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Vážení spoluobčané, květnové Ústecké listy 
bývají vždy pozvánkou na Kocianovu houslo-
vou soutěž a na koncerty hudebního festivalu 
Kocianovo Ústí. V květnu je pravidelně zveřej-
ňován také hlavní program městských slavností 
Město v pohybu. Bohužel již druhým rokem je 
(nejen) v kultuře všechno jinak. Loňské ročníky 
uvedených akcí byly s ohledem na koronavi-
rovou pandemii zrušeny bez náhrady. Letošní 
doznaly zásadních změn.
Již koncem ledna se organizační tým v čele s ředi-
telkou obou soutěží Lenkou Lipenskou rozhodl 
uskutečnit distančním způsobem jak 63. ročník 
Kocianovy houslové soutěže, tak i 26. ročník Hera-
novy violoncellové soutěže, která se koná pravi-
delně jednou za dva roky. „Kocianka“ se uskuteční 
ve dnech 4. až 7. května. Vzhledem k distančnímu 
způsobu je soutěž jednokolová pro všechny kate-
gorie. Distanční forma vyžaduje zaslání obou sou-
těžních nahrávek, tedy povinné skladby a volného 
programu. Soutěžní podmínky upřesňují charak-
ter videozáznamu, který musí obsahovat reálný 
záznam bez střihu a úprav a musí být natočen na 
jeden statický záběr. Po celou dobu musí být vidět 
na ruce a do obličeje soutěžícího. Podmínkou je 
hra zpaměti. Za zvukovou kvalitu nahrávky ručí 
soutěžící a je součástí hodnocení. Stejné tech-
nické a soutěžní podmínky byly stanoveny také 
pro „Heranku“ do které se přihlásilo 34 soutěží-
cích, z toho 20 violoncellistů z České republiky. 
Heranova violoncellová soutěž proběhla v dubnu 
a s výsledky se můžete seznámit na webových 
stránkách soutěže (www.hvsuo.cz).

V  současných epidemických podmínkách, 
zvláště pak s přihlédnutím na účast zahranič-
ních soutěžících, bylo rozhodnutí o distančním 
způsobu obou soutěží jediné možné. Včasné 
definování podmínek se pozitivně promítlo do 
počtu přihlášených účastníků. Kocianova hou-
slová soutěž přijala 65 přihlášek. O titul laure-
áta se poměří 25 houslistů z České republiky 
s dalšími 40 soutěžícími z Polska, Německa, 
Rakouska, Itálie, Francie, Srbska, Lotyšska, 
Estonska, Ruska, Bulharska, Turecka, Mongol-
ska, USA a Japonska. Hodnocení soutěžních 
nahrávek proběhne také distančně. Porotě 
budou připraveny k posouzení jednotlivé video-
záznamy, následně prostřednictvím on-line pře-
nosu budou vyhlášeny výsledky jednotlivých 
kategorií včetně laureáta. V čele sedmičlenné 
poroty je opět Pavel Hůla. Soutěžní nahrávky 
a  celkové výsledky budou prezentovány na 
webových stránkách soutěže (www.kociano-
vo-usti.com).
Kocianova houslová soutěž je již 14 let dopro-
vázena hudebním festivalem Kocianovo Ústí. 
Současné podmínky nedávají reálnou mož-
nost uskutečnit plnohodnotný festival s diváky 
v sále. S uměleckým ředitelem festivalu Pavlem 
Šporclem jsem se dohodl na upraveném pro-
gramu, který nabídne tři streamované koncerty. 
V úterý 4. května v ústeckém kostele Nane-
bevzetí Panny Marie vystoupí Pavel Šporcl 
s Lubomírem Brabcem a ve středu 5. května 
v Roškotově divadle Jan Smigmator. Slavnostní 
koncert laureáta posledního ročníku KHS Dani-

