím na bezlepkove@seznam.
cz. Cena kurzu 540 Kč.
Hurá na prázdniny
st 26.6. | 16.00 hodin
Děti se mohou těšit na jednoduché úkoly
a malý skákací hrad. Na každého čeká
malé překvapení. Vstupné dobrovolné.

AKCE PRO ŠKOLY
Ve spolupráci s Asociací školních sportovních klubů
Pro žáky 6. tříd:
Okrskové kolo ve vybíjené – 4.6.
Okresní finále ve vybíjené – 11.6.
Zahájení vždy: 8:30 hod., místo: volejbalové kurty
DĚTSKÝ DEN OUTDOOROVÝCH AKTIVIT
Ve spolupráci s In-line školičkou připravujeme Dětský den outdoorových aktivit
v Cakli – odpoledne plné soutěží a oudoorových aktivit pro děti všech věkových
kategorií.
Dne: 6.6. od 15:00 do 18:00 hod., 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 k 31.5. Od
června do září včetně bude lezecká stěna
uzavřena. Znovu otevřeme 1.10.2019.
POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA NA TÁBORECH
POBYTOVÉ TÁBORY:
PUTOVNÍ VODÁCKÝ TÁBOR
8. – 13. 7. putování po řece Sázavě,
pro děti od 7 – 17 let.
Spaní ve vlastních stanech, snídaně
v trávě, večery u ohně, vodní a další letní
radovánky.
Cena: 3 500 Kč zahrnuje kempy, stravu

XVI. Farní den ve farnosti Ústí nad Orlicí
Srdečně zveme na Farní den, který se
uskuteční v neděli 2. června v prostorách
děkanství.
10.30 hodin – Slavnostní mše svatá / kostel Nanebevzetí Panny Marie
(setkání farníků, možnost oběda pod
širým nebem)
14.00 hodin – Děkovná pobožnost za dar
života / kostel Nanebevzetí Panny Marie
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15.00 hodin - Hry a soutěže pro děti /
farní dvůr
16.00 hodin – Teátr Víti Marčíka: Šípková
Růženka / farní dvůr, vstupné dobrovolné
Těšíme se na společně strávený den. Divadlo se uskuteční díky podpoře města Ústí
nad Orlicí. Více na www.farnostuo.cz

3x denně, dopravu, pojištění, instruktory,půjčovné – lodě, pádla, barely, vesty.
KOVBOJSKÉ LÉTO
26. – 30. 8. – Mladočov u Proseče.
Pro děti od 7 – 14 let.
Celotáborová hra Kovbojské léto; projížďky na koních, střílení ze vzduchovek
i luků, stopovaná, stezka odvahy; táboráky, diskotéky, koupání v bazénu v areálu, celodenní pěší výlet do Toulovcových
maštalí, prohlídka zámku Nové Hrady.
Cena: 2 500 Kč zahrnuje ubytování, stravování, dopravu, pojištění, personální
zajištění.
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
PESTRÉ PRÁZDNINY I. – 15.-19.7.
Pro děti od 1. – 6. třídy ZŠ.
Minigolf, bowling, PINGUin park, cyklovýlet Letohrad Skipi, ZOO Olomouc, v pátek
výlet pro celou rodinu – Fajn Park Chlumec nad Cidlinou. Cena: 1 300 Kč zahrnuje vstupné, jízdné, pojištění, oběd
v pondělí. Způsob dopravy: převážně
vlakem a autobusem, krátký cyklovýlet.
ZÁŽITKOVÉ PRÁZDNINY – 22.-26.7.
Pro děti od 10 – 15 let.
Choceň - bowling, Laser Game Pardubice,
Kovo Zoo Uherské Hradiště, Ostrava –
Velký svět techniky, sjezd na kárách Přívrat. Cena: 1 700 Kč zahrnuje vstupné,
jízdné, pojištění. Způsob dopravy: na
kole, vlakem.
ADRENALINOVÉ PRÁZDNINY – 19.-23.8.
Pro děti od 12 – 15 let.
Sjezd na kárách Přívrat, Laser Game Pardubice, motokáry Vysoké Mýto, Paintball
Hradec Králové, autobusem na Šerlich –
zpátky na vlastních kolech. Cena: 1 700 Kč
zahrnuje vstupné, jízdné, pojištění. Způsob dopravy: na kole, vlakem.
PESTRÉ PRÁZDNINY II. – 26.-30.8.
Pro děti od 1. – 6. třídy ZŠ.
Minigolf, bowling, DDH Mohelnice, cyklovýlet Letohrad Skipi, Častolovice –
mini zoo, zámek, v pátek výlet pro celou
rodinu – Dolní Morava – Stezka v oblacích
a Mamutíkův vodní park. Cena: 1 300 Kč
zahrnuje vstupné, jízdné, pojištění, oběd
v pondělí. Způsob dopravy: převážně vlakem a autobusem, krátký cyklovýlet.
NABÍDKA KROUŽKŮ NA NOVÝ ŠKOLNÍ
ROK bude zveřejněna na našich webových stránkách 1.8. a přihlašování do
kroužků bude aktivní od 1.9.2019.
www.ustinadorlici.cz

Kultura

Programová nabídka
červen 2019

Klubcentrum v Ústí nad Orlicí
Pokémon: Detektiv Pikachu
ne 16.6. | 17.00 hodin
Animovaný, USA, české titulky,
vstupné 120 Kč

Ústí nad Orlicí 2019 – Město v pohybu –
týden dobré pohody
3. – 8. června
20. ročník společensko-kulturně-sportovní akce.

Godzilla II Král monster		
3D
čt 27.6. | 19.30 hodin
Akční, USA, české titulky, vstupné 140 Kč

Šprtky to chtěj taky*
1.6. | 17.00 hodin
Komedie, USA, české titulky,
vstupné 120 Kč

Tajný život mazlíčků 2
pá 28.6. | 15.00 hodin
Animovaný, USA, český dabing,
vstupné 120 Kč

Rocketman
so 1.6. | 19.30 hodin
Životopisný, USA, české titulky,
vstupné 130 Kč
Avengers: Endgame
ne 2.6. | 16.00 hodin
Sci-fi, USA, český dabing, vstupné 100 Kč

Psí poslání 2
pá 28.6. | 17.00 hodin
Rodinný, USA, český dabing,
vstupné 120 Kč
X-Men: Dark Phoenix		
pá 28.6. | 19.30 hodin
Akční, USA, český dabing,
vstupné 150 Kč

3D

X-Men: Dark Phoenix
po 10.6. | 19.30 hodin
Akční, USA, české titulky, vstupné 130 Kč

Tajný život mazlíčků 2		
so 29.6. | 17.00 hodin
Animovaný, USA, český dabing,
vstupné 140 Kč

3D

Na střeše – Senior kino
st 12,6, | 14.30 hodin
Drama, ČR, vstupné 60 Kč

Annabelle 3*
so 29.6. | 19.30 hodin
Horor, USA, české titulky, vstupné 130 Kč

X-Men: Dark Phoenix
st 12.6. | 19.30 hodin
Akční, USA, české titulky, vstupné 130 Kč

Psí poslání 2
ne 30.6. | 17.00 hodin
Rodinný, USA, český dabing,
vstupné 120 Kč

Godzilla II Král monster
ne 2.6. | 19.30 hodin
Thriller, USA, české titulky, vstupné 130 Kč

Kino naslepo
čt 13.6. | 19.30 hodin

Yesterday
ne 30.6. | 19.30 hodin
Hudební, VB, české titulky, vstupné 130 Kč

Rocketman
pá 14.6. | 19.30 hodin
Životopisný, USA, české titulky,
vstupné 130 Kč
Aladin				
so 15.6. | 17.00 hodin
Muzikál, USA, český dabing,
vstupné 140 Kč
Muži v černém: Globální hrozba
so 15.6. | 19.30 hodin
Komedie, USA, české titulky,
vstupné 130 Kč
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3D

