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ZDARMA

Musíme si pomáhat
Vážení spoluobčané, v květnovém úvodníku
před dvěma roky jsem napsal, že prožíváme
zcela mimořádnou dobu, a to jak obsahem,
tak i rozsahem. Dnes mohu svoje slova zopakovat, a navíc je musím bohužel podtrhnout.
Válka na Ukrajině je pro všechny šokem. Mimo
jiné přináší i pocit bezprostředního ohrožení
a strachu. Zasahuje nás ekonomicky a psychicky. Dva roky pandemie si vybraly a stále
ještě vybírají svou daň, válka pak prohlubuje stávající problémy a přináší řadu dalších. Vysokou
inflaci, skokový růst cen energií či pohonných
hmot. S touto skutečností se musí vypořádat
nejen každá domácnost, ale i rozpočet státu

či našeho města. Nikoho nečeká jednoduché
období a všichni si s danou situací musíme
poradit. Buď sami, anebo s pomocí někoho,
kdo nám pomoc nabídne a poskytne. Přestože
pro nás nebudou příští měsíce jednoduché,
nepřicházíme o domov a nejde nám o život.
Je nám hůř, ale v porovnání s lidmi dotčenými
válkou je nám stále dobře. A je jedno, o jakou
válku se jedná, a na jakém místě. Každá válka
je špatná a zanechává za sebou zmar a bolest.
Současná invaze Ruska na Ukrajinu vzedmula
nejen masivní migrační vlnu, ale také spontánní
vlnu a projev solidarity. Proti zlu se postavilo
dobro. Důležité je, aby dobro vydrželo v našich

srdcích napořád, anebo pokud možno co nejdéle. Aby nás neopouštěla ochota pomáhat.
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Pro děti a mládež

Kultura

Pozvánka do muzea a galerie

Co DDM připravuje na prázdniny?

Pašijové hry v Knapovci

Rozhovor s ředitelem Městského muzea Radimem Urbánkem a kurátorkou Galerie pod radnicí Veronikou Bílek Fadrnou vám mj. přiblíží,
co nového pro návštěvníky připravuje Městské
muzeum a jaké výstavy jsou přichystané v Galerii pod radnicí.

Dům dětí a mládeže Duha připravil pro děti na
letní prázdniny pestrou paletu jak pobytových
táborů, např. vodácký nebo atletický, tak i řadu
příměstských táborů s širokou nabídkou sportovních, turistických a výtvarných aktivit.

Na Květnou neděli 10. 4. zveme do Knapovce na pašijové hry se zpěvy O nejslavnějším
zmrtvýchvstání. V 16.30 hodin bude v kostele
sv. Petra a Pavla mše svatá a v 18.00 hodin
začne divadelní představení o utrpení a smrti
Ježíše Krista.
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Vážení spoluobčané, jménem města Ústí nad
Orlicí děkuji všem, kteří se jakkoli do pomoci
lidem zasaženým válkou zapojili. Jednotlivcům, rodinám, spolkům, organizacím, institucím. Název českého filmu jsem v nadpisu použil záměrně, je připomínkou dnů uplynulých
a prosbou pro dny následující.
Petr Hájek
starosta města

www.ustinadorlici.cz
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Poptávkové řízení
na dodavatele občerstvení
Možnost bydlení v městských bytech
v Domech s pečovatelskou službou

Poptávkové řízení na dodavatele občerstvení
Město Ústí nad Orlicí pořádá ve dnech
30. května – 4. června 2022 tradiční městskou
akci „Město v pohybu – týden dobré pohody“.
Kulturní program akce se koná v prostoru
Mírového náměstí denně do pozdních večerních hodin.
Město poptává pro tuto akci dodavatele občerstvení. V případě Vašeho zájmu Vás žádáme
o podání písemné nabídky nejpozději do
14. dubna 2022 do 15:00 hodin na podatelnu
Městského úřadu Ústí nad Orlicí, adresa: Městský úřad Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24
Ústí nad Orlicí. Nabídky doručené po uplynutí
stanovené lhůty již do poptávkového řízení
nebudou zařazeny. Nabídku doručte v zalepené obálce označené „Poptávkové řízení
akce Město v pohybu 2022 – neotvírat - odbor
ŠKCP“.
Město Ústí nad Orlicí je vlastníkem sedmi domů
s pečovatelskou službou (DPS). Jeden z těchto
domů se nachází v centru města – T. G. Masaryka čp. 105, ostatní jsou na sídlišti – Na Pláni
čp. 1432-1434 a Kladská 1501-1503. V těchto
domech se nachází celkem 140 bytů zvláštního
určení. Tyto byty jsou určeny osobám se sníženou soběstačností v důsledku zdravotního
postižení nebo v důsledku pokročilého věku.
V bytech zvláštního určení je poskytována
pečovatelská služba.
Žádosti o přidělení bytu zvláštního určení
mohou podat osoby starší 70 let, dále osoby,
které při podání žádosti prokáží, že jsou příjemci důchodu pro invaliditu II. a III. stupně nebo
držitelé průkazky ZTP a ZTP/P nebo příjemci
příspěvku na péči.
Podmínkou pro přidělení bytu je také to, že
žadatel má v době podání žádosti minimálně
roční trvalý pobyt v Ústí nad Orlicí. Tato pod-

Město Ústí nad Orlicí vytvořilo speciální webovou stránku UKRAJINA, na které soustředí
veškeré základní informace a odkazy, které
vyplývají ze situace na Ukrajině. Odkaz najdete
v sekci INFORMUJ[OU], na městském webu na
ni navede i plovoucí odkaz. Informace jsou průběžně aktualizovány. Připravili jsme také jednoduchý on-line formulář, ve kterém můžete
nabídnout pomoc nebo službu.
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Město připravuje revitalizaci parku u Roškotova divadla. Projekt, který schválilo zastupitelstvo města, počítá s demolicí objektu č.p.
312, tzv. Janderovy vily (bývalého DDM), která
vyřeší nevyhovující a sevřený vstup do parku
z Lukesovy ulice. Výběrové řízení na dodavatele
demoličních prací bylo vypsáno na podzim loňského roku, v prosinci mělo dojít k jeho vyhodnocení a k uzavření příslušné smlouvy.
Tento předpoklad se nemohl uskutečnit a rada
města proto rozhodla o zrušení uvedeného
výběrového řízení. Důvodů je několik. Městu
byla doručena petice za záchranu vily, která
musela být následně projednána na únorovém

mínka nemusí být splněna v případech, kdy
v Ústí nad Orlicí žijí osoby žadateli blízké
v řadě přímé nebo sourozenci s délkou trvalého pobytu přesahujícího 10 let a žadatel má
v době podání žádosti trvalý pobyt v Ústí nad
Orlicí a pro žadatele, kteří měli v průběhu svého
života více než 25 let trvalý pobyt v Ústí nad
Orlicí.
O přijetí žádosti do evidence a přidělení bytu
konkrétnímu žadateli rozhoduje bytová komise
Rady města Ústí nad Orlicí, která zasedá jedenkrát měsíčně.
Dotazy a žádosti ohledně bydlení v městských
bytech směřujte na Odbor správy majetku
města MěÚ, první patro budovy radnice (ul.
Sychrova čp. 16), paní Bc. Alena Hudečková,
tel. 465 514 220, 736 516 299,
email: hudeckova@muuo.cz.
Bc. Alena Hudečková
Odbor správy majetku města

Ukrajina: Vše přehledně
na jedné stránce

Demolice tzv. Janderovy vily byla odložena na podzim

zasedání zastupitelstva, proto došlo k uplynutí
zákonné zadávací lhůty, ve které byli účastníci
výběrového řízení vázáni svými cenovými nabídkami. Opakováním soutěže by k demolici došlo
v jarních měsících či začátkem léta, a toho se
vedení města už od prvopočátku chtělo vyvarovat. Původní zakázka proto byla směrována
na leden až únor 2022.
Zrušení soutěže však nic nemění na rozhodnutí
zastupitelstva realizovat záměr revitalizace
parku u Roškotova divadla v rozsahu schválené dokumentace a vydaného územního řízení.

-DP-

V budově Krajského úřadu Pardubického kraje
je v provozu Krajské asistenční centrum pomoci
Ukrajině, které slouží jako základní informační
a kontaktní místo pro ukrajinské občany přijíždějící do České republiky.

[2]
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Lípa přátelství v Černovíru
Tento nápad se zrodil v našich hlavách na Silvestra, kdy jsme bilancovali rok 2021 a zároveň přemýšleli nad tím, co nového přinese
rok 2022. A protože je tento rok ve znamení
dvojek, což je určitý symbol spojení, řekli jsme
si, co kdybychom zasadili strom, který bude
symbolizovat přátelství a partnerství. A volba
samozřejmě padla na náš národní strom, lípu.
Rádi bychom tímto poděkovali městu Ústí nad

Orlicí, že tento náš nápad podpořilo a místostarostovi Jiřímu Preclíkovi za ochotu a zajištění
naší Lípy přátelství „Winter Orange“. Tu jsme
v Černovíru zasadili v krásné magické datum
22. 02. 2022. Nechť je tedy symbolem přátelství, dobrosrdečnosti a všeho krásného, co nás
vzájemně spojuje.
Zuzana Mačátová,
starostka SDH Černovír

Ústí bude hostit violoncellovou soutěž
V Ústí nad Orlicí, rodišti violoncellového virtuosa a pedagoga Bohuše Herana, se bude ve
dnech 21. až 23. dubna konat 27. ročník Heranovy violoncellové soutěže pro děti a mládež do
16 let. Do uzávěrky přišlo více než třicet přihlášek mladých violoncellistů od nás i ze zahraničí.
Výkony soutěžících, kteří budou rozděleni do
čtyř kategorií podle věku, bude hodnotit mezinárodní pětičlenná odborná porota. Uděleny
budu ceny za první tři místa a čestná uznání,
soutěžící s nejvyšším počtem získaných bodů
získá titul Laureát Heranovy violoncellové soutěže. Drtivá většina violoncellistů, kteří prošli
touto soutěží, se v budoucnu stala profesionál-

ními hudebníky a virtuosy. Novinkou letošního
ročníku „Heranky“ je dětská porota, ve které
zasednou vybrané děti z ústeckých základních
škol a gymnázia.
V rámci 27. ročníku Heranovy violoncellové soutěže se uskuteční i koncert, 21. dubna od 19.30
hodin vystoupí v Hernychově vile violoncellista
Václav Petr a klavíristka Alena Grešlová.
V květnu bude Ústí nad Orlicí hostit další
významnou soutěž pro hudebně talentovanou
mládež, 64. ročník Kocianovy houslové soutěže. Už tradičně ji bude rámovat a umělecky
dotvářet festival Kocianovo Ústí.
-DP-

Do participativního rozpočtu
dorazilo 20 návrhů!
Participativní rozpočet „PRO ÚSTÍ“ má za
sebou první fázi, příjem návrhů. Navrhnout
veřejně prospěšný projekt mohl v termínu od
1. ledna do 28. února jakýkoliv občan Ústí nad
Orlicí starší patnácti let.
Možnost podílet se na proměně města obyvatele Ústí skutečně zaujala, do uzávěrky přišlo
celkem dvacet návrhů. „Takový zájem o pilotní
ročník participativního rozpočtu nás samozřejmě velice těší. Děkujeme všem, kteří si
dali tu práci a projekt podali. Jsem zvědav, jak
dopadne hlasování veřejnosti a jaké proměny
se nám společně podaří realizovat,“ uvedl starosta města Petr Hájek.
Na participativní rozpočet bylo vyčleněno celkem 800 tisíc korun. Vybírat se budou celkem
čtyři projekty, dva do výše 100 tisíc korun
a další dva do výše 300 tisíc korun.
Které z přihlášených projektů město realizuje
rozhodnou sami obyvatelé města při hlasování.
Podle pravidel participativního rozpočtu během
března až dubna dojde ke kontrole proveditelnosti podaných návrhů, zveřejněny budou
v dubnu, stejně jako podrobné informace o hlasování veřejnosti.
Podle stanoveného harmonogramu bude spuštěno 1. května a potrvá do 15. června 2022.
Hlasování se mohou zúčastnit občané města
(s trvalým pobytem v Ústí nad Orlicí nebo v jeho
místních částech) starší patnácti let.
-DP-

Blokové čištění ulic
v Ústí nad Orlicí
S příchodem jarních dní a oteplením začíná
úsek Komunální služby městské společnosti
TEPVOS provádět blokové čištění města.
Prosíme majitele všech vozidel, aby si včas
přeparkovali svůj vůz. Předpokladem provedení
kvalitního blokového čistění komunikací je ohleduplnost řidičů a včasné přeparkování vozidel.
Plánovaný harmonogram blokového čištění
města najdete na cisteniulic.cz.
Jedná se o republikovou databázi, která vás
informuje o čištění ve vaší ulici. Po jednoduché
registraci vás tato služba upozorní na čištění
s dostatečným předstihem (e-mail, příp. SMS).
Sedm dní před plánovaným úklidem jsou místa
označena dopravním značením.
Věříme, že při vzájemné spolupráci se akce obejde bez pokut a odtahů vozidel a ulice města
budou perfektně čisté.
TEPVOS, spol. s r.o.
úsek Komunální služby
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Nadační fond pomohl Orlickoústecké nemocnici již 11 miliony
Nadační fond Orlickoústecké nemocnice
S námi je tu lépe! má za sebou další tři úspěšné
projekty na zlepšení materiálního a technického vybavení.
„Nadační fond vznikl již v roce 2013 a je jednoznačným důkazem toho, že si podnikatelé
a zaměstnavatelé z regionu, ale také obce
a města uvědomují důležitost své spádové
nemocnice a snaží se ji podporovat a doplňovat tak investiční aktivity z krajského rozpočtu.
Za dobu činnosti fondu se podařilo získat přes
11 milionů korun, což považuji za velmi dobrý
počin,“ řekl hejtman Martin Netolický.

Při setkání nadačního fondu byly vyhodnoceny tři
projekty dokončené v posledních letech, týkaly
se efektivní léčby cévních uzávěrů, moderní
diagnostiky závratí a inovativního řešení při
odstraňování močových kamenů. Zároveň byl
představen nový projekt pro letošní rok. Jedná
se o zakoupení systému Electric Pen Drive, který
umožní další rozvoj operačního ošetření zlomenin a rozšíření spektra operací i neúrazových
onemocnění v oblasti ruky a nohy.
Město Ústí nad Orlicí každoročně nadačnímu
fondu přispívá částkou 200 tisíc korun.
-DP

Lavičky ve městě projdou
opravou
K veřejným prostranstvím neodmyslitelně patří
i lavičky, které slouží pro odpočinek a relaxaci.
Na některých se již podepsal zub času, na dalších ruce vandalů. Dobrou zprávou je, že lavičky
na celém území města včetně jeho okrajových
částí projdou opravou.
-DP-

Informace k poplatkům
za odpad

V různých částech města přibudou nové herní prvky
Městská část Dukla se dočká dalšího vylepšení.
Město vloni investovalo do úpravy veřejného
prostranství na Dukle, u automobilní školy
vznikla odpočinková zóna s lavičkami a novou
výsadbou. Další novinku ocení zejména rodiny
s dětmi a mládež.
U obytných domů bude instalována nová
sestava herních prvků, půjde o multifunkční
prolézačku a houpačku, které doplní lavička.
Vedle dalšího z domů bude vybudováno nové
pískoviště. Tato akce bude stát necelých 540
tisíc korun včetně DPH. Polovina nákladů na
pořízení herních prvků bude hrazena z rozpočtu
Osadního výboru Hylváty, zbývající náklady
pokryje rozpočet města.
Na nové herní prvky pro děti se mohou těšit
i obyvatelé Horního Houžovce. Nedaleko autobusové zastávky bude instalován „domeček
Baby Jagy“ a „vahadlovka“. Dřevěné herní prvky
vyjdou na zhruba 139 tisíc včetně DPH, také
v tomto případě bude polovina nákladů hrazena
z rozpočtu města a druhá polovina z rozpočtu
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Osadního výboru pro městskou část Knapovec,
Dolní Houžovec a Horní Houžovec.
Další vítanou novinkou bude instalování nových
herních prvků na hřišti U Babyky, kde muselo
loni dojít k odinstalování houpadel, které již
byly ve špatném technickém stavu. Malí i velcí
návštěvníci hřiště se mohou těšit na dvojhoupačku a trampolínu. Tato akce vyjde na celkem
172 tisíc korun. V plánu je také nátěr herních
prvků na všech hřištích na území města.
-DP-