Sport

K rozhledně Andrlův chlum

KČT v Ústí nad Orlicí připravil na neděli 16. 5.  
26. ročník jarní cykloakce K rozhledně Andrlův 
chlum. Start je od 8.00 do 10.00 hodin z Míro-
vého náměstí v Ústí n.O., cíl všech tras je na 
Andrlově chlumu do 20.00 hod.
Více na www.kct.cz
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Kultura

Noc kostelů 2021

Římskokatolická farnost-děkanství Ústí nad 
Orlicí zve v  rámci celonárodní aktivity Noc 
kostelů 2021, která se uskuteční v  pátek 
28.  května, k  návštěvě a  prohlídce otevře-
ných kostelů a kaplí v našem městě a okolí. 
Více na www.nockostelu.cz
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Kultura

Toulky po Andrlově chlumu I.

Andrlův chlum je častým cílem výletů a pro-
cházek. Toulat se po něm ale můžete i  vir-
tuálně díky naší výstavě. Seznámíte se 
s  bohatou historií tohoto turistického cíle 
a zjistíte něco více o minulosti křížové cesty. 
Více na www.muzeum-uo.cz

str. 11

ela Matejči s Komorní filharmonií Pardubice se 
uskuteční 6. května. S ohledem na technické 
požadavky se koncert odehraje v Sukově síni 
Domu hudby v Pardubicích. Internetové odkazy 
na bezplatné sledování všech koncertů budou 
zveřejněny na webových a  facebookových 
stránkách města.
Zásadní změna se také týká tradiční akce 
Město v  pohybu. Ve snaze vyhnout se pří-
padným omezením, které se dají očekávat 
v následujících dvou měsících, bylo rozhodnuto 
o změně termínu. Původní první červnový týden 
bude nahrazen prvním týdnem v září. Rozsah 
a program akce bude reagovat na aktuální 
situaci a o všem podstatném budeme včas 
informovat.
Vážení spoluobčané, z uvedeného je zřejmé, 
že v  rámci přípravy letošních ročníků KHS, 
HVS a  Města v  pohybu čelí organizátoři 
novým výzvám. Mohu Vás ubezpečit, že naší 
společnou snahou je učinit maximum mož-
ného k zabezpečení obou soutěží i městských 
slavností. Tradiční cíle, tedy podpora umělec-
kého rozvoje mladých houslistů či violoncellistů 
a zajištění pohodového týdne nejen na ústec-
kém náměstí, zůstávají nezměněny. Touto ces-
tou také děkuji všem partnerům a příznivcům, 
kteří akce finančně podporují. Jejich důvěry 
a přízně si vážím.

Petr Hájek
starosta města

Kocianova houslová soutěž – soutěž, která překračuje hranice (i v době pandemie)
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Město Ústí nad Orlicí zveřejňuje záměr pro-
deje družstevních bytů ve vlastnictví Ústec-
koorlického bytového družstva

• byt č. 1284/1 o velikosti 2+1, ulice Na Pláni 
čp. 1284, Ústí nad Orlicí, o započítatelné 
ploše 61,56 m2. Byt se nachází v prvním 
nadzemním podlaží. Minimální kupní cena 
bytu je stanovena ve výši 1.600.000 Kč 

• byt č. 1287/4 o velikosti 1+1, ulice Poprad-
ská čp. 1287, Ústí nad Orlicí, o započítatelné 
ploše 40,41 m2. Byt se nachází ve druhém 
nadzemním podlaží. Minimální kupní cena 
bytu je stanovena ve výši 1.200.000 Kč

Bližší informace o podmínkách prodeje a nále-
žitostech nabídky získáte na úřední desce 
Městského úřadu v Ústí nad Orlicí, na www.
ustinadorlici.cz v sekci úřad – úřední deska.
Obecné inform. na e-mailu skalicka@muuo.cz, 
tel.: 465 514 266, 736 516 266.