PŘEDPRODEJ: Informační centrum Městského úřadu, budova radnice, tel.: 465
514 271, KLUBCENTRUM, Lochmanova
1400, Ústí nad Orlicí.
Rezervační a prodejní systém on-line na
www.klubcentrum.cz
INFORMACE: KLUBCENTRUM v Ústí nad
Orlicí, tel.: 735 746 521,
info@klubcentrum.cz

Český videosalon 2019
14. – 15.6. | Malá scéna
66. ročník celostátní soutěže neprofesionální filmové tvorby

Program Malé scény
červen 2019

Výstava Jan Steklík a pivo
1.6. | 15.00 hodin | vernisáž
Výstava v Baru Malá scéna potrvá do 28.6.
Tancovánky pro nejmenší
3.6. | 16.30 a 17.45 hodin
Závěrečné taneční vystoupení dětí, které
navštěvují Pohybovou školičku Olgy Čopianové. Můžete se těšit na tanečky, říkadla
a různé písničky. Vstupné dobrovolné.
Natěrač
7.6. | 19.00 hodin
Divadelní spolek Vicena Ústí nad Orlicí
uvede reprízu divadelní hry Donalda
Churchilla (přeložila Helena Synková).
Úprava a režie: Zuzana Průchová a kolektiv. Vstupné 90 Kč
Malé velké cestování
11.6. | 18.00 hodin
Umění 20. století aneb šelma na ulici (Od
fauvismu po street art). Na závěr našeho
6. cyklu jsme opět zařadili cestovatelskou
přednášku, kde vás seznámíme s nějakou
naší „akcí“ napříč časem. Tedy budeme
i jinde než ve 20. století. Přednášející Mgr.
et Mgr. Jitka Kuběnková. Vstupné 50 Kč/
studenti a důchodci 40 Kč.
Mladá scéna 2019
21.-26.6. | divadlo
Celostátní přehlídka středoškolských
a dalších mladých divadelních souborů.
Více na www.msuo.cz / změna programu
vyhrazena
www.ustinadorlici.cz
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Muži v černém: Globální hrozba
ne 16.6. | 19.30 hodin
Komedie, USA, české titulky,
vstupné 130 Kč

3D KINO MÁJ – červen 2019

Kultura

Městská knihovna

Beseda s výtvarníkem Alešem Lamrem
o Janu Steklíkovi
3.6. | 17.00 hodin
Bookstart
3.6. | 10.00 hodin
Setkání maminek malých dětí nad dětskou literaturou, tentokrát na téma Čtení
na prázdniny

[ 16 ]

Anopress - unikátní databáze českých
médií
4.6. | 10.00 hodin
Počítačová lekce nejen pro seniory,
přihlášky na miloslava.netusilova@
knihovna-uo.cz

Den otevřených dveří
8.6. | 9.00-16.00 hodin
Přijďte si prohlédnout prostory knihovny,
věž, altán atd.
Fr. Musil: Lanškrounsko a rok 1304
12.6. | 18.00 hodin
Přednáška z cyklu Akademie volného času
Prof. PhDr. Igor Lukeš, PhD.: Kam kráčí
Česká republika
14.6. | 18.00 hodin | přednáška
V každém lese je myš (která hraje na
housle)
20.6. | 16.00 hodin
Čtení a tvoření pro děti. Vhodné pro děti
do 8 let. Prosíme o příspěvek 10 Kč na
materiál.

VÝSTAVY
Jan Steklík a pivo
1.6. – 28.6.
Městská knihovna se podílí na přípravě
výstavy k poctě ousteckého rodáka Jana
Steklíka. V kavárně Malé scény budou
po celý červen vystaveny plakáty pivních
tácků, které graficky dotvořila tehdejší
„stolní“ společnost. Součástí výstavy
budou různé texty a fotografie vztahující se k pivu a také z Litomyšle (z hostince U černého orla) zapůjčená lavička,
navržená a realizovaná Janem Steklíkem.
Srdečně vás jménem sdružení „Veselých
pozůstalých Jana Steklíka“ zveme!
Lukáš Kovár – Divoká příroda
Výstava do 30.8.
Fotografie evropské přírody (ptáci, savci
Slovenska, Česka, Norska, Polska, Švédska
a Estonska)
Mgr. Zdeňka Honzátková

Městské muzeum

A/ výstavy
200 let poštovní schránky
20. června - 22. září
Již více než 200 let uplynulo od zavedení
poštovních schránek v rakouském mocnářství. K připomenutí připravilo Poštovní
muzeum v Praze tematickou výstavu. Hernychova vila je teprve druhé místo, kde
bude k vidění.
Cyklus secese: Textil
20. června - 22. září
V loňském roce začal cyklus výstav zaměřených na secesi. Nyní vás zveme na druhý
díl, který věnujeme textilu. Zaměříme se
především na secesní odívání.
Společná vernisáž výstav proběhne ve
čtvrtek 20. června v 17:00 hodin.
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B/ probíhající výstavy

C/ další akce pro veřejnost

Koloniál pana Bajzy aneb Historie
obchodu a obchodování
4. dubna – 9. června
Interaktivní výstava Vám přiblíží, jak probíhal obchod v době první republiky,
a vyzkoušíte si práci obchodníka. Společnost Vám přitom budou dělat postavy
ze seriálu „Bylo nás pět“, tedy pan Bajza,
cukrář Svoboda i obchodník s oděvy Alois
Vařeka.

Cože? ...ale jak? Provaznictví
1. června | 14.00 hodin
Zajímá vás, jak se splétají provazy a chtěli
byste se zároveň naučit pár uzlů, které se
vám mohou hodit třeba o prázdninách?
Vše o provaznictví máte možnost zhlédnout v Hernychově vile.

Tibet
7. března - 9. června
Život dnešních Tibeťanů i historii tohoto
národa připomíná výstava Tibet, kterou
stále můžete navštívit v Hernychově vile.
Na přípravě spolupracovala organizace
Most pro Tibet.
Antické tragédie na prknech ousteckého
divadla
1. února – 31. srpna
Minivýstava představuje nejen jednu
z nejznámějších řeckých tragédií Oidipa
krále, ale spolu s ní i Vrchlického melodrama Hippodamie. Obě hry nastudoval
ústecký divadelní spolek Vicena.

Muzejní noc ve stylu první republiky
5. června | 17.00 - 21.30 hodin
Muzeum zůstane pro návštěvníky otevřeno až do 21:30 hodin a nabídne
jim návrat do doby první republiky. Na
zahradě Hernychovy vily zahrají děti ze
ZUŠ divadelní představení, uvnitř vily se
otevře jednodenní kavárnička, výstava
Koloniál pana Bajzy ožije skutečnými
prvorepublikovými prodejci.
Sochařské dílny s Petrou Zeidlerovou
15. června | 10.00 – 17.00 hodin (s přestávkou na oběd)
Opět s námi můžete vyzkoušet tesání do
kamene! Altán na zahradě Hernychovy
vily je připraven, dostatek materiálu také,
naše lektorka Petra Zeidlerová se na Vás
těší, tak chybíte jen Vy a Vaše šikovné
ruce!
www.ustinadorlici.cz

Kultura

Pozvánka na výstavu

Poslední červnovou neděli 30. 6. 2019 od
13 hodin zveme na Knapoveckou pouť
s následujícím programem:
13.00 - Prohlídka sakrálních staveb Knapovce.
Prohlídku kostela sv. Petra a Pavla a hřbitovní kaple Zmrtvýchvstání Páně povede
historik Bc. Zdeněk Skalický z Městského
muzea v Ústí nad Orlicí. Seznámíme se
s historií, architekturou staveb a jejich
vývojem v kontextu s historií obce Knapovec.
Nejprve proběhne prohlídka kostela
a následně cca od 14 hodin prohlídka
hřbitovní kaple. Sraz účastníků prohlídky
je ve 13.00 hodin před kostelem v Knapovci. Prohlídky budou končit před 15.
hodinou.
15.00 - Mše svatá v kostele sv. Petra
a Pavla s doprovodem rytmické kapely
z ústecké farnosti.