Doplňujeme informaci, která byla zveřejněna
v březnových Ústeckých listech a týká se
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství za prázdné nemovitosti. Konkrétně
se jedná o zákonnou povinnost uhrazení místního poplatku „za odpad“ také za nemovitost,
ve které není přihlášena žádná osoba k trvalému pobytu (např. chata, chalupa či rodinný
dům). Tato povinnost platí v našem městě od
1. 1. 2018. Ve snaze osvobodit od uvedeného
poplatku občany města Ústí nad Orlicí bude
vedení města předkládat na dubnovém zastupitelstvu novelizaci předmětné vyhlášky.
Poplatek je splatný do 31. 5. 2022.
V případě schválení novelizované vyhlášky
budou již uhrazené poplatky občanům vráceny zpět.
-LP-

Výsledná cena tepla za rok
2021 v Ústí nad Orlicí
Divize Energetické služby městské společnosti
TEPVOS zveřejnila koncem února výslednou
cenu tepla za rok 2021. Průměrná výsledná
cena tepla za rok 2021 činí 393 Kč/GJ včetně
DPH.
Cena tepla v roce 2021 tak byla nejnižší za
poslední čtyři roky. Podobně nízká cena tepla
byla zákazníkům fakturována v roce 2017.
Také v roce 2022 budeme zajišťovat pro své
zákazníky spolehlivou a kvalitní dodávku tepla.
Podle všech předpovědí nás čeká silně inflační
rok. Vysoká inflace bude mít dopad i na cenu
dodávaného tepla. I za těchto omezujících podmínek Vám společnost TEPVOS zajistí dodávku
tepla za nejnižší možné ceny.
TEPVOS, spol. s r.o.
divize Energetické služby
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Do muzea za chlebíčky a starými bicykly

Vysoká kola, chlebíčky a perzekvovaný generál.
Zdánlivě nesourodá spojení přece jen mají něco
společného. Tím je Městské muzeum v Ústí nad
Orlicí, které letos zmíněná témata zahrne do
svých aktivit.
Hernychova vila, ve které muzeum sídlí,
neslouží jen pro pořádání výstav, během roku
se zde konají i přednášky, různé doprovodné
akce, v neposlední řadě Muzejní noci. Na mladší
generace cílí muzejně galerijní kroužek. Podnikat něco zábavného se dá za každého počasí,
když prší, může přijít vhod muzejní pátračka
uvnitř vily, když je hezky, muzejníci vám rádi
zapůjčí deskové hry, které si lze zahrát v altánu
na zahradě.
Na letošní rok je plánována řada zajímavých
a lákavých akcí. Blíže jsme si o nich povídali
s ředitelem muzea Radimem Urbánkem.

v minulosti byl mnohem širší. Podle toho
poznáme skutečně staré jízdní kolo.
U vysokých kol, tzv. Kohoutovek, zase můžeme
nabýt dojmu, že jde o jeden typ kola a že
všechny vypadají stejně. Není ale tomu tak,
byla jich celá řada a mají za sebou různé vývojové etapy, liší se nejen detaily, ale i konstrukčním řešením. Na výstavě nebudou chybět ani
různé cyklistické doplňky. Bude tu – i když jen
na reklamním obrázku – pistole, která patřila
k vybavení nejstarších cyklistů a byl v ní slepý
náboj. Měli ji kvůli psům. Když nějakého cyklistu napadli, vystřelil, psi se rozutekli a on mohl
pokračovat dál.

tedy velmi silná. Františku Rybkovi se podařilo
zajistit účast i dalších šéfkuchařů, někteří za
sebou mají dlouhý profesní život, například vařili
prezidentům.

Výstavy doplňují doprovodné akce, jakou
konkrétně chystáte?
V rámci výstavy Život a doba spisovatele Karla
Čapka uspořádáme komponovaný pořad, na
němž bude divadelní spolek Vicena číst Čapkovy
povídky a smíšený pěvecký sbor Alou Vivat zpívat
písničky Jaroslava Ježka. Odehraje se 26. dubna
v 17 hodin. Na toto pásmo se hodně těším.

Když jsme u toho, co vy a chlebíček?
I když většinou dávám přednost vegetariánské
stravě před masitou, chlebíček si vychutnám
rád. Co mám velmi rád, jsou chlebíčky s lososovou pomazánkou.

Velmi oblíbené jsou akce spojené s degustací. Jednu takovou také chystáte…
Chystáme chlebíčkovou slavnost, a to na
28. dubna. V Ústí nad Orlicí nebude náhodou.
Jan Paukert, který je považován za „vynálezce“
chlebíčků, pocházel z Ústí nad Orlicí, v Praze
přímo na Národní třídě kousek od Národního divadla si otevřel Paukertovo lahůdkářství. Na této akci spolupracujeme s Asociací
kuchařů a cukrářů České republiky. Zajímavé
je, že předseda východočeské pobočky AKC
František Rybka žije v Ústí nad Orlicí a z Ústí
pochází i Pavel Švestka, který dělá v Paukertově lahůdkářství šéfkuchaře. Vazba na Ústí je

Návštěvníky bude asi hodně zajímat, zda budou
mít možnost nějaký chlebíček ochutnat?
Chlebíčků bude vyrobeno několik set, poukázka na chlebíček bude součástí třicetikorunové vstupenky. Věříme, že návštěvníků přijde
hodně, proto bude při přípravě chlebíčků na
ukázku také šéfkuchaře snímat kamera a jejich
um přenášet na velké plátno. To bude zárukou,
že všichni všechno dobře uvidí a uslyší.

Zpět od jídla k dalším akcím, co dalšího připravujete?
Na sobotu 14. května chystáme festival historické techniky Strojní ústecká sobota. Vedle
strojů poháněných motorem, hospodářských,
dílenských a podobně se snažíme vždy připravit
i tematické zpestření. Letos jsme se domluvili s kováři, kteří jezdí na kovářskou akci do
Sopotnice, že přijedou i za námi. Na náměstí
bude velký buchar Ajax a malá kovárna pro větší
děti, které budou mít možnost si zkusit něco
vykovat.
Vloni byly některé z výstav věnované osobnostem, čeká nás taková i letos?
Na sobotu 18. června chystáme další Muzejní
noc, která bude zároveň pojata jako vernisáž

Včelařskou výstavu Od žihadla k medu
31. března vystřídá výstava nazvaná Dobrodružství cyklistiky. Co nám o ni prozradíte?
Vydáme se zpět do historie cyklistiky. Jde
o výstavu historických jízdních kol, hodně starých, nejmladší je zhruba devadesát let staré,
nejstarší má letopočet 1870. Tuto výstavu
jsme si zapůjčili z Regionálního muzea v Kolíně.
S našim regionem souvisí proto, že zde žila
jedna větev ze slavného rodu Kohoutů, který
vyráběl vysoká jízdní kola. Pro mě, protože se
dlouhodobě zabývám mlýny, bylo zajímavou
skutečností, že tento rod kromě jízdních kol
zároveň vyráběl i mlýnské stroje. Nečekaná
kombinace.
Co zajímavého se o kolech můžeme dozvědět?
Vystaveno bude zhruba patnáct historických
jízdních kol. Návštěvníci se dozví řadu zajímavostí z historie cyklistiky. Překvapit je může
například to, že řetěz na současném kole
má úplně jiné rozměry než jeho předchůdce,
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zajímavé výstavy o armádním generálu Ludvíku
Krejčím, mimořádně významné osobnosti československé armády, který zemřel před padesáti lety v orlickoústecké nemocnici. Vernisáž
doplní různé ukázky vojenské techniky a vybavení, například obrněná technika z doby mobilizace v roce 1938, kulometné družstvo nebo
doboví zdravotníci, kteří s sebou budou mít
i originální chirurgické vybavení polních nemocnic z tehdejší doby. Je na co se těšit.
Nutno zmínit, že při přípravě této výstavy
spolupracujete s městem Jablonné nad
Orlicí, kde armádní generál Ludvík Krejčí žil
po komunistickém převratu a své degradaci
až do své smrti v roce 1972.

Společně s Jablonným připravujeme i další
doprovodné akce. Chystáme výjezd do Jablonného, kde bychom položili květiny u pamětní
desky generála Krejčího a poté se vydali na
králická opevnění.
Na tvrzi Bouda nás měl provázet Martin Ráboň,
legenda mezi bunkrology, který bohužel v loňském roce zemřel. Podařilo se nám získat
jiného člověka, jehož jméno si v současné době
necháváme jako překvapení, avšak je to veřejně
známá osobnost.
Když naťukneme zbývající část roku, jaké
další zajímavé akce chystáte?
Ve dnech 11. až 13. října budeme pořádat
další sympozium na téma vodní mlýny, kte-

rého se účastní nejen odborníci, ale i zájemci
z řad veřejnosti, například vlastníci mlýnů. Na
začátku listopadu nás čeká šachový turnaj
O secesní věž, který jsme vloni museli bohužel
kvůli koronaviru zrušit.
Na závěr roku nebude chybět oblíbená akce, při
které představujeme zvyky spojené s adventními postavami a mikulášským průvodem.
Věděli jste, že mikulášský průvod měl mnohem
více postav a že Lucie zlobivým dětem hrozily
dřevěným nožem?
www.muzeum-uo.cz, tel.: 465 523 653
-DP-

Snažíme se o pestrost, aby každý našel v galerii to své
fika Františka Šmilauera, jeho vnuk Tomáš Šmilauer má v Ústí nad Orlicí galerii Steklíkem.

dvě výstavy Českého červeného kříže, výstava
uměleckoprůmyslové školy a Oustecký salon.

Každou galerii poznamenala doba covidová,
už je to s počty návštěvníků lepší?
Je to zatím stále trochu jako na houpačce,
výstava od výstavy jiné, ale postupně se
návštěvníci vrací. Výtvarné umění je specifický
obor, proto se snažíme o žánrovou pestrost
a atraktivní témata, aby každý měl možnost si
najít to své, co jej do galerie přitáhne.
Povzbudit zájem chceme i doprovodnými
akcemi a komentovanými prohlídkami, velmi
dobrý ohlas mělo galerijní kafe, setkání nad
kávou s vystavujícími umělci. Doufáme také,
že si k nám časem častěji najdou cestu i školy.

-DP-

NÁSLEDUJÍCÍ VÝSTAVY
Velikonoční výstava I 5. - 8. dubna
Martin Kolář a Lukáš Stuchlík
21. dubna - 29. května
František Šmilauer I 9. června - 4. září
Oustecký salon 22 I 15. září - 23. října
UMPRUM I 3. listopadu - 23. listopadu

Zajímavý obsah, tematická pestrost, interaktivní prvky, komentované prohlídky a doprovodné akce. To vše i víc nabízí výstavy, které
se konají během roku v Galerii pod radnicí.
V současné době jde již o galerii městskou,
která se zaměřuje hlavně na místní či regionální
umělce a vystavovatele, pro zpestření čas od
času nabídne i vystavující, jejichž jména přesahují hranice regionu.
V březnu si v prostorách Galerie pod radnicí
mohli návštěvníci prohlédnout výstavu chovatele pavouků a hadů. Faunu vystřídají Velikonoce v podání Českého červeného kříže, které
se usídlí ve výstavních sálech od 4. do 8. dubna.
Co dalšího galerie chystá a jak ji poznamenala
epidemie koronaviru, o tom jsme rozmlouvali
s kurátorkou galerie Veronikou Bílek Fadrnou.

V našem regionu působí mnoho umělců, asi
pro vás není problém sestavit plán akcí na
celý rok?
To rozhodně, některé z výstav, které plánujeme, jsou už na rok 2024. Máme hodně vlastních kontaktů, také umělci se hlásí sami. Pak
musíme brát v potaz i to, že ve výstavním kalendáři mají již své pevné místo čtyři tradiční akce,

Český červený kříž - vánoční výstava
28. listopadu - 4. prosince
Jan Křtitel Kunstovný
15. prosince - konec ledna 2023

Na jaké výstavy se můžeme v nejbližších
měsících těšit?
Po velikonoční bude následovat výstava Martina Koláře a Lukáše Stuchlíka, dvou umělců
z tohoto regionu. Na léto pak chystáme výstavu
ústeckého rodáka, akademického malíře a gra-
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Městská policie
Z našich
informuje
škol

Únor 2022
Nezajištěné plechy
Dne 2. 2. 2022 krátce po 15.00 hodině řešili
strážníci oznámení, kdy na střeše jednoho
z bytových domů byly volně položené plechy,
které vzhledem k větrnému počasí začal vítr
nadzvedávat a hrozilo, že by pádem dolů mohly
někoho zranit nebo způsobit škodu na majetku.
Strážníci snesli volné plechy nouzovým vstupem ze střechy do přízemí domu a další preventivní opatření si provedl vlastník budovy
následující den.

sezónně nebo nepravidelně užívaný majetek
(zahradní domky, chaty apod.), čímž se předejde
možným škodám, kdy počasí může tyto objekty
nechtěně zpřístupnit.

Nebezpečná elektřina
Dne 17. 2. 2022 v 18.30 hodin vyjížděli strážníci do Hylvát, kde došlo k pádu elektrického
kabelu, který začal na komunikaci jiskřit. Hlídka
místo zabezpečovala proti vstupu do doby, než
se dostavili pracovníci energetické společnosti
a závadu odstranili.

Blokové čištění
Připomínáme, že s nástupem jarních měsíců
bude jako každoročně prováděno blokové čištění ulic. Sledujte proto dopravní značení na
vašich parkovacích místech nebo případně
odkaz https://usti-nad-orlici.cisteniulic.cz/.
Zapsala: Bc. Jiřina Vacková
Více na: ustinadorlici.cz/cs/mesto/mestska-policie-informuje

Poškozená vozidla
Dne 4. 2. 2022 před půlnocí nám oznámil všímavý svědek, že se v jedné z ulic poblíž centra
města pohybuje muž, který zde poškodil zaparkovaná vozidla. Případem se dále zabýváme,
vyhodnocujeme
i zajištěné záznamy městského kamerového
systému.
Podobným případem jsme se zabývali i dne
25. 2. 2022 krátce po 7.00 hodině, kdy jsme
řešili muže ovlivněného návykovou látkou, který
kopnutím poškodil zaparkované osobní vozidlo.
Vzhledem ke svým předchozím skutkům pro
nás nebyl neznámou osobou a věc si z toho
důvodu převzala k došetření Policie ČR.

Únik nebezpečných látek
Dne 9. 2. 2022 po 19.00 hodině jsme asistovali u nahlášeného úniku nebezpečných látek
v bytovém domě, kdy se mělo jednat o plyn.
Strážníci v místě usměrňovali provoz, komunikace tak byla z důvodu opatření Hasičského
záchranného sboru ČR neprůjezdná.

Opilost ohrožovala na životě

Šmejdi mění působiště
Předváděcí prodejní akce byly svého času
poměrně diskutovaným tématem, zejména
v souvislosti se seniorskou částí obyvatel,
pro kterou byly zde nabízené služby a zboží
za „výhodné“ ceny velkým lákadlem. Podle
statistik České obchodní inspekce (ČOI) počty
těchto akcí v posledních letech klesají, a to
především díky zpřísnění podmínek pro jejich
konání. Nyní musí prodávající oznamovat
ČOI zákonem stanovené informace, jako je
mj. adresa a datum konání akce, identifikace
nabízeného zboží a služeb včetně ceny a kopii
pozvání k účasti na akci. Dále na těchto akcích
a týden po nich nesmí prodejci přijímat žádné
platby za zboží včetně jakýchkoliv poplatků
(např. záloh). Podrobněji můžete zjistit v zákoně
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
Šmejdi se z těchto důvodů přesouvají do více
anonymního internetového prostředí zprostředkovatelských e-shopů nebo on-line seznamek.
K obohacení využívají také energetické aukce,

seniorské hypotéky nebo vylákají finanční prostředky zneužitím profilů na sociálních sítích.
Důležité informace najdete na coi.cz, eru.cz
a dále na stránkách spotřebitelských poraden
např. dtest.cz, asociace-sos.cz nebo skolaspotrebitele.cz.
Citelná změna nastala u regulace tzv. nevyžádaných marketingových hovorů upravená
v zákoně č. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích, kdy po skončení přechodného
období pro úpravu podmínek k 30. 6. 2022 jsou
marketingová a obdobná volání zakázána, resp.
k nim musí být udělen souhlas. Nepomůže již
ani běžná výmluva, že vaše telefonní číslo bylo
pro hovor náhodně vygenerováno. Konkrétní
podmínky a výjimky najdete na mpo.cz/cz/
rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/pro-telemarketing-budou-platit-nova-pravidla--265152/, kde je k dispozici i příslušné
výkladové stanovisko.
Bc. Jiřina Vacková

Dne 11. 2. 2022 kolem 15.30 hodiny zjistili
strážníci na základě oznámení silně podnapilou
nezletilou osobu, kterou její stav bezprostředně
ohrožoval na životě. Na místo byla přivolána
posádka záchranné zdravotní služby, která si
ji převzala do péče. Hlídka se dále podílela na
zjišťování důležitých okolností události a získané informace poté předala Policii ČR, která
se případem bude dále zabývat.