Poplatek za provoz systému shroma-
žďování, sběru, přepravy, třídění, vyu-
žívání a  odstraňování komunálních 
odpadů
Tento místní poplatek činí 690 Kč za osobu 
a rok. Poplatek musí platit všechny fyzické 
osoby přihlášené ve městě k trvalému pobytu 
a také fyzické osoby, které vlastní stavbu urče-
nou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný 
dům, ve kterých není přihlášena žádná fyzická 
osoba. Za více osob v domácnosti může popla-
tek platit jedna osoba. Za osoby nezletilé nebo 
nesvéprávné platí poplatky jejich zákonní 
zástupci nebo opatrovníci. Město poskytuje 
úlevy z poplatkové povinnosti ve výši 50 % 
poplatníkům, kteří pobývají v  zařízení pro 
přechodné ubytování nebo žijí větší část roku 
v jiném státě.

Další úlevu mohou získat poplatníci, kteří 
jsou zapojeni do systému třídění komunál-
ního odpadu a shromažďují komunální odpad 
do sběrných pytlů v souladu s ustanovením 
Obecně závazné vyhlášky města o stanovení 
systému shromažďování, sběru, přepravy, tří-
dění, využívání a odstraňování komunálního 
odpadu a o stanovení systému nakládání se 
stavebním odpadem, a to ve výši 10 Kč za 
odevzdaný sběrný pytel. Úlevu lze uplatnit 
v následujícím kalendářním roce. Maximální 
výše úlevy z celkové výše poplatku je 200 Kč 
za osobu a rok.

Poplatek je splatný do konce měsíce května, 
pokud není vyšší než 3.000 Kč. Pokud je vyšší 
než 3.000 Kč, může být hrazen ve dvou splát-
kách, a to na konci května a na konci října.

Při bezhotovostní platbě bude variabilní sym-
bol sdělen na základě dotazu zaslaného na 
e-mail vachova@muuo.cz, nebo telefonicky 
prostřednictvím telefonních čísel 465 514 210, 
739 038 870.

Poplatek ze psů
Místní poplatek ze psů se platí za všechny psy 
starší 3 měsíců. Sazba poplatku se nemění. 
Její výše závisí na tom, kde má držitel psa 
trvalý pobyt a kdo je držitelem psa.
Od poplatků ze psů jsou osvobozeni držitelé psů, 
kteří jsou starší než 70 let, jde-li o prvního psa.
Poplatek je splatný do konce měsíce května, 
pokud není vyšší než 1.000 Kč. Pokud je vyšší 
než 1.000 Kč, může být hrazen ve dvou splát-
kách, a to na konci května a na konci října.
Při bezhotovostní platbě bude variabilní sym-
bol sdělen na základě dotazu zaslaného na 
e-mail rehakova@muuo.cz.
Nebo telefonicky prostřednictvím telefonních 
čísel 465 514 273, 736 516 286.

Společná informace pro poplatek ze 
psů a poplatek za svoz komunálního 
odpadu
Poplatky lze platit hotově nebo platební kar-
tou na pokladně městského úřadu a pokladně 
společnosti Tepvos (zákaznické centrum).
S  ohledem na epidemiologickou situaci 
žádáme všechny plátce místních poplatků, aby 
upřednostnili bezhotovostní platbu poplatku. 
Možnosti zjistit variabilní symbol osobně na 
pokladně městského úřadu využívejte jen 
v nejnutnějších případech. Pokud byl variabilní 
symbol přidělen v minulých letech, zůstává 
beze změny.