16.00 - Kapela Šedous band - na louce
pod kostelem bude hrát country kapela
Šedous band z Ústí nad Orlicí.
16.30 - Kuba a tři čerti – divadelní soubor
Vicena z Ústí nad Orlicí zahraje pro děti
pohádku o lásce chudé Aničky a pomocníka Kuby, o hodných čertech a o vítězství
dobra nad zlem.
17.30 - Požární útok SDH Knapovec místní sbor dobrovolných hasičů předvede ukázky požárního sportu.
Od 14 hodin je na louce pod kostelem
zajištěno občerstvení, točené pivo, buřty
a pouťové koláče. Přijede kolotoč a houpačky.
Program pouti se koná pod širým nebem,
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

Orlická Thálie v režii DS Vicena
Vážení příznivci amatérského divadla
v Ústí nad Orlicí, od roku 2008 obohacovalo Klubcentrum našeho města ve spolupráci s DS Vicena vaše předplatné každou
sezónu o čtyři představení amatérských
divadelních spolků v rámci divadelní přehlídky „Orlická Thálie“.
V roce 2018 byla tato přehlídka svým
desátým ročníkem Klubcentrem ukončena. Z pohledu výboru DS Vicena tak
ztrácí diváci možnost na domácí půdě
zhlédnout řadu kvalitních představení
divadelních ochotníků a jsou ochuzeni
o jednu z úspěšných kulturních akcí
v našem městě.
Výbor DS Vicena tedy zvažuje převzetí
akce pod vlastní patronát a pořádání
představení mimoústeckých ochotnických spolků ve vlastní režii. Každé takové
představení je však zatíženo ekonomickými náklady (pronájem divadla, úhrada
cestovních a režijních poplatků, stravování hostujících divadelníků).
Dříve než se tedy rozhodneme k takovému kroku, obracíme se na Vás, vážení
diváci, abychom zjistili, zda a za jakých
okolností máte o přehlídku zájem.

6 / 2019

OTÁZKY:
Máte zájem v každé divadelní sezóně
navštívit 4 představení ochotnických divadelních souborů?
ANO / NE
Jste ochotni utratit za lístek pro jednu
osobu na jedno představení 130 Kč?
ANO / NE
Měli byste případně zájem o předplatné
na všechna taková představení v dané
sezoně (plánovaná cena 500 Kč)?
ANO / NE
Za Vaše odpovědi a případný zájem předem děkují Vaši „Viceňáci“.
Vyjádřit se můžete také pomocí elektronického formuláře. Odkaz na něj naleznete na www.vicena.cz nebo na Facebookové stránce DS Vicena Ústí nad Orlicí.
Případně nám můžete poslat e-mail na
adresu vlastimil.drda@vicena.cz .

Srdečně zveme na výstavu MALBA A GRAFIKA JOSEFA RIPKY ,VVV 112 , Výstava ve
výkladnici, kterou si můžete prohlédnout
v ul. T.G. Masaryka 112 v Ústí nad Orlicí
do 30. června 2019.

Poděkování hasičů
Sbor dobrovolných hasičů Ústí nad Orlicí I.
děkuje všem účastníkům akce „Čarodějnický běh pro dobrou věc“ za účast
a všem, kteří přispěli do sbírky pro
nemocnou Elišku. V rámci této sbírky bylo
vybráno 18.976,- Kč.
Členové SDH přispěli zbývající částkou do
výše 20.000,- Kč a tato částka byla předána rodičům Elišky Maříkové, která trpí
nemocí motýlích křídel.

Klub přátel umění Ústí nad Orlicí
Klub přátel umění Ústí nad Orlicí vás
srdečně zve do Galerie pod radnicí na
další výstavy:
Do 9. června 2019 probíhá v galerii
výstava „MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ EXLIBRIS u příležitosti 37. kongresu FISAE
v Praze 2018“ - ve spolupráci se Spolkem
sběratelů a přátel exlibris.
V pátek 14. června v 18 hodin vás zveme
na zahájení výstavy „ÚSTECKÝ FOTOGRAFICKÝ SALON 2019 - fotografie členů
Klubu přátel umění a hostů“. Výstava
potrvá do 5. července 2019.
Otevřeno denně mimo pondělí, úterý
až pátek 10-12, 14-17 hodin, sobota
a neděle 14-17 hodin. Vstup volný.
Ženy, dívky, které rády zpíváte, rádi
Vás přivítáme mezi sebou!
Jsme komorní pěvecký soubor zaměřený na duchovní tvorbu - vánoční
mše, koledy, moderní kostelní písničky s kytarou a klávesami.
Míváme obvykle dva programy
do roka (vánoční a jarní), účinkujeme v Ústí n.O. a okolních městech
a obcích.
Komorní soubor CANTILENA
kontakt: tel. 721 338 924,
mail: jarmilahack@seznam.cz
www.ustinadorlici.cz
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Knapovecká pouť sv. Petra a Pavla

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: Vybrané lahůdky
Na zastupitelstvu města se občas probírají věci, které člověka vytrhnou z letargie
a jen žasne. Rád bych se s Vámi o některé
z nich podělil.

Nevěřte vlastním očím, tohle není žádná
skládka odpadu:
www.youtube.com/watch?v=2YtCgJlW78c&t=3515s začátek v čase 1:40:24

„Gentlemanská dohoda“ aneb jak jsme
pozemky měnili až jsme vyměnili:
www.youtube.com/watch?v=2YtCgJlW78c začátek v čase 52:09

Přeji Vám příjemnou zábavu!
Autor je zastupitel za ZMĚNU pro Ústí!

Petice proti skládce neskládce pana zastupitele:
www.youtube.com/watch?v=wYOOmQFgBVU&t=3106s začátek v čase 51:50

/redakčně neupraveno/

úterý a pátek 9:00 pilates, středa 8:00
kruháč

Víkendové lekce různého zaměření:
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.
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Sport

Pozvánka na cvičení
STUDIOBART - powerjóga, zdravá záda,
tanec, fyzio cvičení (Smetanova 470, pod
Popradem).
Otevřené lekce - powerjóga, corejóga,
zdravé chodidlo, jóga pro těhotné, jóga
pro maminky po porodu, ranní nádech,
jóga v závěsných sítích, párová akrobacie.
Dopolední cvičení - pondělí 8:30 powerjóga, 10:00 - pro maminky s dětmi,

Nové kurzy opět od září: zdravá záda,
powerjóga, jóga pro děti, akrobacie pro
děti, parkour, létající jóga pro děti, létající
jóga v závěsných šálách - úžasná novinka,
relaxace, protažení páteře, posílení a relax
pánevního dna.
Ranní nádech pro seniory od 13.9. 8:15
s Danou Holubářovou.

Více info na www.studiobart.cz,
Markéta Skalická 602 245 393,
Fb: Powerjóga v Ústí, Akrojóga v Ústí,
Studiobart

Lanšperským panstvím na kole i pěšky
Sbor pro záchranu hradu Lanšperka
a Region Orlicko-Třebovsko vás zvou
v soboru 22. června na cykloorientační
soutěž dvojic, pěší turistiku a pohádkový výlet pro děti – LANŠPERSKÝM
PANSTVÍM. Start jednotlivých disciplín
je v loděnici KČT Cakle Ústí nad Orlicí.
Cykloorientační soutěž dvojic: je určena
pro MTB a crossová kola. Cílem soutěže
je objet během 6 hodin co nejvíce kontrolních bodů. Není nutná busola, stačí
se umět orientovat v mapě. Start v 9.00
hodin, je nutné se předem přihlásit.
6 / 2019

Pěší turistika: pěší turistické trasy jsou 12,
20 a 40 km okolím Ústí nad Orlicí a Lanšperka. Start je průběžný 8.00-10.00
hodin.
Pohádkový výlet pro děti: pěší trasa pro
rodiče s dětmi, 3 km, kontrolní body s lanšperskými strašidélky. Start je průběžný
9.00-11.00 hodin.
Soutěže pro děti: od 10.30 hodin v areálu
tábořiště.
Další informace: www.lansperk-sbor.cz,
cyklo.lansperk@seznam.cz

