Ústecké listy
Měsíčník pro občany města Ústí nad OrlicÍ
06 / 2022
ZDARMA

Červen přináší nejen zábavu, ale také dopravní omezení
Vážení spoluobčané, titulka je pozvánkou na
Město v pohybu, které je připraveno v tradičním
rozsahu a programové skladbě. Přesto z doprovodného programu upozorním na tři akce. Ve
středu proběhne v Cakli Dětský den outdoorových aktivit, v pátek v Roškotově divadle vystoupí
taneční performerka a choreografka Markéta
Stránská v představení LeŤ a v sobotu budou
na Kociánce pro děti připraveny atrakce na ruční
pohon a dvě divadelní pohádky. Podrobný program městských slavností je zveřejněn, stačí si
vybrat a jít se bavit. Těším se s Vámi na viděnou!
Za vedení města děkuji partnerům a sponzorům
za finanční podporu.

Červen by nás měl společensky nasytit mírou
vrchovatou. Jestli někdo za dva uplynulé roky
ztratil potřebu přímé účasti na sportovní či
kulturní akci, má nyní jedinečnou příležitost
vyrazit mezi lidi. Mimo jiné se uskuteční Noc
kostelů, Muzejní noc, automobilové závody do
vrchu Ústecká 21, celostátní přehlídka amatérské filmové tvorby České vize a celostátní
přehlídka studentských divadelních souborů
Mladá scéna.
Čeká nás ale také řada dopravních komplikací
a omezení, které budou pokračovat celé léto.
Na probíhající rekonstrukci chodníků v Korá-

bově ulici naváže celoplošná obnova povrchu
této komunikace. Bude zahájena rekonstrukce
ul. Jana a Josefa Kovářů včetně ul. Zeinerovy
a části ul. Chodské. Součástí prací je výměna
vodovodu a kanalizačních přípojek. Dopravně
nejkomplikovanější bude rekonstrukce komunikace a parkoviště před Novou Louží a křižovatky ulic Polská, Chodská a Bří. Čapků.
Uvedené stavby jsou koordinačně a časově
náročné, ale nezbytné. Prostě musíme to opravit. Předem Vám děkuji za pochopení, trpělivost
a toleranci.
Petr Hájek
starosta města

Sociální / zdravotní

Kultura

Sport

Veletrh sociálních služeb

Muzejní noc

Ústecká 21

Ve čtvrtek 23. června se od 13.00 do 17.00
hodin uskuteční v Kulturním domě Veletrh sociálních služeb s nabídkou služeb poskytovaných
sociálními zařízeními, nabídkou výrobků klientů,
bohatým kulturním programem a konferencí ke
Komunitní práci ve městě.
str. 11

V sobotu 18.6 se v Městském muzeu koná od
16.00 do 22.00 hodin Muzejní noc. Připravená
je obrněná technika československé prvorepublikové armády, ukázky zdravotní jednotky,
přednáška o K. Škarkovi, komentovaná ukázka
výzbroje a výstroje pěšáka.

Po dvouleté pauze vás zveme 64. – 65. ročník
automobilových závodů do vrchu Ústecká21,
které se uskuteční o víkendu 11. a 12. 6.
V sobotu startují závodní jízdy ve 13. 00 hodin,
v neděli již v 10. 00 hodin. Tréninkové jízdy po
oba dva dny začínají v 8. 00 hodin.
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str. 25
www.ustinadorlici.cz
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Zastupitelstvo schválilo
názvy nových ulic
Na 19. zasedání zastupitelstva byly schváleny
názvy dvou nových ulic, které vznikly výstavbou v areálu bývalé Perly 01 (mezi Domem dětí
a mládeže Duha a rehabilitačním centrem Vital
Komplex, kolem parkoviště Perla). Do navrhování se mohla zapojit i ústecká veřejnost.
Zastupitelé se nakonec dohodli, že jedna z ulic
ponese název Floriana Hernycha, významné
osobnosti spjaté s textilní historií Ústí nad
Orlicí, a druhá U Perly, která také odkazuje na
tradici textilního průmyslu v našem městě.
Stanoven byl také počet členů zastupitelstva
v letech 2022 - 2026. Bude stejný, jako byl
i v předcházejících volebních obdobích, tedy
27 členů.
-DP-

V Hylvátech vyrostlo nové parkoviště
Problém s nedostatkem parkovacích míst na
sídlišti v Hylvátech pomůže řešit nové parkoviště postavené na městském pozemku naproti
panelovým domům. „Vzniklo zde 51 nových parkovacích míst. Všechny zpevněné plochy jsou
vsakovací a povrchová voda je odvedena do
vsakovacích bloků a průlehů. Parkoviště je osvětleno novým veřejným osvětlením,“ uvedl starosta
města Petr Hájek. Náklady činí zhruba 5,5 mili-

onu korun a hrazeny byly z rozpočtu města.
Stavba parkoviště je prvním krokem k revitalizaci sídliště Hylváty, která zlepší podmínky pro
bydlení v této lokalitě. Projektová příprava byla
dokončena, vedle rozšíření kapacity parkovacích
míst řeší také obnovu povrchu chodníků, kultivaci zelených ploch, zvýšení podílu vrostlé zeleně
nebo obměnu městského mobiliáře.
-DP-

Místní chataři už nemusí
platit za odpad dvakrát
Město Ústí nad Orlicí rozšířilo okruh občanů, kteří
budou od letošního roku osvobozeni od placení
poplatků za svoz a likvidaci komunálního odpadu.
Jeho výše je aktuálně 690 korun za osobu a rok
a je splatný vždy do konce měsíce května. Zastupitelstvo města schválilo novelizaci příslušné
vyhlášky, která zahrnula do seznamu osob osvobozených od placení poplatku i majitele nemovitostí (s trvalým bydlištěm v Ústí nad Orlicí), ve
kterých není nikdo přihlášen k trvalému pobytu.
Tyto objekty jsou zpravidla určené k rekreaci
a využívané jako chaty či chalupy.
„Na základě rozhodnutí správce poplatku platí
úleva pro vlastníky ’prázdných’ nemovitostí
i zpětně za roky 2020 a 2021,“ uvedla vedoucí
finančního odboru Petra Brejšová. O vrácení již
uhrazených poplatků (z předchozích dvou let
nebo letošní, pokud ho již někdo zaplatil) je nutné
požádat, a to nejlépe prostřednictvím formuláře
na webové stránce města v sekci Úřad/Tiskopisy
ke stažení/finanční odbor, nebo budou k dispozici v Informačním centru města.
Díky novelizaci vyhlášky budou nově osvobozeni
od placení poplatků za odpad i nezletilí v péči
poručníka, v pěstounské péči nebo v péči jiné
osoby než jsou rodiče. „O osvobození požádal
odbor sociálních služeb v reakci na skutečnost,
že stále větší počet dětí, o které nemohou
pečovat rodiče, je v péči pěstounů, poručníků
a podobně,“ dodala Petra Brejšová. Děti umístěné do dětských domovů jsou od poplatku osvobozeny ze zákona.
Další úlevy se týkají ukrajinských uprchlíků. Městský úřad Ústí nad Orlicí prominul letošní poplatek za komunální odpad a za psa občanům, kteří
k nám přišli po 24. únoru 2022 v souvislosti
s válečným konfliktem na Ukrajině.
-DP-
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Autobusy MHD jezdí stále více lidí
Zájem o městskou autobusovou dopravu, kterou město provozuje od roku 2017, stále roste.
Letos již počty cestujících za měsíc překračují
desetitisícovou hranici. „V měsíci březnu se
v autobusech MHD svezlo víc než 12,5 tisíce
lidí. Takový zájem nás samozřejmě těší,“ uvedl
místostarosta města Pavel Svatoš. MHD začínala v prvním roce s průměrem šest tisíc cestujících za měsíc, postupně jejich počet rostl.
Město dokonce MHD rozšířilo o druhou linku.
Růst na čas zastavila koronavirová krize a s ní
spojená protiepidemická opatření.
V současné době provoz na lince městské autobusové dopravy zajišťují dva autobusy, obsluhují
části města Kerhartice, Hylváty, sídliště Dukla
a sídliště Štěpnice, vlakové a autobusové
nádraží. Za loňský rok ujely celkem 158 tisíc
kilometrů. „Autobusovou linku obsluhují dva
autobusy v zrcadlovém modelu. Optimalizována byla především trasa na Duklu při zachování celkové návaznosti na vlakové spoje. Jízdní
řád je upravován průběžně,“ dodal vedoucí
odboru dopravy na městském úřadu Jaroslav

Škarka. Začátek a konec trasy je na vlakovém
nádraží, některé spoje zajíždí do Kerhartic.
Cena jízdného je vždy stejná, ať jedete jednu
zastávku, nebo celý okruh. Jízdné činí 10 korun,
pro děti, žáky, studenty a seniory je to 5 korun.
-DP-

„PRO ÚSTÍ“:
Hlasování pokračuje
Pokračuje hlasování o nejlepší projekty předložené v prvním ročníku participativního rozpočtu „PRO ÚSTÍ“. Vybíráme čtyři projekty, dva
malé (M) a dva velké (V). Hlasovat je možné do
15. června 2022 buď elektronicky na webových
stránkách města, nebo písemně prostřednictvím formuláře, který najdete v tomto vydání
ÚL. Vyplněný formulář doručte do informačního
centra na radnici.
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Hylvátští hasiči slavili
75 let sboru
Sbor dobrovolných hasičů Hylváty slaví v tomto
roce 75. výročí od svého založení. Na poslední
dubnovou sobotu hasiči připravili oslavy, v rámci
kterých byl mimo jiné představen a požehnán
nový prapor sboru. Před hylvátskou zbrojnicí se
v sobotu odpoledne sešli jak členové sboru místního, tak zástupci sborů z okolí, vedení našeho
města, Hasičského záchranného sboru a široká
veřejnost. V úvodu starosta města Petr Hájek
poděkoval hasičům za jejich činnost a pomoc
městu. Slavnostní prapor požehnal děkan Vladislav Brokeš, stejně jako vozidlo zásahové jednotky, starou LIAZku, kterou si hylvátští hasiči
z velké části sami opravili. V rámci oslav byla také
připravena ukázka hasičského sportu a požárního útoku mladých hasičů.
-LP-

Soutěž O Černého výra
V Černovíru se opět rozezní zvuk hasičských
mašin a na startovní čáru se postaví soutěžní
družstva mužů a žen, aby poměřila své síly
v požárním útoku.
Fandit družstvům ze širokého okolí a pochutnat
si na chutném občerstvení můžete v sobotu
25. 6. 2022 od 13.00 hod. na hřišti Pod lesem
v Černovíru.
Po ukončení soutěže O ČERNÉHO VÝRA se
uskuteční soutěž OKRSKU č. 11, kde se na
start přeboru jednotlivců v běhu na 100 m překážek a požárního útoku postaví hasiči města
Ústí nad Orlicí.
Na Vaši návštěvu se těší
SDH Černovír

Kácení máje v Černovíru doprovodí vystoupení kouzelníka

Noví dopravci, nové jízdní řády
Dovolujeme si Vás informovat, že počínaje
dnem 12. 6. 2022 dojde na významné části
Pardubického kraje k výměně autobusových
dopravců. Tři ze stávajících dopravců budou
pokračovat na základě nově uzavřených smluv
dále. Jedná se o dopravce ARRIVA autobusy
a.s., CAR-TOUR s.r.o. a Zdar a.s. Mezi nové
dopravce patří společnost BusLine Pardubicko s.r.o. a UMBRELLA Coach & Buses s.r.o.
Dopravce BusLine Pardubicko s.r.o. nahradí
dopravce ČSAD Ústí nad Orlicí a.s. a dopravce

UMBRELLA Coach & Buses s.r.o. převezme
výkony od dopravce ARRIVA autobusy a.s.
Od 12. 6. také dochází ke změnám autobusových jízdních řádů. U převážné většiny z nich
nedošlo ke změnám, pouze u některých linek
došlo k jejich přečíslování. U vybraných spojů
mohlo z oběhových důvodů dojít ke změnám
jejich časových i trasových poloh.
Nové jízdní řády budou vylepeny na autobusových zastávkách. Potřebné informace lze také
získat www.idos.cz.
Zdroj: Pardubický kraj

Pozor: Zahájena bude rekonstrukce ulice Bratří Čapků
Na začátku června bude zahájena rekonstrukce
ulice Bratří Čapků v úseku před nákupním
centrem Nová Louže a Základní školou Bratří
Čapků.
Stavba si vyžádá řadu dopravních omezení
pro řidiče i chodce, proto byla její realizace
směřována do období školních prázdnin, i když
město vybralo dodavatele již v loňském roce.
Akce bude rozdělena na etapy. V červnu bude
uzavřena a rekonstruována křižovatka ulic
Bratří Čapků, Chodská a Polská, u Nové Louže
vznikne dočasná točna pro průjezd a nezbytné
zastavení vozidel.
Parkování u nákupní galerie bude během stavby
omezené. Po otevření křižovatky bude uzavřen
a během července a srpna rekonstruován prostor před školou a nákupním střediskem.
Celá akce bude dokončena v září rozšířením parkovacích míst před prostorem řadových garáží.
Sledujte informace na webových stránkách
a sociálních sítích města. Děkujeme za pochopení.
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Prioritou města je zpřehlednění dopravy v této
lokalitě a zvýšení bezpečnosti chodců, zejména
dětí, které docházejí do této školy. Investice za
více než šest milionů korun přinese nové řešení
parkoviště před obchodním centrem, přibydou
parkovací stání, dojde i na úpravy zpevněných
ploch.
Před školou bude vytvořen parkovací záliv pro
čtyři vozidla, který umožní bezpečný výstup či
nástup dětí, které jsou do školy dopravovány ze
vzdálenějších míst. Součástí stavebních prací
bude i úprava křižovatky ulic Bratří Čapků,
Chodská a Polská, která bude zvýšena oproti
vozovce a tím vytvoří zpomalovací retardér pro
bezpečné přecházení chodců. Na ně se myslelo i vytvořením dvou nových a nasvícených
přechodů pro chodce v ulici Bratří Čapků a na
ulici Polská směrem k nákupnímu centru. Rychlost v novém úseku ulice Bratří Čapků včetně
upravené křižovatky bude dopravním značením
snížena na 30 km/h.
-DP-

SDH Černovír ve spolupráci s Osadním výborem
zve všechny malé, větší i ty největší v sobotu
4. 6. 2022 od 16.00 hod. na náměstíčko v Černovíru, kde proběhne KÁCENÍ MÁJE a DEN PRO
SOUSEDY. Pro děti bude připraveno malování
na obličej, hasičská pěna a odpolední program
zpestří vystoupení kouzelníka. Sousedé mohou
vzájemně ochutnat delikatesy, které s sebou na
tuto akci přinesou a předat si recepty a kulinářské rady. Akce se uskuteční i za nepříznivého
počasí s upraveným programem v sále hostince
U Bobše. Od 20.00 hod. pak k poslechu a tanci
zahraje kapela ZEUS z Dobrušky.
Na Vaši návštěvu se těší
SDH Černovír

Nabídka služeb Informačního
poradenského střediska ÚP ČR
Poradenské středisko již mnoho let pomáhá
žákům, studentům, ale i dospělým z celého
okresu Ústí nad Orlicí při výběru a změně jejich
povolání.
Jaké profese mají budoucnost? Potřebujete
pomoci s výběrem školy? Řešíte volbu povolání? Zajímá vás, jaké jsou možnosti uplatnění
po studiu? Při odpovědích na tyto a podobné
otázky můžete využít služeb kariérového
poradce:
Úřad práce Ústí nad Orlicí
Iva Tomšová, tel.: 950 172 445,
iva.tomsova@uradprace.cz
Markéta Dostálová, tel.: 950 172 432,
marketa.dostalova@uradprace.cz
Úřad práce Lanškroun
Jitka Hanáčková,
tel.: 950 172 213, 770 160 694,
jitka.hanackova@uradprace.cz
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S Radkou Vaškovou o výročí stacionáře a sociálních službách
Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí
pečuje o seniory a osoby s mentálním postižením. V květnu tato organizace oslavila kulaté
výročí, stacionář si připomínal 30. výročí svého
založení.
V rozhovoru s ředitelkou Centra sociální péče
Radkou Vaškovou jsme si povídali nejen o kulatinách stacionáře, ale také o dalších sociálních službách, které tato organizace zajišťuje
a které jsou pro řadu občanů zcela nepostradatelné.
Ve stacionáři jste působila od prvopočátku,
nejdříve jako vychovatelka a později ve
vedoucí pozici. Změnilo se za třicet let
hodně? Změnila se sama společnost?
Změnila se legislativa a domnívám se, že se
změnila i společnost. Podobná zařízení sociální péče kdysi bývala za městem, za vesnicí,
za vysokou zdí. Dnes vznikají a budou dál vnikat
malá zařízení, transformace sociálních služeb
stále probíhá. Velká zařízení - dříve ústavy, dnes
domovy pro osoby se zdravotním postižením,
se rozdrobují a pro klienty jsou pořizovány
menší domky nebo byty, v nichž mohou žít
samostatně ve skupinách, v prostředí blízkém
běžnému životu.