Záměr prodeje
družstevních bytů Místní poplatky jsou splatné ke konci května

Sazba poplatku v k. ú. Ústí nad Orlicí, k. ú. Hylváty (mimo ulice Sluneční stráň), k. ú. Kerhartice nad Orlicí,
a v ulici Letohradská, Lanšperská, Polní, Bož. Němcové a Východní – všechny v k. ú. Oldřichovice u Ústí nad Orlicí,
je stanovena za kalendářní rok v následující výši:

výše sazby za prvního psa
za druhého a každého dalšího psa 
téhož držitele

a) za psa v rodinném domě, vyjma písm. c) 600 Kč 1.500 Kč

b) za psa v ostatních případech, vyjma písm. c) 1.000 Kč 1.500 Kč

c) za psa, jehož držitelem osoba starší 65 let 200 Kč 300 Kč

Sazba poplatku v k. ú. Knapovec, k. ú. Gerhartice, k. ú. Černovír u Ústí nad Orlicí, k. ú. Dolní Houžovec,
k. ú. Horní Houžovec, ulice Sluneční stráň v k. ú. Hylváty, a Oldřichovice u Ústí nad Orlicí mimo ulic Letohradská,
Lanšperská, Polní, Bož. Němcové, je stanovena za kalendářní rok v následující výši:

výše sazby za prvního psa
za druhého a každého dalšího psa 
téhož držitele

a) za psa v rodinném domě, vyjma písm. c) 200 Kč 300 Kč

b) za psa v ostatních případech, vyjma písm. c) 300 Kč 450 Kč

c) za psa, jehož držitelem osoba starší 65 let 200 Kč 300 Kč

Uzavírka silnice II/315 Ústí nad Orlicí - Ker-
hartice bude probíhat od 22.  3.  2021 do 
31. 10. 2021, z důvodu stavby Modernizace 
silnice II/315 Ústí nad Orlicí - Hrádek.
Uzavřený úsek od křižovatky sil. II/315 (ul. J. 
Haška) s místní komunikací (mostu) k nádraží 
ČD po silniční most ev. č. 315-006 pod obcí 
Hrádek.

Objízdná trasa: sil. I/14 Ústí nad Orlicí, Lib-
chavy, Č. Libchavy, sil. II/312 Orlické Podhů-
ří-Rozsocha, Mostek, Choceň, sil. II/317, sil. 
II/315 Choceň, Zářecká Lhota, Svatý Jiří, 
Jehnědí, dále směr Sloupnice. Objízdná trasa 
obousměrná. Objízdná trasa pro autobusovou 
a místní dopravu, vozidla IZS bude vedena po 
místní komunikaci ul. Sokolská a provizorní 
komunikaci umístěnou v souběhu se silnicí 
II/315 v Kerharticích.

Uzavírkou budou ovlivněny autobusové linky 
700905 700920 a 700942 a městská auto-
busová doprava. Zastávka Ústí n. O., Kerhar-
tice, Pod Lesem se po dobu uzavírky nebude 
obsluhovat, náhradní zastávka bude Ústí n. O., 
Kerhartice, Perla. Spoje 17+20 linky 700905 
budou po dobu uzavírky silnice II/315 končit 
a začínat na zastávce Ústí n. O., žel.st.

lic. Jaroslav Škarka
vedoucí odb. dopravy, SH a správních agend

Uzavření silnice z Ústí
na Hrádek
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Dne 1. ledna vstoupil v účinnost nový tržní řád, 
který mj. určuje místa, na kterých je možno 
(mimo provozovnu) nabízet, prodávat zboží 
a poskytovat služby.
Jedná se o  tržiště v  ulici T. G. Masaryka, 
tržiště v ulici Hakenova a o střed Mírového 
náměstí. Na jiných místech lze prodávat zboží 
a poskytovat služby pouze ve výjimečných pří-
padech vyjmenovaných v tržním řádu, který 
naleznete na oficiálních webových stránkách 
města www.ustinadorlici.cz v sekci Vyhlášky 
a nařízení.
Tržiště v ulici T. G. Masaryka a tržiště v ulici 
Hakenova nejsou v majetku města a případné 
umístění prodejního zařízení v těchto lokali-
tách je třeba řešit s jejich majiteli.
Prodejci, kteří si chtějí umístit prodejní zaří-
zení na Mírovém náměstí, musí mít předem 