Pilates
Cvičení k posílení hlubokých stabilizačních svalů, prevenci bolestí zad a tvarování postavy v prostorech STUDIOBART.
Středa 18:00 - 19:00.
S sebou: podložka, ručník. Vstup: 60 Kč.
Info: Jana Šparlinková, tel: 777 087 220.

www.ustinadorlici.cz

Sport

T.J. Sokol Kerhartice pořádá v sobotu dne
22.června 2019 dvanáctý ročník cyklistického výletu Novohradská 70 - Memoriál Ing. Františka Mejdra. Dovolujeme si
pozvat všechny příznivce pohodové turistiky a zdravého pohybu na atraktivní trasy
pro všechny věkové a výkonnostní kategorie (trasy 35km, 40km, 70km a 100km),
vedoucí krásnou přírodou s kulturními
a historickými památkami. Start v 8.00
hod. a cíl do 18.00 možný na pěti místech trasy: Sokolovna Kerhartice, Restaurace Taverno Choceň, Restaurace U Lípy
Vysoké Mýto, Chata Polanka Nové Hrady
a Pohostinství U Sv. Floriána v Cerekvici
nad Loučnou. K dispozici občerstvení
v restauracích na trati a pro vylosované
výherce stylová trička.
Mapka a bližší informace na
www.novohradska70.kerhartice.com.
Těšíme se na Vaši účast.
T.J. Sokol Kerhartice

Příměstský tábor s atletikou pro
děti
O prázdninách 2019 pořádáme 6. 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 atletický program
budou pro děti připraveny i různé výlety
a návštěva aquaparku. ATLETICKÝ TÁBOR
proběhne v termínech: 8.7. - 12.7., 15.7. 19.7., 5.8. - 9.8., 12.8. - 16.8., 19.8. - 23.8.
Pro starší děti je v termínu 29.7. - 2.8.
připraven tréninkový kemp s náročnějším atletickým programem. NOVINKOU
je FOTBALOVÝ KEMP, který se uskuteční
v termínech od 15.7. - 19.7. a 5.8. - 9.8.
a POHYBOVÝ KEMP PRO MLADŠÍ DĚTI,
který se uskuteční v termínu od 8.7. 12.7. Cena za dítě je 1 800 Kč. V ceně jsou
zahrnuty obědy, pitný režim, dopolední
a odpolední svačinka, vstupy, pojištění
a závěrečné diplomy a trička.
Přihlášky a podrobnější informace naleznete na internetových stránkách
www.primestsky-atleticky-tabor.cz nebo
na tel. čísle 777 269 240.
Těšíme se na Vás!

Projděte se Orlickým podhůřím

Aeroklub Ústí nad Orlicí zve
na letiště

Aeroklub Ústí nad Orlicí pořádá 8.6. 2019
od 10.00 hod do 14.00 hodin ukázku
výcviku pilotních žáků plachtařů s možností seznamovacích letů pro veřejnost.
Dále proběhne předvedení seskoků parašutistů.V případě špatného počasí bude
k vidění pozemní ukázka letadel, padáků
a techniky. (Vstup samozřejmě zdarma).
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Klub českých turistů Ústí nad Orlicí
pořádá v sobotu 1. června 43. ročník
pochodu a cyklojízdy „ORLICKÝM PODHŮŘÍM“. Start je v zahradě restaurace
U Malinů od 7.00 do 10.00 hodin, cíl do
19 hodin tamtéž.
Tradiční 7 km dlouhá „ŠMOULÍ STEZKA“
bude vyznačena v okolí města směrem na
Andrlův chlum. Známé postavičky Šmoulů
dovedou děti i dospělé k nejrůznějším
atrakcím, soutěžím, opékání buřtů a jízdě
na lodičkách po Tiché Orlici.
Další trasy jsou připraveny na 15, 25 a 50
km. Pro vyznavače silniční cyklistiky jsou
připraveny trasy 25,50,75, a 100 km,
terénní cyklisté se projedou na horských
kolech směrem Brandýs nad Orlicí na trasách 30 a 50 km.
Akce je pořádána za finanční podpory
Města Ústí nad Orlicí a koná se u příležitosti vstupu Klubu českých turistů v Ústí
nad Orlicí v roce 2019 do Síně slávy české
turistiky.
Více na www.kctuo.webnode.cz.
Zdrávi došli a dojeli.
MR

Orelská jednota informuje
Přednáška o historii Orla a Malé Scény
V neděli 9. června Vás zveme na přednášku od orelského historika Božetěcha Kostelky z Brna. Přednáška se bude
věnovat historii Orelské organizace v naší
zemi, která letos slaví 110. let od založení
a dozvíte se také zajímavé informace z historie dnešní Malé scény. Přednáška se
uskuteční v Malé scéně od 16.30 hodin.
Všechny Vás srdečně zveme.
Historické dokumenty
Orelská jednota shání veškeré dokumenty
a jakékoliv zmínky o Orlu, Svatojosefské
jednotě a Malé Scéně v Ústí nad Orlicí.
Žádáme všechny o pomoc se sháněním
materiálů o jednotě: kroje, cvičební
úbory, odznaky, časopisy, zpěvníky, fotografie, průkazky a další. Budeme rádi za
jakoukoliv informaci. Obrátit se na nás
můžete emailem na oreluo@seznam.cz.
Děkujeme.
Další informace o nás na:
www.oreluo.webnode.cz

Orlové

In-linová školička a tábory
o prázdninách
Pro malé bruslaře pořádáme IN-LINOVOU
ŠKOLIČKU plnou her, smíchu a zábavy. Pro
velký zájem pořádáme taktéž ADRENALINOVOU, FREESTYLOVOU ŠKOLIČKU,
BIKE, PŘÍMĚSTSKÝ ZÁŽITKOVÝ TÁBOR,
FREESTYLE KOLOBĚŽKY A BRUSLÍME
S ANGLIČTINOU a TÁBOR PRO NEJMENŠÍ
NA ROUBENKÁCH a novinka tábor SPORTOVNÍ HRY - PARKOUR - PŘIROZENÝ POHYB.
Příměstské tábory pro děti od 5 do 16 let.
V červenci a srpnu vždy od pondělí do
pátku od 8 do 16 hodin. V ceně svačinky,
obědy, pitný režim, pojištění, návštěva
aquaparku a závěrečné překvapení. Možnost zapůjčení bruslí i chráničů. Bruslařům začátečníkům i pokročilým nabízíme
soukromé lekce in-line bruslení.
Přihlášky a další info na www.inlineusti.
cz, market@inlineusti.cz či tel.č. 602 245
393 - Markéta Skalická.
Těšíme se na Vás Markéta Skalická a tým
instruktorů!

www.ustinadorlici.cz
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Novohradská 70

Sport

Florbal Orlicko-Třebovsko ovládl region. 				
Kategorie U17 a U19 mistry!

Již 29. ročník celostátní hasičské soutěže nazvané Orlická věž se ve středu 15.
května konal v areálu hasičské stanice
v Ústí nad Orlicí. Profesionální hasiči
z celé České republiky soutěžili v jedné
z disciplín požárního sportu, a to ve
výstupu do čtvrtého patra cvičné věže
pomocí hákového žebříku. Každoročně
se soutěže účastní více jak stovka nejlepších závodníků z celé České republiky.
Chladné a deštivé počasí se projevilo na
účasti, která letos dosáhla 52 závodníků
z dvanácti HZS, mezi kterými nechyběli
ani zástupci dvou sborů dobrovolných
hasičů.
Domácí HZS Ústí nad Orlicí zastupovalo
letos 5 závodníků. Nejlepší z nich, Jakub
Paulíček, skončil s časem 15,51 sekundy
na čtvrtém místě.