Otevřená garáž
Dne 17. 2. 2022 před 14.00 hodinou jsme prověřovali oznámení o objektu plechové garáže,
u níž vlivem silných větrných poryvů došlo
k samovolnému otevření vrat. Prostřednictvím
sociálních sítí se nám podařilo zkontaktovat nic
netušící majitelku. Ta si následně provedla kontrolu zde uskladněných věcí a účinněji zabezpečila vrata garáže. Při extrémních výkyvech
počasí je proto vhodné častěji kontrolovat
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Zápisy do MŠ budou v květnu
Zápis dětí do ústeckých mateřských škol
na školní rok 2022/2023 se uskuteční ve
čtvrtek 5. května 2022.
Mateřská škola Na výsluní
5. 5. | 10.00 – 16.00 hodin
Mateřská škola Klubíčko (elektronický předzápis)
Mateřská škola Jasánek
Mateřská škola Pastelka
5. 5. | 12.00 – 16.00 hodin
Mateřská škola Černovír
Mateřská škola Kerhartice
Mateřská škola Lentilka
5. 5. | 14.00 – 16.00 hodin
Mateřská škola Pod Lesem
(elektronický předzápis)
5. 5. | 14.30 – 17.00 hodin
Každá mateřská škola si organizaci zápisu přizpůsobí dle svých podmínek a požadavků a to
za splnění všech zákonných povinností. Tyto

Týden otevřených dveří
MŠ Černovír
Zveme vás do MŠ v Černovíru, kde se ve dnech
19. – 22. dubna od 15.00 do 16.00 hodin uskuteční Týden otevřených dveří. Na prohlídku naší
školky srdečně zveme všechny dospělé i děti.
Na všechny příchozí se těší kolektiv MŠ
Velmi děkujeme TJ Sokol Černovír, zvláště pak
paní Radce Moravcové, DiS., místopředsedkyni,
za umožnění návštěvy místní sokolovny.
Děti z naší mateřské školy si s chutí zacvičily,
zaběhaly a pohrály v jiném, zajímavém prostoru. Díky tomu se možná některé z nich stane
malým „sokolíkem“.
Děti a učitelky
Mateřské školy Ústí nad Orlicí, Černovír 96

Pozvánka do MŠ Pod Lesem
Velice nás těší, že se po dvouleté pauze
můžeme opět sejít, a společně oslavit příchod
jara a Velikonoc. Tímto bychom vás chtěli
srdečně pozvat 5. 4. v 15.00 hodin na Den
otevřených dveří s velikonočním tvořením.
Přijďte si vyzdobit kraslici, uplést pomlázku
z vrbových proutků nebo vyrobit velikonoční
dekoraci. Na všechny účastníky se těší kolektiv
mateřské školy.
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Zápisy dětí do 1. tříd ZŠ
požadavky (pokyny) budou jednotlivými školami
uvedeny na jejich webových stránkách.
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 mateřskou školu. (viz novela školského
zákona č. 178/2016 Sb. § 34).
Děti s povinnou předškolní docházkou nemusí
dokládat potvrzení o očkování.
Formulář „Žádosti“ (přihlášky) si vytiskněte
od 1. 4. 2022 z webových stránek dané
školy či po předchozí telefonické domluvě
si vyzvedněte v mateřské škole. Od tohoto
data je také v některých MŠ umožněn elektronický předzápis.
Pro další informace telefonicky kontaktujte
ředitelku příslušné mateřské školy.

Mateřská škola Na Výsluní
Školička plná sluníčka
aneb Zveme Vás do školky Na Výsluní
Srdečně vás zveme na prohlídku naší mateřské školy, která se uskuteční dne 11. dubna
od 16.00 do 18.00 hodin. Přijďte se s dětmi
podívat, co jsme pro Vás připravili, přijďte se
zeptat na to, co Vás zajímá a přesvědčit se, že
v naší školce je dětem dobře.
Kolektiv zaměstnanců
MŠ Na Výsluní Ústí nad Orlicí

MŠ Klubíčko zve k návštěvě
Po dvou letech zveme opět s velkou radostí
všechny děti s rodiči na Den otevřených dveří
mateřské školy KLUBÍČKO, který se koná 19. 4.
od 14.30 do 16.30 hod. Těšíme se na vaši
návštěvu. Letos opět využijeme k zápisu dítěte
do naší MŠ elektronický předzápis, sledujte
proto aktuální informace na msuo-klubicko.
cz, kde najdete podrobný návod a všechny
potřebné informace – stáhnutí vyplněné přihlášky a potvrzení od lékaře (do elektronického
předzápisu je nutné se přihlásit, abyste získali
přihlášku k zápisu). Děkujeme za spolupráci.
Těšíme se na osobní setkání a přejeme všem
krásné jarní dny.

Zápisy dětí do jednotlivých ústeckých základních škol pro školní rok 2022/2023 se uskuteční v následujících termínech:
Základní škola Ústí nad Orl., Bratří Čapků 1332
Pátek 29. 4. | 14.00 – 18.00 hodin
Sobota 30. 4. | 8.30 – 11.00 hodin
Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11
Úterý 26. 4. | 14.00 – 17.00 hodin
Středa 27. 4. | 14.00 – 17.00 hodin
Zápis se uskuteční v budově v ul. Na Štěpnici.
Základní škola Ústí nad Orlicí, Třebovská 147
Úterý 26. 4. | 14.00 – 18.00 hodin
Základní škola Ústí nad Orlicí, Školní 75
Čtvrtek 21. 4. | 13.00 – 17.00 hodin
Podrobné informace k zápisu najdete na webových stránkách příslušné školy.

Zápis dětí do 1. třídy ZŠ, ZŠ speciální
a přípravného stupně ZŠ speciální
Zápis se uskuteční ve čtvrtek 28. 4. od 12.00
do 15.00 hodin ve Speciální základní škole,
mateřské škole a praktické škole, Lázeňská
206, Ústí nad Orlicí. Rodiče přinesou k zápisu
rodný list dítěte a doporučení školského poradenského zařízení.

Zápis dětí
do ZUŠ Jaroslava Kociana
Základní umělecká škola Jaroslava Kociana
v Ústí nad Orlicí, Smetanova 1500 vyhlašuje
zápis dětí do následujících oborů:
• Hudební obor, sólový a sborový zpěv
• Taneční obor
• Výtvarný obor
• Literárně-dramatický obor
Děti od 1. třídy ZŠ přijímáme do přípravné
výchovy, starší děti budou zařazeny přímo do
ročníku daného oboru.
V tanečním oboru přijímáme do přípravné
taneční výchovy děti od pěti let.
Přihlášky jsou k dispozici v kanceláři školy,
u vyučujících v ZUŠ a na zusuo.cz. Vyplněné
přihlášky odevzdejte do ZUŠ nejpozději do
20. května 2022. Reagujeme i na pozdější
přihlášky. Přijetí do ZUŠ bude oznámeno
24. června 2022.
Přehled o činnosti školy a více informací naleznete na našich webových stránkách zusuo.cz.
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Základní škola Komenského

Základní škola Kerhartice

Základní škola Bratří Čapků

Neztrácíme čas – muzicírování na
Kometě

Přidejte se k nám!

Pozvánky pro zájemce o studium na naší
škole

Už několikrát jsme informovali o tom, že jsme
připravili pro naše šesťáky překvapení, kdy si
každý sestrojí, vyzdobí a rozezní ukulele, na
které se společně naučíme hrát.
Současní žáci 6. a 7. tříd se už představili na
vánočním koncertu, který byl zveřejněn na
našem školním youtube kanále.
V povinně - volitelném předmětu HV hraje
na kytary v současné době více než šedesát
osmáků a deváťáků a my se těšíme, že se
spolu s pěveckými sbory a ukulelisty představí
na vystoupení, které plánujeme na konec školního roku.
A my se těšíme, že budoucí šesťáci se svými
ukulele rozšíří naši muzikantskou rodinu v příštím školním roce.
Mgr. Dana Špindlerová

„Základkou“ to nekončí a co dál…
Naše škola letos opět testuje žáky osmých tříd.
Diagnostika COMDI pomáhá zjišťovat jejich
profesní zaměření. Získané výsledky konzultujeme se žáky i jejich rodiči a mohou jim posloužit pro snadnější výběr budoucího povolání.
Nezapomínáme ani na naše deváťáky. Se
zájemci (a není jich málo) každý týden konzultujeme a připravujeme je na otázky z češtiny
a matematiky, které by je mohly v přijímačkových testech „zaskočit“.
Mgr. Alena Dostálová

Jsme malotřídní základní škola (1. – 5. ročník)
v okrajové části města Ústí nad Orlicí. Díky specifickému způsoby výuky vnášíme do vyučování
alternativní prvky: nízký počet žáků ve třídě,
individuální přístup, vyučování v heterogenních
skupinách, vedení žáků k větší samostatnosti,
výuka žáků s SVP – inkluzivní vzdělávání. Jsme
školou rodinného typu, ve které se všichni dobře
známe. Nabízíme kvalitní materiální vybavení,
projektové dny, sportovní aktivity v průběhu
celého školního roku, stálý a plně kvalifikovaný pedagogický sbor, ranní i odpolední školní
družinu, zájmové kroužky a mnoho dalšího.
Více na zskerhartice.cz.
Pro děti předškolního věku a pro děti s odkladem povinné školní docházky nabízíme stejně
jako v minulých letech možnost zapsání do přípravné třídy. Pod vedením speciální pedagožky
se zde děti cíleně připravují na vstup do první
třídy, na plnění školních povinností a zároveň
odstraňují diagnostikované obtíže. Vzdělávání
probíhá formou hravých činností, děti se neklasifikují. Výuka je bezplatná a zákonem omezený
počet dětí ve třídě (max.15) dává záruku individuální péče.
Rádi Vás a Vaše děti přivítáme mezi námi!
Zápis do přípravné třídy se uskuteční 12. 5. od
13.00 do 17.00 hodin.
Mgr. Helena Klosová, ředitelka školy

ZUŠ Jaroslava Kociana
Třídní hudební besídka hudebního oboru
pá 1. 4. | 15.30 hodin | koncertní sál
žáci p. uč. Kristýny Chomové – housle
Black Band a Těžká doba
pá 1. 4. | 19.00 hodin
Koncert v Roškotově divadle.
Hudební besídka žáků hudebního oboru
po 4. 4. | 17.00 hodin | koncertní sál
Koncert klavírního oddělení
út 5. 4. | 18.00 hodin | koncertní sál
Hudební besídka žáků hudebního oboru
po 11. 4. | 17.00 hodin | koncertní sál
Krajská přehlídka dětských skupin
scénického tance
út 12. 4. | 9.00 hodin
Roškotovo divadlo

Srdečně Vás zveme na návštěvu naší školy, neboť
jsme pro Vás připravili Den otevřených dveří na
1. stupni. Ve středu 6. dubna 2022 od 13 do
16.30 hodin můžete spolu s námi podniknout
ve školní družině Cestu kolem světa a užít si zajímavý doprovodný program.
Jsme velice rádi, že se letos budeme moci setkat
při zápisu do 1. tříd s našimi budoucími žáky
a jejich rodiči osobně. Těšíme se na nové tváře,
milé úsměvy a radostná setkání.
Martin Falta

Tonda Obal na naší škole
Na začátku února proběhl na naší škole program
Tonda Obal na cestách s pojízdnou výstavou.Této
akce se zúčastnili žáci 1. - 8. ročníků. Zopakovali si
a dozvěděli se nové informace o likvidaci již vytříděného odpadu v moderních spalovnách a prakticky si pak sami zkusili správně třídit odpad do
barevných kontejnerů.
V této době se také konalo školní kolo BiO kategorie D. Všechny žákyně zvládly jednotlivé části
olympiády (teorii, praxi i poznávání přírodnin)
úspěšně. Do okresního kola BiO kat. D, které se
bude konat v dubnu, postoupily Maruška Mikovcová a Tina Dočkalová.
Alena Jirásková

Školní karneval
Po jarních prázdninách jsme připravili s družinou
karneval. Děti měly zajímavé masky, zasoutěžily si
a za svoje zlaťáčky si vybraly pěkné ceny. Malá diskotéka na závěr se líbila, děti si karneval moc užily.
Dagmar Kapounová

Heranova violoncellová soutěž
čt 21. 4.–so 23. 4. | koncertní sál
Děti dětem – koncert
st 27. 4. | 8.30 a 10.00 hodin
koncertní sál
Představení pro školy.
Tančíme pro radost 2022
čt 28. 4. | Roškotovo divadlo
Představení žáků tanečního oboru školy.
Tančíme pro radost 2022
pá 29. 4. | Roškotovo divadlo
Představení žáků tanečního oboru školy.
Tančíme pro radost 2022
pá 29. 4. | 17.00, 18.30 a 20.00 hod.
Roškotovo divadlo
Představení žáků tanečního oboru pro veřejnost.

Black Band a Těžká doba
Swingový orchestr Black Band ZUŠ Jaroslava
Kociana společně s místní rockovou kapelou
Těžká doba Vás zve na společný projekt v rámci
tradičního jarního koncertu.
Tyto dvě ústecké populární kapely si pro Vás
připravily jedinečný program, který v místních
poměrech nemá obdoby. Zaměřily se na známé
rockové skladby v úpravě pro toto nástrojové
obsazení. V jejich podání se můžete se těšit na
aranže skupin Metallica, Jethro Tull, Beatles,
Kansas a jiných.
Přijďte si užít tento jedinečný koncert v pátek
1. dubna v 19 hodin do Roškotova divadla.
Srdečně se na Vás těší Black Band a Těžká
doba.

Děti dětem – koncert
st 13. 4. | 8.30 a 10.00 hodin | koncertní sál
Představení pro školy.
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Předjaří na gymnáziu
Lyžařské kurzy
Protože v minulých letech kurzy omezila epidemie, letos vyjelo do hor více tříd než obvykle.
V lednu druháci a kvinta na Dolní Moravu,
v únoru prváci do Říček a sekunda do Čenkovic,
v březnu sexta a tercie opět do Říček.

Soutěže
Mezinárodní soutěž Fykosí fyziklání měla své
finále v Praze, tým 6. B ve složení Viktor Adámek, Kateřina Krajová, Václav Novotný, Bartoloměj Osoha, Martin Kalista obsadil v kat. C
27. místo. V celostátní literární soutěži Par-

dubické střípky ovládly ve čtvrté kat. stupně
vítězů Dorothea Kocandová, Annabela Šimková
a Tereza Novotná (všechny 5. B), ve druhé kat.
skončila třetí Marie Kaucová, čestné uznání získala Sára Hofrichterová (obě 2. B). Uspořádali
jsme okresní kolo olympiády v němčině, vyhrála
tradičně Elena Musilová, třetí byla Ester Kellerová (obě 7. B). Šachová družstva obsadila ve
dvou kategoriích šesté a sedmé místo v kraji.