Změnilo se hodně. Na druhou stranu si myslím, že jako společnost máme někdy tendenci
přehánět a nepodařilo se nám dobře propojit
práva s povinnostmi a se zodpovědností. Pak
je na každém, jak si to sám v sobě nastaví.
Mojí zásadou je, že k právům povinnosti patří.
Pokud s klienty jezdíme na různé pobyty nebo
olympiády, považuji za samozřejmé, že jejich
chování nijak nebude vybočovat, že umí pozdravit, poděkovat, nesahají na to, na co nemají
a podobně. Zkrátka že jsou nastavené nějaké
hranice. Někdy mám pocit, že jsme s vaničkou
vylili i dítě.
Významným milníkem v historii stacionáře
bylo jeho přestěhování z nevyhovujících
prostor do novostavby. Jak jste se sžili
s novým prostředím?
Velmi dobře. Trochu nám to trvalo, protože přišel covid. Přestěhovali jsme se v lednu 2020
a v březnu jsme na dva měsíce zavírali, protože to vyžadovalo nařízení vlády. Ještě jsme
se ani nestačili rozkoukat a už seděli doma. Po
uvolnění protiepidemiologických opatření jsme
mohli konečně rozjet provoz.
Co nám trochu chybí oproti původnímu stacionáři je zahrada, která by poskytovala více

soukromí. Nová zahrada je z jedné strany
otevřená do parku. Těšíme se a doufáme, že
nová výsadba co nejdříve povyroste a zahrada
bude krásnější, živé ploty nás oddělí od silnice
a stromy poskytnou stín.
Co patří k největším pozitivům nového
stacionáře, je to nové, kvalitní zázemí?
Klienti se z pětilůžkových ložnic přestěhovali
do dvoulůžkových buněk, které mají společnou kuchyňku a koupelnu. Získali mnohem
více soukromí a větší prostor pro samostatný
život. Zároveň mají i společné zázemí, v němž
se mohou scházet a něco podnikat. Byl to velký
posun kupředu.
Ústecký stacionář je členem Českého
hnutí speciálních olympiád. Jaké aktivity
vás v tomto směru čekají?
Veřejnosti není příliš známo, že vedle klasické
olympiády a paralympiády se koná i speciální
olympiáda, která je určena lidem s mentálním
postižením. Naši klienti se již účastnili her v Belgii, v Los Angeles a Abu Dhabi. V poslední době
jsme trénovali na nominaci na speciální hry
v Berlíně, nominovat se nám však nepodařilo,
protože jsme skončili druzí. Vzhledem k tomu,
že se soutěžilo i v bowlingu, kterému jsme se
za pomoci vyškolených trenérů začali věnovat
až v letošním roce, myslím si, že druhé místo
je úžasný úspěch.
Vedle bowlingu naši klienti soutěží také
v běžeckém lyžování, atletice, plavání a klienti
s těžším postižením se věnují tzv. přizpůsobeným sportům.
Co vše zastřešuje Centrum sociální péče
města Ústí nad Orlicí?
Centrum sociální péče zajišťuje všechny tři typy
sociálních služeb. Jedná se o ambulantní pečovatelskou službu, kdy přivážíme klienty k nám
do centra, především do střediska osobní hygieny. Dále zajišťujeme terénní pečovatelskou
službu, kdy naše pracovnice dojíždějí za lidmi
do domácností a pomáhají jim s tím, s čím si už
sami doma neporadí. A třetí služba je pobytová,
tedy týdenní stacionář.
Byty s pečovatelskou službou jsou ve
starém panelovém domě, který má již
nejlepší léta dávno za sebou. Jak pokračují
opravy?
Větší část ještě stále máme před sebou.
V současné době probíhají zateplovací práce
a výměna balkonových zábradlí. Celý zateplovací systém bude mít i protipožární prvky, abychom minimalizovali riziko přenosu případného
požáru. Hasičský záchranný sbor Pardubického
kraje pravděpodobně v průběhu června zorganizuje cvičení celého integrovaného záchranného systému, při kterém má být evakuován
celý objekt Centra sociální péče. Všichni klienti
budou samozřejmě informováni dopředu, aby
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věděli, že jde jen o nácvik. Cílem je prověřit, zda
evakuační plán nemá slabiny, zda vše funguje
tak, jak má.
Co se týče dalších potřebných oprav, ten objem
je skutečně velký. Například bychom potřebovali celý panelový dům, což představuje 96
bytů, napojit na silnější přívod elektrického
proudu. Protože kdysi v objektu fungovala
společná jídelna, v bytech byly jen tříplotýnkové
vařiče. Elektrické rozvody nám dnes přetěžují
i spotřebiče z běžného vybavení domácnosti.
Před 40 lety jsme všichni vařili vodu na kávu
v konvici s píšťalkou, dnes v rychlovarné konvici.
Už i ta je problém, stačí trochu ohnutý kabel
a vyrazí pojistky nejen v bytě, ale i na celém
patře. Do zásuvek jsou zapojené ledničky,
mikrovlnky, počítače, televize, mobily - odběr
je obrovský a elektroinstalace to nezvládá. A je
toho mnohem víc, potřebujeme vyměnit kanalizační svody, přebudovat klasická paneláková
jádra na bezbariérové koupelny, a tak dále.
Populace neustále stárne, seniorů přibývá.
Pociťujete velký tlak na umístění do bytů
s pečovatelskou službou?
Před dvěma lety asi ano, ale neblaze se projevil covid, hodně seniorů nákaze podlehlo. Spíš
než tlak na volná místa vnímáme, že lidé, kteří
k nám přicházejí, jsou ve špatném stavu. Snaha
zůstat doma je někdy až za hranicí možného
přestěhování. Pokud někdo přemýšlí o tom, že
půjde do pečovatelského domu, přimlouvala
bych se za to, aby se rozhodl včas. Pokud už má
nějaké problémy, například příznaky demence,
po přestěhování a ztrátě známého prostředí se
jeho stav zhorší.
Pro sociální služby musela být covidová
doba hodně náročná.
Neskutečně. Pro každý typ sociální služby platila jiná pravidla a jiné podmínky. Pečovatelskou službu při první vlně covidu nikdo nebral
v potaz, nebylo pro ni žádné nařízení vlády, ani
vybavení, přitom jsme se pohybovali v první
linii mezi lidmi. Nevztahovaly se na nás žádné
vyčleněné finanční prostředky. Ze strany města
a kraje však naštěstí přišla materiální pomoc
a úžasná byla také vlna podpory od veřejnosti.
Lidé pro nás šili roušky a empíry, takové ty
ochranné pláště. Tu první vlnu podpory jako
Češi umíme.
Sáhli jsme si na dno, ale zvládli jsme to. Někteří
odešli, protože dál pod takovým tlakem nemohli
pracovat, to chápu. Zase ale vím, že mám dnes
silný tým, který ví a umí zabrat.

Na 18 klientů máme ve stacionáři 4 pečovatelky, 2 výchovné pracovníky, 1 všeobecnou
sestru a část sociálního pracovníka a poskytujeme nepřetržitou péči od pondělí do pátku. Na
klienty v terénu je 15 pečovatelek a tři sociální
pracovnice, zajišťujeme dvousměnný provoz
365 dní v roce.
Doufáme, že stát nastaví nové limity, protože
v současnosti u pečovatelek a sociálních pracovnic nedotuje ani polovinu mzdových prostředků, administrativa není dotovaná vůbec,
přitom administrativních úkonů, různých hlášení a výkazů, přibývá zcela neúměrně. S tím
se potýkáme velmi.
A jak se vy vyrovnáváte s každodenní
zátěží a stresem?
Měním prostředí, vrhnu se do něčeho nového.
Hodně je kompenzuji aktivitami ve svém soukromí, celoživotním „koněm“ je tancování, celá

rodina jsme se přidali do spolku historického
šermu. Čím víc stresu, tím víc aktivit. (úsměv)
Kdybyste si mohla k těm kulatinám něco
přát, co by to bylo?
Přála bych našim zaměstnancům, aby se
vykloubená doba trochu srovnala, abychom
dokázali naši práci stále dělat se zápalem
a nadšením, dokázali si i odpočinout a vypustit ten tlakový hrnec v nás. Přála bych si, aby
když se někomu dostane pomoc, dokázal za
ni poděkovat. Aby naši klienti a jejich rodiny
neměli nadměrná očekávání a byli nám rovnocennými partnery, kteří nepřehazují zodpovědnost na pečující personál.
Také bych si přála, aby si lidé uvědomili, co
všechno máme – na rozdíl od většiny lidí na
této planetě a aby nás nikdy neohrozil tak velký
konflikt, jaký se teď odehrává na východě.
-DP-

Pracovat v sociálních službách je opravdu
náročné, nemáte problém s nedostatkem
personálu?
Jsou takové vlny, kdy lidi chybí, ale bývá to
přechodná záležitost. Během covidu jsme
měli hodně lidí nemocných nebo v karanténě,
ti ostatní zastupovali, takže se úplně vyčerpali.
Pak se vrátili ti po covidu, ale onemocněli další.
Bylo velmi obtížné zajistit péči pro stacionář
i pro 350 klientů, které v terénu ročně máme.
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Městská policie informuje

Duben 2022
Skládka stavební suti

Dopravní nehoda

Ztracené školačky

Dne 4. 4. 2022 odpoledne jsme byli upozorněni, že v lokalitě Dukla je u polní cesty vysypána stavební suť. Hlídka prověřováním zjistila,
že je suť vysypána na více místech v blízkém
okolí, a po zadokumentování zjištěných skutečností podala podnět k šetření na příslušné
odbory městského úřadu.

Dne 26. 4. 2022 krátce po 13.00 hodině se
na nás obrátila žena se žádostí o pomoc při
pátrání po dvou ukrajinských dívkách, které při
cestě ze školy nastoupily do špatného autobusu.
Hlídka strážníků dívenky zjistila v prostoru autobusového nádraží a po domluvě zajistila jejich
předání zpět ke své rodině.

Dne 6. 4. 2022 v 18.40 hodin vypomohli strážníci rodině vážně nemocné ženy, kterou přenesli ze sanitního vozu do jejího bytu, protože
to nebylo v silách blízkých rodinných příslušníků.

U neobvyklé dopravní nehody pomáhali strážníci dne 22. 4. 2022 krátce po 12.00 hodině,
kdy v jedné z ulic poblíž centra doslova uvázlo
projíždějící nákladní vozidlo zásobování za větev
vzrostlého stromu, čímž došlo k poškození jak
vozidla, tak i stromu.
Protože se jednalo o frekventovanější ulici,
museli strážníci v místě usměrňovat dopravu,
aby zajistili plynulý průjezd ostatních vozidel
v lokalitě a prostor pro odstranění následků
nehody posádkou Hasičského záchranného
sboru ČR. Událost je v šetření příslušného útvaru
dopravních nehod Policie ČR.

Krádeže v obchodech

Vysílený cestovatel

Dne 8. 4. 2022 jsme v odpoledních hodinách
řešili dvě oznámení krádeží zboží v obchodech.
V prvním případě jsme díky kamerovým záznamům mohli následně ztotožnit nám z předchozích případů známou osobu, která se krádeže
dopustila, a protože má bohatou trestní minulost, budou tento skutek dále řešit kolegové
z Policie ČR. Při druhé krádeži byl zadržen muž,
který se pokusil odcizit alkoholické nápoje.
Jeho případ byl po zadokumentování oznámen
příslušnému správnímu orgánu k projednání.

Dne 24. 4. 2022 jsme řešili oznámení o zachycení poštovního holuba, který byl patrně cestou
domů zesláblý natolik, že nemohl dál pokračovat. Pro tyto případy lze nalézt cenné informace a rady na stránkách postovniholub.cz,
kdy je asi nejdůležitější věcí nechat zvíře před
vypuštěním dostatečně odpočinout. V tomto
případě se holuba do nabrání sil ujal jeden
z našich strážníků.

Volně pobíhající pes

30 let Městské policie

Pomoc při přepravě pacientky

Dne 13. 4. 2022 dopoledne jsme přijali oznámení o volně pobíhajícím psovi v blízkosti silnice I/14, kterého zde málem srazilo projíždějící
vozidlo. Hlídka psa odchytila poblíž nedaleké
vlakové zastávky. Protože to nebyl první případ,
uložili strážníci následně jeho majiteli pokutu.

Asistence zdravotníkům
Dne 17. 4. 2022 krátce po 3.00 hodině jsme
asistovali posádce zdravotní záchranné služby
na jedné z ubytoven, jelikož byla obava z napadení přítomnými osobami. Ta se naštěstí nevyplnila a zdravotníci mohli pacienta bezpečně
odvézt do zdravotnického zařízení.

Městská policie Ústí nad Orlicí si v tomto roce
připomíná 30 let od založení. Se strážníky se ve
středu 11. května sešlo vedení města v čele se
starostou Petrem Hájkem. V obřadní síni radnice společně s místostarosty Jiřím Preclíkem
a Pavlem Svatošem poděkovali našim srážníkům za jejich dlouholetou službu pro město
a předali drobný dar.
Městská policie má celkem 17 strážníků. Od
roku 2021 je vedením pověřen velitel Milan
Kalous. Za dobu existence se v řadách strážníků vystřídalo 43 zaměstnanců.

Dohled na dopravním hřišti
Dne 28. 4. 2022 dopoledne hodnotili strážníci
jízdy malých cyklistů při výuce dopravní výchovy
pořádané Domem dětí a mládeže Duha na
dopravním hřišti Základní školy Bří Čapků.
Děti tak dostaly spoustu praktických rad, které
jim pomohou si upevnit teoretické znalosti pravidel a jízdní dovednosti před tím, než samy
vyjedou do silničního provozu. V této spolupráci
budeme s Domem dětí a mládeže Duha pokračovat až do konce června.
Zapsala: Bc. Jiřina Vacková
Více na: ustinadorlici.cz/cs/mesto/mestska-policie-informuje

Hlavním úkolem městské policie je zabezpečování místních záležitosti veřejného pořádku
v rámci působnosti obce.
Dále přispívá k ochraně a bezpečnosti osob
a majetku, dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití nebo se podílí na prevenci kriminality. Vykonává také další činnosti dle zákona
o obecní policii včetně spolupráce se složkami
IZS jako je Policie ČR, Hasičský záchranný sbor
a Zdravotnická záchranná služba.
-LP-

Pomoc seniorce
Dne 18. 4. 2022 dopoledne jsme vyjížděli na
žádost blízkých rodinných příslušníků k seniorce
do domu s pečovatelskou službou, kdy se paní
udělalo nevolno a oni neměli možnost jí jinak
pomoci. S ohledem na věk a zdravotní stav přivolala hlídka poté na místo i zdravotní záchrannou službu, která si ženu převzala do péče.

Asistence Policii ČR
Dne 20. 4. 2022 odpoledne jsme asistovali
hlídce Policie ČR při dohledu nad dodržováním
veřejného pořádku během průjezdu vlaku se
sportovními fanoušky.
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Zvláštní termíny zápisů do MŠ pro děti z Ukrajiny na školní rok 2022/2023
Zápis do mateřských škol pro děti z Ukrajiny na školní rok 2022/2023 proběhne ve
středu 15. 6. 2022 od 14.00 do 16.00 hodin
ve všech ústeckých mateřských školách (MŠ
Klubíčko, MŠ Lentilka, MŠ Na Výsluní, MŠ
Pod Lesem, MŠ Jasánek, MŠ Sokolská, MŠ
Pastelka, MŠ Černovír).
Povinné dokumenty k zápisu:
1. Vyplněná žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (přihláška).
2. Potvrzení dětského lékaře z ČR o způsobilosti k docházce do MŠ. (Potvrzení o povinném očkování dítěte, imunitě, či
3. kontraindikaci se nevyžaduje u dětí s povinnou předškolní docházkou.)
4. Doklad totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce (vízum za účelem strpění
pobytu nebo udělení
5. dočasné ochrany v souvislosti s válkou na
Ukrajině).
6. Doložení místa pobytu dítěte pro určení spádovosti.
Rodiče, kteří mají zájem v uvedeném školním
roce o vzdělávání svého dítěte v mateřské
škole, dodají ve stanovený termín a dle školou
stanovených pokynů požadované dokumenty.
Z důvodu uzákoněné povinné předškolní
docházky musí rodiče zapsat ke vzdělávání

v mateřské škole ty děti, které dosáhnou do
31. 8. 2022 pěti let a které ještě nenavštěvují
žádnou MŠ.
Formulář „Žádosti“ = přihlášky si vytiskněte od
16. 5. 2022 z webových stránek dané školy či
po předchozí telefonické domluvě vyzvedněte
v mateřské škole.
Pro další informace kontaktujte ředitelku příslušné mateřské školy či navštivte web MŠ.

Запис до дитячих садочків для дітей
з України на навчальний рік 2022/2023
буде проходити у середу 15. 6. 2022 від
14.00 до 16.00 години в усих дитячих
садочках в Усті-над-Орлиці (ДС Клубічко,
ДС Лентілка, ДС На Вислуні,
ДС Под Лесем, ДС Ясанек, ДС Соколска,
ДС Пастелка, ДС Черновір)
Обов‘язкові документи для запису:
1. Заповнена заява про зарахування дитини
до дошкільної освіти (přihláška).
2. Довідка від педіатра з ЧР, що дитина
може відвідувати дитячий садочок.
(Довідка o обовязкове вакцинації
дитини, імунитету, або протипоказанням
для дітей з обов’язковим відвідуванням
дошкільного закладу не потрібні.)