Abychom mohli hodnotit letošní sezonu
těchto kategorií je nutné se ohlédnout
o rok zpět.
Končí sezóna (duben 2018), tým juniorů
U19 neexistuje z důvodu „ročníkové díry“,
tým dorostenců U17 končí na chvostu své
soutěže a hledá morálku a nasazení do
další práce. Do starší věkové kategorie
přechází pouze 5 hráčů a klub čeká velké
rozhodnutí. Přihlásit soutěž juniorů? Na
řadu přichází jednání s rodiči, diskuze
s hráči, mnoho porad a rozmýšlení.
Až konec května, těsně před termínem
přihlášek do soutěže, padne finální rozhodnutí. Přihlásíme tým juniorů i dorostenců. Skládá se také trenérský tým, nově
u týmu bude působit šéftrenér mládeže
Josef Kvapil, aby nasál zkušenosti u starších kategorií. Florbalovou a tréninkovou
část bude mít na starost Jiří Typl. Jirka se
vrací do trénování v klubu po dvou letech,
kdy mu práce metodika Českého florbalu
neumožňovala zapojení. V sezoně budou
dál pomáhat kluboví trenéři od dalších
kategorií, a to hlavně Martin Šmíd, Pavel
Horák, Patrik Jurco, Petr Stolín, Štěpán
Jiroušek, Josef Ludvíček, Petr John…
Hráči nastoupí do sezony s velkým nasazením a trenéři se snaží z velkého potenciálu vytěžit víc než v poslední sezoně.
Týmy si hned od začátku stanový vlastní
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29. ročník hasičské soutěže
Orlická věž

Text a foto: L. Prokeš

Na letišti soutěžili mladí
modeláři

Stolní tenis 12.4. – 10.5.2019
(TTC Ústí nad Orlicí)

Druhou květnovou sobotu, na letišti
Aeroklubu v Ústí nad Orlicí, uspořádal
místní MK Junior klub Krajský přebor mládeže leteckých modelářů, který byl jako
nominační soutěž pro postup na MČR
mládeže, které se bude létat ve Starém
Městě u Moravské Třebové 21. září 2019.
Počasí modelářům sice moc nepřálo,
protože foukal silnější vítr nepříznivého
směru, ale i tak na soutěži létalo na 50
přihlášených modelů, kdy někteří modeláři létali i dvě kategorie. Tentokráte přijeli modeláři ze Středočeského a Králové
Hradeckého kraje a i v tomto počasí se
některým podařilo také splnit nominační
limit pro postup na MČR mládeže.
Domácí MK Junior klub bude na mistrovství ČR reprezentovat na dvacet závodníků v šesti kategoriích.

Jsou dohrané i krajské soutěže sezóny
2018-2019. „B“ družstvo mužů vyhrálo
krajskou divizní soutěž a postoupilo do
celostátní 3. ligy.Velký úspěch a velká
výzva do příští sezóny. V průběhu sezóny
za naše úspěšné mužstvo nastoupili hráči
– Hodas David, Procházka Jiří, Doležal Jan,
Slavíček Martin, Doležal Tomáš, Hrdina
Lukáš, Bezdíčková Lenka a Šedová Eliška.
Ve stejné soutěži naše „A“ mužstvo obsadilo 4. místo.
V krajské soutěži mužů se v konečné
tabulce soutěže umístilo „C“ družstvo na
4. místě a „D“ družstvo na 7. místě.
V mládežnických soutěžích jsme dokázali
získat přebornické tituly pardubického
kraje kategorii dorostenců (Svojanovský
Radim, Svojanovský Jakub, Hlavsa Alex
), dorostenek (Šedová E., Doležalová)
a starších žákyň (Doležalová, Krupová).
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hodnoty, cíle a samozřejmě i pravidla. Vše
se rozbíhá a začíná 10 měsíců tvrdé práce.
Končí sezona, tentokrát jsme však v současnosti. Končí pro dva týmy, ale taky pro
jednu tréninkovou skupinu cca 60 hráčů,
a je nám smutno. Tentokrát to není z rozpačitého přístupu, nasazení a výsledků.
Je nám smutno že končí! Že končí něco,
co se tak povedlo, a to nejen výsledkově.
Týmu dorostenců se povedlo vyhrát svoji
soutěž, ovládnout jí. Postoupit do nejvyšší
celostátní soutěže, ovládnout kanadské
bodování soutěže (1. Vojta Šmíd – 70
bodů, 3. Štěpán Kapoun - 57 bodů, 4.
Tadeáš Vaněk – 54 bodů), celkem nastřílet
165 gólů, zapojit nejšikovnější žáky, nasbírat mnoho zkušeností, vychovat 3 hráče
do krajské reprezentace a jednoho hráče
do celostátního širšího výběru reprezentace do 17 let, ale hlavně se zlepšit a bavit
florbalem.
Týmu juniorů se povedlo také vyhrát svoji
soutěž, což je velké překvapení. Tým měl
jen 5 hráčů věkem odpovídacích této
kategorii. Junioři mají v tabulce po konci
sezony neuvěřitelný náskok 11 bodů
a jen jednou v sezoně našli přemožitele.
Samozřejmě i junioři se v průběhu sezony
obrovsky zlepšili a bavili se hrou.

Znamená to také start našich družstev
v těchto kategoriích na MČR v Ostravě.
V kategorii mladšího žactva jsme v sestavě
Šedová N., Jiroušek a Kubíček obsadili
na krajských přeborech 6. místo. Starším
žákům těsně unikl postup na MČR, když
v divizi obsadili 2. místo.
V okresních soutěžích družstev mládeže
jsme kralovali. Dokázali jsme zvítězit
v kategorii dorostenců (Svojanovský R.,
Krupa Michal, Vencl Filip, Jasanský, Jirásek
a Kaplan) i starších žáků (Krupová, Kaplan,
Šedová Natálka, Razým Dan).
V individuálních soutěžích patří k výborným výsledkům postup Soni Krupové
z kvalifikace do hlavní soutěže ve dvouhře starších žákyň na MČR v Praze. V této
věkové kategorii bude Soňa startovat
i v příští sezóně, což jistě dává šanci na
ještě výraznější prosazení se do užší
špičky v žebříčku ČR.

www.ustinadorlici.cz
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Inzerce
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www.ustinadorlici.cz

Inzerce

Stavební firma
zaměřená na
rekonstrukce domů,
bytů a další
stavební činnosti.
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Přijmeme pracovníka na úklid na částečný pracovní úvazek.
Místo výkonu práce:
• budova dětské polikliniky, Ústí nad Orlicí, Čs.
Armády 284 (pod nemocnicí)
Náplň práce:
• úklid ordinací, sociálních zařízení, společných
prostor
• praxe na podobné pozici výhodou (není podmínkou)
• úklid se provádí v odpoledních hodinách
• pozice vhodná i pro důchodce a rodiče na MD
Nástup od července 2019
Podrobné informace: MUDr. Chaloupka
(tel. 465 524 223), Mgr. Suchomel (737609362).

• SALON TYRKYS – MANIKÚRA a PEDIKÚRA proti Roškotovu divadlu nabízí ZPEVNĚNÍ PŘÍRODNÍCH NEHTŮ lakem
CND SHELLAC LUXE. Skvělý pro váš jedinečný svatební
den. SALON S DLOUHOLETOU TRADICÍ.
Kontakt: 732 81 99 77, Romana Šimková,
www.tyrkys-salon.cz, fb: tyrkys salon
• NABÍZÍM PRONÁJEM BYTU v Ústí nad Orlicí,
Malé Hamry. Mob.: 602 534 891
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Datum
1. 6.
2. 6.
3. 6.
4. 6.
5. 6.
6. 6.
7. 6.
8. 6.
9. 6.
10. 6.
11. 6.
12. 6.
13. 6.
14. 6.
15. 6.
16. 6.
17. 6.
18. 6.
19. 6.
20. 6.
21. 6.
22. 6.
23. 6.
24. 6.
25. 6.
26. 6.
27. 6.
28. 6.