Dny pro Ukrajinu
Válka na Ukrajině naplno vypukla před jarními
prázdninami, v březnu jsme proto zareagovali

improvizovaným školním projektem, jehož
cílem bylo vzdát hold občanům Ukrajiny trpícím
současnou situací, ale rovněž se více seznámit s historickým a geopolitickým kontextem
oblasti. Zahájili jsme před budovou školy slavnostním vyvěšením ukrajinské vlajky, všechny
třídy absolvovaly během dalších dnů zeměpisně-dějepisný blok a s třídními učiteli připravovaly další aktivity, nabídli jsme i volitelné činnosti pro zájemce (besedy, přednášky, relaxační
a výtvarné workshopy).
Mgr. Pavel Holásek

Veletrh úspěchů škol s podporou projektu MAP

Dne 17. 2. se v Kulturním centru Česká Třebová
konala konference zaměřená na sdílení zkušeností a dobré praxe škol a zástupců neformálního vzdělávání v ORP Ústí nad Orlicí a Česká
Třebová. Představeny byly výsledky čtyřleté
práce škol a dalších organizací na různých
(mimo)školních aktivitách, a to pod hlavičkou
tzv. Místního akčního plánu vzdělávání (MAP).
Návštěvníci měli možnost zhlédnout projekty
od úprav školních zahrad, přes zkvalitnění
výuky, rozšíření obzorů a náboru žáků ke vzdělávacím oborům SŠ, až po vzdělávací aktivity
pro pedagogy a rodiče. Představila se zde regionální učebnice vytvořená žáky ZŠ, výjezdy pro
děti ohrožené školním neúspěchem či revitalizace zahrad mateřských škol. Z polytechnických aktivit pro žáky základních škol se prezentoval kroužek Naprogramuj si svého robota ze
SŠ technické a dopravní Gustava Habrmana
Č. Třebová a příměstský tábor Prázdninové
setkání s technikou a přírodními vědami na
SŠ uměleckoprůmyslové Ústí n.O. Z odborných
pedagogických kompetencí se na konferenci
představilo testování žáků pro výběr navazujícího studia a povolání metodou COMDI, či realizované workshopy a semináře pro pedagogy.
Nepostradatelnou aktivitou se ukázal být sdílený ICT odborník, který našel uplatnění hlavně
v IT podpoře škol za distanční výuky.
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Celá konference probíhala formou sdílení
a výměny zkušeností a účastníkům byla inspirací pro další školní projekty. Veletrh úspěchů
škol s podporou projektu MAP rozšířil návštěvníkům povědomí o možnostech rozvoje škol
od zkvalitnění prostředí, přes rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků, po zapojení
studentů a žáků nejen do vzdělávacího systému, ale i do komunitního života v jednotlivých obcích, či firmách. Projekt MAP II končí
v dubnu 2022, některé vzniklé aktivity se staly
udržitelnými a mohou být provozovány i bez
finanční podpory ze strany MAS ORLICKO, z.s.

Do projektu MAP II se zapojily všechny školy
z území. Na projekt MAP II naváže projekt MAP
III, za jehož podpory mohou vzniknout nové aktivity směřující do školství.
Veškeré aktivity byly podpořeny díky dotační
podpoře ze strany MAS ORLICKO, z.s. (MasProOrlicko.cz) z Evropského fondu Výzkum,
vývoj vzdělávání. Nositelem projektu je MAS
ORLICKO, z.s. Tento projekt je spolufinancován
Evropskou unií.
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Senior klub Ústí nad Orlicí
Níže uvedené akce se uskuteční pouze v případě, že to situace a rozhodnutí vlády dovolí
a s omezeními podle platných opatření.
Mongolsko – svoboda a volnost
st 6. 4. | 19.00 hodin
Ve spolupráci s Klubcentrem Vás zveme na
přednášku Tomáše Kubeše v Roškotově divadle. Hlásit se můžete ve Sladkovně dne 5. 4. od
10.00 do 12.00 hod. Cena pro člena po předložení průkazky 70,– Kč. Peníze si přineste
přesně. Akci zajišťuje p. Králík.
Členská schůze | čt 7. 4. | 14.15 hodin
Schůze se uskuteční na CSP v bývalém Penzionu. Přihlášky se přijímaly v březnu, vstup na
slosovatelnou vstupenku. Registrace možná již
od 14.00 hodin. Program schůze je ve vývěsní
skříňce a byl odeslán e-mailem.
Litomyšl, oběd na Andrlově chlumu
čt 14. 4. | půldenní zájezd
Zájezd je určen přednostně pro méně pohyblivé členy klubu, kteří si již na celodenní zájezdy
netroufnou. Přihlášky se přijímají do počtu 42
osob. Hlásit se můžete ve Sladkovně dne 5.
a 12. 4. od 10.00 do 12.00 hodin. Člen Senior
klubu hradí manipulační poplatek 30,– Kč.
V Litomyšli se setkáme s našimi přáteli z Bystřice Kladské. Prvá prohlídka v 09.30 hodin,
ukončení prohlídek v 11.15 hodin. V době
čekání na prohlídku, nebo po prohlídce je možno
zhlédnout Farní zahrady. Předpokládaný odjezd
z Litomyšle je v 11.30 hodin, oběd je plánován
na 12 hodin, odjezd z chaty a rozvoz po městě
na 14 hodin nejpozději. V ceně je vstupné s průvodcem, oběd a káva, jinak bez nápojů. Akce se
pořádá v rámci projektu Z minulosti, přes přítomnost do budoucnosti. Zajišťuje p. Ešpandr
a p. Králík. Odjezdy autobusu: Hylváty – brána
f. Zářecký 08.25 hodin, Babyka 08.30 hodin,
Autobusové nádraží 08.35 hodin, Letohradská
08.40 hodin. Penzion 08.45 hodin.
Mimořádná událost – Senior kino
út 19. 4. | 14.30 hodin
Česká komedie rež. Jiřího Havelky. Hlásit se
můžete ve Sladkovně dne 5. a 12. 4. od 10.00 do
12.00 hodin. Cena pro člena po předložení průkazky 40,– Kč. Peníze si doneste přesně. Pouze
vstupenky do přízemí. Akci zajišťuje p. Štěch.

odjezdu, sdělí a přihlášky přijímá p. Štěch na
tel.: 722475129.
Plavání nejen pro členy Senior klubu
pá 22. 4. | 14.00-15.30 hodin
Plavání spojené se cvičením ve vodě a vstupem
do relaxačního centra se uskuteční v ústeckém
KPB. Pro členy vstup na průkazku 60,– Kč,
nečlen 80,– Kč, neobyvatel ÚO 90,– Kč. Přijďte
nejpozději ve 13.50 hod. Peníze si přichystejte
přesně. Stále Vás chodí málo! Akci zajišťuje p.
Rabová.
Návštěva hřbitova s panem J. Havlem III.
st 27. 4. | 13.30 hodin
Sraz účastníků u vstupu na hřbitov u obřadní
síně. Účast zdarma pro všechny. Akci zajišťuje
p. Štěchová.
Věžky u Kroměříže (výstava), hrad Helfštýn
čt 28. 4. | celodenní bonusový zájezd
Ve Věžkách bude volno na prohlídku zahradnické výstavy a oběd, následuje přejezd k hradu
Helfštýn, kde bude prohlídka s průvodcem
a hodinové volno na občerstvení.
Na zpáteční cestě zastávka v motorestu Studená Loučka s možností nakoupit Olomoucké
tvarůžky. Přihlášky se přijímají do počtu 49
osob. Hlásit se můžete ve Sladkovně dne 5.
a 12. 4. od 10.00 do 12.00 hodin. Člen Senior
klubu hradí 300,– Kč, nečlen 450,– Kč, neobyvatel 550,– Kč.
V ceně doprava, 2 x vstupy a průvodce. Předpokládaný návrat do 19.00 hodin. Akci zajišťuje
p. Ešpandrová a p. Ešpandr.
Odjezdy autobusu: Hylváty – brána f. Zářecký
06.35 hodin, Benzina pod Duklou 06.40 hodin,
Babyka 06.45 hodin, Autobusové nádraží
06.50 hodin, Letohradská 06.55 hodin, Penzion 07.00 hodin.
Výběr udržovacího příspěvku
Udržovací příspěvek a přihlášky nových členů
ve výši 200,– Kč se dále vybírají při běžných
službách na Sladkovně od 10.00 - do 12.00
hodin. Každý člen obdrží malý praktický dárek.
Peníze si doneste přesně, také brýle a průkazku
člena SK.

Akce s Městským muzeem
st 20. 4. | 13.00 hodin
Procházka městem s výkladem o historii. Sraz
u muzea ve 13.00 hodin. Člen SK po předložení
průkazky zdarma, ostatní 15,– Kč. Akci zajišťuje
p. Rabová.

Léčebný pobyt seniorů ve Slovenských lázních v hotelu Traventin I – Vyšné Ružbachy
5.–10. 6.
Zlevněná cena 184 EUR bez dopravy. V ceně
je zahrnuta plná penze, 10 procedur a vstup do
bazénu. Doprava je možná individuální autem nebo
společná vlakem z Ústí nad Orlicí do Popradu.
Zájezd zprostředkovává JUDr. Mojmír Králík na
telefonu 722475132. Hlaste se!

RS Pardubice – Letní biatlon
pá 22. 4. | sportovní akce
10 členné družstvo SK se účastní Letního
biatlonu v Pardubicích. Podrobnosti akce, čas

Pobyt na Modrokamenné boudě
v Jánských Lázních
V termínech : 14. 8. až 21. 8. 22, 21. 8. až
28. 8. 22, pobyty s plnou penzí za cenu 3700,–
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Kč za osobu. Zájezd zprostředkovává, informace podá a přihlášky přijímá p. Šamšulová
na telefonu 728442575.
Na květen chceme připravit tyto akce:
• Cestopis – p. Štěchová
• Senior kino – p. Ešpandrová
• Jaro v zahradnictví Šťastný – odpolední
vycházka, p.Rabová, p. Ešpandrová
• Skanzen v Liberku a Pivovar Rychnov nad
Kněžnou – celodenní výlet, p. Štěch,
p. Králík
• Hrad Brandýs nad Orlicí, muzeum a Labyrint Komenského – celodenní výlet,
p. Ešpandr, p. Štěchová
• Bystřice Kladská – oslava svátku Svatý Florian, p. Ešpandr, p. Králík, max. 20 členů.
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 UO
Zájezd do Polska – tržnice Kudowa Zdroj
Kdy: úterý 12. 4. 2022, 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: člen 130 Kč,
nečlen 150 Kč.
Pozvánka na Senior kino
Zveme Vás do Kina Máj na novou českou komedii Výjimečná událost. (Hrají: V. Kopta, I. Chmela,
J. Plesl, J. Boková aj.).
Kdy: úterý 19. 4. 2022 v 14.30 hod. Cena: 40
Kč. Přihlášky a platba 1. a 2. čtvrtek v dubnu
od 10 hod. – 11.30 hod. v Klubu důchodců –
Sladkovně.
Informace na tel. č. 737 378 815
a 731 052 128.
Červnové Sportovní hry na Mítkově
Hry pořádá Okresní organizace svazu tělesně
postižených a budou se konat ve dnech 10. –
12. června v Penzionu Mítkov u Chocně.
Přihlášky do 30. 4. 2022 u p. Stáni Hodrové,
na tel. č. 720 573 054 formou SMS.
Na vaši účast se těší
členové výboru ZO SPCCH
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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.
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
Paličkovaná krajka
1.–30. 4. | výstava
Výstava paličkované krajky místních krajkářek
z Jablonného nad Orlicí pod vedením Šárky
Danišové. Prohlídku výstavy lze sjednat individuálně na tel. 775 112 998 nebo v době přítomnosti zaměstnanců OS ČČK a při akcích
centra. Výstava se koná v budově OS ČČK Ústí
nad Orlicí, Kopeckého 840. Vstup zdarma.
Od muzea k muzeu
12. 4. | Vysoké Mýto
V průběhu roku společně navštívíme 12 muzeí
v našem regionu. Jako třetí je regionální
muzeum Vysoké Mýto včetně expozice čes-

kého karosářství. 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 nad Orlicí. Pro přihlášené účastníky
vstupné do muzea zdarma, doprava 10,– Kč
za osobu.
Pečeme, vaříme | 22. 4. | 9.00 hodin
S paní Jurovou si upečeme ananasové řezy.
Akce se koná v budově OS ČČK Ústí nad Orlicí,
Kopeckého 840. Káva i vstup zdarma.
Šikovné ručičky – Ptáček z vlny
27. 4. | 15.30 hodin
Akce se uskuteční v jídelně Centra sociální péče
města Ústí nad Orlicí (ulice Na Pláni 1434,
budova Penzionu). Vstup je zdarma, hradí se jen
spotřebovaný materiál. Akce se koná ve spolupráci se Speciální základní školou, mateřskou
školou a praktickou školou v Ústí nad Orlicí.
Odpolední vycházka
28. 4. | 14.00 hodin
Vycházka po okolí Ústí nad Orlicí s paní Zdenou Urbanovou. Sraz před budovou OS ČČK,
Kopeckého 840.
Čarodějnické posezení – Let čarodějnic
28. 4. | 16.00 hodin
Přijďte na čarodějnické posezení – občerstvení,
opékání, zábava. (Maska čarodějnice, čarodějníka vítána). Akce se koná na zahradě ČČK (ulice
Kopeckého). V případě nepříznivého počasí
v budově OS ČČK Ústí nad Orlicí.

Již několikrát jsem Vás ve zprávičkách informovala
o skutečnosti, že jsme zapojeni do Českého hnutí
speciálních olympiád, které je oficiálním akreditovaným národním programem Special olympicas. ČHSO organizuje akce speciálních olympiád
v České republice a zajišťuje zapojení ČR do mezinárodních programů. Účast na hrách je umožněna
všem osobám s mentálním postižením, kteří jsou
zapojeni do pravidelné sportovní činnosti ve sportovních klubech, nejsou stanoveny výkonnostní
limity, nikdo není z účasti na hrách předem vyloučen pro nesplnění výkonu. Základním kritériem
výběru pro účast je celoroční aktivita a snažení
jedince. První měsíce tohoto roku věnujeme pilné
přípravě. Pravidelně docházíme do krytého bazénu,
kde zdokonalujeme plavání. Nácvik na bowling
zatím provádíme v kuželkárně v Hylvátech, ale
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Velikonoční výstava
5. 4.–8. 4. 2022
Velikonoční a jarní výrobky dětí ze školských
zařízení v Ústí nad Orlicí a neziskových organizací, výstavní prostory Galerie pod radnicí, Ústí
nad Orlicí (budova radnice).
Otevřeno úterý - čtvrtek od 9.00 do 17.00
hodin, pátek od 9.00 do 15.00 hodin.
Akce se koná za podpory města Ústí nad Orlicí
a Městského muzea v Ústí nad Orlicí.
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

ZDRAVÉ CVIČENÍ
Cvičení na gymnastických míčích. Volná
místa, bližší informace a přihlášení na tel.
775 112 998.
Inzerce

CSP města Ústí nad Orlicí
Zprávičky z týdenního stacionáře

KAVÁRNIČKA – CENTRUM SETKÁVÁNÍ
Každý pátek od 8.00 do 14.00 hodin. Přijďte si
popovídat se svými přáteli do Společenského
centra ČČK, každá 5. káva zdarma.
(V případě uvolnění mimořádných opatření).

pěkné výkony nás již brzy přesunou na bowlingové
dráhy. V těchto dvou sportech plánujeme účast na
Národních turnajích, které budou probíhat v jarních
měsících v Praze. Naši sportovci si zaslouží nejzkušenější trenéry, kteří jsou vyškoleni. Využili jsme
příležitosti, a v lednu tohoto roku čtyři zaměstnankyně stacionáře získaly certifikát ČHSO trenér/ka
bowlingu a tanečního sportu. V květnu letošního
roku oslavíme 30. výročí založení stacionáře.
Mgr. Petra Bečková
vedoucí týdenního stacionáře

Pečovatelská služba
Nezvládnete-li již bydlet ve svém bytě, můžete si
podat žádost do bytu Na Pláni 1343 (bývalý Penzion). V případě zájmu volejte sociální pracovnici
Mgr. Markétu Gmuzdkovou tel.: 736 503 570.
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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. dubna

2. dubna

3. dubna

4. dubna

5. dubna

6. dubna

Hmyzí stezka / do 30. 4.

Městská knihovna

knihovna-uo.cz

Noc s Andersenem

Městská knihovna

knihovna-uo.cz

Poslední večeře / výstava žáků ZUŠ / do 30. 4.

Městská knihovna

knihovna-uo.cz

Život a doba spisovatele K. Čapka / výstava /do 29. 5.

Městské muzeum

muzeum-uo.cz

Dobrodružství cyklistiky / výstava / do 29. 5.

Městské muzeum

muzeum-uo.cz

Paličkované krajky / výstava / do 30. 4.