3. Документ, що підтвержує особу дитини
та особу законного представника (віза
з метою терпимості або про надання
тимчасової охорони у зв’язку з війною
в Україні).
4. Підтверження о місці проживання дитини
для з’ясування призначеного дитячого
садочку за адресою проживання.
Батьки, які зацікавлені у навчанні своєї
дитини в дитячому садочку в даному
навчальному році, нададуть необхідні
документи у встановлені терміни та згідно
з інструкціями, встановленими садочком.
У зв’язку з передбаченим законодавством
обов’язковим відвідуванням дошкільного
закладу, батьки забов’язані зарахувати до
дитячого садочку дітей, яким виповниться
п’ять років до 31 серпня 2022 року та які ще
не відвідують жодний садочок.
„Заяву“ = (přihláška) надрукуйте від
16. 5. 2022 з сайту садочку або заберіть у
дитсадочку за попередньою домовленістю.
За додатковою інформацією звертайтеся
до директора відповідного садочка або
відвідайте сайт садочка.

Zvláštní termíny zápisů do 1. tříd ZŠ pro děti z Ukrajiny na školní rok 2022/2023
ZŠ Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332
Úterý 14. 6. | 13.00 – 16.00 hodin
ZŠ Ústí nad Orlicí, Komenského 11
Čtvrtek 9. 6. | 14.30 – 16.00 hodin
Zápis se uskuteční v budově Na Štěpnici.
ZŠ Ústí nad Orlicí, Třebovská 147
Úterý 28. 6. | 08.00 – 10.00 hodin
| 15.00 – 17.00 hodin

толерантності надано візу на перебування
понад 90 днів – див. Закон № 67/2022
Зб.)
Початкова школа Усті-над-Орлиці,
брати Чапку 1332
У вівторок, 14 червня 2022 року, з 13:00 до
16:00 відбудеться набір дітей до 1-го класу
початкової школи Братрі Чапку.

Podrobné informace najdete na webových
stránkách jednotlivých škol.

Початкова школа Ústí nad Orlicí,
Komenského 11
Набір дітей до 1-го класу початкової школи
імені Коменського відбудеться у четвер,
9 червня 2022 року, з 14.30 до 16.00 у
приміщенні Na Štěpnici.

Особливий термін зарахування дітей
до 1-х класів початкових шкіл Усті на
2022/2023 навчальний рік ВХОДИ ДЛЯ
ДІТЕЙ - ІНОЗЕМЦІВ (тобто для дітей,
яким надано тимчасовий захист у зв’язку
з війною в Україні та дітей, яким з метою

Початкова школа Усті-над-Орлиці,
Тршебовська 147
Зарахування дітей до 1-го класу
Тршебовської початкової школи відбудеться
у вівторок, 28 червня 2022 року з 8.00 до
10.00 та з 15.00 до 17. 00.

Základní škola Ústí nad Orlicí, Školní 75
Pondělí 13. 6. | 15.00 – 17.00 hodin
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Початкова школа Усті-над-Орлиці,
Школьні 75
У понеділок 13 червня 2022 року з 15:00
до 17:00 відбудеться зарахування дітей до
1 класу початкової школи Усті-над-Орліці,
м. Школні.
Детальну інформацію можна знайти на
сайті школи.
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Mateřská škola Na Výsluní

Základní škola Komenského

Konec školního roku mezi Výsluňáky

Ohlédnutí

Co nás čeká

Jarní běh
Koncem dubna se konal na atletickém stadionu
Jarní běh „O pohár Václava Čevony“, který již
po třiadvacáté zorganizovala naše škola. 125
mladých sportovců z pěti škol bylo rozděleno do deseti kategorií. Stejně jako Václav
Čevona, který byl československým olympionikem a pětinásobným mistrem Československa v běhu na 1 500 m, závodili mladí atleti ve
vytrvalostním běhu. Celkové vítězství v letošním ročníku si odnesla naše škola. Podrobné
výsledky na uokome.cz
Mgr. Petr Drvota

Škola nanečisto
Ve čtvrtek 16. června 2022 od 16 hodin připravujeme v budově ZŠ Na Štěpnici (malé Kometě)
pro budoucí prvňáčky seznámení se školním
prostředím. Současně proběhne informační
schůzka pro rodiče.
Mgr. Eva Vyčítalová

Měsíc duben si připravil pro děti z mateřské
školy Na Výsluní velikonoční program – barvení
a hledání vajíček, návštěvu velikonoční výstavy
v Galerii pod radnicí a den „Zajíčka Ušáčka“ se
soutěžemi a s pohádkou divadla Kozlík O šípkové Růžence. Přiletěli k nám exotičtí papoušci
Ara a předvedli nám své dovednosti. Na závěr
měsíce jsme se zúčastnili „Sletu čarodějnic“ –
v převlecích čarodějů a čarodějnic jsme čarovali, vařili lektvary a prošli jsme se všichni městem. V měsíci květnu nás čekala „Vesmírná
šou“ se zážitkovým stanem, která podpořila
téma vesmíru, aby se děti lépe orientovaly
v této těžko pochopitelné oblasti. Poslední
měsíc červen jsme zahájili Dnem dětí se soutěžemi a s ukázkou výcviku policejního psa.
Odpoledne pak vystoupil školní pěvecký soubor „Větrníček“ na ústeckém náměstí v rámci
akce Město v pohybu. Nejstarší děti se utkaly
v atletickém souboji s dětmi z ostatních školek
na lehkoatletickém stadionu. Také jsme zavítali
do pravěku – dinosauři, ještěři a další pravěké
„příšery“ se nám proháněli po školní zahradě,
zhlédli jsme ukázky zkamenělin se zajímavým
výkladem o dobách dávno minulých a děti
si odlily ze sádry pravěkého trilobita. Školní
výlet nás zavedl do Líšnice na statek „Šťastný
domov“, kde nás čekal zajímavý program spojený s péčí o zvířátka.
Poslední tradiční akcí tohoto školního roku
bude slavnostní Rozloučení s předškoláky se
soutěžemi, „šerpováním absolventů“ a s drobnými upomínkovými dárečky.
Budoucím školáčkům přejeme mnoho zdraví,
štěstí a úspěchů a v září se těšíme na nové
kamarády, kteří přijdou do naší školičky.
Čtenářům Ústeckých listů a všem obyvatelům našeho města přejeme krásné prázdniny,
spoustu sluníčka a letních zážitků a v novém
školním roce na shledanou.
Děti, kolektiv MŠ a Výsluňáček

Úspěch v atletickém trojboji
Naši páťáci reprezentovali okres Ústí nad Orlicí
na krajském kole atletického trojboje (běh na
60 m, skok daleký, hod míčkem a štafeta 4 x
60 m) pořádaném ASŠK. Družstvo bylo ve složení: Kristýna Bániková, Bára Řezňáková, Prokop Venský, Albert Škarka. Podrobné výsledky
na uokome.cz
Mgr. Yveta Bendová

Hudební akademie
Přijměte pozvání do Roškotova divadla, kde
zazpívají děti z pěveckých sborů Písnička
a Zlatý klíček, žáci šestých a sedmých ročníků
rozezní svoje ukulele a zahrají i zazpívají kytaristé z osmých a devátých tříd. A kdy? V úterý
21. června od 18 hodin. Budeme se těšit společně s vámi na hudební zážitek.
Mgr. Dana Špindlerová
Inzerce

STK
Žáci devátých ročníků byli po týdnech příprav
na přijímací zkoušky odměněni sportovně turistickým kurzem v Areálu zdraví a sportu v Dolní
Čermné. Cestu tam i zpět jsme společně zdolávali na kolech.
Během čtyř dnů probíhaly různé sportovní aktivity jako volejbal, minigolf, lakros, lukostřelba,
jízda zručnosti na kole a jízda na kánoích.
Labutě na místním rybníku jsme si mohli prohlédnout pěkně zblízka, protože se většina z nás
naučila i kormidlovat. Velkým dobrodružstvím byl
azimutový i orientační závod.
Mgr. Kateřina Motáková

Žáci ústeckých škol
se účastnili Dne Země
V pátek 29. dubna město ve Wolkerově údolí
uspořádalo Den Země. Odbor životního prostředí připravil tematický program pro žáky
ústeckých škol a školek.
Do programu se zapojila kromě odboru životního prostředí také Záchranná stanice a ekocentrum „Pasíčka“, Ústav pro hospodářskou
úpravu lesů, včelaři, Český červený kříž, Městské lesy nebo Hřebčín Karlen z Dlouhé Třebové.
Připraveno bylo celkem 10 stanovišť.
Děti se při akci měly možnost dozvědět se, co
nám příroda dává, jak ji máme chránit, ale také
jak jí škodíme.
-LP-
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Základní škola Bratří Čapků

Základní škola Kerhartice

Základní škola Třebovská

Beseda s Ivonou Březinovou

Ukliďme Česko

Dne 19. dubna naši školu navštívila úspěšná
spisovatelka Ivona Březinová, jejíž knihy patří
v naší školní knihovně k velmi oblíbeným. Pro
první stupeň si připravila představení edice Má
to háček, která se snaží malým čtenářům přiblížit složité situace, jako je onemocnění cukrovkou, rozvod rodičů či ADHD.
Žáci druhého stupně si poté měli možnost
vyslechnout příběhy dívek potýkajících se
se závislostí z autorčina triptychu Holky na
vodítku.
V něm jsou životní osudy narkomanky Alice,
gamblerky Ester a bulimičky Martiny a stejně
tak události, které je dostaly až na dno, líčeny
s drsnou otevřeností.
Kateřina Kapounová

Také už se vám stalo, že jste se procházeli parkem, lesem, nebo šli jen tak po ulici a místo
dobrého pocitu z procházky vás trápila myšlenka, proč je některým lidem zatěžko, udělat
o pár kroků navíc ke kontejneru, nebo k popelnici a raději to, co už nepotřebují, hodí na zem
nebo do keře?
S dětmi jsme si povídali o tom, co všechno nám
příroda dává, proč je potřeba, abychom ji chránili a dbali na to, aby zůstala čistá a zdravá.
Proto jsme se ve středu 13. dubna vypravili do
ulic a parků v okolí školy, abychom je vyčistili
od všeho, co tam nepatří. Vyzbrojeni lopatami,
hráběmi a smetáky jsme se pustili do práce.
Úklid děti velice bavil a samy vymyslely, že by
bylo dobré i nalezené odpady třídit. Z tůčka
vytvořily „pojízdný kontejner“, na kterém bylo
několik pytlů, s různým obsahem. Pytle se
rychle plnily.
Nejvíce se našlo lahví od nejrůznějších nápojů,
také plechovek jsme nasbírali opravdu mnoho,
nemluvě o velkém množství roztodivných
papírků a obalů od čehokoli. V keřích se ale
našlo i pár kuriozit: např. starý kočárek bez
koleček, zrezivělý kanystr na benzín, nebo ještě
nenačatá dětská přesnídávka.
Ve slunečném dopoledni jsme se zápalem
a radostí pomohli uklidit velkou část naší obce.
A doufáme, že trávníky a pěšiny zůstanou co
nejdéle čisté.

Společné setkání žáků ze ZŠ Ústí nad
Orlicí, Třebovská a polské Bystřice
Kladské

Zápis do prvních tříd
Na konci dubna proběhl na naší škole zápis
do prvních tříd. Během pátečního odpoledne
a sobotního dopoledne bylo zapsáno 72 dětí,
kterým byl následně nabídnut program Do
školy za pohádkou nanečisto, aby se již během
května mohly pomalu seznamovat s životem
ve škole.
Děkuji všem, kteří se zúčastnili uvedených akcí,
a budoucím prvňáčkům přeji úspěšné zahájení školního vzdělávání a jen samé radostné
zážitky.
Martin Falta

Dne 28. 4. 2022 se po dlouhé přestávce setkali
žáci a pedagogové spřátelených škol na společném programu. Pedagogové Základní školy
Ústí nad Orlicí Třebovská připravili pro obě skupiny žáků program na téma Recyklace a třídění
odpadu.
Žáci absolvovali výuku tohoto tématu formou her a výtvarných činností. Díky spolupráci s Městskou společností Tepvos se hosté
mohli podívat do Sběrného dvora v Ústí nad
Orlicí a seznámili se se způsoby třídění odpadů
v našem městě.
Projekt se uskutečnil díky finanční podpoře
z evropského projektu „Překračujeme hranice –
Společně poznáváme česko-polské pohraničí“
zaštiťované Městem Ústí nad Orlicí a sdružením Euroregion Glacensis.
Cíle projektu spočívající v prohloubení spolupráce mezi partnerskými městy a vytváření
přátelských vztahů byly naplněny. Těšíme se
na další setkání.
Mgr. Eva Svatošová,
Základní škola Ústí nad Orlicí, Třebovská

ZUŠ Jaroslava Kociana
Třídní hudební besídka
1. 6. | 16.30 hodin | koncertní sál
Žáci hudeb. oboru p. uč. Marty Mikulecké – klavír

Krajská přehlídka scénického tance mládeže
a dospělých
11. 6. | 13.00 hodin | Roškotovo divadlo

Třídní hudební besídka
2. 6. | 16.30 hodin | koncertní sál
Žáci hudebního oboru p. uč. Petry Kleislové –
housle

Sborový koncert
14. 6. | 15.00 a 17.00 hod. | koncertní sál
DPS Čtyřlístek a jeho přípravná oddělení

Třídní hudební besídka
3. 6. | 15.30 hodin | koncertní sál
Žáci hudeb. oboru p. uč. Zdeňky Felgrové – housle
Vystoupení žáků tanečního oboru a jejich hostů
3. 6. | 18.00 hodin | park u kostela
LeŤ – představení Markéty Stránské
3. 6. | 19.00 hodin | Roškotovo divadlo
…Jinakosti – choreografie tanečního oboru ZUŠ

Třídní hudební besídka
15. 6. | 16.30 hodin | koncertní sál
Žáci hudebního oboru p. uč. Cecilie Pecháčkové – klavír
Třídní hudební besídka
16. 6. | 17.00 hodin | koncertní sál
Žáci hudebního oboru p. uč. Petra Kubového –
dechové nástroje žesťové

Koncert žáků smyčcového oddělení
6. 6. | 18.00 hodin | koncertní sál

Třídní hudební besídka
17. 6. | 16.00 hodin | koncertní sál
Žáci hudebního oboru p. uč. Věry Němcové –
klavír

Absolventský koncert
10. 6. | 17.00 hodin | koncertní sál
Jiří Láslo – klarinet, Sára Šumová – klarinet

Bubeníci na Kociánce
18. 6. | 15.00 hodin | prostor Kociánky
5. ročník bubenického večera pod širým nebem
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Třídní hudební besídka
20. 6. | 17.00 hodin | koncertní sál
Žáci hudebního oboru p. uč. Jany Ženkové –
zpěv
Třídní hudební besídka
22. 6. | 17.00 hodin | koncertní sál
Žáci hudebního oboru p. uč. Hany Bauerové –
zpěv
Třídní hudební besídka
23. 6. | 17.30 hodin | koncertní sál
Žáci hudebního oboru p. uč. Kamily Šejnohové – klavír
Kroky po duhovém chodníku
25. 6. | 16.30 a 19.00 hod. | Roškotovo
divadlo
Repríza úspěšné inscenace
Třídní hudební besídka
28. 6. | 16.00 hodin | koncertní sál
Žáci hudebního oboru p. uč. Evy Felgrové
a Miroslava Němce - klavír
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Příměstský tábor Veselá věda

Střední škola uměleckoprůmyslová

Tábor je určen pro budoucí prvňáčky a školáky
na 1. stupni ZŠ, kteří rádi prozkoumávají zákonitosti ze světa přírodních věd. Věnujeme se
jednoduchým, věku dětí přizpůsobeným pokusům z oblasti chemie, biologie i fyziky. A co nás
čeká letos? Čtyři dny plné bádání, pozorování
a pokusů:
• Probádáme svět rostlin a zjistíme, co
obsahují. Co znamená slovo enzym? A jak
vypadá rostlina uvnitř?
• Vydáme se po stopách dávných alchymistů. Co asi používali a co nejčastěji
vyráběli?
• Nemineme ani kouzla fyziky a elektřiny.
Prozkoumáme zvuk. Můžeme vidět elektřinu?
• plus 1 celodenní prázdninový výlet

Tři jarní výstavy ústecké umprumky

Kde: ZŠ Komenského 11, Ústí nad Orlicí
Kdy: 11.–15. 7. 2022 a 8.–12. 8. 2022
Tábor se koná od pondělí do pátku, od 8.00 do
16.00 hodin. Je zajištěn teplý oběd, svačina
a pitný režim. Součástí programu je celodenní
výlet.
Cena tábora 2 490 Kč /týden. Je možné hlásit
se na jednotlivé dny.
Více informací na webových stránkách
veselaveda.cz, kde najdete i on-line přihlášku
v naší táborové registraci.