Ranní plavání

5:30 – 7:55
5:30 – 7:55
5:30 – 7:55

5:30 – 7:55
5:30 – 7:55
5:30 – 7:55

5:30 – 7:55
5:30 – 7:55
5:30 – 7:55

5:30 – 7:55
5:30 – 7:55
5:30 – 7:55

Plavání pro veřejnost
9:00 – 21:00
8:00 – 20:00
13:00 – 21:00
14:30 – 19:00
15:30 – 21:00
14:30 – 21:00
13:30 – 21:00
9:00 – 21:00
8:00 – 20:00
13:00 – 21:00
14:30 – 19:00
15:00 – 21:00
14:30 – 21:00
13:30 – 21:00
9:00 – 21:00
8:00 – 20:00
13:00 – 21:00
14:30 – 19:00
15:00 – 21:00
14:30 – 21:00
13:30 – 21:00
9:00 – 21:00
8:00 – 20:00
13:00 – 21:00
14:30 – 19:00
15:00 – 21:00
14:30 – 21:00
13:30 – 21:00

Krytý plavecký bazén má právo na změnu provozních hodin pro veřejnost, na omezení relaxačního centra
a ostatních atrakcí. Proto se raději včas informujte na tel.: 734 353 475 nebo na www.bazenusti.cz
Relaxační centrum otevřeno z důvodu probíhajícího kurzu PLAVÁNÍ KOJENCŮ A BATOLAT, v těchto
časech: PO 3. 6. 18:00 h., ÚT 17:00 h. (4. 6. 17:00 h.), ST 17:00 h., ČT 15:30 h., PÁ 15:30 h.,
a ostatní dny v časech pro veřejnost.
Každé Út 16:00 – 18:00 a Čt 15:00 – 17:00 vyhrazena 1 plavecká dráha pro kurz DELFÍN.
Každé Út 18:00 – 19:00 a Čt 17:00 – 19:00 vyhrazeny 2 plavecké dráhy pro kurz DELFÍN.
AQUAAEROBIK každé Út 20:00 – 21:00 h.
KONDIČNÍ PLAVÁNÍ S TRENÉRKOU každé ÚT od 19:00 – 20:00 h. Nutná rezervace na www.bazenusti.cz
PLAVÁNÍ PRO TĚHOTNÉ každou St 13:30 – 15:00 h. účast hlaste na tel. čísle: 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
Plavecký kurz DELFÍN, tel. číslo: 605 079 633
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)
Červen 2019 - LETNÍ PROVOZ
14:00 – 18:00
ženy
18:00 – 22:00
společná
St
14:00 – 22:00
muži
NOVĚ 3X NEDĚLNÍ TERMÍN
2. 6. 2019
14:00 – 22:00
společná
16. 6. 2019
14:00 – 22:00
společná
30. 6. 2019
14:00 – 22:00
společná
Více informací na: www.bazenusti.cz, nebo na tel.: 774 673 365
Út

Hřiště pro všechny a minigolf (provozní doba)
10:00 – 19:00
10:00 – 19:00

Před návštěvou Hřiště pro všechny nebo minigolfu je nutné nahlásit
rezervaci od 8:00 do 15:00 h.
pondělí – pátek v rezervačním systému nebo na tel.: 777 773 355
sobota – neděle pouze na tel.: 777 773 355
https://bazenusti.cz/cs/hriste/rezervace/
NEBO https://bazenusti.cz/cs/minigolf/rezervace/
Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši návštěvu.

Hřiště pro všechny,
V Lukách 1362 (zadní část
aquaparku)
tel.: (+420) 777 773 355,
www.bazenusti.cz

Aquapark(provozní doba)
SEZÓNA BUDE ZAHÁJENA NA ZAČÁTKU ČERVNA V ZÁVISLOSTI NA POČASÍ!
PRO VÍCE INFORMACÍ SLEDUJTE www.bazenusti.cz, KDE BUDOU
AKTUÁLNÍ INFORMACE NEBO VOLEJTE NA: 734 353 475, 465 524 254
Aquapark,
V Lukách 1362
Pondělí - Neděle
10:00 – 18:00
tel.: (+420) 465 527 898,
www.bazenusti.cz nebo se informujte na: 734 353 475, 465 524 254
www.bazenusti.cz
Skatepark (provozní doba)
Pondělí - Pátek
Sobota – Neděle
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15:00 – 20:00
13:00 – 19:00

Tělovýchovná jednota Dlouhá Třebová, z.s. připravuje na
sobotu 15. června 3. 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 také do projektu České
unie sportu „ČUS Sportuj s námi!“
Sportovat se začne již v 09:00 hodin ráno a během dne si
každý může vybrat z několika sportovních disciplín. Stejně
jako v předchozích ročnících zahájí celodenní sportovní
„maraton“ nejmenší děti běžeckým závodem a v cíli je opět
bude očekávat odměna. Dopoledne budou probíhat atletické
závody ve víceboji pro děti i dospělé. Současně bude možné
vyrazit na turistický pochod z Dlouhé Třebové na Andrlův
chlum a zpět. V dopoledních hodinách budou také zahájeny
současně volejbalový turnaj, nohejbalový turnaj a turnaj ve
florbalu. Po poledni pak vystartují první dětské kategorie do
závodů v přespolním běhu. V odpoledních hodinách odstartuje hlavní závod dne a to nejnáročnější disciplína - běh 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 podvečer, kdy bude probíhat
slavnostní vyhlášení výsledků jednotlivých disciplín doplněné
o vystoupení žen, mladších žákyň a oddílu gymnastiky Tělovýchovné jednoty Dlouhá Třebová. Kromě tradičního sportu
bude pro děti připraven také doprovodný program, např.
ukázka hasičského sportu, malování na obličej, soutěže pro
děti. Po celý den bude k dispozici také občerstvení a hudba.
Akce bude probíhat v areálu Staré hřiště a na novém víceúčelovém hřišti v Dlouhé Třebové.
Teď už jen stačí vybrat si svou oblíbenou disciplínu, včas se
přihlásit a přibalit dobrou náladu a trochu toho sportovního nadšení. A pokud sportovat nechcete nebo nemůžete,
přijďte alespoň naše sportovce povzbudit nebo si třeba jen
užít zábavný večer s vyhlášením výsledků a programem.
Kompletní informace naleznete na webových stránkách akce:
https://sportujstjdlouhatrebova.webnode.cz/ .

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

Zimní stadion (Letní provoz – provozní doba)
LETNÍ PROVOZ ZIMNÍHO STADIONU
Plocha zimního stadionu je pokryta umělohmotným povrchem, který je
vhodný k provozování IN-LINE hokeje nebo BANDY hokeje,
Zimní stadion,
IN-LINE bruslení, Florbal
Q. Kociana, Ústí n. O.,
Upozorňujeme potencionální zájemce, aby si včas zajistili termíny pronájmu.
tel.: (+420) 608 553 305,
www.bazenusti.cz nebo více informací na tel.: 734 353 473
www.bazenusti.cz
HŘIŠTĚ PRO VŠECHNY
MINIGOLF

V Dlouhé Třebové se bude v červnu 		
opět sportovat

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
Sazba: BarBar Design
Cena: Zdarma
Roznáší Česká pošta s.p.
Uzávěrka je každého 10. dne v měsíci
Číslo 6 / 2019 vychází 28. 5. 2019
Měsíčník pro občany města Ústí nad Orlicí.
MK ČR E100 39

Skatepark,
V Lukách (bývalý areál Prefa)
tel.: (+420) 728 886 598,
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 2019

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE PRO VEŘEJNOST v rámci akce Město v pohybu – týden dobré pohody 2019
Sobota 1.6.2019
Sedmiboj dvojic
Místo konání:
Sokolovna (Gymnázium
Ústí nad Orlicí), odpoledne volejbalové
kurty na stadionu TJ Sokol Ústí nad 		
Orlicí
Prezence:
od 8.00 hodin
Zahájení:
8.30 hodin
Propozice:
bližší informace na
				
www.sokoluo.cz
Přihlášky: e- mail: kriz.peta@gmail.com
Občerstvení zajištěno po celý den.
Každý účastník hraje na vlastní nebezpečí.
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43. ročník pochodu a cyklojízdy Orlickým
podhůřím
Start: všechny trasy startují ze zahradní
restaurace U Malinů od 7.00 do 10.00 h.
Cíl: 			
tamtéž do 22 hodin
Pěší trasy:
7,15, 30, 50 km
Cyklotrasy / silnice: 25, 50,100 km
Cyklotrasy / MTB: 25, 50 km
Podrobnosti:
samostatné plakáty
Klubu českých turistů Ústí n. O., nebo
e-mail:richterpoetik@seznam.cz
Úterý 4.6.2019
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.
Volejbalový turnaj smíšených družstev
Místo: antukové volejbalové kurty
			