Český červený kříž

cckuo.cz

15.30 hodin

Třídní hudební besídka / housle

ZUŠ J. Kociana

zusuo.cz

16.00-18.00 hodin

Senzomotorická podložka / workshop

DDM Duha

ddm-usti.cz

19.00 hodin

Black Band a Těžká doba / koncert

Roškotovo divadlo

zusuo.cz

17.00 hodin

Ježek Sonic 2 / film

Kino Máj

klubcentrum.cz

18.30 hodin

Komunál, Morčata na útěku, Ouras / koncert

Kulturní dům

smsticket.cz

19.30 hodin

Morbius / film

Kino Máj

klubcentrum.cz

10.00hodin

Velikonoční liška /pohádka

Malá scéna

msuo.cz

17.00 hodin

Morbius / film

Kino Máj

klubcentrum.cz

19.30 hodin

Ježek Sonic 2 / film

Kino Máj

klubcentrum.cz

10.00 hodin

Bookstart Mini

Městská knihovna

knihovna-uo.cz

16.00 hodin

Bookstart Junior

Městská knihovna

knihovna-uo.cz

17.00 hodin

Hudební besídka

ZUŠ J. Kociana

zusuo.cz

19.30 hodin

Batman / film

Kino Máj

klubcentrum.cz

15.00 hodin

Den otevřených dveří

MŠ Pod Lesem

tel.: 736 503 579

18.00 hodin

Koncert klavírního oddělení

ZUŠ J. Kociana

zusuo.cz

19.30 hodin

Tove / film *

Kino Máj

klubcentrum.cz

9.00-17.00 hodin

Velikonoční řemeslný jarmark

Kulturní dům

klubcentrum.cz

10.00 hodin

Rodinná konstelace / seminář

RC Srdíčko

tel.: 604 313 249

14.30-16.00 hodin

Den otevřených dveří

MŠ Lentilka

mslentilka.cz

19.00 hodin

Mongolsko - svoboda a volnost / cestopis

Roškotovo divadlo

klubcentrum.cz

7. dubna

8. dubna

9. dubna

10. dubna

11. dubna

Farmářské trhy

Mírové náměstí

k-trhy.cz

16.00 hodin

Ptačí štěbetání a první jarní andělé / pro děti do 8 let

Městská knihovna

knihovna-uo.cz

19.00 hodin

Paříž, 13. obvod / film

Malá scéna

msuo.cz

19.30 hodin

Betlémské světlo / film

Kino Máj

klubcentrum.cz

19.30 hodin

Corpulent Provocateur a Miagra / koncert

Malá scéna

msuo.cz

19.30 hodin

Známí neznámí / film

Kino Máj

klubcentrum.cz

9.00-17.00 hodin

Velikonoční řemeslný jarmark

Kulturní dům

klubcentrum.cz

15.00 hodin

Veselé Velikonoce / pohádka

Roškotovo divadlo

klubcentrum.cz

18.30 hodin

Visací zámek, E!E, Upside Down!cz / koncert

Kulturní dům

19.30 hodim

Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství / film

Kino Máj

klubcentrum.cz

15.00 hodin

Karel & Karel / vernisáž/ výstava do 30. 4.

Malá scéna

msuo.cz

16.30 hodin

O nejslavnějším zmrtvýchvstání / pašijové hry

Knapovec, kostel sv. Petra a Pavla

tel.: 603 569 884

16.30 hodin

Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství / film

Kino Máj

klubcentrum.cz

18.00 hodin

O utrpení a smrti Ježíše Krista / divadlo

Knapovec, kostel sv. Petra a Pavla

tel. 603 569 884

19.30 hodin

Stínohra / film

Kino Máj

klubcentrum.cz

16.00-18.00 hodin

Den otevřených dveří

MŠ Na Výsluní

skolkanavysluni.cz

17.00 hodin

Hudební besídka

ZUŠ J. Kociana

zusuo.cz

Polsko - tržnice Kudova Zdroj

SPCCH

tel.: 737 378 815

Velikonoční elektronické přání

Městská knihovna

knihovna-uo.cz

12. dubna
9.00 hodin
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13. dubna

9.00 hodin

Od muzea k muzeu / V. Mýto

Český červený kříž

cckuo.cz

13.30 hodin

Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénic. tance

Roškotovo divadlo

klubcentrum.cz

18.00 hodin

Malé velké cestování / přednáška

Malá scéna

msuo.cz

8.30 a 10.00 hodin

Koncert Děti dětem / pro školy

ZUŠ J. Kociana

zusuo.cz

16.00-18.00 hodin

Alternativní školství / beseda

MC Medvídek

medvidekuo.cz

18.00 hodin

Vykročení ze stínu, Světlo naděje / autorské čtení

Městská knihovna

knihovna-uo.cz

19.30 hodin

Vratká prkna / divadlo

Roškotovo divadlo

klubcentrum.cz

Zámek Litomyšl, Chata Hvězda / výlet

Senior klub

tel.: 722 475 132

8.00 hodin

Ekoncentrum Pardubice / výlet

DDM Duha

ddm-usti.cz

9.00-11.30 hodin

Velikonoční tvoření

DDM Duha

ddm-usti.cz

19.00 hodin

Zrcadla ve tmě / film

Malá scéna

msuo.cz

19.30 hodin

Ztracené iluze / film

Kino Máj

klubcentrum.cz

17.00 hodin

Zlouni / film

Kino Máj

klubcentrum.cz

19.30 hodin

Vyšehrad: Fylm / film *

Kino Máj

klubcentrum.cz

17.00 hodin

Ježek Sonic / film *

Kino Máj

klubcentrum.cz

19.30 hodin

Batman / film

Kino Máj

klubcentrum.cz

14.30 hodin

Mimořádná událost / Senior kino

Kino Máj

klubcentrum.cz

14.30-16.30 hodin

Den otevřených dveří

MŠ Klubíčko

msuo-klubicko.cz

19.00 hodin

Střípky z Ukrajiny / cestopis

Malá scéna

msuo.cz

19.30 hodin

Kino naslepo

Kino Máj

klubcentrum.cz

9.30-16.30 hodin

Funkční mapa dětského chodidla / workshop

MC Medvídek

medvidekuo.cz

13.00 hodin

Procházka městem / akce s Městským muzeem

Senior klub

tel.: 734 188 853

18.00 hodin

Frida, viva la vida / film

Malá scéna

msuo.cz

Farmářské trhy

Mírové náměstí

k-trhy.cz

Heranova violoncellová soutěž / do 23. 4.

ZUŠ J. Kociana

zusuo.cz

16.00-18.00 hodin

Mapa funkčního chodidla (18+) / workshop

MC Medvídek

medvidekuo.cz

17.00 hodin

M. Kolář a L. Stuchlík / vernisáž výstavy

Galerie pod radnicí

muzeum-uo.cz

19.30 hodin

Po čem muži touží / film

Kino Máj

klubcentrum.cz

19.30 hodin

V. Petr, A. Grešlová / koncert v rámci HVS

Hernychova vila

klubcentrum.cz

Letní biatlon / RS Pardubice

Senior klub

tel.: 722 475 129

Jarní běh „O pohár V. Čevony“

DDM Duha

ddm-usti.cz

9.00 hodin

Pečeme, vaříme

Český červený kříž

cckuo.cz

9.30-11.30 hodin

Mapa funkčního chodidla (18+) / workshop

MC Medvídek

medvidekuo.cz

14.00-15.30 hodin

Plavání nejen pro členy SK

Senior klub

tel.: 734 188 853

19.00 hodin

Grönholmova metoda, Orlická Thálie / divadlo

Malá scéna

msuo.cz

19.30 hodin

Vyšehrad: Fylm / film *

Kino Máj

klubcentrum.cz

17.00 hodin

Tajemství staré bambitky 2 / film

Kino Máj

klubcentrum.cz

19.30 hodin

Po čem muži touží ú film

Kino Máj

klubcentrum.cz

16.30 hodin

Spider-Man: Bez domova / film 3D

Kino Máj

klubcentrum.cz

19.30 hodin

Po čem muži touží / film

Kino Máj

klubcentrum.cz

10.00 hodin

Praktické rodičovství / worshop a beseda

RC Srdíčko

tel.: 604 313 249

19.30 hodin

Známí neznámí / film

Kino Máj

klubcenreum.cz

10.00-16.30 hodin

Medvídkův venkovní SWAP

MC Medvídek

medvidekuo.cz

17.00 hodin

Čtení povídek K. Čapka

Městské muzeum

muzeum-uo.cz

8.30 a 10.00 hodin

Koncert Děti dětem / pro školy

ZUŠ J. Kociana

zusuo.cz

10.00 hodin

Měňárna

RC Srdíčko

tel.: 604 313 249

13.30 hodin

Návštěva hřbitova s p. J. Havlem

Senior klub

tel.: 731 601 548

15.30 hodin

Šikovné ručičky / Ptáček z vlny

jídelna CSP, Na Pláni 1343

cckuo.cz

19.00 hodin

Norsko / film

Malá scéna

msuo.cz

Věžky u Kromeříže, Helfštýn / celodenní zájezd

Senior klub

tel.: 734 398 390

Tančíme pro radost 2022

Roškotovo divadlo

zusuo.cz

14. dubna

16. dubna

17. dubna

19. dubna

20. dubna

21. dubna

22. dubna

23. dubna

24. dubna

25. dubna

26. dubna

27. dubna

28. dubna
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14.00 hodin

Jom-ha-šoa

Městská knihovna

knihovna-uo.cz

14.00 hodin

Vycházka po okolí města

Český červený kříž

cckuo.cz

16.00 hodin

Čarodějnické posezení

Český červený kříž

cckuo.cz

16.00-19.00 hodin

Chlebíčková slavnost

Městské muzeum

muzeum-uo.cz

19.00 hodin

Nejhorší člověk na světě / film

Malá scéna

msuo.cz

29. dubna

30. dubna

Tančíme pro radost 2022

Roškotovo divadlo

zusuo.cz

17.00 hodin

Tančíme pro radost / žáci P. Lipenské

Roškotovo divadlo

klubcentrum.cz

18.30 hodin

Tančíme pro radost / žáci Z. Bartošové

Roškotovo divadlo

klubcentrum.cz

19.00 hodin

Skupina Skelet / koncert

Malá scéna

msuo.cz

20.00 hodin

Tančíme pro radost / žáci H. Hýbalové

Roškotovo divadlo

klubcentrum.cz

16.30 hodin

Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství / film

Kino Máj

klubcentrum.cz

19.30 hodin

Morbius / film

Kino Máj

klubcentrum.cz

17. ročník hudebního festivalu Kocianovo Ústí | 2. května – 7. května 2022
Antonio Vivaldi – Čtvero ročních dob
Pavel Šporcl a Barocco Sempre Giovane
2. 5. | 19.30 hodin
kostel Nanebevzetí Panny Marie
Vivaldiho komplet koncertů Čtvero ročních
dob patří k nejznámějším skladbám světa.
Na zahajovacím koncertě Kocianova Ústí
přednese tuto světoznámou kompozici, společně s orchestrem Barocco Sempre Giovane,
patron Kocianovy houslové soutěže a letošní
předseda poroty Pavel Šporcl, který za tuto
nahrávku získal Zlatou desku Supraphonu.
V průběhu večera zazní v jeho podání i Vivaldiho Sonety, které popisují hudební děj této
nádherné skladby.
Vstupné: 390 Kč
Pocta Pavlu Hůlovi – Bennewitzovo kvarteto
3. 5. | 19.30 hodin | Hernychova vila
Tento program byl původně koncipován jako
koncert k 50. výročí založení Kocianova kvarteta. Samo kvarteto již aktivně nehraje, a proto
bylo osloveno, po dohodě s Pavlem Hůlou,
Benewitzovo kvarteto.
Vzhledem k nedávnému úmrtí dlouholetého primária Kocianova kvarteta a předsedy poroty

KHS Pavla Hůly jsme se rozhodli tímto koncertem vzdát hold právě jemu – vynikajícímu
houslistovi a člověku. Benewitzovo kvarteto
si pro tento večer vybralo skladby, které měl
Pavel Hůla rád a často je hrál i na koncertech.
Vstupné: 180 Kč
Komorní filharmonie Pardubice a Kai Gergov
Koncert laureáta 63. ročníku
Kocianovy houslové soutěže
4. 5. | 19.30 hodin | Roškotovo divadlo
Na koncertě zazní následující skladby: Carl
Maria von Weber: Euryanta – Předehra
k opeře, Henryk Wieniawski: Koncert pro housle a orchestr č. 2 d moll op. 22, Robert Schumann: Symfonie č. 1 B dur Jarní op. 38.
Vstupné: 250 Kč
Jitka Zelenková s kapelou
5. 5. | 19.30 hodin | Roškotovo divadlo
Zpěvačka s nezaměnitelnou sametovou barvou hlasu a vytříbeným repertoárem patří mezi
stálice české hudební scény. Svá vystoupení
staví na zásadních a osvědčených hitech s texty
předních českých autorů. V doprovodu kontrabasisty Františka Raby, klavíristy Lva Rybal-

kina, kytaristy Ivana Koreného a perkusionisty
Camila Callera vytváří silnou a zároveň intimní
atmosféru, v níž jako by zpívala pro každého
posluchače zvlášť. Vstupné: 350 Kč
Pocta Ivanu Štrausovi
Barocco Sempre Giovane a sólisté
– žáci Ivana Štrause
6. 5. | 19.30 hodin | Roškotovo divadlo
Výjimečný koncert k letošnímu životnímu
jubileu dlouholetého předsedy poroty KHS,
prof. Ivana Štrause. Za doprovodu komorního
orchestru Barocco Sempre Giovane vystoupí
jako hlavní sólisté bývalí žáci a studenti tohoto
legendárního pedagoga, kteří jsou spjati
s KHS – Leoš Čepický, Roman Patočka, Eva
Zrostlíková a Daniel Matejča. Těšte se na koncert plný krásné hudby, houslového mistrovství
a premiéru skladby Lukáše Sommera pro šestero houslí a komorní orchestr GALA VIOLIN.
Vstupné: 370 Kč
Závěrečný koncert vítězů a laureáta
Kocianovy houslové soutěže 2022
7. 5. | 14.30 hodin | Roškotovo divadlo
Výběr z povinných a volných skladeb 64. ročníku Kocianovy houslové soutěže.
Účinkují: Vítězové a laureát Kocianovy houslové
soutěže 2022
Komorní smyčcový orchestr soutěžících
64. ročníku Kocianovy houslové soutěže.
Pavel Šporcl – housle.
Vstup zdarma
Podrobnější informace:
klubcentrum.cz, info@kocianovo-usti.com
facebook.com/kocianovousti/
instagram.com/kocianovousti/
ustinadorlici.cz
Předprodej vstupenek:
Informační centrum města Ústí nad Orlicí,
Sychrova 16, (budova radnice)
Klubcentrum v Ústí nad Orlicí, klubcentrum.cz
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Centrum pro zdravotně postižené a seniory

II. ročník akce Pomáhám během

Centrum pro zdravotně postižené a seniory
Pardubického kraje, o.p.s., Detašované pracoviště Ústí nad Orlicí nabízí tyto služby:

středím a další. Sociální rehabilitace je určena
zdravotně postiženým od 19 do 64 let a seniorům v nepříznivé sociální situaci.

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 pro-

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.

Zveme vás na druhý ročník akce Pomáhám
během, při kterém můžeme společně přispět
sobě i druhým.
Sobě tím, že běháním v přírodě se udržujeme
ve skvělé kondici, tělesné i duševní. Druhým
tím, že dokážeme svým aktivním přístupem
pomáhat lidem, kteří nás potřebují a běhat už
nemohou. Benefiční akce má několik možností,
jak si to běhání pořádně užít po celý měsíc květen a dokonce už v dubnu.

Návštěvy v nemocnicích
jsou opět možné
Nemocnice Pardubického kraje ruší od čtvrtka
17. března 2022 zákaz návštěv. Ve všech pěti
zdravotnických zařízeních, které provozuje,
tedy i v Orlickoústecké nemocnici, však je stále
třeba dodržovat preventivní protiepidemická
opatření.
„Žádáme pacienty i návštěvy, aby v prostorách
nemocnice nadále používali ochranu dýchacích cest a dbali na důslednou hygienu rukou,“
uvedla ústavní epidemioložka Nemocnice Pardubického kraje Lucie Bareková. Osoby, které
mají příznaky akutních respiračních onemocnění, vyzývá, aby návštěvu u pacienta v nemocnici odložili až po jejich odeznění.
„Důvodem je ochrana hospitalizovaných pacientů i zaměstnanců nemocnice před případnou
infekcí,“ podotkla Lucie Bareková a upozornila,
že návštěvy u covid pozitivních pacientů povoleny nejsou. Ve výjimečných situacích je může
povolit ošetřující lékař.
„S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci je pak možné, že bude docházet i k určitým
drobným lokálním omezením návštěv,“ uzavřela
ústavní epidemioložka Nemocnice Pardubického kraje.