Poslední měsíce jsou pro uměleckoprůmyslovou školu ve znamení výstav. Po dlouhém
období, kdy mladí výtvarníci nemohli svoji
tvorbu prezentovat vůbec, pro ně přichází pravé
„umělecké jaro“.
První výstavu měli na svědomí studenti třetích
ročníků, kteří se na tradiční plenér podívali kvůli
covidu až na začátku letošního školního roku.
Od posledního březnového dne pak vystavovali v prostorách galerie atelierů ve Špindlerově ulici. „A úroveň jejich prací byla tentokrát
opravdu výborná,“ pochvaloval si vedoucí uměleckých oborů SŠUP Jaroslav Habrman.
O tři týdny později byla zajímavá výstava
k vidění v Galerii pod radnicí. Svůj um v ní spojili pedagog umprumky Lukáš Stuchlík a její
úspěšný absolvent Martin Kolář, aktuálně student pražské AVU. Za hudebního doprovodu

dalšího z pedagogů SŠUP Bohuslava Horáka
a jeho kapely Noc byla výstava ATTENTION!
ATTENTION! zahájena 21. dubna, navštívit jste
ji mohli do 29. května. „Velký zájem ústecké
veřejnosti nás potěšil, stejně jako společná
aktivita našeho pedagoga a jednoho z nejvýraznějších studentů posledních let,“ doplnil
ředitel školy Zdeněk Salinger. Umprumka ale
pravidelně prezentuje svoji tvorbu také v nedaleké Malé scéně. Od 12. května jste další tři
týdny mohli v jejím baru obdivovat výběr nejnovějších litografií, které vznikly v rámci tradičního
kurzu vedoucího ateliérů grafického designu
Bohuslava Špačka. „Je vidět, že výuka online
přilákala zpět ke klasickým technikám a současní studenti, kteří litografický kurz navštěvují,
jsou velmi dobří,“ hodnotil úroveň vystavujících
jejich pedagog.
Mgr. Jan Pokorný

Gymnázium
Divadelní soubor Veselé zrcadlo
Herci vedení Lenkou Janyšovou nacvičili představení Jak se máš, Martine? a postoupili s ním
na národní přehlídku Mladá scéna. Martin Procházka (8. B) se zúčastnil kraj. kola recitační
soutěže Wolkrův Prostějov a byl nominován
do kola celostátního.

Environmentální aktivity

VOŠ a SŠ zdravotnická
a sociální
Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální v Ústí nad Orlicí pořádá
5. 10. 2022 XIII. odbornou konferenci Co vše
na nás číhá v životě… A co prevence?
Přednášející:
MUDR. Hana Fifková, sexuoložka, Prof. PhDr.
Michal Miovský, Ph.D., přednosta Kliniky adiktologie 1. LF a VFN UK Praha, Michaela Duffková, autorka knihy Zápisník alkoholičky, Lucie
Bielaková, výtvarnice, Ostrava, Mgr. Vladimír Kořen, Praha, MUDr. Patrice Awonseba
Baba – Musah, vedoucí lékař gynekologické
ambulance, ÚPMD Podolí Praha, MUDr. Tomáš
Šebek, lékař Lékaři bez hranic, Petra Procházková, válečná zpravodajka, spisovatelka, moderátorka, Praha.
Konference je určena pro zájemce z řad zdravotníků, pedagogů, sociálních pracovníků
i široké veřejnosti.
Přihlášky a informace naleznete na webových
stránkách szsuo.cz a facebooku školy.
Změny programu vyhrazeny.
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Ty organizuje Jaroslav Kumpošt. Projekt Zasaď
svůj strom realizovala 5. B, Ukliďme Ústí 7. B. ECOBAT nám udělil Osvědčení o přínosu pro ŽP za recyklaci baterií. Anička Kaucová a Kája Králová (3. B)
obsadily 7. a 10. místo v kraji v soutěži Zlatá včela.

Divadelní hříčka Jak se máš, Martine? v podání Veselého zrcadla Gymnázia Ústí nad Orlicí postoupila na
národní přehlídku Mladá scéna v Ústí nad Orlicí.

Exkurze
1. A a 5. B strávily dva dny v Hradci Králové
a Pardubicích na akci s fyzikálním a chemickým
programem.

Soutěže
Elena Musilová (7. B) vládne jazykům: vyhrála
kraj v němčině (5. Ester Kellerová ze 7. B), ve
španělštině už je 3. v ČR. Technologická ol. –
tým 3. A (Marie Roškaninová, David Roušar,
Michal Krupa) 34. místo v ČR. V biologické ol.
vyhrál Šimon Nešpořík (2. B) okres v kat. D, Sára
Šumová a Lenka Káralová (4. B) byly 3. a 4. v kat.
C, v kat. B 9. v kraji Bartoloměj Osoha (6. B). Nejlepší v chemické ol. byl 14. v kraji Viktor Adámek
(6. B), v astronomické ol. dokonce kraj vyhrál!
V mezinár. hist. soutěži skončil tým Anna Martincová, Štěpán Šnajdar (5. B), Jakub Kadava (4.
B) 3. v kraji. V soutěži Lidice pro 21. stol. dělily 4.
místo Marie Kaucová (2. B) a Tereza Novotná (5.
B). Tereza Vondráčková (1. B) skončila 1. a Václav
Vacek 3. v okrese v matem. ol. kat. Z6. Jarní běh
- 2. místo mezi 5 školami z UO.
Mgr. Pavel Holásek

Střední škola automobilní
Autoopravář junior 2022 – finále celostátní soutěže
Už po dvacátésedmé se ve školícím středisku
Škoda Auto a.s. v Mladé Boleslavi sešli finalisté
odborné soutěže Autoopravář junior. Mezi nejlepšími žáky, kteří dorazili z celé České republiky, se skvěle umístili také zástupci naší školy.
Miloš Palla obsadil druhé místo v oboru autotronik, páté místo v automechanicích vybojoval
Lukáš Vích. Sedmou příčku u karosářů má Petr
Vídenský a desátou v soutěži mladých autolakýrníků obsadila Aneta Vaňková. Do soutěže je
tradičně zapojena celá řada partnerů z oblasti
autoopravárenství, kteří se podílejí na zajištění
jednotlivých úkolů, jejich hodnocení a cenách
pro účastníky. Děkujeme našim žákům za
skvělou reprezentaci Střední školy automobilní
v Ústí nad Orlicí!
Ing. Karel Beran
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Český červený kříž
Senior doprava ČČK – TAXÍK MAXÍK
Senior doprava ČČK je určena seniorům, osobám zdravotně oslabeným a rodičům s dětmi
k návštěvě lékaře, úřadu, na nákup, kadeřnici…
Senior dopravu ČČK lze objednat v pracovní den
před plánovanou jízdou (v den jízdy bez záruky)
na tel.: 774 412 117.
Senior doprava ČČK je provozována každý pracovní den od 7.00 do 15.30 hodin.
Prodloužená pracovní doba v pondělí a ve
středu do 18.00 hodin ( v období letního
času).
Permanentky jsou k dostání 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.
CENTRUM PRO ŽIVOT
Vzdělávací, relaxační a volnočasové centrum
pro seniory a nejen pro ně, akce jsou určeny
široké veřejnosti. Bližší informace o akcích Centra pro život na cckuo.cz.
Změna programu Centra pro život vyhrazena.
Salon 2022
1.–30. 6. | výstava
Výstava fotografií FOTO KLUBU OKO Ústí nad
Orlicí. Prohlídku výstavy lze sjednat individuálně na tel. 775 112 998, nebo v době přítomnosti zaměstnanců OS ČČK a při akcích centra.
Výstava bude v budově OS ČČK, Kopeckého
840 pokračovat i v červenci. Vstup zdarma.

Od muzea k muzeu
7. 6. | 9.00 hodin
V průběhu roku společně navštívíme 12 muzeí
v našem regionu. Jako páté je Muzeum v Jablonném nad Orlicí.
Přihlásit se můžete na tel.: 775 112 998 nebo
každé pondělí od 9.00 do 15.30 hodin na OS
ČČK (ošacovací středisko). Sraz je v 9.00 hodin
na autobusovém nádraží v Ústí n.O. Pro přihlášené účastníky vstupné do muzea ZDARMA,
doprava 10,– Kč za osobu.
Pečeme, vaříme
17. 6. | 9.00 hodin
Na akci v budově OS ČČK, Kopeckého 840 si
společně upečeme Míly tajemství. Káva i vstup
zdarma.
Tajný výlet
21. 6. | 13.00 hodin
Sraz na vlakovém nádraží ve 13.00 hodin. Tajný
výlet spojený s malou vycházkou – nenáročný
terén (cca 3 km). Vedoucí výletu je paní Zdena
Urbanová (odjezd vlakem ve 13.28 hodin),
návrat mezi 17.30 – 18. 00. S sebou: oblečení pro volný čas, deštník. Doprava zdarma,
možnost drobného občerstvení.
Šmoulí den – Zábavný den pro děti
28. 6. | 9.30-15.00 hodin
Soutěže, zábava pro děti na zahradě u budovy
OS ČČK Ústí nad Orlicí, Kopeckého 840. Vstup
je zdarma.
Zahradní posezení – Vítání prázdnin
28. 6. | 16.00 hodin
Přijďte si popovídat, poslechnout hudbu. Občerstvení zajištěno.

CSP města Ústí nad Orlicí
Zprávičky ze stacionáře
V předešlých zprávičkách jsem vás informovala o přípravě našich sportovců na Národní
turnaj v bowlingu, pořádaný ČHSO v Praze 15.
- 16. dubna 2022.
Natěšeni a s celou řadou otázek jsme se
vypravili do hlavního města na naši premiéru.
Podaří se nám získat alespoň jednu medaili?
Máme sice bohaté zkušenosti s kuželkami, ale
budeme schopni předvést dobrou hru i na bowlingových drahách?
Nakonec celý turnaj předčil naše očekávání.
Všech sedm sportovců se představilo výbor-
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ným výkonem. Radim obsadil 6. místo a Miloš
dokonce 3. místo v nejvyšší kategorii, kam se
dostávají hráči po několika letech. Jára obsadil
2. místo, Filip 5. místo, Petr 3. místo, Petra 2.
místo – v kategorii E a Naďa 3. místo v kategorii D.
Celá akce nás naprosto nadchla. Kromě skvělých umístění jsme si odvezli i spoustu krásných
zážitků.

Mgr. Petra Bečková
vedoucí týdenního stacionáře

Zahrada u budovy OS ČČK Ústí nad Orlicí,
Kopeckého 840. Vstup zdarma.
KAVÁRNIČKA – CENTRUM SETKÁVÁNÍ
Každý pátek od 9.00 do 14.00 hodin. Přijďte si
popovídat se svými přáteli do Společenského
centra ČČK, každá 5. káva zdarma.
SOUSEDSKÁ KNIHOVNA
Je volně přístupná veřejnosti a je určena všem,
kteří hledají domov pro staré i nové knihy,
rádi čtou a chtějí budovat sousedské vztahy.
Můžete si půjčit knížku bez průkazky, bez upomínek a v jakoukoliv denní dobu.
Nejen, že si knížky můžete zapůjčit, ale i vložit
do prosklené skříňky. Pokud knížku nevrátíte,
je to vaše věc. Žádný postih za to neexistuje.
Knihovnička je umístěna na zahradě u budovy
OS ČČK, Kopeckého 840, Ústí nad Orlicí
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.
ÚKLIDOVÉ SLUŽBY
Bližší informace a objednání úklidové služby na
tel.: 773 001 088.

Pozvánka na
Veletrh sociálních služeb
Řídící skupina komunitního plánování sociálních služeb v Ústí nad Orlicí pořádá ve čtvrtek 23. června 2022 od 13.00 do 17.00
hodin v Kulturním domě Veletrh sociálních
služeb. Pro veřejnost bude připravena prezentace širokého spektra služeb z Ústí nad Orlicí
a okolí. Nebude chybět jak prezentace služeb,
tak nabídka výrobků klientů zařízení, kompenzační pomůcky pro osoby s různým postižením a řada užitečných informací. Zajímavý bude
i doprovodný program, kdy se můžete těšit na
taneční a pěvecká vystoupení dětí z místních
škol. V rámci veletrhu se uskuteční i Konference
k projektu Komunitní práce v Ústí nad Orlicí,
kterou bude pořádat SKP-CENTRUM, o.p.s.
Veletrh sociálních služeb bude místem nejen
prezentace služeb, ale i zároveň místem
setkání. Těšíme se tedy na setkání s Vámi!
Mgr. Karina Habrová
koordinátorka KPSS ÚO
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Senior klub Ústí nad Orlicí
Odpolední cyklovýlet do České Třebové
čt 2. 6. | 13.30 hodin
Sraz v uvedenou hodinu u CSP (bývalý Penzion).
Akci zajišťuje JUDr. Králík.
Letní sportovní hry v Pardubicích
pá 3. 6. | sport
Pořádá RS Pardubice, podrobnosti u vedoucího skupiny JUDr. Králíka, který sdělí podrobnosti, vydá trika.
Turnaj v bowlingu se seniory
z Bystřice Kladské
so 4. 6. | 12.30 hodin
Akce se koná v rámci Města v pohybu. Sraz
nejpozději ve 12.30 hod. přímo v Radavě. Přihlášky se přijímaly v květnu.
Po čem muži touží 2
st 8. 6. | 14.30 hodin
Ve spolupráci s Klubcentrem zveme do Kina
Máj na českou komedii rež. R. Havlíka. Hlásit se
můžete ve Sladkovně dne 7. 6. a 14.6 2022 od
10.00 do 12.00 hodin. Člen Senior klubu hradí
40,– Kč, Akci zajišťuje p. Rabová.
Závody v lukostřelbě v Pardubicích
st 15. 6. | sport
Pořádá RS Pardubice, podrobnosti u vedoucí
skupiny Ing. Bednářové, která sdělí podrobnosti, vydá trika SK. Možná účast 10 členů.
Zámek Častolovice, mini ZOO
st 22. 6. | odpolední zájezd (BUS)
Po příjezdu následuje prohlídka zámku, poté
bude volno k návštěvě ZOO, posezení v cukrárně nebo v místní restauraci. Odjezd bude
cca v 17 hodin, návrat do 18 hodin.
Přihlášky se přijímají do počtu 49 osob. Hlásit
se můžete ve Sladkovně dne 7. 6. a 14.6 od
10.00 do 12.00 hodin. Člen Senior klubu hradí
170,– Kč, nečlen 230,– Kč, neobyvatel 270,–
Kč. V ceně je vstupné do zámku s průvodcem
a vstupné do mini ZOO, doprava. Zajišťuje
p.Štěch a p. Ešpandrová.
Odjezdy autobusu: Hylváty – brána f. Zářecký
12.40 hodin, Babyka 12.45 hodin, Autobusové
nádraží 12.50 hodin, Letohradská 12.55 hodin,
Penzion 13.00 hodin.
Ve čtvrtek odpoledne 23. června zveme
členy na Veletrh sociálních služeb do Kulturního domu.
Kostel Vraclav, poutní místo
čt 30. 6. | odpolední zájezd (BUS)
Prohlídka poutního místa a posezení v restauraci. Cestou zpět zastávka na náměstí ve Vysokém Mýtě, návrat do 18 hodin. Přihlášky se přijímají do počtu 49 osob.
Hlásit se můžete ve Sladkovně dne 7. 6. a 14.6
od 10.00 do 12.00 hodin. Člen Senior klubu
hradí 110,– Kč, nečlen 140,– Kč, neobyvatel
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165,– Kč. V ceně je vstupné s průvodcem
a doprava. Akci zajišťuje p. Rabová a p. Štěchová.
Odjezd autobusu: Hylváty – brána f. Zářecký
12.40 hodin, Babyka 12.45 hodin, Autobusové
nádraží 12.50 hodin, Letohradská 12.55 hodin,
Penzion 13.00 hodin.
PŘIPRAVUJEME
Chrudim, Slatiňany, Kočičí Hrádek,
Pardubice
čt 14. 7. | celodenní zájezd (BUS)
V chrudimském Muzeu loutek uvidíme loutky
z celého světa.
Dále si v Chrudimi prohlédneme Mydlářovský
dům, který je dominantou Chrudimi. Zde bude
možnost oběda.Poté přejedeme do Slatiňan,
kde přejdeme do „Zámecké zahrady“, ze které
je možnost navštívit Kočičí Hrádek.
Po prohlídce je možnost posezení v cukrárně.
Pak přejedeme do Pardubic, kde bude volno
na nákupy.
Člen Senior klubu hradí 200,– Kč, nečlen 300,–
Kč, neobyvatel 360,– Kč. V ceně je vstup do
muzea, Mydlářovského domu a Zámecké
zahrady a doprava.Hlásit se můžete ve Sladkovně dne 7. 6. a 12. 7. od 10.00 – 12.00
hodin.
Akci zajišťuje Ing. Bednářová a JUDr. Králík.
Odjezdy dle jízdního řádu : Hylváty – brána
f.Zářecký 07.05 hodin, Benzina pod Duklou
07.10 hodin, Babyka 07.15 hodin, Autobusové
nádraží 07.20 hodin, Letohradská 07.25 hodin,
Penzion 07.30 hodin.
Rafty na řece Moravě
čt 21. 7. | zájezd (vlak)
Odjezd vlakem v 7.51 hodin z vlakové zastávky
UO město do Postřelmova, kde se v cca 9 hodin
nalodíme. Asi po 3 - 4 hodinách doplujeme do
Lukavice, odkud se vrátíme do Ústí n. Orl. též
vlakem, odjezd ve 14.03 hodin. Vlak tam i zpět
si hradí každý sám. Vstupné na raft bez instruktora 225,– Kč, člen 155,– Kč, raft s instruktorem - člen 528,– Kč, nečlen 598,– Kč.
Každý se účastní na vlastní zodpovědnost
a nebezpečí. Hlásit se můžete ve Sladkovně
dne 7. 6. a 14. 6. od 10.00 do 12.00 hod. Raft
bez instruktora 6 osob, s instruktorem 5 osob.
Výhodou je, když se budete hlásit již po skupinách na konkrétní raft., který objednáme pouze
při plném obsazení.
Podrobnosti sdělí zájemcům JUDr. Králík a Z.
Ešpandr, kteří akci zajištují.
Při službě v úterý 14. 6. vybírá od 10.00 do
12.00 hodin p. Šamšulová zálohu 1000,– Kč
na zamluvené prázdninové pobyty v Modrokamenné Boudě v Jánských lázních v termínech
14. 8. až 21. 8. a 21. 8. až 28. 8. Na druhý
termín jsou stále volná místa. P. Šamšulová,
telefon 728442575.