TJ Sokol Ústí nad Orlicí
Prezence:
15.30 – 15.45 hodin
Zahájení turnaje: 16.00 hodin
Turnaj je určen především rekreačním
hráčům z řad široké veřejnosti.
Další informace:
- hraje se dle pravidel ČVS, družstvo tvoří
4+2 (dvě ženy nejméně)
- hrací systém bude upřesněn na místě
dle počtu účastníků
- zajištěno občerstvení, šatny
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Každý účastník hraje na vlastní nebezpečí.
Občerstvení zajištěno.
Předběžné přihlášky zasílejte, prosím, na
e-mail: pavelkittlitz@seznam.cz do 3.6.
2019
Středa 5.6.2019
Orientační běh pro veřejnost
Místo: start ve farní zahradě u kostela
Prezence:
15.00 – 15.45 hodin
Čas zahájení:
16:00 hodin
Kategorie:
a) Rodiče s dětmi - 1 km
b) Začátečníci - 2 km
c) Elita - 3 km
Tenisový turnaj dvojic
Místo:		
tenisové kurty
				
TK Ústí nad Orlicí
Prezence:
14.30 – 14.45 hodin,
				
před bufetem
Zahájení turnaje: 15.00 hodin
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
Nohejbalový turnaj trojic
Místo: antukové volejbalové kurty
			
TJ Sokol Ústí nad Orlicí
Prezence:
15.30 – 15.45 hodin
Zahájení turnaje: 16.00 hodin
Pravidla: hraje se podle pravidel ČNS.
Systém: bude určen na místě, podle
			
počtu přihlášených.
Další informace: v případě nepříznivého
počasí se turnaj odehraje v Sokolovně
(Gymnázium Ústí nad Orlicí).
Každý účastník hraje na vlastní nebezpečí.
Občerstvení zajištěno.
Přihlášky: do 3. 6. 2019
na e-mail: kriz.peta@gmail.com
Čtvrtek 6.6.2019
Tančíme pro dobrou náladu
Místo: StudioBART – hotel Poprad,
			
přízemí
Čas:
9.30 – 11.00 hodin
Určeno pro ženy každého věku. Vhodné
oblečení a obuv do tělocvičny.

Pátek 7.6.2019
Beach volejbalový turnaj
Místo: beach volejbalové kurty
			
TJ Sokol Hylváty
Prezence:
14.30 – 14.50 hodin
Zahájení turnaje: 15.00 hodin
Startují: smíšené dvojice starší 18 let.
Turnaj je určen především rekreačním
hráčům z řad široké veřejnosti.
Sokolové cvičí a soutěž o šampiona ve
šplhu
Místo konání: hřiště u Sokolovny
			
(Gymnázium Ústí nad Orlicí)
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:
		e-mail: pavelkittlitz@seznam.cz
do 6.6.2019 nebo na místě do 16.15
hodin.
Hlavní program:
- Vystoupení mažoretek Sokola Ústí nad
Orlicí
- Oddíl starších žen předvede ukázku
cvičební hodiny
- Muži předvedou gymnastická
vystoupení na bradlech a na koberci
- Jako host se představí Jan Betlach –
mistr světa v práskání bičem

DEN DOBROVOLNICTVÍ
V parku Kociánka se dne 4. června
bude konat od 9.00 do 14.00 hodin
DEN DOBROVOLNICTVÍ.
Na tomto setkání může každý účastník formou zážitkové hry zjistit, kde
všude dobrovolníci pracují a jaké jsou
možnosti dobrovolnických organizací.
V příbězích budete hledat řešení běžných i mimořádných situací a odpovědi budete získávat od jednotlivých
zástupců daných organizací.
Za pořadatele: Krajský úřad Pardubického kraje, město Ústí nad Orlicí, dobrovolnické aktivity v Pardubickém kraji.
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Anotace účinkujících na akci Město v pohybu 2019
PROGRES 2 – brněnská rocková skupina hrající od roku 1968 s přestávkami
v letech 1971 až 1977 a 1990 až 1992
dodnes. Původně vystupovala pod
názvem The Progress Organization, v roce
1977 nahrála jednu desku jako skupina
Barnodaj.
DAVID KOLLER – český rockový zpěvák,
skladatel a bubeník. Patří k významným
muzikantům střední generace českého
bigbítu a proslavil se jako lídr rockové
skupiny Lucie, kde působil v letech 1987
až 2005.
KAMELOT – současná česká hudební skupina pocházející z Brna. Vznikla v roce
1982 a celou její historií ji provází zakladatel a frontman Roman Horký.

na světě. Precizní ztvárnění písní legendy
světového rocku živě v původních aranžích a tóninách, absolutní technická dokonalost podpořená vlastním zvukařem,
fyzická podoba a perfekcionismus – to
vše Queenie charakterizuje.
ADELE TRIBUTE CZ – první a zatím jediný
Adele Tribute v ČR. Při vystoupení znějí
největší hity Adele doprovázené originálním aranžmá od profesionálních skladatelů.

THE PINK PANTHERS – sedmičlenná
hudební skupina vznikla ve Svitavách na
počátku roku 1997 a v květnu téhož roku
odstartovala koncertní činnost s cílem
uchvátit svým syrovým rock and rollovým projevem co možná nejširší spektrum posluchačů.
SUPPORT LESBIENS – česká hudební
skupina, vznikla roku 1992. Dostala se
do semifinále soutěže Marlboro Rock-in
a získala smlouvu u Sony Music. Skupina
se rozpadla v roce 1996, ale o čtyři roky
později se zase sešla. V roce 2001 vyšla
deska Regeneration?

YO YO BAND – česká hudební skupina.
V listopadu 1975 ji založili R. Tesařík, Vl.
Tesařík, O. Hejma a J. Novotný Kuzma.
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FRANTIŠEK UHLÍŘ – orlickoústecký
rodák, významný český jazzový hráč na
kontrabas, skladatel, pedagog, vedoucí
kapely František Uhlíř Team. Letos
vystoupí s členem divadla Ypsilon Jendou
Jiráněm a dalšími členy Ypsilonky.
MILAN PEROUTKA A SKUPINA PERUTĚ
– M. Peroutka je český herec a zpěvák.
V roce 2012 založil vlastní kapelu Perutě,
jejíž první videoklip „Postavím kolem nás
zeď“ představil v únoru 2015.
TATA BOJS – česká, resp. pražská alternativní hudební skupina vznikla v roce
1988. Zakládajícími členy jsou Mardoša
a M. Cais, ve stálé sestavě hrají i Vl. Bár,
D. Neuwerth a J. Hradil. Jejich Nanoalbum
získalo v roce 2004 čtyři Zlaté anděly.
NIRVANA CZECH TRIBUTE – IN THE
NAME OF COBAIN – kapela z Ústí nad
Orlicí fanoušky považována za nejvíc
autenticky propracovaný revival Nirvany
v ČR i na Slovensku.
KAREL KAHOVEC A GEORGE & BEATOVENS – K. Kahovec je český zpěvák,
hudební skladatel a kytarista. George and
Beatovens je česká beatová a později rocková skupina vzniklá v 60. letech, spojená
hlavně se jménem P. Nováka.
QUEENIE – kapela pochází z Prahy, byla
založena roku 2006 a za dobu své existence se z ní stala suverénně nejúspěšnější Queen tribute kapela v ČR a jedna
z nejuznávanějších Queen tribute kapel
6 / 2019
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Město Ústí nad Orlicí Vás zve na městskou slavnost

3.