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 kompenzační 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

Vyhledat lékaře je jednodušší
Pardubický kraj spustil interaktivní mapu, která
přehledně ukáže poskytovatele zdravotní péče
na vybraném místě.
Obyvatelům pomůže vyhledat nejbližšího praktického nebo dětského lékaře, nejbližší stomatologické či gynekologické ordinace, ale také
pohotovosti a další ambulantní a zdravotnická
zařízení včetně kontaktů (telefonních čísel,
e-mailových adres, případně webových stránek). Interaktivní mapu najdete na webových
stránkách kraje v sekci zdravotnictví:
mapy.pardubickykraj.cz/app/map/uzis/.
V mapě si občané mohou zaškrtnout, co konkrétně hledají, a mapa jim nabídne již vytříděné
informace.
-DP-
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Celoměsíční květnový běh zahajujeme už
30. 4. 2022 závodem pro děti i dospělé. Bude
to takový malý krosík překrásnou kopečkovitou
krajinkou v okolí Letohradu, dokonce se zajištěním stanovišť pro pitný režim.
Pokud nestihnete úvodní závod, přejeme vám,
ať si běhání užijete kdykoliv ve svém volném
čase, na kterékoliv vyznačené trase po celý
měsíc květen. Registrace a další informace
najdete na pomahambehem.cz.
Svým během a registrací můžete v letošním
ročníku podpořit provoz charitních pečovatelských služeb a osobní asistence. Hlavním
záměrem, snahou a motivací každodenního
života našich služeb je umožňovat klientům:
„Žít důstojně doma s naší péčí a podporou.“
Děkujeme sponzorům, dobrovolníkům, účastníkům a všem, kteří neváhají přispět na dobrou
věc.
Jiřina Matějíčková
vedoucí Charitní pečovatelská služby UO
a Petra Hubálková, PR, tel.: 739 383 598.

Stomatologická
pohotovost
2.–3. 4. | MDDr. Martina Jindrová
Javornického 198, V. Mýto, tel.: 465 485 155
9.–10. 4. | MDDr. Stanislav Knob
Špindlerova 157, ÚO, tel.: 723 036 370
15. 4. | MUDr. Michal Krejčík
Žerotínova 29, Brandýs n.O., tel.: 465 544 192
16.–17. 4. | MDDr. Kateřina Fadrná
Masarykova 1071, ČT, tel.:465 534 834
18. 4. | MUDr. Jarmila Dostálová
Husova 191, V. Mýto, tel.: 465 423 949
23.–24. 4. | MUDr. Blanka Martinková
Pernerova 1573, Choceň, tel.: 465 471 692
30. 4.–1. 5. | MUDr. Sylva Moučková
Dolní 253, Choceň, tel.: 720 699 489
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Pro děti a mládež

Dům dětí a mládeže Duha
Senzomotorická podložka – workshop
1. 4. | 16.00-18.00 hodin
Vytvořte si relaxační podložku dle vlastní fantazie. Akce je určená pro dospělé od 18 do 99
let. Cena je 250 Kč. S sebou: vhodný odpadový
materiál – provázky, kolíčky, korkové zátky,
kamínky apod.
Ekocentrum Pardubice
14. 4. | výlet
Sraz je v 8.00 hodin na hl. nádraží v Ústí n.O.,
návrat 15.37 tamtéž. Výlet je určený pro děti
od 6 do 10 let. Na programu bude návštěva
Ekocentra Paleta a Pohádkové zahrady se
zvířátky. Cena je 500 Kč a zahrnuje dopravu,
oběd, vstupné, pojištění. S sebou si vezměte
svačinu a pití.
Velikonoční tvoření
14. 4. | 9.00-11.30 hodin
Akce je určena pro děti od 8 do 12 let, cena je
300 Kč. S sebou přineste vyfouknutá vajíčka.
Přihlašování na akce je elektronicky na
ddm-usti.cz ikona „Přihlašovadlo“ a je již
aktivní.
Akce pro školy
Okresní kola olympiád
11. 4. | Biologická olympiáda (kat. C)
12. 4. | Matematická olympiáda (pro 6., 7. a 8.
ročníky ZŠ)
22. 4. | Biologická olympiáda (kat. D)
Sportovní soutěže
22. 4. | Jarní běh „O pohár Václava Čevony“

PŘIPRAVUJEME
NA LETNÍ PRÁZDNINY
POBYTOVÉ TÁBORY
Vodácký tábor
4.–9. 7. | Lužnice
Tábor je určen POUZE PRO PLAVCE. Rodiče
s dětmi a mládež vařící si sama (12-17 let).
Cena je 1 700 Kč za osobu a zahrnuje dopravu,
půjčení lodí a vodáckých potřeb, pojištění.
Strava vlastní a co kemp dá. Ubytování ve vlastních stanech (vhodně zkombinujeme posádky).
Informační schůzka se koná 22. 6. v 17.30
hodin v DDM Duha.
Atletický tábor
1.–5. 8. | Hynčice u Starého Města pod
Sněžníkem
Tábor je určený pro členy atletických kroužků
(6-17 let). Cena bude upřesněna. Pobyt s plnou
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penzí (5x denně). Ubytování je v chatě Erlina
Hynčice u Starého města pod Sněžníkem.
Tramtáryje | 15-19. 8. | Horní Jelení
Tábor je určen pro děti od 7 do 14 let. Na
programu bude výlet do IQ Parku Pardubice,
stezka odvahy, táborák, diskotéka, střílení ze
vzduchovek, hry v lese, koupání, míčové hry,
vyrábění a tvoření. Cena 3 500 Kč zahrnuje ubytování, stravování, dopravu, vstupné, pojištění.
Strava je 4x denně (2x teplé jídlo). Ubytování
v chatkách.
Lezecké soustředění | 14.–20. 8. | Rabštejn
Tábor je určen pro členy lezeckých kroužků
(7-17 let). Cena 4 290 Kč zahrnuje ubytování,
stravování, dopravu, pojištění. Strava je 3x
denně (2x teplé jídlo). Ubytování ve vlastních
stanech.

Pestré prázdniny II.
8.–12. 8. | pro děti 6-10 let
Program: minigolf, bowling, PINGUin park,
Letohrad Skipi, Brandýs nad Orlicí – Labyrint
a koupání, v pátek výlet pro celou rodinu – Dolní
Morava – Stezka v oblacích a Mamutíkův vodní
svět. Cena 1 600 Kč zahrnuje vstupné, jízdné,
pojištění, oběd v pondělí. Způsob dopravy: vlak,
autobus.
Počítačový tábor II.
15.–19. 8. | pro děti od 8 let
Program: základy programování a 3D modelování, lego WeDo 2.0 a MindStorms EV3. WeDo
2.0, Minecraft 10 edition a code connection
for Minecraft, pro pokročilejší vývojové prostředí studio.code.org, AGK – App Game Kit.
Visual Basic. Windows, Android, iOS a na webu
HTML5. 2D, 3D i VR aplikace, venku Fresbee
a RC auta. Cena 1600 Kč.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Pestré prázdniny
11.–15. 7. | pro děti 6-10 let
Program: koupaliště Litomyšl, výlet do Ekocentra Paleta Pardubice, na kolech do Pravěké osady Křivolík, Pevnost poznání Olomouc,
hřebčín Karlen v Dlouhé Třebové. Cena 1600
Kč zahrnuje vstupné, jízdné, pojištění. Způsob
dopravy: vlak, autobus, kolo.
Keramický tábor
11.–15. 7. | pro děti od 10 let
Program: výroba keramických hodin, vázy,
obrazu se sklem, mozaiky, možnost točení na
kruhu a další, tvořivá dílna v Muzeu Svitavy.
Cena 1100 Kč zahrnuje veškerý materiál, výpal
výrobků, vstupné, jízdné, pojištění.
Adrenalinové prázdniny
18.–22. 7. | pro děti 12-15 let
Program: sjezd na kárách Přívrat, laser game
Pardubice, koupaliště Letohrad, lanové centrum Olomouc, motokáry Vysoké Mýto. Cena
1 900 Kč zahrnuje vstupné, jízdné, pojištění,
oběd ve čtvrtek. Způsob dopravy: pondělí
a středa na kole, ostatní dny vlak.
Počítačový tábor I.
25.–29. 7. | pro děti od 8 let
Program: základy programování a 3D modelování, lego WeDo 2.0 a MindStorms EV3. WeDo
2.0, Minecraft 10 edition a code connection
for Minecraft, pro pokročilejší vývojové prostředí studio.code.org, AGK – App Game Kit.
Visual Basic. Windows, Android, iOS a na webu
HTML5. 2D, 3D i VR aplikace, venku Fresbee
a RC auta. Cena 1600 Kč.

Přihlašování na tábory je elektronicky na ddm-usti.cz ikona „Přihlašovadlo“ a bude zahájeno
1. 4. 2022.

Fajn Tábory 2022
Tábory s dlouholetou tradicí!
Termíny nejen po celé léto! Společná doprava
z mnoha měst ČR. Výrazné slevy za včasné přihlášky! Cena od 3 300 Kč.
Na výběr z více než 15 táborových zaměření:
Parkour camp, Scooter camp, Skate camp,
Airsoft camp, Taneční tábor, Tábor s mazlíčky,
Jezdecký tábor, Výtvarný tábor, Hudební tábor,
Filmový tábor, Rybářský tábor, Tábor deskových
her, Klasický tábor, Tábor pro nejmenší, Tábor
pro budoucí instruktory, Příměstský tábor, Podzimní tábor.
Neváhejte a rezervujte si své místo co nejdříve
na fajntabory.cz
Naleznete nás také na:
Facebook, Instagram, TikTok, YouTube

Inzerce

Vladimír Lněnička

AUTODOPRAVA
Autodoprava po celé ČR do 2,5 tun

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

Mateřské centrum Medvídek

Rodinné centrum Srdíčko

V pátek 15. 4. a v pondělí 18. 4. bude MC
Medvídek a DK Fialka zavřeno. V pátek
22. 4. bude uzavřená odpolední herna.

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).

Šátkování, těhotenství, porod, šestinedělí…
1. 4. | 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
4., 11. a 25. 4. | 9.00 hodin
Jóga pro děti | 4., 11. a 25. 4. | 16.05-16.50
Cvičení pro děti od cca 2 let. S sebou karimatku,
volný oděv a pití, plyšovou hračku. Vstupné
50Kč za lekci. Hlaste se prosím předem na tel.
č. 739 424 883.
Jóga pro dospělé | 4., 11. a 25. 4. | 17.00 hodin
S sebou karimatku, volný oděv a pití. Vstupné
60Kč za lekci. Nováčci v případě zájmu volejte
na tel. č. 739 424 883.
Kavárnička s Věrou | 5. 4. | 9.00 hodin
Hýbánky pro maminky s dětmi
8., 15., 29. 4. + út 19. 4. | 10.00-12.00
Hýbat se budeme soustavně cca 30 minut, kdy
si děti užijí legraci a maminky si pořádně zacvičí.
Cvičení začíná 10.30 hod. Po zbytek času je
pro děti k dispozici naše herna s bazénkem
a maminky se mohou dál protahovat. Vstupné
40Kč. Info a přihlášení na marketa.mcmedvidek@gmail.com.
Domškoláci sobě | 6. a 27. 4. | 10.00-12.00
Rády přivítáme všechny, kteří máte doma
domškoláka nebo o alternativním vzdělávání přemýšlíte. Společně pak můžeme tvořit
naše setkávání. Info a přihlášení na marketa.
mcmedvidek@gmail.com.
Povídání o alternativních školách s Kateřinou Bryanovou | 13. 4. | 16.00-18.00 hodin
Zveme vás na besedu o možnostech alternativního školství. Info a přihlášení na marketa.
mcmedvidek@gmail.com.
Funkční mapa dětského chodidla
20. 4. | 9.30-11.30, 14.30-16.30 hodin
Pokud vás zajímá, čeho byste se měli při
nákupu obuvi pro děti vyvarovat a čeho se
opravdu držet, bude tento workshop právě pro
Vás. Uděláte si otisk chodidel na podografu (lze
technicky provést u dětí od 3 let) a dostanete
podrobnou analýzu.
Své místo si rezervujte na adapt@adelakiss.cz
nebo na tel.: 732 519 929.
Převodem si zaplatíte zálohu ve výši 600 Kč pro
rezervaci místa. Počet je omezen na 6 rodin, aby
byl výsledek co možná nejvíce individuální.
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Cena workshopu je 1 200 Kč / max 3 hod.
(+ 200,– za další dítě, věk dětí není omezen).
Mapa funkčního chodidla (18+) – workshop
21. 4. | 16.00-18.00 hodin
22. 4. | 9.30-11.30 hodin
Máte problémy s chodidly? Myslíte si, že máte
plochou nohu? Otisk chodidel na speciálním
zařízení (podograf) s následnou analýzou; diagnostika Vašich stávajících problémů s chodidly; individuální poradenství s návrhem řešení
problémů. Naučíte se TOE-YOGU; zrelaxujete
chodidla a celé tělo. Své místo si rezervujte na
adapt@adelakiss.cz, převodem si zaplatíte
zálohu ve výši 600Kč pro rezervaci místa. (V případě zrušení z vaší strany je záloha nevratná).
Cena workshopu je 1 250 Kč.
Medvídkův venkovní SWAP
26. 4. | 10.00-16.30 hodin
Přineste, co už doma nepotřebujete. Podmínkou je, že věc musí být v dobrém stavu, jak bych
ji sám chtěl dostat. Venku pro Vás budou připravené stoly, na které můžete nabízet věci na
výměnu. Přijďte „nakoupit“ bez peněz a sdílet
s ostatními maminkami. Pro Vaše děti bude
od 9 do 12 a od 14 do 16.30 hodin připravená
herna. Návštěva herny 30Kč za dospělého. Více
informací na mailu marketa.mcmedvidek@
gmail.com.
Pokud není uvedeno jinak, vstupné do herny je
30 Kč za dospělou osobu.
Každý pracovní den Vám po předchozí domluvě
rády pohlídáme děti v Dětském klubu Fialka.
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

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, říkánky
pá | 8.30 – 12.30 hodin
Výroba mýdel | st 13. a 20. 4. | 10.00 hodin
Zkuste si s námi odlít vlastní mýdlo. Cena dle
spotřeby materiálu.
Klub deskových her – každý pátek
Odpolední program se uskuteční po předchozí
domluvě v Zambaru, přízemí, vchod ze dvora.
Kontakt: Bc. Dan Dostrašil, tel.: 603 913 885.
Rodinné konstelace
st 6. 4. | 10.00 hod. | Zambar
Seminář, lektor Mgr. Evald Rucký. Jak správně
přistupovat k prvorozenému, prostřednímu,
benjamínkovi či jedináčkovi?
Kurz výchovy dětí
ne 10.4 a ne 24. 4. | 16.00 hod. | sál, 1. patro
Závěrečná setkání kurzu. Lektoři Bc. Daniel
Dostrašil, Mgr. Marcela Dostrašilová, Ing.
Tomáš Pinkas, Eliška Pinkasová, DiS. Na motivy
kurzu Nickyho a Sily Leeových z Anglie, pro
rodiče dětí od 0 -10 let - celkem 5 setkání po
14. dnech s kávou a něčím malým k zakousnutí,
hlídání dětí po domluvě.
Přihlášky na e-mail rcsrdicko@jbuo.cz, dotazy
na tel.: 603 976 036 nebo 603 913 885. Dotovaná cena celého kurzu (v ceně malé občerstvení a materiály) je 500 Kč na Účastníka
(vhodná je účast celého rodičovského páru) plus
případně příspěvek na hlídání dětí 40 Kč/ dítě.
manzelskevecery.cz/content/view/vychovadeti

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

Praktické rodičovství | po 25. 4. | 10.00
Workshop a beseda pro rodiče – Nůž do dětské ruky (ne)patří. Lektor Eliška Pinkasová, Dis.
Pojďme si posdílet zkušenosti, kdy a jak bezpečně zapojit dítě do práce s ostrými nástroji.
Měňárna | st 27. 4. | 10.00 hod. | sál, 1. patro
Konec nakupování, pojďte měnit. Výměna
nejen dětského oblečení, přineste nepotřebné
a odneste 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
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Kultura