Na prázdniny chceme připravit tyto akce:
červenec
21. 7. – Rafty na řece Moravě, celodenní,
p. Králík, p. Ešpandr
14. 7. – Chrudim a okolí, celodenní,
p. Bednářová, p. Králík
srpen
Účast členů SK na pobytu v Krkonoších (Modrokamenná bouda)
18. 8. – Praha Vyšehrad, celodenní (vlak),
p. Štěchová
25. 8. – Pozdní oběd v Kamenčiku , polodenní,
p. Králík, p. Bednářová
31.8. – Rozloučení s prázdninami v Cakli,
p. Králík, p. Rabová
Těšíme se na setkání s Vámi.
JUDr. Zdeněk Ešpandr
předseda výboru Senior klubu
KONTAKTY NA VÝBOR SK:
JUDr. Ešpandr 734 398 390, p. Štěchová
731 601 548
p. Rabová 734 188 853, p. Ešpandrová
734 188 855
p. Štěch 722 475 129, JUDr. Králík 722 475 132
Ing. Bednářová 605 834 042

Svaz postižených civilizačními
chorobami z.s., ZO Ústí n. O.
Pozvánka na zájezd -Jižní Morava
Navštívíme Náměšť nad Oslavou – zámek
a Kralice nad Oslavou – Bible kralická.
Kdy: středa 15. června, odjezd: Letohradská
v 7 hod.(Hylváty v 6.45 hod., Dukla v 6.50
hod., Družba 6.55 hod., Letohradská v 7 hod.,
nádraží ČSAD v 7.05 hod.). Cena: 350 Kč člen,
380 nečlen (vstupné + doprava v ceně).
Přihlášky a platba 1. a 2. čtvrtek v červnu
od 10.00 do 11.30 hod. v Klubu důchodců –
Sladkovně nebo telefonicky na č. 737 378 815
a 731 052 128.

Plán zájezdů na další měsíce
Červenec - St 20. 7.
Čechy pod Kosířem – zámek, působiště Josefa
Mánesa, muzeum filmů Zd. a J. Svěrákových,
Prostějov - centrum města.
Srpen - St 17. 8.
Nasavrky – keltská kultura, Ležáky – památník
2. světové války.
Září - St 14. 9.
Kolín - muzeum: Stará škola, Bartolomějské
návrší – parkány, Jakub – Církvice, kostel z 12.
století.
Na Vaši účast se těší
členové výboru ZO SPCCH ÚO
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Nemocnice otevřela nový urgentní příjem
Orlickoústecká nemocnice získala novou dominantu. Pacientům začal sloužit nový urgentní
příjem. Jeho vybudování je prozatím největší
dokončenou investicí v historii Pardubického
kraje.
Slavnostní otevření se uskutečnilo v pátek
6. května, o den později se konal den otevřených
dveří. Stavba byla zahájena v listopadu 2018
a byla rozdělena do několika etap. Pod jednou
střechou se zde nachází komplex ambulancí
a vyšetřoven. Hlavní výhodou nového systému
urgentního příjmu pro pacienty je vznik jednoho
kontaktního místa. Celkové náklady přesáhly
částku půl miliardy korun.
-LP-

Centrum pro zdravotně postižené a seniory
Centrum pro zdravotně postižené a seniory
Pardubického kraje, o.p.s., Detašované pracoviště Ústí nad Orlicí nabízí tyto služby:
Sociální rehabilitace
Jednou z činností sociální rehabilitace je bezplatné školení na PC, které probíhá individuálně
na předem sjednaných schůzkách. Jedná se
o základní obsluhu počítače, vysvětlení internetu včetně komunikace, ovládání základních
kancelářských programů.
Dále služba zahrnuje nácvik různých činností
a dovedností, zprostředkování kontaktů se společenským prostředím a další.
Sociální rehabilitace je určena zdravotně postiženým od 19 do 64 let a seniorům v nepříznivé
sociální situaci.
Odborné sociální poradenství
Pomůžeme Vám v orientaci v systému sociálního zabezpečení, při sepisování žádostí, námitek, odvolání. Naše pomoc spočívá také v podpoře při hledání vhodného pracovního místa,
sepsání strukturovaného životopisu.

Služba je určena osobám se zdravotním postižením bez omezení věku a seniorům v nepříznivé sociální situaci i jejich blízkým. Služba je
bezplatná.
Osobní asistence
Osobní asistenti pomáhají uživatelům zvládat
každodenní běžné činnosti v jejich přirozeném
prostředí. Osobní asistence se sjednává dle
individuálních potřeb a požadavků uživatele.
Je poskytována dětem od 1 roku až po seniory
nad 80 let v nepřetržitém provozu.
Cena za služby: do 18 let – 70,– Kč/hodinu, od
18 do 6 hodin a o víkendu 120,– Kč/hodinu.
Nad 18 let – 80,– Kč/hodinu, od 18 do 6 hodin
a o víkendu 130,– Kč/hodinu.
Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních
pomůcek pro děti a dospělé
Osobám se zdravotním postižením, po úraze či
v rekonvalescenci nabízíme k zapůjčení komp.
pomůcky.
Nabídku pomůcek rozšiřujeme, aktuální informace poskytnou zaměstnanci Centra.

Obrátit se na nás můžete: osobně: Čs. armády
1181, Ústí nad Orlicí (vysoká budova RC
Aktiva, 3. poschodí), telefonicky: 465 525 324,
775 693 985, 775 693 983, e-mailem:
eva.jirincova@czp-pk.cz,
zlata.spakova@czp-pk.cz.
Více informací naleznete na
czp-pk.cz

Poděkování
Ráda bych touto cestou poděkovala terénním sestřičkám z Centra komplexní péče s. r.
o. Ústí nad Orlicí za péči, kterou mi poskytují
od příchodu z nemocnice. Díky patří především Veronice Horákové, DiS, za skvělou péči,
ochotný, profesionální přístup a za dobrou
komunikaci, kterou mezi sebou máme. Jsem
ráda, že taková možnost existuje a můžeme
být ošetřováni doma se svými blízkými ve známém prostředí.
Děkuji. Krystyna Palková

Mladí zdravotníci soutěžili na Kociánce
Oblastní spolek Českého červeného kříže
Ústí nad Orlicí připravil na 11. května soutěž
v poskytování první pomoci v Ústí nad Orlicí
na veřejném prostranství Kociánka. Soutěže
se účastnilo celkem deset družstev z okresu
Ústí nad Orlicí, Svitavy a Chrudim.
Po dvouleté přestávce z důvodů mimořádných opatření byla soutěž také připravována
jako motivační a metodické setkání dětí a jejich
pedagogických doprovodů.
Děti prokazovaly své znalosti například při
ošetření masivního krvácení, bezvědomí, bezvědomí se zástavou životních funkcí nebo méně
závažná poranění jako odřeniny dlaní nebo
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zavřenou zlomeninu horní končetiny Svoje
znalosti si zopakovaly i z obvazové techniky,
dopravy postižených, dopravní výchovy a léčivých rostlin.
Do pořádání soutěže se zapojila také Vyšší
odborná škola a střední škola zdravotnická
a sociální Ústí nad Orlicí, Základní škola Komenského Ústí nad Orlicí a Městská policie Ústí nad
Orlicí.
-LP-

Stomatologická
pohotovost
4.–5. 6. | MUDr. Jana Smrčková
Dolní 443, Choceň, tel.: 465 471 560
11.–12. 6. | MUDr. Marcela Špátová
Smetanova 1390, ÚO, tel.: 465 524 128
18.–19. 6. | Hana Orošnjaková
F-V. Krejčího 405, ČT, tel.: 465 530 247
25.–26. 6. | MUDr. Jiří Štancl
F.V. Krejčího 405, ČT, tel.: 465 530 247
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Kalendář akcí a událostí

Více informací na ustinadorlici.cz a IC města, tel.: 465 514 271.
Pokud pořádáte kulturní, sportovní či jinou společenskou akcí v Ústí nad Orlicí a blízkém okolí (např. Kerhartice, Hylváty, Černovír, Knapovec, D. a H. Houžovec)
můžete využít bezplatného uvedení této akce v Ústeckých listech a na webových stránkách města.
1. června

2. června

3. června

4. června

5. června

6. června

7. června

8. června

9. června

10. června

Město v pohybu - týden dobré pohody / do 4. 6.

Mírové náměstí

Pozor, v knihovně je kocour! /výstava / do 30. 6.

Městská knihovna

www.knihovna-uo.cz

Výstava reportážních fotografií / do 30. 6.

Malá scéna

www.msuo.cz

Salon 2022 / výstava Fotoklubu OKO / do 30. 6.

Český červený kříž

www.cckuo.cz

9.00-12.00 hodin

Dětský den s IZS a AČR

prostor před aquaparkem

www.tepvos.cz

15.00-17.15 hodin

Objev umění - Poznej řemeslo / pro děti

Galerie pod radnicí

www.muzeum-uo.cz

16.30 hodin

Třídní hudební besídka / klavír

ZUŠ J. Kociana

www.zusuo.cz

18.00 hodin

Benátky nekonečně avantgardní / film

Nalá scéna

www.msuo.cz

13.30 hodin

Odpolední cyklovýlet do Č. Třebové

Senior klub

tel.: 722 475 132

15.00-18.00 hodin

Dětský den outdoorových aktivit

Vodácké tábořiště Cakle

www.ddm-usti.cz

16.00 hodin

Letní čtení a tvoření

Městská knihovna

www.knihovna-uo.cz

16.30 hodin

Třídní hudební besídka / housle

ZUŠ J. Kociana

www.zusuo.cz

15.00 hodin

Tvořivé dílničky

Mírové náměstí

www.medvidekuo.cz

15.30 hodin

Třídní hudební besídka / housle

ZUŠ J. Kociana

www.zusuo.cz

18.00 hodin

Vystoupení TO ZUŠ a hostů

Park u kostela

www.zusuo.cz

19.00 hodin

LeŤ… Jinakosti / TO ZUŠ

Roškotovo divadlo

www.zusuo.cz

7.00-10.00 hodin (start) Orlickým Podhůřím / cyklojízda / 44. ročník

start v Hostinci U Malinů

14.00-17.00 hodin

Duha show a Den otevřených dveří

DDM Duha

16.00 hodin

Kácení máje, Den pro sousedy

Černovír, náměstíčko, Hostinec U Bobše

17.00 hodin

Zakletá jeskyně / film

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

19.30 hodin

Top Gun: Maverick / film

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

16.30 a 18.00 hodin

Tancovánky pro nejmenší

Malá scéna

www.msuo.cz

18.00 hodin

Koncert žáků smyčcového oddělení

ZUŠ J. Kociana

www.zusuo.cz

19.30 hodin

Pánský klub / film

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

9.00 hodin

Kavárnička s Věrou

MC Medvídek

www.medvidekuo.cz

9.00 hodin

Od muzea k muzeu / Jablonné n.O.

Česká červený kříž

www.cckuo.cz

16.00 hodin

Návštěva u hasičů

MC Medvídek

www.medvidekuo.cz

19.30 hodin

Vyšehrad: Fylm / film *

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

14.30 hodin

Po čem muži touží 2 / senior kino

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

18.00 hodin

Hermunduři ve východních Čechách? / cyklus AVČ

Městská knihovna

www.knihovna-uo.cz

19.30 hodin

Tři tygři ve filmu: Jackpot / film

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

20.00 hodin

Osiřelý západ /divadlo

Malá scéna

www.msuo.cz

17.00 hodin

František Šmilauer / vernisáž / výstava do 31. 8.

Galerie pod radnicí

www.muzeum-uo.cz

19.30 hodin

Kino naslepo

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

17.00 hodin

Absolvenstký koncert

ZUŠ J. Kociana

www.zusuo.cz

18.00-21.00 hodin

Noc kostelů 2022

Kostel Nanebevzetí P. Marie, děkan., zahr. www.nockostelu.cz

18.30 hodin

Noc kostelů „Poutní“

Křížová cesta, kostel v Řetové

www.nockostelu.cz

19.00 hodin

Jazz Jam / hudební večer

Malá scéna

tel.: 733 61 77 21

19.30 hodin

Jurský svět: Nadvláda / film

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

Ústecká 21 / automobilové závody / 64. a 65. ročník

Andrlův chlum

www.ustecka21.cz

Sochařská dílna s P. Zeidlerovou

Městské muzeum / zahrada

www.muzeum-uo.cz

8.30 hodin

Street boulder contest

ulice města Ústí nad Orlicí

www.ddm-usti.cz

9.00 hodin

Studánkový výstup / turistika

13.00 hodin

Krajská postup. přehlídka scén, tance, mládež, dospělí

11. června

06 / 2022

www.duha-usti.cz

tel.: 465 525 270
Roškotovo divadlo

www.zusuo.cz

[ 14 ]

Kalendář akcí a událostí
12. června

13. června

14. června

Ústecká 21 / automobilové závody / 64. a 65. ročník

Andrlův chlum

www.ustecka21.cz

17.00 hodin

Zakletá jeskyně / film

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

19.30 hodin

Pánský klub / film

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

10.00 hodin

Bookstart Mini

Městská knihovna

www.knihovna-uo.cz

16.00 hodin

Bookstart Junior

Městská knihovna

www.knihovna-uo.cz

19.30 hodin

Tři tygři ve filmu: Jackpot / film

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

15.00 a 17.00 hodin

Sborový koncert / DPS Čtyřlístek

ZUŠ J. Kociana

www.zusuo.cz

18.00 hodin

Různé pohledy na jeden námět/přednáška

Malá scéna

www.msuo.cz

19.30 hodin

Jurský svět: Nadvláda / film

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

Náměšť n.O., Kralice n.O. / zájezd

SPCCH

tel.: 737 378 815

15.00-17.15 hodin

Poznej řemeslo-Objev umění / pro děti

Městské muzeum

www.muzeum-uo.cz

16.30 hodin

Třídní hudební besídka / klavír

ZUŠ J. Kociana

www.zusuo.cz

18.00 hodin

Putin, Ukrajina, Západ / přednáška

Městská knihovna

www.knihovna-uo.cz

Farmářské trhy

Mírové náměstí

www.k-trhy.cz

15. června

16. června

17. června

18. června

České vize 2022 / do 19. 6.

Roškotovo divadlo, Malá scéna

www.klubcentrum.cz

9.00 hodin

Pečeme, vaříme

Český červený kříž

www.cckuo.cz

16.00 hodin

Třídní hudební besídka / klavír

ZUŠ J. Kociana

www.zusuo.cz

15.00 hodin

Bubeníci na Kociánce

prostor Kociánky

www.zusuo.cz

16.00 hodin

Výstava klobouků / vernisáž / výstava do 25. 9.

Městské muzeum

www.muzeum-uo.cz

16.00 hodin

Osudová místa hlavního velitele / vernisáž/ výstava do 25. 9.

Městské muzeum

www.muzeum-uo.cz

16.00-22.00 hodin

Muzejní noc

Městské muzeum

www.muzeum-uo.cz

17.00 hodin

Třídní hudební besídka / dechové žesťové nástroje

ZUŠ J. Kociana

www.zusuo.cz

19. června

16.00 hodin

TátaFest

zahrada RC Srdíčko

tel.: 604 313 249

20. června

13.00 hodin

Tajný výlet

Český červený kříž

www.cckuo.cz

17.00 hodin

Třídní hudební besídka / zpěv

ZUŠ J. Kociana

www.zusuo.cz

19.30 hodin

Zd. Jirotka: Saturnin / divadlo

Roškotovo divadlo

www.klubcentrum.cz

16.30-20.00 hodin

Saláty na střeše / workshop

DDM Duha

www.duha-usti.cz

18.00 hodin

Hudební akademie ZŠ Komenského

Roškotovo divadlo

www.uokome.cz

Častolovice, nimi ZOO / odpolední zájezd (BUS)

Senior klub

tel.: 722 475 129

10.00 hodin

Měňárna

RC Srdíčko, sál, 1. patro

tel.: 604 313 249

17.00 hodin

Třídní hudební besídka / zpěv

ZUŠ J. Kociana

www.zusuo.cz

13.00-17.00 hodin

Veletrh sociálních služeb

Kulturní dům Ústí n.O.

16.00 hodin

Domácí péče / beseda

MC Medvídek

www.medvidekuo.cz

17.30 hodin

21. června

22. června

23. června

Třídní hudební besídka / klavír

ZUŠ J. Kociana

www.zusuo.cz

24. června

Mladá scéna 2022 / studentské divadelní soubory / do 28. 6.