8. 6. 2019
týden dobré pohody

PONDĚLÍ 3. ČERVNA
MÍROVÉ NÁMĚSTÍ
15.00 ZŠ Komenského
15.45 W.A.F.
16.45 Těžká doba
18.30 PROGRES 2
21.00 DAVID KOLLER S KAPELOU
SPORTOVNÍ PROGRAM
12.30 Vybíjená pro žáky 4. a 5. tř. || volej. kurty TJ Sokol UO
13.00 Bowling pro ZŠ 6. – 7. tř. || Sportcentrum Radava
14.00 Bowling pro ZŠ 8. – 9. tř. || Sportcentrum Radava
ÚTERÝ 4. ČERVNA
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MÍROVÉ NÁMĚSTÍ
15.15 ZŠ bratří Čapků
16.00 ZUŠ Čtyřlístek
16.45 Alou Vivat
18.30 KAMELOT
21.00 YO YO BAND
SPORTOVNÍ PROGRAM
09.00 Florbal pro SŠ chlapci, dívky || tělocvična SŠA Dukla
09.00 Vybíjená ZŠ 6. tř. || volej. kurty TJ Sokol UO
14.00 Přehazovaná pro ZŠ || tělocvična ZŠ Bratří Čapků
14.00 Bowling pro SŠ || Sportcentrum Radava
14.30 FIT RODINA - zábavné odpoledne pro děti a rodiče,
fotbalový stadion u plovárny
16.00 Volejbal. turnaj pro veřejnost || volej. kurty TJ Sokol UO
STŘEDA 5. ČERVNA
MÍROVÉ NÁMĚSTÍ
15.00 Stacionář
15.30 ZŠ Speciální
16.15 Pěvecké oddělení ZUŠ J. Kociana
17.15 Dechový orchestr města Ústí nad Orlicí
19.00 Black band
21.00 JAZZOVÁNÍ S F. UHLÍŘEM A J. JIRÁNĚM
SPORTOVNÍ PROGRAM
09.00 Stolní tenis - SŠ chlapci, dívky || tělocvična SŠA Dukla
09.00 Sportovní hry MŠ || atletický stadion TJ Jiskra UO
09.00 Florbal pro ZŠ 3. - 5. tř. || tělocvična ZŠ Libchavy
09.00 Florbal pro ZŠ 8. – 9. tř. || tělocvična ZŠ Třebovská
14.00 Plavecké štafety pro ZŠ || krytý plavecký bazén
15.00 Tenisový turnaj dvojic || areál Tenisového klubu UO
16.00 Orientační běh pro veřejnost || start ve farní zahradě
16.00 Nohejbal. turnaj - veřejnost || volejbal. kurty TJ Sokol UO
ČTVRTEK 6. ČERVNA
MÍROVÉ NÁMĚSTÍ
15.15 Taneční obor ZUŠ
16.00 Vyhlášení sportovních soutěží 1. – 3. den
16.45 PPS
17.15 Wasabi
19.00 MILAN PEROUTKA SE SKUPINOU PERUTĚ
21.00 TATA BOJS

DOPROVODNÉ AKCE
SPORTOVNÍ PROGRAM
09.00 Tančíme pro dobrou náladu – veřejnost || StudioBART,
hotel Poprad
09.00 Nohejbal trojic SŠ chlapci || tělocvična SŠA Dukla
09.00 Běžecké štafety ZŠ || atlet. stadion TJ Jiskra UO
13.00 Streetbal pro ZŠ a SŠ || hřiště SŠUP
13.30 Florbal pro ZŠ 6. – 7. tř. || tělocvična ZŠ Libchavy

1. 6. || 07.00 Orlickým podhůřím
43. ročník pochodu a cyklojízdy
Start: restaurace U Malinů
1. 6. || 08.30 Sedmiboj dvojic
Sokolovna u Gymnázia Ústí nad Orlicí
1. 6. || 15.00 Pivní slavnost (vzpomínka na Jana Steklíka)
Malá scéna

PÁTEK 7. ČERVNA

2. 6. || XVI. Farní den
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
10.30 Slavnostní mše svatá
14.00 Děkovná pobožnost za dar života
Farní dvůr, vstupné dobrovolné
15.00 Hry a soutěže pro děti
16.00 Teátr Víti Marčíka: Šípková Růženka

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ
15.40 MŠ Na Výsluní
16.15 NIRVANA CZECH TRIBUTE - IN THE NAME
OF COBAIN
18.00 KAREL KAHOVEC A GEORGE & BEATHOVENS
20.00 QUEENIE
22.30 URIAH HEEP REVIVAL
SPORTOVNÍ PROGRAM
09.00 Fotbalový turnaj ml. žáků || fotbal. hřiště TJ Sokol UO
09.00 Šplh pro 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 u Gymnázia Ústí nad Orlicí
SOBOTA 8. ČERVNA
MÍROVÉ NÁMĚSTÍ
14.30 Acri Tibia
15.15 Šedous band
16.00 Vyhlášení sportovních soutěží 4. – 5. den
16.45 Ponny Expres
17.45 ADELE TRIBUTE SHOW
19.30 THE PINK PANTHERS
22.00 SUPPORT LESBIENS
23.00 OHŇOSTROJ

Moderátoři:
Petr Kulda, Martin Lamplot, Miroslav Němec, Jiří Zajíček
Zvuk, světla:
LAsound Production s.r.o.
Bohaté občerstvení na Mírovém náměstí
Hasičská hospoda
Skauti – opékání buřtů na Mírovém náměstí
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 || Regionální Deník
KAM po Česku || Koridor || Orlický.net || Radio Orlicko

2. 6. || 15.00 Dětský den v pivovaru
Městský pivovar Hylváty
3. 6. || 17.00 Beseda s výtvarníkem Alešem Lamrem
o Janu Steklíkovi || Městská knihovna
4. 6. || 09.00 Den dobrovolnictví Pardubického kraje
(4. ročník) || Prostranství Kociánka (do 14.00)
5. 6. || 09.00 Kaktusy (prodejní výstava 5. – 7. 6., do 17.00)
Kulturní dům
5. 6. || 17.00 Muzejní noc ve stylu první republiky
Jednodenní prvorepubliková kavárna
Městské muzeum (do 21.30)
6. 6. || 15.00 Dětský den outdoorových aktivit s Mgr.
Markétou Skalickou (do 18.00) || Areál Cakle
6. 6. || 15.00 Malování na obličej (pro děti) || Mírové náměstí
6. 6. || 16.00 Výtvarné dílničky pro děti s MC Medvídek
Mírové náměstí
8. 6. || 09.00 Den otevřených dveří (do 16.00)
Městská knihovna
8. 6. || 10.00 Ukázky výcviku pilotních žáků, seznamovací
lety pro veřejnost, seskoky parašutistů,
pozemní ukázky letadel a techniky (do 14.00)
Letiště Aeroklubu
8. 6. || 15.00 Malování na obličej (pro děti) || Mírové náměstí
8. 6. || 16.00 Výtvarné dílničky pro děti s MC Medvídek
Mírové náměstí
9. 6. || 09.00 Studánkový výstup - 13. ročník výstupu na
Andrlův chlum || Start: PVT, Lázeňská ul.
9. 6. || 16.30 Historie orelské organizace (přednáška)
Malá scéna
VÝSTAVY:
Městská knihovna:
Jan Steklík a pivo || Lukáš Kovár – Divoká příroda
Městské muzeum:
Koloniál pana Bajzy aneb Historie obchodu a obchodování
(do 9. 6.) || Tibet (do 9. 6.) || Antické tragédie na prknech
ousteckého divadla (do 31. 8.)
Galerie pod radnicí:
Mezinárodní soutěž exlibris FISAE Praha 2018 (do 9. 6.)

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 || ACE Trade, spol. s r.o. || EWE, s.r.o. || FPOS || KPV systém
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 Soft, 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. || MASOEKO s.r.o. || Stavorecykla, s.r.o.
KAJA UNO s.r.o. || VÚB a.s. || Mačka a Novotná, advokátní kancelář || HAITECO CZ s.r.o. || Grantis, spol. s r.o. || ČČK Ústí nad Orlicí || Sahm s.r.o.
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