Klubcentrum v Ústí nad Orlicí
Program Kina Máj
Ježek Sonic 2 | 2. 4. | 17.00 hodin
Komedie, dabing, vstupné 130 Kč
Morbius | 2. 4. | 19.30 hodin
Akční, titulky, vstupné 130 Kč
Morbius | 3. 4. | 17.00 hodin
Akční, dabing, vstupné 130 Kč
Ježek Sonic 2 | 3. 4. | 19.30 hodin
Komedie, dabing, vstupné 130 Kč
Batman | 4. 4. | 19.30 hodin
Akční, dabing, vstupné 130 Kč
*Tove | 5. 4. | 19.30 hodin
Drama, titulky, vstupné 110 Kč
Betlémské světlo | 7. 4. | 19.30 hodin
Komedie ČR, vstupné 130 Kč
Známí neznámí | 8. 4. | 19.30 hodin
Komedie ČR, vstupné 140 Kč
Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství
9. 4. | 19.30 hodin
Fantasy, titulky, vstupné 130 Kč
Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství
10. 4. | 16.30 hodin
Fantasy, dabing, vstupné 130 Kč
Stínohra | 10. 4. | 19.30 hodin
Krimi ČR, vstupné 130 Kč
Ztracené iluze | 14. 4. | 19.30 hodin
Drama, titulky, vstupné 110 Kč
Zlouni
16. 4. | 17.00 hodin
Animovaný, dabing, vstupné 130 Kč
*Vyšehrad: Fylm
16. 4. | 19.30 hodin
Komedie ČR, vstupné 140 Kč
Ježek Sonic 2
17. 4. | 17.00 hodin
Komedie, dabing, vstupné 130 Kč

Kino naslepo
19. 4. | 19.30 hodin
Dobrovolné odchodné
Po čem muži touží 2
21. 4. | 19.30 hodin
Komedie ČR, vstupné 140 Kč
*Vyšehrad: Fylm
22. 4. | 19.30 hodin
Komedie ČR, vstupné 140 Kč
Tajemství staré bambitky 2
23. 4. | 17.00 hodin
Pohádka ČR, vstupné 100 Kč
Po čem muži touží 2
23. 4. | 19.30 hodin
Komedie ČR, vstupné 140 Kč
Spider-Man: Bez domova
3D
24. 4. | 16.30 hodin
Dobrodružný, dabing, vstupné 130 Kč
Po čem muži touží 2
24. 4. | 19.30 hodin
Komedie ČR, vstupné 140 Kč
Známí neznámí
25. 4. | 19.30 hodin
Komedie ČR, vstupné 140 Kč
Fantastická zvířata:
Brumbálova tajemství
30. 4. | 16.30 hodin
Fantasy, dabing, vstupné 130 Kč
Morbius
30. 4. | 19.30 hodin
Akční, titulky, vstupné 130 Kč

Vratká prkna
13. 4. | 19.30 hod. | Roškotovo divadlo
Divadelní představení Studia Ypsilon Praha.
Divadelní předplatné, zbývající vstupenky
v předprodeji a hodinu před začátkem představení v pokladně divadla. Vstupné 400 Kč.
Heranova violoncellová soutěž
21.–23. 4. | ZUŠ Jaroslava Kociana
Václav Petr (violoncello)
Alena Grešlová (klavír)
21. 4. | 19.30 hod. | Hernychova vila
Koncert v rámci 27. ročníku Heranovy violoncellové soutěže. Vstupné 150 Kč.
Tančíme pro radost
29. 4. | Roškotovo divadlo
Představení tanečního oboru ZUŠ Jaroslava
Kociana.
17.00 hodin | tančí žáci Pavlíny Lipenské
18.30 hodin | tančí žáci Zlatuše Bartošové
20.00 hodin | tančí žáci Hany Hýbalové
Vstupné 100 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

* přístupné od 15 let

Programová nabídka Klubcentra
Velikonoční řemeslný jarmark
6. 4. | 9.00-17.00 hod. | Kulturní dům

Batman | 17. 4. | 19.30 hodin
Akční, titulky, vstupné 130 Kč

Mongolsko - svoboda a volnost
6. 4. | 19.00 hod. | Roškotovo divadlo
Cestovatelská přednáška Tomáše Kubeše.
Vstupné 90 Kč.

Mimořádná událost – Senior kino
19. 4. | 14.30 hodin
Komedie ČR, vstupné 60 Kč

Veselé Velikonoce
9. 4. | 15.00 hod. | Roškotovo divadlo
Pohádka pro děti. Vstupné 90 Kč.
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Krajská postupová přehlídka
dětských skupin scénického tance
12. 4. | 13.30 hod. | Roškotovo divadlo
Vstupné 50 Kč.

Soubor C-Dance slaví
Mezinárodní den tance!
Opět bude 29. 4. Mezinárodní den tance a my
ho chceme oslavit. Celý duben budeme pořádat
veřejné taneční tréninky. Máte tak jedinečnou
možnost vyzkoušet si cvičení s námi. Budou
se konat každý dubnový pátek od 18.45 hod.
v Základní umělecké škole Jaroslava Kociana
v Ústí nad Orlicí. Tak neváhejte, rádi přivítáme
každého, kdo si přijde zacvičit! Detailnější informace naleznete na našem Instagramu a Facebooku.
Váš soubor C-Dance
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Kultura

Taneční kurzy Klubcentra
Taneční kurz pro mládež
Kurz tance pod vedením Zdeňka Hejzlara
a partnerky bude probíhat od září do prosince 2022 v Kulturním domě v Ústí nad
Orlicí. Celkem proběhne 10 lekcí (vždy v neděli
14.00 – 17.00 hod.), prodloužená a věneček.
Kurzovné činí 1.600,– Kč. Přihlášku je možno
vyzvednout v kanceláři Klubcentra v Ústí nad
Orlicí, Lochmanova 1400, v Informačním centru MěÚ nebo si ji stáhnout na stránkách klubcentrum.cz. Vyplněné přihlášky se od 4. dubna
přijímají v kanceláři Klubcentra. Kurzovné se
platí hotově při podání přihlášky.

Městská knihovna
Vyplněné přihlášky se od 4. dubna 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.
Více informací o tanečních kurzech: KLUBCENTRUM, Lochmanova 1400, 562 01 Ústí nad
Orlicí, tel.: 734 369 413, e-mail: starkova@
klubcentrum.cz

Velikonoční řemeslný jarmark

Taneční kurz pro dospělé - začátečníci
Kurz tance pod vedením Zdeňka Hejzlara
a partnerky 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

Klubcentrum v Ústí nad Orlicí vás srdečně zve
do Kulturního domu v Ústí nad Orlicí, kde se ve
středu 9. dubna bude od 9.00 do 17.00 hodin
konat Velikonoční řemeslný jarmark.
Na co se můžete těšit:
• Více jak 30 prodejních stánků
• Široká nabídka velikonočních dekorací
• Keramika, šperky, obrázky, kosmetika,
batikované oblečení, malovaná vajíčka,
dřevěné dekorace, kabelky, formičky
• Sýry, koření, sušené ovoce, perníčky, cukrovinky
Přijďte se jarně naladit, načerpat inspiraci
a třeba i koupit velikonoční dárek pro své blízké
nebo jen tak sobě pro radost.

Přestože se zima nechce vzdát své vlády, první
projevy jarní síly se derou na svět a zrovna tak
nás jarní sluníčko láká k toulkám probouzející se
přírodou. V okolí města Ústí nad Orlicí najdete
hned několik míst, kde poznat, že jaro je tu.

Noc s Andersenem | 1. 4. | čtení, povídání
Přihlášky na dětském oddělení, tel.: 737 327 432.
Bookstart Mini | 4. 4. | 10.00 hodin
Youtube, televize, chytré telefony a děti.
Bookstart Junior | 4. 4. | 16.00 hodin
Youtube, televize, chytré telefony a děti.
Na obě akce je nutné se přihlásit ve FB skupině
nebo na mail iveta.sedova@knihovna-uo.cz
Ptačí štěbetání a první jarní andělé
7. 4. | 16.00 hodin
Čtení a tvoření pro děti do 8 let. Prosíme o příspěvek 10 Kč na nákup materiálu.
Velikonoční elektronická přání
12. 4. | 9.00 hodin
Počítačová Canva lekce. Přihlášky na miloslava.netusilova@knihovna-uo.cz, vlastní
notebook výhodou, kapacita je omezena.
Vykročení ze stínu a Světlo naděje
13. 4. | 18.00 hodin
Autorské čtení Martina Vídenského a Kateřiny
Hájkové, cyklus Akademie volného času.
Jom – ha – šoa | 28. 4. | 14.00 hodin
Veřejné čtení jmen obětí holocaustu.

Kam na procházku?
Jaro je tu

Hmyzí stezka | 1.–30. 4. | dobrodružné
Nová dobrodružně-naučná stezka pro malé
i velké kolem knihovny a v knihovně. Bližší
informace na dětském oddělení.

města. Pozorovat probouzení přírody můžete
na terase zdejší restaurace u dobré kávy nebo
jídla.
Jarní výlet městem můžete doplnit procházkou
parkem u kostela, návštěvou zajímavých výstav
v městském muzeu nebo Galerii pod radnicí.

Poslední večeře | do 30. 4. | výstava
Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ J.
Kociana.
UPOZORNĚNÍ: 14. 4. Velikonoční prázdniny dětské oddělení otevřeno od 9 do 14 hod.
Mgr. Zdeňka Honzátková

Omamná vůně jarních bledulí vás zavede do
údolí Sejfů. Zdejší naučná stezka má deset
zastavení a čtvrtým z nich je stanoviště Bledule jarní. Je to místo s nekonečným kobercem
květů těchto prvních poslů jara. Budete nejen
omámeni vůní, ale také ohromeni množstvím
těchto něžných žlutobílých kytiček. Místo je
dostupné hlavně pro pěší, jelikož se musí překonat několikrát koryto potoka v lesním terénu.
Kromě bledule jarní se zde vyskytuje lýkovec
jedovatý nebo áron plamatý. Z živočišné říše
je zde zaznamenán výskyt mloka skvrnitého
či kuňky obecné.
Krásy jarní přírody nepřehlédnete ani na cyklostezce kolem řeky Tichá Orlice. Zurčící jarní
voda v řece a svěží jarní zeleň přírody vás doprovodí do areálu aktivní turistiky Cakle nebo až
do nedalekého Letohradu. O tom, že se jaro
už pevně ujalo vlády, vás přesvědčí také rozkvétající zahrada u Hernychovy vily v centru
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Městské muzeum
Vzpomínky na vilu
Hledáme pamětníky, kteří by se chtěli podělit
o své vzpomínky a zážitky z prostředí Hernychovy vily od 40. let 20. stol. po působení ZUŠ.
Své paměti můžete sepsat a přinést do muzea
na pokladnu, popřípadě poslat emailem nebo
po předchozí domluvě nás můžete navštívit
k zaznamenání vašeho vyprávění. Email: skalicky@muzeum-uo.cz nebo bilek_fadrna@
muzeum-uo.cz.
Život a doba spisovatele Karla Čapka
do 29. 5. | výstava
Osobnost Karla Čapka v mnoha rovinách.
Výstava bude doplněna předměty, kterých se
sám dotýkal.
Dobrodružství cyklistiky
31. 3.–29. 5. | výstava
Historie vysokých jízdních kol v českých zemích.
A jakou vazbu má tzv. „kohoutovka“ na naše
město?
Velikonoce na zámku
10. 4. | výstava
Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek
čp. 2. Na velkolepé oslavě jarních svátků se
podílí Městské muzeum Ústí nad Orlicí představením historického včelařství.

Čtení povídek Karla Čapka
26. 4. | 17.00 hodin
Soubor Vicena čte povídky proložené písničkami Jaroslava Ježka a Leopolda Korbaře
v podání Alou Vivat.

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

Chlebíčková slavnost
aneb Prvorepublikové muzejní lahůdkářství
28. 4. | 16.00-19.00 hodin
Stopa ústeckoorlického rodáka lahůdkáře Jana
Paukerta ve světové gastronomii.

GALERIE POD RADNICÍ

Poznej řemeslo – Objev umění
20. 4. | téma: Metlář
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.
Již nyní se můžou děti hlásit na příměstský
tábor pořádaný muzeem.
Honba za ztraceným obrazem
18. -22. 7. 2022
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!!!

Tradiční velikonoční výstava
Českého červeného kříže
4. dubna – 8. dubna
Otevřeno úterý - čtvrtek od 9.00 do 17.00
hodin, pátek od 9.00 do 15.00 hodin.
Martin Kolář a Lukáš Stuchlík
21. dubna – 29. května
Mladý ústecký výtvarník studující na AVU, který
spojí své síly se svým učitelem z UMPRUM
a představí svoji tvorbu. Vernisáž výstavy se
uskuteční 21. 4. v 17.00 hodin.
Objev umění – Poznej řemeslo
6. 4. | Téma: Není květina jako květina,
jarní tvoření
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.

Zuška vystavuje práce žáků v knihovně

Pašijové hry v Knapovci

V Městské knihovně vystavují svou tvorbu žáci
výtvarného oboru Základní umělecké školy
Jaroslava Kociana. Výstava nazvaná Poslední
večeře je průřezem toho nejzdařilejšího z letošního i loňského školního roku. Výstava mimo
jiné představuje kresby z plenéru. Tentokrát

Pašijové hry O nejslavnějším
zmrtvýchvstání v Knapovci

byla námětem městská zákoutí, známé budovy
a sochy. Ve spolupráci s městem vznikl z těchto
prací následně městský kalendář pro rok 2022.
Výstavu můžete navštívit v běžné provozní
době Městské knihovny do 30. dubna.
-LP-

Na Květnou neděli 10. dubna 2022 zveme do
Knapovce na pašijové hry se zpěvy O nejslavnějším zmrtvýchvstání.
V 16.30 hodin bude v kostele sv. Petra a Pavla
mše svatá a v 18.00 hodin začne divadelní
představení o utrpení a smrti Ježíše Krista.
Lidové pašijové hry byly inspirací pro divadelníky ze Semilska. Jejich pojetí pašijí přijedou
v divadelní hře Tomáše Vůjtka O nejslavnějším
zmrtvýchvstání zahrát ochotní dobrovolníci
z Malé Skály, Železného Brodu, Semil a turnovský underground. Režie Zdeněk Lindner,
dramaturgie a produkce Ivana Vondra Skokanová, hudba Michaela Pálka Plachká.
Po představení zveme všechny domácí
a návštěvníky na velikonoční jidáše a občerstvení před kostelem. Za příznivého počasí budou
u kostela rozmístěny lavičky a roztopena venkovní kamna. Akce je součástí projektu Knapovecký rok podpořeného městem Ústí nad Orlicí.
Jana Staňková, Knapovec 122
P. Vladislav Brokeš, děkan
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Malá scéna
Karel & Karel
10.–30. 4. | výstava
Film, fotografie, malba. Vachek režie, Slach
kamera. Vernisáž výstavy 10. dubna v 15 hod.
Velikonoční liška | 3. 4. | 10.00 hodin
Víte, že jsou místa, kde velikonoční vajíčka
nenosí zajíček, ale liška nebo skřivánek? A jak to
vlastně vzniklo? To se dozvíte v naší pohádce.
Divadlo Krab Praha. Vstupné 70 Kč, 50 Kč děti
do 10 let.
Paříž, 13. obvod | 7. 4. | 19.00 hodin
Tři mladé ženy a jeden muž. Jejich životy se
na chvíli protnou ve čtvrti Les Olympiades,
v pařížském 13. obvodě. Dynamicky natočený černobílý snímek Jacquese Audiarda
citlivě a s porozuměním sleduje krátké období
v životě současných třicátníků. Francie, 2021,
Vstupné 90 Kč, 70 Kč členové FK.
Corpulent Provocateur a Miagra
8. 4. | 19.30 hodin
Corpulent Provocateur je alt-rockové trio hrající syrový a výbušný grunge, opepřený rychlými
plamenými funkovými rytmy s psychedelickými
prvky, který je zároveň místy stejně tak silně emocionálně temný, jako melodický a barevný. Miagra
je česká alternativní kapela. Vstupné 100 Kč.
Malé velké cestování | 12. 4. |18.00 hodin
Cyklus Pel mel aneb Cesty umění v časech
a místech.
Pokračujeme dalším dílem našeho cestování
po vlastech českých. Přednášející Mgr. et Mgr.