Malá scéna

www.msuo.cz

25. června

Lanšperským panstvím + orientační soutěž / cyklo

26. června

28. června

13.00 hodin

O Černého výra / hasičská soutěž

hřiště Pod lesem, Černovír

13.00-16.00 hodin

Děti jsou taky lidi / beseda o výchově

MC Medvídek

www.medvidekuo.cz

16.30 a 19.00 hodin

Kroky po duhovém chodníku

Roškotovo divadlo

www.zusuo.cz

15.00 hodin

Knapovecká pouť sv. Petra a Pavla, mše svatá

Kostel sv. Petra a Pavla, Knapovec

tel.: 603 569 884

16.00 hodin

Knapovecká pouť sv. Petra a Pavla, živá country muzika

louka před kostelem

tel.: 603 569 884

16.30 hodin

O kohoutkovi a slepičce/ pohádka

17.30 hodin

Požární útok hasičů SDH Knapovec

9.30-15.00 hodin

Šmoulí den / pro děti

Český červený kříž / zahrada

www.cckuo.cz

16.00 hodin

Třídní hudební besídka / klavír

ZUŠ J. Kociana

www.zusuo.cz

16.00 hodin

Zahradní posezení - Vítání prázdnin

Český červený kříž / zahrada

www.cckuo.cz

Farmářské trhy

Mírové náměstí

www.k-trhy.cz

Kostel Ve Vraclavi, poutní místo/ zájezd

Senior klub

tel.: 731 601 548

14.30 hodin

Mimoni: Padouch přichází / film

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

17.00 hodin

Rakeťák / film

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

19.30 hodin

Jurský svět: Nadvláda / film

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

30. června

06 / 2022

www.lansperk-sbor.cz

tel.: 603 569 884
tel.: 603 569 884
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Mateřské centrum Medvídek
Tvořivé dílničky pro děti v rámci
Města v pohybu
31. 5. | 16.00 hodin | Mírové náměstí
3. 6. | 15.00 hodin | Mírové náměstí
Domškoláci sobě
1., 15. a 29. 6. | 10.00-12.00 hodin
Rády přivítáme všechny, kteří máte doma domškoláka nebo o alternativním vzdělávání přemýšlíte. Info a přihlášení na marketa.mcmedvidek@gmail.com.
Šátkování, těhotenství, porod, šestinedělí…
3. 6. | 10.00-12.00 hodin
V MC je pro Vás každý první pátek v měsíci připravená Markétka Čermáková. Na e-mail marketa.mcmedvidek@gmail.com můžete psát
náměty na povídání.
Nemluvňátka, kojenci, batolátka se Šárkou
6., 13., 20. a 27. 6. | 9.00 hodin
Jóga pro děti
6., 13., 20. a 27. 6. | 16.05-16.50 hodin
Cvičení jógy s dětmi od cca 2 let. S sebou
karimatku, volný oděv a pití, plyšovou hračku.
Vstupné 50 Kč za lekci. Hlaste se prosím předem na tel. č. 739 424 883.
Jóga pro dospělé
6., 13., 20. a 27. 6. | 17.00 hodin
S sebou karimatku, volný oděv a pití. Vstupné
60 Kč za lekci. Nováčci v případě zájmu volejte
na tel. č. 739 424 883.
Kavárnička s Věrou | 7. 6. | 9.00 hodin
Návštěva u hasičů | 7. 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.
Hýbánky pro maminky s dětmi
10., 17. a 24. 6. | 10.00-12.00 hodin
Cvičení začíná 10.30 hod. Po zbytek času je
pro děti k dispozici naše herna s bazénkem
a maminky se mohou dál protahovat
nebo společně sdílet. Vstupné 40,– Kč. Info
a přihlášení na marketa.mcmedvidek@gmail.
com.
Domácí péče
23. 6. | 16.00 hodin
Přijďte na besedu s diplomovanou všeobecnou
sestrou Veronikou Horákovou z Centra komplexní péče v Ústí nad Orlicí.

06 / 2022

Děti jsou taky lidi:
Výchova, vzdělávání a vývojové trauma
25. 6. | 13.00-16.00 hodin
Beseda o výchově v respektu a úctě, o svobodném vzdělávání a o tom, jak naše vlastní dětství
ovlivňuje naše rodičovství.
Zdeňka Šíp Staňková se s Vámi podělí o zážitky
i zkušenosti mámy 20letého mladého muže,
14leté unschoolerky a 3leté svobodné bytosti.
V průběhu vyprávění budete moci klást dotazy
a beseda se postupně zaměří na konkrétní
témata, která přinesete vy sami, abyste mohli
odejít přesně s tím, pro co jste si přišli.
Vstupenky jsou k dispozici pouze v tištěné
podobě, kontaktujte prosím marketa.mcmedvidek@gmail.com.
Cena 250,– Kč za osobu při nákupu vstupenky
do 31. 5. 2022, 350,– Kč za osobu při nákupu
od 1. 6. 2022.
Při nenaplnění kapacity je možné, že bude
beseda zrušena. Nenechávejte proto, prosím,
nákup vstupenky na poslední chvíli.
Prodej vstupenek na místě v plánu nemáme.
Vstupenky nelze vrátit. Děkujeme za pochopení.
Více informací: detijsoutakylidi.cz
Pokud není uvedeno jinak, vstupné do herny je
30 Kč za dospělou osobu.

PROVOZNÍ DOBA
Nemluvňátka, kojenci a batolátka,
volná herna
po | 9.00-12.00 hodin
Jóga pro děti a dospělé
po | 16.05-18.00 hodin
Volná herna
út, čt | 9.00-12.00 hodin
Volná herna, přednášky, besedy
st | 9.00-12.00 hodin
Hýbánky, besedy
pá | 9.00-12.00 hodin
Volná herna
út – čt | 14.00-16.00 hodin

Za finanční podpory města Ústí nad Orlicí,
Pardubického kraje, Konzumu a úžasných dárců.

Míla Crhonková, tel: 732 681 858,
Katka Fišarová tel.: 605 965 463,
medvidekuo@seznam.cz, medvidekuo.cz,
FB – Mateřské centrum Medvídek,
Ústí nad Orlicí

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

Dům dětí a mládeže Duha
Dětský den outdoorových aktivit
2. 6. | 15.00-18.00 hodin | tábořiště Cakle
Ve spolupráci s In-line školičkou připravujeme
Dětský den outdoorových aktivit - odpoledne
plné soutěží a oudoorových aktivit pro děti
všech věkových kategorií.
Program: sportovní soutěže, plavba na lodičkách, lezení na stěně, střílení ze vzduchovek,
z luku, poznávání rostlin a mnoho dalšího…
Odměna pro každého účastníka!
Duha show a Den otevřených dveří
4. 6. | 14.00-17.00 hodin | DDM Duha
Od 14.00 do 16.00 hodin - DUHA SHOW vystoupení tanečních, hudebních a sportovních kroužků.
Od 16.00 do 17.00 hodin - Den otevřených
dveří – prezentace a ukázka celoroční tvorby
ostatních kroužků. Občerstvení zajištěno.
Všichni jste srdečně zváni!

Street boulder contest
11. 6. | 8.30 hodin
Ve spolupráci s horolezeckým oddílem připravujeme Street boulder contest - závody v boulderingu v ulicích města pro širokou veřejnost.
Bouldering je lezení v malých výškách bez jištění,
kdy bezpečnost zajišťuje matrace umístěná pod
stěnou. Registrace od 8.30 hodin u DDM.
Kategorie:
Děti (6- 9 let) I Junioři (10-14 let)
Ženy(15 - 99 let) I Muži (15 - 99 let)
Předregistrace na webových stránkách
streetboulder.cz je již aktivní.
Saláty na střeše – workshop
21. 6. | 16.30-20.00 hodin
Akce se koná v DDM Duha, cena je 100 Kč.
S sebou si přineste ingredience na přípravu
salátu. Přihlašování na akci je elektronicky na
ddm-usti.cz ikona „Přihlašovadlo“- je již aktivní.
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Rodinné centrum Srdíčko

Parní vlaky pojedou v létě do Polska i Moravské Třebové

Pravidelný provoz RC ve školním roce končí
24. 6. poté bude prázdninový režim. Sledujte
FB a webové stránky RC.

Tradiční letní jízdy parního vlaku budou pokračovat
také letos. Kromě dvou nových jízd z Dolní Lipky
přes Českou Třebovou až do Moravské Třebové se
mohou železniční nadšenci těšit také na osvědčenou trasu krajinou Orlickoústecka a Králicka až do
Hanušovic a dvě jízdy do Polska.

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).
Herna, prográmek pro děti, tvoření (i) pro prcky
po | 8.30-12.30 hodin
Herna, výtvarná dílna (především) pro dospělé
st | 8.30-12.30 hodin
Herna, prográmek pro děti, zpívánky a říkánky
pá | 8.30-12.30 hodin
Ubrousková technika
st 1., 8. a 15. 6. | 10.00 hodin
Ve středeční výtvarné dílně budeme zdobit
různé předměty (krabice na kapesníky, různé
boxy). Cena dle spotřeby materiálu.

Letní parní express Králický Sněžník bude mít tradiční trasu z Dolní Lipky přes Ústí nad Orlicí až do
Hanušovic. Nově bude zařazena také další zajímavá trasa.
První sobotu v červenci a v srpnu vyrazí parní vlak
z Dolní Lipky přes Českou Třebovou až do Moravské Třebové. Pokračovat budou také jízdy do Polska, v sobotu 25. června a 3. září pojede parní
souprava z Ústí nad Orlicí až do Slezské Javořiny,
kde se nachází velké železniční muzeum.
-DP-

Inzerce

Klub deskových her – každý pátek
Odpolední program se uskuteční po předchozí
telefonické domluvě v Zambaru, přízemí,
vchod ze dvora. Kontakt: Bc. Dan Dostrašil,
tel.: 603 913 885.
TátaFest
19. 6. | 16.00 hodin
Program pro celé rodiny ke Svátku otců na
zahradě RC.
Měňárna
22. 6. | 10.00 hod. | sál 1. patro
Konec nakupování, pojďte měnit. Výměna
nejen dětského oblečení. Přineste nepotřebné,
odneste si potřebné.
Práci Rodinného centra Srdíčko podporuje
MPSV, Pardubický kraj a město Ústí nad Orlicí.
Mgr. Marcela Dostrašilová
tel. 604 313 249, 603 976 036,
e-mail: rcsrdicko@jbuo.cz, srdicko.jbuo.cz

Tátafest 2020
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Sociální / zdravotní
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Kultura

Klubcentrum v Ústí nad Orlicí
Program Kina Máj
Zakletá jeskyně
5. 6. | 17.00 hodin
Pohádka, české znění, vstupné 130 Kč
Top Gun: Maverick
5. 6. | 19.30 hodin
Akční, dabing, vstupné 140 Kč
Pánský klub
6. 6. | 19.30 hodin
Komedie, české znění, vstupné 130 Kč
*Vyšehrad: Fylm
7. 6. | 19.30 hodin
Komedie ČR, vstupné 120 Kč
Po čem muži touží 2 / Senior kino
8. 6. | 14.30 hodin
Komedie ČR, vstupné 60 Kč
Tři tygři ve filmu: Jackpot
8. 6. | 19.30 hodin
Komedie, české znění, vstupné 120 Kč
Kino naslepo
9. 6. | 19.30 hodin
Dobrovolné odchodné
Jurský svět: Nadvláda
10. 6. | 19.30 hodin
Akční, titulky, vstupné 140 Kč
Zakletá jeskyně | 12. 6. | 17.00 hodin
Pohádka, české znění, vstupné 130 Kč

Pánský klub
12. 6. | 19.30 hodin
Komedie, české znění, vstupné 130 Kč
Tři tygři ve filmu: Jackpot
13. 6. | 19.30 hodin
Komedie, české znění, vstupné 120 Kč
Jurský svět: Nadvláda
14. 6. | 19.30 hodin
Akční, titulky, vstupné 140 Kč
Mimoni: Padouch přichází
30. 6. | 14.30 hodin
Animovaný, dabing, vstupné 130 Kč
Rakeťák | 30. 6. | 17.00 hodin
Animovaný, dabing, vstupné 120 Kč
Jurský svět: Nadvláda
3D
30. 6. | 19.30 hodin
Akční, dabing, vstupné 150 Kč
* přístupné od 15 let

Programová nabídka Klubcentra
Ústí nad Orlicí 2022 – Město v pohybu
– týden dobré pohody
30. 5.–4. 6. | Mírové náměstí
23. ročník společensko-kulturně-sportovní akce.
V programu mj. vystoupí: AG Flek, Aneta Langerová, Balage feat & Tereza, Gaia Mesiah,
Kamil Střihavka, Lucie revival, Michal Horák,

Mirek Imrich Tango, Mother’s Angels, Ondřej
Fencl & Hromosvod, Rock & Roll Band Marcela
Woodmana, The Backwards – World Beatles
Show.
Krajská postupová přehlídka
scénického tance mládeže a dospělých
11. 6. | Roškotovo divadlo
Vstupné 50 Kč.
České vize 2022
16.–19. 6. | Roškotovo divadlo, Malá scéna
69. ročník celostátní soutěže neprofesionální
filmové tvorby.
Saturnin
20. 6. | 19.30 hodin | Roškotovo divadlo
Prvorepubliková elegance a hravost jazyka.
Sluha s kamennou tváří vyvolává úsměv.
Humorné scénky a slovní průpovídky sluhy
Saturnina, jeho pána Jiřího, tety Kateřiny,
Milouše, doktora Vlacha a slečny Barbory…
Saturnin je zkrátka pojem. Představení Městského divadla Zlín.
Divadelní předplatné, zbývající vstupenky
v předprodeji a hodinu před začátkem představení u pokladny divadla. Vstupné 350 Kč.
Předprodej:
Informační centrum města Ústí nad Orlicí,
budova radnice, tel.: 465 514 271.
KLUBCENTRUM, Lochmanova 1400.
Rezervační a prodejní systém
on-line na klubcentrum.cz
Info: KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí,
tel.: 735 746 521, info@klubcentrum.cz

Laureátkou 64. KHS se stala Lana Zorjan

Víkend otevřených zahrad

Ve dnech 4. až 7. května hostilo Ústí nad Orlicí
již 64. ročník Kocianovy houslové soutěže,
kterou už tradičně doprovázel hudební festival Kocianovo Ústí. Celkem čtyř soutěžních
kategorií se letos zúčastnilo 40 mladých houslistů ze 13 zemí světa. Kromě sedmičlenné
odborné poroty složené z významných hudebních osobností v čele s houslovým virtuosem
Pavlem Šporclem hodnotila souběžně výkony
soutěžících také dětská porota, ve které usedli
žáci a studenti ústeckých škol.
Na závěr soutěže byl vyhlášen absolutní vítěz,
laureátem 64. ročníku se stala vítězka 3. kategorie Lana Zorjan ze Srbska, která porotu přesvědčila svým skvělým technicky a hudebně
zvládnutým výkonem.
-LP-

V rámci celoevropského projektu „Víkend otevřených zahrad“ se ve dnech 11. až 12. června
otevře v Lichkově již čtvrtý ročník výstavy „Kouzelná zahrada“. Součástí výstavy, která je pro
veřejnosti po oba dny otevřena od 9.00 do 18.00
hodin jsou komentované prohlídky, výstava uměleckých řemesel, občerstvení. Vstup je volný.
Bližší informace na tel.: 603 336 021.
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Křest monografie STEKLÍK
Autoři knihy – Terezie Petišková a Jozef Cserese uvedou svoji novou knihu dne 12. června
od 15.00 hodin v Malé scéně. Hudební doprovod František Uhlíř.
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Kultura

Ohlédnutí za Evou Štanclovou
Pro ZUŠ Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí
patří Eva Štanclová k výrazným postavám
minulosti. V roce 1950 zakládala na tehdejší
hudební škole taneční obor na přání ředitele
Antonína Šimečka, který si nepřehlédnutelnou
Evu Štanclovou vybral jako jedinou vhodnou
kandidátku pro tento úkol. Taneční obor se
v těchto letech zdaleka na školách nevyučoval
tak četně jako dnes. Chyběli vzdělaní učitelé,
chybělo celé zázemí…
Antonín Šimeček měl představu, že by na „své“
hudební škole měl mít zastoupeny všechny
obory, nejen hudební, a dynamická osobnost
Evy Štanclové k tomuto záměru přímo vybízela.
Byla sama aktivní tanečnicí se zkušenostmi
z nejrůznějších žánrů - společenský tanec, step,
výrazový tanec, balet, zároveň měla praktické
výsledky ze spolupráce s ústeckými divadelníky
na tanečních choreografiích v rámci divadelních
kusů jak pro dospělé, tak i pro děti.
Tzv. „papírové“ chybějící vzdělání si Eva Štanclová doplnila studiem při zaměstnání u legendy
českého tanečního světa Věry Ždichyncové,
která vedla počátkem padesátých let v pražském Národním divadle sborové i sólové tréninky baletu Národního divadla. Při taneční
průpravě mohla tehdy Eva Štanclová cvičit
a studovat přímo s touto baletní skupinou,
přímluvou tehdy pomohla slavná taneční
legenda Ema Urbanová (shodou okolností
ústeckoorlická rodačka), působící v Praze na
konzervatoři. Díky věkové příbuznosti se
s Evou Štanclovou Věra Ždichyncová spřátelila

a o prázdninách často trávila čas v Brandýse
nad Orlicí a v Ústí nad Orlicí, kdy vedla pro Evu
i její některé starší žákyně prázdninové lekce.
Státní zkoušku pro učitele složila Eva Štanclová
po třech letech studia.
Poté následovala dlouhá léta výuky a běžné
školní práce i tvorby choreografií pro děti. Byly
to roky, na které ještě dnes vzpomínají některé
tehdejší žákyně - pamětnice. V roce 1968 předává Eva Štanclová taneční štafetu a pracovní
místo své dceři Evě Veverkové, která taneční
obor ZUŠ v Ústí nad Orlicí přivedla na výsluní
v rámci celé republiky.

Generace opět zpívá

Vzpomínka

Vokální skupina se se svými instrumentalisty
představí 10. června 2022 v rámci akce Noc
kostelů. Koncert začíná v 17 hodin v kostele sv.
Víta v Českých Libchavách.
Za Generaci
Dana Špindlerová

Osobní vzpomínka na paní učitelku Evu Kudrnáčovou-Štanclovou, zakladatelku rytmiky
v bývalé hudební škole v Hernychově vile.

Mirek Němec

Není to tak dlouho, co jsem potkala ve městě
paní učitelku jako vždy usměvavou, štíhlou,
upravenou, v elegantní halence s mašličkou
kolem krku, jak kráčí lehce jako na špičkovkách.
V ruce dvě tašky s nákupem a já, s batohem
na zádech. Nedalo mi to a hned jsem ji oslovila.
Usmála se. „Co to vlečeš na zádech, Libuško?
Pěkně zpříma, vytáhni krk a nožky jako když
máš špičkovky“.
Odpovídám, že každé ráno, když počasí dovolí,
protahuji na balkóně pečovatelského domu
ztuhlé tělo a nohy a vzpomínám na vás a na rytmiku v „Hernychovce“. Nedá mi to, a ptám se,
kolik je paní učitelce let. „V červenci mi bude 99
a moc ráda bych moje první žáky ještě viděla“,
odpovídá.
Mám paní učitelku Štanclovou stále před
očima, jak společně s profesorem P. Šmokem
tančila na špičkách Labutí jezero.
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Kromě Ústí nad Orlicí zakládala taneční výuku
Eva Štanclová i v Brandýse nad Orlicí, Žamberku, Lanškrouně. Nepřehlédnutelné jsou
i její taneční práce, do kterých se zapojovala
s ústeckými divadelníky při přípravě jejich divadelního repertoáru.
Někteří žáci Evy Štanclové pokračovali dál
v tanci jako výteční profesionálové, např. Gertík
Černač (Balet Pavla Šmoka, Balet československé televize), Lída Vrbická (Státní soubor písní
a tanců). Eva Štanclová (nar. 19. 7. 1923 v Ústí
nad Orlicí) zemřela 25. dubna 2022.

S úctou se loučí Libuška, jak jste mi říkávala.
Za kolektiv špičkových baletek a baleťáků, vděčných žáků.
Líba Musilová-Strouhalová

Soubor C-Dance
Soubor C-Dance se zúčastní taneční přehlídky
v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí. Věříme,
že se nám představení povede a seznámíme
se s aktuálními choreografiemi našich tanečních kolegů.
Doufáme, že se Vám líbilo naše malé vystoupení, které se konalo 28. 5. 2022. My jsme si
ho užili moc, i když stále hluboce truchlíme nad
velikou ztrátou paní Evy Štanclové. Velice nás
to zarmoutilo a stále na ni vzpomínáme.
I v této nelehké situaci vítáme nové zájemce
o scénický tanec. Budeme rádi, když si s námi
zatancujete.
Váš soubor C-Dance
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Kultura

Muzeum pořádalo
Chlebíčkovou slavnost

Městské muzeum
Osudová místa hlavního velitele
18. 6.–25. 9.
Výstava k 50. výročí úmrtí armádního generála
Ludvíka Krejčího, úspěšného legionářského
velitele, budovatele moderní československé
armády a hlavního velitele v době mobilizace
v roce 1938.
Výstava klobouků | 18. 6.–25. 9.
Výstava představí klobouky v meziválečném
období na území Československa.
Vernisáž obou výstav se uskuteční v rámci
Muzejní noci dne 18. 6. v 16.00 hodin.
Sochařská dílna s Petrou Zeidlerovou
11. června
Tradiční kamenosochání v zahradě Hernychovy vily. Své výrobky si můžete odnést.
Muzejní noc | 18. 6. | 16.00-22.00 hodin
Ukázky obrněné techniky československé prvorepublikové armády, ukázky zdravotní jednotky,
přednáška o Karlu Škarkovi, komentovaná
ukázka výzbroje a výstroje pěšáka.
Poznej řemeslo – Objev umění
15. 6. | Téma: Mlynář
15.00-16.00 hodin | děti od 6 do 9 let
16.15-17.15 hodin | děti od 10 do 12 let
Ruční mletí obilí a vysévání mouky.
Vstupné 30 Kč.

Honba za ztraceným obrazem
18. až 22. 7.
Již nyní se můžou děti hlásit na příměstský
tábor pořádaný muzeem.
Z muzejního depozitáře se ztratil velice vzácný
a cenný obraz. Vydej se s námi po zlodějových
stopách a pomoz nám navrátit tento cenný
předmět tam, kam patří. Čeká tě vzrušující
cesta napříč staletími, plná nástrah, úkolů
a překvapení. Těšíme se na tebe!
Tábor je určen pro děti od 8 do 13 let.
Cena: 2000,– Kč.
Více info: Mgr. Dana Morávková, 777 687 279;
moravkova@muzeum-uo.cz

GALERIE POD RADNICÍ
František Šmilauer
6. 6.–31. 8.
Ve čtvrtek 9. 6. od 17 hod. bude výstava
zahájena vernisáží.
Souborná výstava připomíná ústeckého rodáka
a malíře Františka Šmilauera, který má v tomto
roce výročí 130 let od narození a 50 let od
úmrtí.
Objev umění – Poznej řemeslo
1. 6. | Téma: Krajina na plátně
15.00-16.00 hodin | děti od 6 do 9 let
16.15-17.15 hodin | děti od 10 do 12 let
Vstupné 30 Kč.

Městská knihovna
Letní čtení a tvoření
2. 6. | 16.00 hodin
Pro děti do 8 let. Prosíme o příspěvek 10 Kč
na materiál. Za hezkého počasí bude akce na
terase knihovny.

Pozor, v knihovně je kocour!
1. 5.–30. 6. | výstava
15 závěsných panelů s komiksy a ilustracemi
Vojty Šedy z knihy Pozor v knihovně je kocour!
Autorkou výstavy je Klára Smolíková.

Hermunduři ve východních Čechách?
Pověsti a legendy od Tacita po 20. století
8. 6. | 18.00 hodin
Přednáška doc. Marie Mackové z cyklu Akademie volného času.

UPOZORNĚNÍ
Po dobu letních prázdnin (červenec, srpen)
bude provozní doba knihovny upravena takto:

Bookstart mini
– Těšíme se na prázdniny
13. 6. | 10.00 hodin
Bookstart Junior
– Těšíme se na prázdniny
13. 6. | 16.00 hodin
Na obě akce je nutné se přihlásit ve FB skupině
nebo na mail iveta.sedova@knihovna-uo.cz

V Hernychově vile se poslední dubnový čtvrtek uskutečnila Chlebíčková slavnost. Není to
náhodné, z Ústí nad Orlicí pocházel vynálezce
chlebíčku Jan Paukert. Zcela novou gastronomickou akci uspořádalo městské muzeum společně s Asociací kuchařů a cukrářů ČR. Akce se
zúčastnili renomovaní šéfkuchaři, které představil František Rybka, předseda Východočeské
pobočky Asociace kuchařů a cukrářů ČR. Akci
doplnila chlebíčková soutěž místních profesionálních výrobců nebo minivýstava vztahující se
k Janu Paukertovi. Každý návštěvník dostal ke
vstupence chlebíček zdarma. A nejen o chlebíčky
byl v našem muzeu opravdu velký zájem.
-LP-

Ústí hostilo
violoncellovou soutěž
Ve dnech 21. až 23. dubna se v Ústí nad Orlicí
uskutečnil 27. ročník Heranovy violoncellové
soutěže pro děti a mládež do 16 let.
Soutěže se letos zúčastnilo 33 mladých violoncellistů od nás i ze zahraničí. Novinkou letošního ročníku „Heranky“ byla dětská porota, ve
které zasedly vybrané děti z ústeckých základních škol.
Laureátem, tedy absolutním vítězem, se stala
vítězka 4. kategorie Júlia Sofia Nagyová ze
Slovenska.
-LP-

Oddělení pro dospělé
Po, St, Čt
9.00 – 14.00 hodin
Út, Pá
9.00 – 18.00 hodin
So
zavřeno
Dětské oddělení
Po-Pá
9.00 – 14.00 hodin
Mgr. Zdeňka Honzátková

Putin, Ukrajina a Západ
15. 6. | 18.00 hodin
Přednáška historika a profesora Boston University Igora Lukeše na aktuální téma.

06 / 2022

[ 21 ]

Kultura

Knapovecká pouť
sv. Petra a Pavla

Malá scéna
Výstava reportážních fotografií
Malá scéna Ústí nad Orlicí a Miroslav Holča Vás
zvou na výstavu fotografií z pravidelného mezinárodního setkání sokolníků v Opočně. Výstava
potrvá od 1. do 30. června 2022. Otevřeno út –
čt, 16 – 22 hod., pá – 18 – 24 hod.
Benátky nekonečně avantgardní
1. 6. | 18.00 hodin | Cyklus Film a umění
Otevřenost města světu a budoucnosti
prostřednictvím benátských muzeí, kanálů
a úzkých uliček. Oslavujeme Benátky a 1600
let od jejich založení.
Dekadence, kouzlo a výhled do budoucnosti.
V kinech od 2. května 2022. Itálie, 2021, režie:
Michele Mally. Vstupné 90 Kč, členové FK 70 Kč.
Tancovánky pro nejmenší
6. 6. | 16.30 a 18.00 hodin
Závěrečné taneční vystoupení dětí, navštěvujících Pohybovou školičku Olgy Čopianové.
Můžete se těšit na nejmenší tanečnice v našem
městě a jejich tanečky.
Osiřelý západ | 8. 6. | 20.00 hodin
Absurdní groteska o lásce a nenávisti dvou bratrů. Mravní otupělost irského venkova v podání
DS Exveseláci!? Hrají: Jan Pražák – Otec
Welsh, Jiří Procházka – Valene Connor, Jakub
Musil – Coleman Connor, Bára Čápová – Gir-

leen Kelleherová, režie: Lenka Janyšová, scéna,
kostýmy: Lenka Janyšová. Vstupné 100 Kč, 60
Kč studenti a důchodci.

Zveme Vás v neděli 26. června 2022
od 15 hodin do Knapovce.
Začínáme v kostele bohoslužbou:

Jazz Jam | 10. 6. | 19.00 hodin
Hudební večer v Baru Malé scény. Rezervace
míst na tel. 733 61 77 21. Vstupné dobrovolné.

15.00 hodin - Mše svatá v kostele sv. Petra
a Pavla v Knapovci s doprovodem rytmické
kapely z ústecké farnosti.
16.00 hodin - Živá country muzika – na louce
pod kostelem bude hudební seskupení hrát
country.
16.30 hodin - O kohoutkovi a slepičce – pro
děti jsou připravené divadelní pohádky z kufříku
a kousků hadříků Lenky Kaplanové a Ondry
Šedy, členů DS Vicena Ústí nad Orlicí.
17.30 hodin - Požární útok hasičů z SDH Knapovec – místní sbor dobrovolných hasičů předvede ukázky požárního sportu.
Od 14.30 hodin je na louce pod kostelem zajištěno občerstvení, točené pivo, špekáčky a pouťové koláče. Přijede kolotoč a houpačky. Program pouti se koná pouze za příznivého počasí.
Akce je podporována městem Ústí nad Orlicí.

Různé pohledy na jeden námět
Cyklus Pel mel aneb Cesty umění v časech
a místech | 14. 6. | 18.00 hodin
Velmi netradiční přednáška, kde se budeme
zabývat ikonografickými náměty a tím, jak který
umělec je řešil ve svých dílech. Přednášející Mgr.
Marie Uhlířová. Vstupné 60 Kč, důchodci 50 Kč,
studenti 40 Kč.
Mladá scéna 2022 | 24. 6.–28. 6.
19. celostátní přehlídka studentských divadelních souborů. Přehlídka nabízí nejzajímavější inscenace mladých divadelních souborů
vybrané z postupových přehlídek. Program
doplňují semináře pro studenty a další zájemce.
Z pověření a za finančního přispění ministerstva kultury pořádá NIPOS-Artama ve spolupráci s Malou scénou Ústí nad Orlicí. Přehlídka
probíhá za finančního přispění Pardubického
kraje a města Ústí nad Orlicí.
Více na msuo.cz
změna programu vyhrazena

Noc kostelů 2022
Římskokatolická farnost-děkanství Ústí nad
Orlicí zve v rámci celonárodní aktivity Noc kostelů 2022 k návštěvě a prohlídce otevřených
kostelů a kaplí v našem městě a okolí.
V rámci programu nabízíme otevřené kostely a kaple v pátek 10. června k individuální
prohlídce, případně zapojení se do programu
s dětmi.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Ústí nad Orlicí
18.00 – 21.00 hodin
Volná prohlídka kostela s ukázkou liturgických
předmětů a nového liturgického oblečení.
V průběhu večera se můžete těšit na hudební
vystoupení žáků ZUŠ Jaroslava Kociana.
Můžete si prohlédnout také fotografie z let
minulých. Na věž kostela budete moci ke zvonům vystoupat po novém dřevěném schodišti, být přítomni zvonění, podívat se na město
z výšky nebo nově nahlédnout skleněnou stěnou do prostoru nad klenbou kostela.
18.00 – 19.00 hodin
Program pro děti s úkoly z kostela i parku,
materiály si vyzvedněte vzadu v kostele.
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Kostel Nanebevzetí Panny Marie,
Útěchová kaple
18.00 – 21.00 hodin
Ztišení a meditace, možnost zapálení svíce
a připojení písemné prosby za sebe, své blízké,
živé i zemřelé, za ukončení války na Ukrajině
i na dalších místech světa.

Budova děkanství a zahrada
18.00 – 21.00 hodin
Cukrárna, kde budou nejen sladkosti, čaj a káva.

Noc kostelů 2022 „Poutní“
18.00 hodin | Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Pro letošní rok pro zájemce připravujeme pěší
pouť po stopách děkana J. L. Mosbendera,
který nechal postavit ústecký kostel, původní
zastavení křížové cesty i kostel v Řetové.
Pro zájemce bude sraz v 18.30 u kostela v Ústí
nad Orlicí, odkud vyrazíme po kapličkách křížové cesty spojené s krátkým zastavením
u otevřených posledních kaplí. Od poslední
kaple budeme pokračovat dále až do kostela
v Řetové, kde bude zakončení a možnost
malého občerstvení. Odvoz auty zpět zajistíme
dle situace.
Více informací také na
nockostelu.cz

Zve Jana Staňková, tel. 603 569 884
a P. Vladislav Brokeš

Vyhlášení tanečních kurzů
Klubcentrum v Ústí nad Orlicí vyhlašuje
TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ – ZAČÁTEČNÍCI pod vedením Zdeňka HEJZLARA a partnerky. Kurz tance bude probíhat každou neděli
od září 2022 v Kulturním domě v Ústí nad
Orlicí.
Kurz je určen především těm, kteří nikdy netančili nebo mají pouze základy. Počet párů je omezen. Celkem proběhne 10 lekcí. Lekce bude
trvat 2,5 hodiny (vždy neděle 17.30 – 20.00
hod.). Závěrečná lekce (věneček) bude doprovázena živou hudbou.
Vyučovat se budou všechny tance a figury,
které se učí v klasických tanečních (waltz, valčík, tango, foxtrot, polka, chacha, jive), navíc je
možné dále dle zájmu zařadit rock n’ roll, salsu,
twist, blues…
Přihlášky je možno vyzvednout v kanceláři
Klubcentra v Ústí nad Orlicí, Lochmanova
1400, nebo si je stáhnout na stránkách klubcentrum.cz.
Vyplněné přihlášky se přijímají v kanceláři Klubcentra nebo na níže uvedené mailové adrese.
Kurzovné pro pár činí 2.800,– Kč. Hradí se převodem na účet nebo hotově po naplnění kurzu.
KLUBCENTRUM, Lochmanova 1400,
562 01 Ústí nad Orlicí, tel.: 734 369 413,
e-mail: starkova@klubcentrum.cz
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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: Lekce z pokrytectví
Vedení města vydalo stanovisko: „Jednoznačně
odsuzujeme ruskou invazi na Ukrajinu, která
je zcela neospravedlnitelným aktem agrese
proti svobodné zemi. Vyjadřujeme hlubokou

solidaritu a podporu všem obyvatelům Ukrajiny v jejich těžkých chvílích.“
Toto vedení města, s jistými modifikacemi,
vládne v Ústí od roku 2010. Za tu dobu bohužel proběhla i řada dalších neospravedlnitelných aktů agrese. Turecko, člen NATO, vtrhlo
do Sýrie, obsadilo část jejího území, vyhánělo
a zabíjelo místní Kurdy. Vedení města přesto
necítilo potřebu odsoudit tuto agresi. USA,
Velká Británie a Francie, členové NATO, bombardovali Damašek a Homs v Sýrii. Vedení
města přesto necítilo potřebu odsoudit tuto
agresi. USA uskutečnily invazi a okupaci Iráku.
Život to stálo statisíce civilistů. Vedení města
přesto necítilo potřebu odsoudit tuto agresi.
Těžko se zbavit pocitu, že vedení města již
předem dobře ví, kterému agresorovi je třeba
přátelsky mávat a kterému je naopak vhodné
zle hrozit. Kdo je „náš“ bombarďák humanitární

Inzerce

a kdo zas cizí bombarďák krvežíznivý. Z takového nechutného pokrytectví se mi dlouhodobě a velmi intenzivně zvedá žaludek. Každý
duševně zdravý člověk prostě odsuzuje jakoukoliv agresi. Bez ohledu na to, zda je agresor
ze severu, jihu, západu či východu. A je vždy na
straně obětí těchto agresorů.
Autor je zastupitel
/redakčně neupraveno/

Inzerce

Koupím gramofonové LP desky do své
archivní sbírky. Nesbírám vážnou hudbu, lidovky
ani dechovky. Platba ihned v hotovosti. Děkuji
za nabídky na tel.: 724 22 92 92 nebo e-mail:
Fiat1955@seznam.cz
Koupím garáž v Ústí nad Orlicí od majitele i prostřednictvím RK. Úspěšný tip odměním. Nejsem
RK. Volejte nebo SMS na telefon 608 039 239.
Koupím staré pohlednice, bankovky, filmové
plakáty, vyznamenání, militaria apod.
Tel. 608420808

PROFESIONÁLNÍ OCHRANA DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ A SLUCHU

Vladimír Lněnička

AUTODOPRAVA
Autodoprava po celé ČR do 2,5 tun

tel.: 602 419 472
ulice V Lukách 878 • 562 01 Ústí nad Orlicí

Posuňte se v kariéře správným směrem!
Aktuálně přijmeme kolegy na pozice:

SEŘIZOVAČ VSTŘIKOVACÍCH LISŮ (m/ž)
ELEKTROMECHANIK (m/ž)
Moderní, čistý provoz
Motivační bonusy
Nástup možný ihned
Pro více informací kontaktujte personální oddělení:
tel. 465 519 015, 465 519 014, prace@moldex.cz

moldex.cz
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Sport

Příměstský
atletický tábor 2022
O prázdninách 2022 se uskuteční 9. ročník příměstského atletického tábora v Ústí nad Orlicí.
Formou hry se děti naučí základy atletiky a užijí
si při tom mnoho zábavy. Mimo atletického programu je pro děti připraven i jiný doprovodný program jako je např. návštěva aquaparku a výlety
do přírody.
Atletický tábor proběhne ve 4 termínech:
11.–15. 7. , 18. 7.–22. 7. , 1. 8.–5. 8.
a 15. 8.–19. 8. 2022.