Muzejní střípky
Výročí jednoho muzejního exponátu
Letos tomu bude již deset let, kdy Městské
muzeum v Ústí nad Orlicí představilo veřejnosti
restaurovaný hodinový stroj – Planičkův interiérový orloj. Zároveň uplyne 150 let od narození
jeho tvůrce Františka Planičky, krejčího a hodinářského samouka, jehož životní osud lze označit
jako bizarní příběh jednoho podivína.
V jeho životě nastal zlom v roce 1908, kdy zavraždil svoji manželku. Následný desetiletý pobyt za
mřížemi však dokázal plně využít. Volné chvíle
strávil studiem odborných knih a vytvářením
náčrtů, aby pak sestavil za pomoci jednoduchých
nástrojů (nůž a lžíce) a zbytkových materiálů hodinový strojek, který nazýval „učňovský orloj“. Ten
se bohužel nedochoval, ale návštěvník ústeckého muzea může obdivovat „tovaryšské dílo“,
které Planička sestrojil po propuštění z vězení
doslova na koleně. S tímto výtvorem objížděl
města v republice. Nevíme, za jakých okolností
se Planičkův orloj dostal do Ústí nad Orlicí. Těch
zajímavostí kolem orloje a jeho tvůrce je ale více…
-MM-
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Jitka Kuběnková. Vstupné 60 Kč, důchodci 50
Kč, studenti 40 Kč.
Zrcadla ve tmě | 14. 4. | 19.00 hodin
Tanečnice Marie a její přítel František se snaží
zachránit svůj vztah pomocí odpovědí na 36
otázek, díky kterým se podle vědců zamilujete do kohokoliv. ČR, 2021, režie Šimon Holý.
Vstupné 90 Kč, členové FK 70 Kč.
Střípky z Ukrajiny | 19. 4. | 19.00 hodin
Jaká byla Ukrajina v roce 2013? Navštívíme
Lvov, Kyjev, místo jaderné havárie v Černobylu,
Bachčisaraj, Jaltu, Sevastopol, Oděssu, Zakarpatskou Ukrajinu a spoustu dalších míst. Retro
přednáška J. Kalouse z cesty, kterou podnikl
téměř před deseti lety. Celý výtěžek ze vstupného bude věnován na konto Červeného kříže
na pomoc Ukrajině. Vstupné 100 Kč.
Frida – viva la vida (Cyklus Film a umění)
20. 4. | 18.00 hodin
Frida Kahlo je dnes považovaná za ikonu nezávislosti a ženství. Její život ale provázela neskutečná bolest, která se promítla právě do jejích
obrazů. Film přibližuje Fridu Kahlo na jedné
straně jako ženu zmítanou agónií i láskou, na
druhé jako malířku osvobozenou od svých tělesných trýzní a hendikepů. Itálie, 2019, režie Giovanni Troilo. Vstupné 90 Kč, 70 Kč členové FK.
Grönholmova metoda (Orlická Thálie)
22. 4. | 19.00 hodin
Napínavé drama současného španělského dramatika z roku 2004 ukazuje v komorním pro-

středí, kam až jsou lidé schopni zajít v touze
získat výtečně placené místo, jak jsou ochotni
s sebou nechat manipulovat s vidinou úspěchu a současně jak příležitost mít moc, vede
až k hlubokému opovrhování člověkem jako
svébytnou osobností. Divadelní spolek Jiří
Poděbrady. Vstupné 120 Kč.
Norsko | 27. 4. | 19.00 hodin
Jak to dopadne, když bez plánů koupíte
základní kempingové vybavení a typicky kempingovým vozem, Fiatem 500, vyrazíte na nejsevernější výběžek pevninské Evropy, norský
Nordkapp?
Přednáška cestovatele a fotografa přírody
Lukáše Zemana. Vstupné 80 Kč.
Nejhorší člověk na světě
28. 4. | 19.00 hodin
Film na pomezí dramatu a komedie vypráví
vtipně, pravdivě a s citem o vztazích a životě
v době, kdy můžeme mít téměř nekonečné
možnosti, a přesto si připadat jako nejhorší
člověk na světě. Norsko, 2021, režie Joachim
Trier. Vstupné 90 Kč, 70 Kč členové FK.
Hudební večer se skupinou Skelet
29. 4. | 19.00 hodin
Hudební večer v baru Malé scény. Honza
Pokorný - zpěv, klávesy, Karel Blank - bass, zpěv,
Vašek Havel - bicí, Markéta Svobodová - zpěv,
Karel Bárta - kytara, zpěv. Vstupné dobrovolné.
Více na msuo.cz
změna programu vyhrazena

Skupina slyšení hlasů
od dubna v knihovně
V Městské knihovně v Ústí nad Orlicí se bude
konat Skupina slyšení hlasů. Jedná se o pravidelné setkávání osob, kterým do života vstoupilo duševní onemocnění.
Na skupinu může přijít kdokoliv, kdo má zkušenost s hlasy a neobvyklým smyslovým vnímáním. Cílem skupiny je setkávání osob s podobnými zkušenostmi a sdílení vlastních prožitků.
Osoby s duševním onemocněním tak získají
porozumění, vzájemnou pomoc i podporu.
První setkání se bude konat v úterý 5. 4. 2022
od 15.30 hodin, poté jednou za 14 dní.
Skupinou povedou sociální pracovnice z neziskové organizace Péče o duševní zdraví – Denisa
Pavlová a Denisa Svobodová.

V případě zájmu je můžete kontaktovat na:
denisa.pavlova@pdz.cz
denisa.svobodova@pdz.cz
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Besedovali nad knihou o rodu Janderů
Beseda s Josefem Havlem, autorem knihy „Rod
Janderů v textilním průmyslu“ se konala 16. 3.
v Městské knihovně. Podle Josefa Havla se jednalo o velmi rozvětvený rod a proniknout ke
kořenům toho, jak spolu jeho jednotliví členové
navzájem souvisejí, nebylo vůbec jednoduché.
Důležitým zdrojem informací o nich jsou nepočetné písemné a obrazové materiály. Besedu si
v naší knihovně nenechala ujít široká veřejnost.
Kniha mapující životní osudy rodiny podnikající
v textilním průmyslu je doplněna řadou historických i současných fotografií, nechybí dobové

Ples ZUŠ s charitativním
podtextem

dokumenty ani rodokmeny členů rodu. Spojován je s výjimečnými podnikatelskými, kulturními, sportovními i společenskými aktivitami ve
městě, které dramaticky utnuly politické změny
po druhé světové válce.
Vydání knihy bylo finančně zajištěno městem
Ústí nad Orlicí ve vydavatelství Grantis.
Kniha je v prodeji v IC města za 350 Kč.
-LPZáznam besedy naleznete ZDE:
youtube.com/user/KnihovnaUO

Druhou březnovou sobotu uspořádala Základní
umělecká škola Jaroslava Kociana v Ústí nad
Orlicí v pořadí 3. Reprezentační ples. S ohledem k situaci na Ukrajině se škola rozhodla
věnovat získané finanční prostředky z plesu
Oblastní charitě v Ústí nad Orlicí na pomoc
ukrajinským uprchlíkům v našem regionu. Konkrétně se jedná o polovinu výtěžku z prodeje
losů, honoráře kapel a příspěvky návštěvníků
plesu. Charita využije prostředky na ubytování,
materiální pomoc, poradenství nebo následné
začlenění do běžného života.
K poslechu i tanci zahrál swingový orchestr
Black Band, Koronavanka a Tiger Swing Band.
O předtančení se postarali žáci tanečního
oboru školy. Nechyběla bohatá tombola nebo
tradiční fotokoutek.
Vybrat se podařilo přes 45 tisíc korun.
-LPInzerce
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Cvičení jednoty Orel

Nábor do tenisové školy

Cvičení ve Studiu Faynfit

Cvičení „Aby záda nebolela“

Tenisová škola TK Ústí nad Orlicí pořádá nábor
dětí, květen a červen, úterý a čtvrtek od 14.00
do 15.00 hodin v tenisovém areálu (kurt č.
8-9), ul. V Lukách 276. Začínáme 3. května ve
14.00 hodin. Tyto lekce Náboru 2022 /květen-červen/ jsou podporovány městem Ústí nad
Orlicí a TKUO a pro děti je zdarma.
Více informací:
tomas.hernik@seznam.cz,
tel.: 777 645 721, tkuo.cz

Faynfit - nákupní Nová Louže Vás zve na pravidelné lekce Jumpingu (Jumping® Fitness je
dynamická aktivita prováděná na speciálně
vyvinutých, originálních Jumping® Fitness
trampolínách), Deepworku (deepwork odpovědí
pro vnitřního ducha, pomáhá objevovat vlastní
limity a zlepšovat rovnováhu celého pohybového systému a zharmonizovat sebe i svou
duši! Dynamický, funkční, skupinový celo-tělový
trénink, který využívá pouze váhu vlastního těla.
Tento atletický, jednoduchý trénink je vedený
certifikovaným lektorem.

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.

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.
Orel jednota Ústí nad Orlicí
oreluo.webnode.cz

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. 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!

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

Koncepce vychází z principů Yin a Yang a jejich
rozdílnými silami, kombinace v pohybu nádech
a výdech, síla a relaxace, napětí a uvolnění.
Velmi efektivně využívá 5 elementů, kterými
jsou dřevo, oheň, země, kov a voda), Bosu
(BOSU cvičení ® je velmi oblíbený systém cvičení určený pro zpevnění svalů celého těla),
Kruhového tréninku (lekce na kterých zpevníš
a posílíš celé tělo), pilates (Pilates, je cvičební
systém, který zlepšuje funkci svalové kontroly,
flexibilitu těla, sílu a dýchání.

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,

Cvičení Pilates je zaměřené na posílení svalů
celého těla, zejména hlubokých břišních a zádových svalů a svalů pánevního dna., Břišní pekáč
a tabata (cvičení zaměřené na posílení břišního
svalstva a tabata je kardiovaskulární trénink,
který velmi rychle zlepšuje výkonnost), Total
Body workout a nové kurzy Poledance - level
1 (Pole dance je skvělá metoda, jak účinně tvarovat tělo, získat vnitřní sílu a pocit svobody.
Přijďte ho vyzkoušet i Vy!).Těšíme se na vás!

Markéta Skalická.
Těšíme se na Vás!
Markéta Skalická a tým instruktorů

Rezervace na faynfit.cz

Po 21. se vydali hledat Stromoucha
Již 21. ročník oblíbeného pochodu Hledání
Stromoucha se konal v sobotu 5. března.
Na celkem 5 tras se startem a cílem v Ústí nad
Orlicí a jednu trasu hvězdicovou odkudkoliv do
Ústí vyrazilo 262 turistů.
Nejvíce účastníků a to 140 se vydalo na trasu
dlouhou 15 kilometrů.
Pochodu se tradičně účastnili jak místní turisté,
tak turisté z mnoha míst celé republiky, často
v doprovodu svých čtyřnohých společníků.
-LP-
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Rekreační služby a sportoviště Tepvos
Krytý plavecký bazén
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
Omezení plaveckých drah:
po | 16:00 – 17:00 | 2 dráhy
út + čt | 15:00 – 19:00 | 2 dráhy
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
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

Krytý plavecký bazén – provozní doba duben
Den

Datum

Ranní plavání

Plavání pro veřejnost

Relaxační centrum

5:30 – 7:55

Pá

1. 4.

08:00 – 21:00

08:00 – 21:00

So

2. 4.

09:00 – 21:00

09:00 – 21:00

Ne

3. 4.

08:00 – 20:00

08:00 – 20:00

Po

4. 4.

14:30 – 21:00

16:00 – 21:00

14:30 – 20:00

16:00 – 20:00

17:30 – 21:00

17:30 – 21:00

Pro aktuální informace sledujte naše webové
stránky bazenusti.cz.
Po		15:00 – 21:00 společná
Út		13:00 – 21:00 ženy
St		13:00 – 21:00 muži
Čt		13:00 – 18:00 ženy
		18:00 – 21:00 muži
Pá		13:00 – 21:00 muži
So		15:30 – 18:30 ženy
		18:30 – 21:00 společná
Ne		14:00 – 21:00 společná
4. 2. 2022
Sanitární den
tel.: 774 673 365, bazenusti.cz
V Lukách, 562 01 Ústí nad Orlicí

Čt

14. 4.

Pá

15. 4.

So
Ne
Po

18. 4.

ZAVŘENO

Út

19. 4.

5:30 – 7:55

St

20. 4.

Zimní stadion
Ukončení zimního provozu proběhlo
15. 3. 2022. Děkujeme všem návštěvníkům
za přízeň.
Aktuální info:
tel.: 734 353 473, bazenusti.cz
Q. Kociana 382, 562 01 Ústí nad Orlicí

Skatepark
Pondělí – pátek
15:00 – 20:00
Sobota – neděle
13:00 – 19:00
Více informací na bazenusti.cz nebo se informujte na: info@skateparkustinadorlici.cz
tel.: 728 886 598, bazenusti.cz
V Lukách, 562 01 Ústí nad Orlicí
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Út

5. 4.

St

6. 4.

5:30 – 7:55

Čt

7. 4.

5:30 – 7:55

14:30 – 21:00

15:00 – 21:00

Pá

8. 4.

5:30 – 7:55

14:00 – 21:00

14:00 – 21:00

So

9. 4.

09:00 – 21:00

09:00 – 21:00

Ne

10. 4.

08:00 – 20:00

08:00 – 20:00

Po

11. 4.

SANITÁRNÍDEN

Út

12. 4.

5:30 – 7:55

14:30 – 20:00

16:00 – 20:00

St

13. 4.

17:30 – 21:00

17:30 – 21:00

08:00 – 21:00

08:00 – 21:00

09:00 – 21:00

09:00 – 21:00

16. 4.

09:00 – 21:00

09:00 – 21:00

17. 4.

08:00 – 20:00

08:00 – 20:00

14:30 – 20:00

16:00 – 20:00

17:30 – 21:00

17:30 – 21:00

5:30 – 7:55

Čt

21. 4.

5:30 – 7:55

14:30 – 21:00

15:00 – 21:00

Pá

22. 4.

5:30 – 7:55

15:30 – 21:00

15:30 – 21:00

So

23. 4.

09:00 – 21:00

09:00 – 21:00

Ne

24. 4.

08:00 – 20:00

08:00 – 20:00

Po

25. 4.

Út

26. 4.

St

27. 4.

5:30 – 7:55

14:30 – 21:00

14:30 – 21:00

14:30 – 20:00

16:00 – 20:00

16:30 – 21:00

16:30 – 21:00

Čt

28. 4.

5:30 – 7:55

14:30 – 21:00

15:00 – 21:00

Pá

29. 4.

5:30 – 7:55

14:00 – 21:00

14:00 – 21:00

So

30. 4.

09:00 – 21:00

09:00 – 21:00
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Pojďte s námi uklidit Ústí nad Orlicí
Město Ústí nad Orlicí i letos dodrží dobrou tradici a opět se zapojí do celostátní akce Ukliďme
Česko.

Sraz bude v sobotu 2. 4. 2022 v 9.00 hodin
na prostranství Kociánka nebo po dohodě
na vytipovaných místech. Na akci si vezměte
odolnou obuv, vhodný oděv a dobrou náladu.
Pracovní rukavice, pytle a drobné občerstvení
bude pro účastníky zajištěno.

Wolkerovo údolí a okolí cyklostezky apod.
O likvidaci odpadků se postará městská společnost Tepvos.
-DP-

Chcete mít město čistší a krásnější? Přihlaste
se zde: uklidmecesko.cz/event/30941.

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

Předpokládáme, že uklízet se bude v několika skupinách na více místech, vytipovány
byly: Hylváty - okolí hřbitova a Andělova; Ústí
- Špindlerova (okolí garáží směr Na Výsluní);
Ústí – Špindlerova, Letohradská okolí kruhového objezdu (garáže); Ústí - J.K. Tyla a okolí
řeky; Ústí - Oldřichovice okolí silnice Letohradská - Na Tiché Orlici; Ústí - prostor za cihelnou,

Řádková inzerce

Oznamujeme Vám otevření nového Salonu
Pod divadlem. Poskytujeme kosmetické
služby s českou aktivní kosmeceutikou
Essenté, suchou pedikúru a depilace cukrovou pastou. Těšíme se na vaši návštěvu.
Nejdete nás v ulici Ježkova 1488, UO.
Objednávky na tel: 732 449 483.
Více info nasalonusti.cz

Inzerce

Koupím staré pohlednice, bankovky,
vyznamenání, militaria
apod. Tel.: 608 420 808.

PROFESIONÁLNÍ OCHRANA DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ A SLUCHU

Koupím garáž v Ústí nad Orlicí
od majitele i prostřednictvím RK. Úspěšný tip
odměním. Nejsem RK.
Volejte nebo SMS na telefon 608 039 239.
Namaluji obraz dle foto, vašich představ.
Některé z mých prací můžete shlédnout zde:
malirka84.webnode.cz
Kontakt: vera-olivova@seznam.cz

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

SEŘIZOVAČ VSTŘIKOVACÍCH LISŮ(m/ž)
SEŘIZOVAČ (m/ž)
MECHANIK (m/ž)
Moderní a čistý třísměnný 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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