Ústecká 21 opět na startu!
Vážení sportovní přátelé,
po dvouleté pauze způsobené covidovými opatřeními si Vás dovolujeme pozvat na tradiční
64. – 65. ročník automobilových závodů do
vrchu Ústecká21, které se uskuteční o víkendu
11. – 12. 6. 2022.
Téměř 130 jezdců bude mít možnost bojovat
o body do Mistrovství České republiky sou-

dobých i historických vozidel, České trofeje
i Maverick Hill Czech série 2022. V sobotu startujeme závodní jízdy ve 13. 00 hodin, v neděli
již v 10. 00 hodin. Tréninkové jízdy po oba dva
dny začínají v 8. 00 hodin. Těšíme se na Vás!
Pořadatelé
z Autoklubu Ústecká21

V termínu od 11. 7.–15. 7. se uskuteční
pohybový kemp pro mladší děti (3-6 let).
Cena za dítě je 2 100 Kč/týden.
V ceně jsou zahrnuty obědy, svačinky, pitný
režim, všechny vstupy a jízdenky, pojištění,
diplomy, táborová trika a sladké odměny.
Přihlásit se je možné na internetových stránkách primestsky-atleticky-tabor.cz nebo na
tel. čísle 777 269 240. Budeme se na Vás těšit
o letních prázdninách 2022!

100. výročí narození
Václava Čevony
Václav Čevona se narodil 24. května 1922
v Ružomberoku na Slovensku, zemřel
9. ledna 2008 v Ústí nad Orlicí. Byl československý atlet a olympionik, v letech 1944 až
1951 pětinásobným mistrem Československa
v běhu na 1 500 metrů. Od 15 let žil a sportoval v Ústí nad Orlicí. Byl absolventem Střední
průmyslové školy textilní v Ústí nad Orlicí, obor
přádelnictví, maturoval v roce 1943. Pracoval
v podniku Perla n.p. Ústí nad Orlicí jako technolog přádelen. Po své aktivní sportovní kariéře
se věnoval trénování a organizaci mnoha sportovních událostí v atletice i sjezdovém lyžování.
Dlouhá léta pracoval jako člen organizačního
výboru Skiinterkritéria.
-LP-

Běžel se pohár
Václava Čevony
V pořadí 23. ročník jarního běhu O pohár Václava Čevony se uskutečnil 22. dubna na atletickém stadionu v Ústí nad Orlicí. Závodů rozdělených do 10 kategorií (300 m - 1500 m)
se zúčastnilo na 120 závodníků z pěti škol
ve městě. Pohár získala ZŠ Komenského (96
bodů), druhé se umístilo Gymnázium Ústí nad
Orlicí (53 bodů), na třetím místě skončila ZŠ
Bratří Čapků (48 bodů). Tradiční závody uspořádal Dům dětí a mládeže Duha společně se
ZŠ Komenského Ústí nad Orlicí.
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STUDIOBART zve na cvičení
STUDIOBART- powerjóga, zdravá záda, tanec,
fyzio cvičení (Smetanova 470, pod Popradem).
Srdečně zveme na víkendové netradiční lekce,
rezervace na studiobart.cz/rezervace:
Těšit se můžete na SM systém, BOSU, válce
nebo na workshop výroby lapače snů. Čekají
Vás i zdravotní lekce, zaměřené např. na: pánevní dno, diastázu, hluboký stabilizační systém,
chodidlo, hormonální jógu, funkční střed a jiné.
Lekce s Tomášem Strnadem, seminář s Barborou HU. Dráža Bačkorová a její ashtanga,
Monika Břízová a orgánová sestava, jóga pro
oči - termíny na webu…
Volná místa na VINYASU A POWERJÓGU a na
TAJ-JI A CHI-KUNG S PAVLEM BŘÍZOU.
Otevřené lekce - powerjóga, pilates, vitality
jóga, hathajóga, BOSU (CHYSTÁME), MINIKURZ pro těhotné, jóga pro maminky po
porodu, ranní nádech.
Ranní nádech pro seniory v 8.15 hodin ve čtvrtek s Danou Holubářovou od 30. 9.
Sledujte náš web studiobart.cz, či pište na
info@studiobart.cz, rádi Vás budeme o novinkách informovat.
Více info na studiobart.cz, Markéta Skalická
602 245 393, Fb: Powerjóga v Ústí, Akrojóga
v Ústí, Studiobart.

In-linová školička, bike,
koloběžky, parkour
Pro malé bruslaře pořádáme o letních prázdninách in-linovou školičku plnou her, smíchu
a zábavy. Pro velký zájem pořádáme taktéž freestylovou školičku, bike, příměstský zážitkový
tábor, freestyle koloběžky, tábor pro nejmenší
na roubenkách a tábor- sportovní hry - parkour
- přirozený pohyb.
Novinka pro letošní rok - skateboardový
tábor a army kemp.

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 inlineusti.cz,
market@inlineusti.cz či tel. č. 602 245 393.
Markéta Skalická
a tým instruktorů

[ 25 ]

Sport

Rekreační služby a sportoviště Tepvos

Cvičení jednoty Orel

Krytý plavecký bazén

Aquapark

Cvičení „Aby záda nebolela“

Krytý plavecký bazén má právo na změnu provozních hodin pro veřejnost, na omezení relaxačního centra a ostatních atrakcí.
Raději se včas informujte na tel.: 734 353 475

Sezóna bude zahájena na začátku června
v závislosti na počasí.
Více informací na bazenusti.cz nebo se informujte na: 734 353 475, 465 524 254.

Orel pořádá každé úterý v čase od 19:00-20:00
cvičení „Aby záda nebolela“ v tanečním sále
v budově DDM.
Noví zájemci o cvičení jsou vítáni.
Cena: 30 Kč členové Orla, 50 Kč nečlenové.
S sebou si vezměte karimatku a pohodlné
oblečení.

Omezení plaveckých drah:
po | 16:00 – 17:00 | 2 dráhy
út + čt | 15:00 – 19:00 | 2 dráhy
6.6. | 12:00 – 15:00 | 2 dráhy
7.6. | 12:30 – 15:00 | 2 dráhy
8.6. | 13:30 – 16:30 | 2 dráhy

V Lukách, 562 01 Ústí nad Orlicí

Kurzy sebeobrany Gaku-Do
Každé úterý v čase od 18:00-19:00 pořádá
Orel v budově DDM kurzy sebeobrany Gaku-do.
Cena pro členy je 40 Kč a pro nečleny 70 Kč.

Nabízíme kurzy:
Plavání kojenců a batolat, tel.: 775 858 670
Plavání dětí s rodiči, tel.: 777 673 357
Plavecký kurz DELFÍN, tel.: 605 079 633

Orel jednota Ústí nad Orlicí
oreluo.webnode.cz

tel.: 734 353 473, bazenusti.cz
Q. Kociana 382, 562 01 Ústí nad Orlicí

Centrum RIO
Alpinning, Indoor Cycling, TRX, Flowin,
Kruhový trénink, Fitbox.
Rezervace: tepvos.cz/rezervace
tel.: 777 673 359, bazenusti.cz
Polská 1360, 562 01 Ústí nad Orlicí

Sauna
Sauna bude v měsících červen – srpen uzavřena. Děkujeme za přízeň.
Pro aktuální informace sledujte naše webové
stránky bazenusti.cz.

Krytý plavecký bazén – provozní doba červen
Den

Datum

Ranní plavání

Plavání pro veřejnost

St

1. 6.

Čt

Relaxační centrum

15:00 – 21:00

15:00 – 21:00

2. 6.

05:30 – 07:55

14:30 – 21:00

15:00 – 21:00

05:30 – 07:55

Pá

3. 6.

14:30 – 21:00

14:30 – 21:00

So

4. 6.

09:00 – 21:00

09:00 – 21:00

Ne

5. 6.

08:00 – 20:00

08:00 – 20:00

Po

6. 6.

12:00 – 21:00

12:00 – 21:00

Út

7. 6.

05:30 – 07:55

12:30 – 20:00

16:00 – 20:00

St

8. 6.

13:30 – 21:00

15:00 – 21:00

Čt

9. 6.

05:30 – 07:55

14:30 – 21:00

15:00 – 21:00

05:30 – 07:55

Pá

10. 6.

14:30 – 21:00

14:30 – 21:00

So

11. 6.

09:00 – 21:00

09:00 – 21:00

Ne

12. 6.

08:00 – 20:00

08:00 – 20:00

Zimní stadion

Po

13. 6.

14:30 – 21:00

14:30 – 21:00

Út

14. 6.

14:30 – 20:00

16:00 – 20:00

LETNÍ PROVOZ ZIMNÍHO STADIONU
Plocha zimního stadionu je pokryta umělohmotným povrchem, který je vhodný k provozování IN-LINE hokeje nebo BANDY hokeje,
IN-LINE bruslení, Florbal. Upozorňujeme potencionální zájemce, aby si včas zajistili termíny
pronájmu.
Aktuální info:
tel.: 734 353 473, bazenusti.cz
Q. Kociana 382, 562 01 Ústí nad Orlicí

St

15. 6.

15:00 – 21:00

15:00 – 21:00

Čt

16. 6.

05:30 – 07:55

14:30 – 21:00

15:00 – 21:00

05:30 – 07:55

tel.: 774 673 365, bazenusti.cz
V Lukách, 562 01 Ústí nad Orlicí

05:30 – 07:55

Pá

17. 6.

14:30 – 21:00

14:30 – 21:00

So

18. 6.

09:00 – 21:00

09:00 – 21:00

Ne

19. 6.

08:00 – 20:00

08:00 – 20:00

Po

20. 6.

14:30 – 21:00

14:30 – 21:00

14:30 – 20:00

16:00 – 20:00

15:00 – 21:00

15:00 – 21:00

Út

21. 6.

St

22. 6.

05:30 – 07:55

Čt

23. 6.

05:30 – 07:55

14:30 – 21:00

15:00 – 21:00

05:30 – 07:55

Pá

24. 6.

14:30 – 21:00

14:30 – 21:00

Pondělí – pátek
15:00 – 20:00
Sobota – neděle
13:00 – 19:00
Více informací na bazenusti.cz nebo se informujte na: info@skateparkustinadorlici.cz

So

25. 6.

09:00 – 21:00

09:00 – 21:00

Ne

26. 6.

08:00 – 20:00

08:00 – 20:00

Po

27. 6.

14:30 – 21:00

14:30 – 21:00

Út

28. 6.

14:30 – 20:00

16:00 – 20:00

tel.: 728 886 598, bazenusti.cz
V Lukách, 562 01 Ústí nad Orlicí

St

29. 6.

15:00 – 21:00

15:00 – 21:00

Čt

30. 6.

10:00 – 21:00

10:00 – 21:00

Skatepark
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Hlasování

PARTICIPATIVNÍ
ROZPOČET
2022
PARTICIPATIVNÍ
ROZPOČET
PROPRO
ÚSTÍÚSTÍ
2022

HLASOVACÍ LÍSTEK

HLASOVACÍ LÍSTEK

Potvrzuji zaškrtnutím, že jsem již nehlasoval a nebudu hlasovat elektronicky na webu města.
Potvrzuji zaškrtnutím, že jsem již nehlasoval a nebudu hlasovat elektronicky na webu města.

Potvrzuji zaškrtnutím, že mám trvalé bydliště v Ústí nad Orlicí a je mi více než 15 let.

Jméno, příjmení
a adresa
trvalého
pobytu
Potvrzuji zaškrtnutím, že mám trvalé bydliště
v Ústí nad
Orlicí
a je mi
vícehlasujícího:
než 15 let.

Jméno, příjmení a adresa
trvalého pobytu hlasujícího:
Odevzdejte do IC na radnici.

PRO (max. 2 hlasy)

PROTI (max. 1 hlas)

MALÉ PROJEKTY

PRO - maximálně 2 hlasy
Název projektu
M2: Mural art
M1: Lepší údržba běžeckého okruhu „Pilinovka“
M3: Lavičky a přístřešek na kola
M2: Mural art
M4: My a voda
M3: Lavičky a přístřešek na kola
M5: Podchody k světu
M4: My a voda

PROTI maximálně 1 hlas
Udělit se musí všechny tři hlasy!

Název projektu
Udělit se musí všechny tři hlasy!
M1: Lepší údržba běžeckého okruhu „Pilinovka“ 		

MALÉ PROJEKTY

M6: Vlajkové stožáry u DDM Duha
M5: Podchody k světu
M7: Zvýšení potencionálu veřejného sportoviště 1.
M6: Vlajkové stožáry u DDM Duha
M8: Oprava obslužné komunikace ke garážím
M7: Zvýšení potencionálu veřejného sportoviště 1.
M9: Příjezdy a cesta ke garážím v Ústí nad Orlicí
M8: Oprava obslužné komunikace ke garážím

M9: Příjezdy a cesta ke garážím v Ústí nad Orlicí
VELKÉ PROJEKTY
Udělit
se musí
všechny
tři hlasy!
V1:
Plánovač
výletů
– informační
kiosek...

PRO (max. 2 hlasy)

VELKÉ PROJEKTY

projektu
V2:Název
Umísťuj[OU]

PRO - maximálně 2 hlasy

PROTI (max. 1 hlas)
Nesprávně vyplněný lístek
nebude započítán!

PROTI maximálně 1 hlas

V1: Plánovač výletů – informační kiosek...
V3: Psí park
V2: Umísťuj[OU]
V4: Oprava Janderovy vyhlídky

V3: Psí park
V5: Naučná stezka po stopách sudetské hranice...
V4: Oprava Janderovy vyhlídky
V6: Okruh Pánův kříž
V5: Naučná stezka po stopách sudetské hranice...
V7: Propojuj[OU]
V6: Okruh Pánův kříž
V8: Oušťáku, hýbej se!
V7: Propojuj[OU]
V9: Zvýšení potencionálu veřejného sportoviště 2.
V8: Oušťáku, hýbej se!
V10: Park u Galenu
V9: Zvýšení potencionálu veřejného sportoviště 2.
V11: Ulice Československé armády

Udělit se musí všechny tři hlasy!

Název projektu

V10: Park u Galenu
V11: Ulice Československé
HLASOVAT armády
MŮŽETE DO 15. ČERVNA 2022 I ODEVZDEJTE DO IC NA RADNICI
Hlasující bere na vědomí, že správce osobních údajů, město Ústí nad Orlicí, bude zpracovávat osobní údaje
hlasujícíhoHLASOVAT
v rozsahu jméno, příjmení
a adresa
trvalého
pobytu v souladu
s ustanovením
MŮŽETE
DO
15. ČERVNA
2022
článku
6 odst.
1 písm.
e) Obecného
nařízení
(GDPR)
č. 2016/679
veřejném
zájmu,
Hlasující bere na vědomí, že správce
osobních
údajů,
město
Ústí nad Orlicí,
bude
zpracovávat
osobníve
údaje
hlasujícího
v rozsahu jméno, příjmení a adresa
a to za článku
účelem6ověření
identity hlasujícího
pravidly
participativního
rozpočtu.
trvalého pobytu v souladu s ustanovením
odst. 1 souladu
písm. e) Obecného
nařízení s
(GDPR)
č. 2016/679
ve veřejném
zájmu, a to za účelem ověření souladu
údaje nebudou
zpracovávány
k jinému
účelu,
než ke kterému
byly určeny.
identity hlasujícího s pravidlyOsobní
participativního
rozpočtu.
Osobní údaje
nebudou
zpracovávány
k jinému
účelu, než ke kterému byly určeny.
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