Prominutí místního poplatku
za zábor veřejného prostranství
u předzahrádek
S ohledem na epidemiologickou situaci v ČR 
a  její dopady na provozovatele restaurací 
a dalších pohostinských zařízení prominul 
městský úřad v roce 2021 místní poplatek 
za užívání veřejného prostranství pro umís-
tění prodejních zařízení pro poskytování hos-
tinských služeb a občerstvení (tzv. předza-
hrádky).
To, že město nebude vybírat příslušný místní 
poplatek, neosvobozuje provozovatele hos-
tinských služeb od nutnosti získat souhlas 
města s užíváním veřejného prostranství.
Souhlas za město vydává odbor dopravy, sil-
ničního hospodářství a správních agend. Pro-
vozovatelé předzahrádek se mohou obrátit na 
pana Jiřího Jansu, telefonní číslo 465 514 317 
nebo 603 807 380, e-mail jansa@muuo.cz.

zajištěn souhlas města s umístěním prodej-
ního zařízení. Souhlas za město vydává odbor 
dopravy, silničního hospodářství a správních 
agend. Případní prodejci se mohou s žádostí 
o souhlas obrátit na pana Jiřího Jansu, tele-
fonní číslo 465 514 317 nebo 603 807 380, 
e-mail jansa@muuo.cz.

Za užívání veřejného prostranství v  cen-
tru města k umístění prodejního zařízení je 
obecně závaznou vyhláškou stanovena sazba 
místního poplatku 50 Kč/ m2/den. Poplatek 
musí být vždy uhrazen před zahájením užívání 
veřejného prostranství na finančním odboru 
městského úřadu. Agendu místního poplatku 
za zábor veřejného prostranství vyřizuje pí Miro-
slava Seidlerová. E-mail: seidlerova@muuo.cz,
tel.: 465 514 314 nebo 777 736 324.

Město Ústí nad Orlicí vede evidenci psů žijících 
na jeho území. Tato evidence slouží zejména 
jako podklad pro řádný výběr místního 
poplatku ze psů. Software, který má město 
k dispozici, umožňuje u každého psa evido-
vat i číslo jeho čipu. Tuto identifikaci psa sdílí 
finanční odbor s městskou policií.
V případě, že jste svého psa nechali čipovat až 
v minulém roce, kdy se čipování stalo povin-
ností, je možné, že jste městskému úřadu 

zatím nesdělili číslo jeho čipu. Pokud tak uči-
níte, můžeme vám ušetřit starosti v okamžiku, 
kdy se váš pes zaběhne. Když městská policie 
psa odchytí, načte prostřednictvím své čtečky 
číslo jeho čipu a ihned zjistí a kontaktuje jeho 
majitele.
Informaci o čísle čipu vašeho psa můžete pře-
dávat písemně finančnímu odboru městského 
úřadu, nebo elektronicky pí Janě Řehákové na 
e-mail rehakova@muuo.cz.

Město Ústí nad Orlicí bude v následujících 
měsících realizovat úpravu veřejného pro-
stranství bezprostředně navazujícího na novo-
stavbu Domu dětí a mládeže. Součástí těchto 
stavebních prací je úprava nového veřejného 
prostoru, který vznikne po demolici objektu 
bývalé plicní ordinace v  ul. 17.  listopadu. 
K odstranění stavby dojde v průběhu měsíce 
května. Demoliční práce v ceně necelých 718 
tisíc korun včetně DPH realizuje společnost 
PB SCOM s.r.o. Hranice. Dodavatel byl vybrán 
ve výběrovém řízení, kterého se účastnilo 17 
stavebních firem. Demolice si vyžádá dílčí 
omezení na přilehlém chodníku a komuni-
kaci, a proto žádáme veřejnost o ohleduplnost 
a dodržování stanovených bezpečnostních 
opatření. Za pochopení situace a respekto-
vání omezení předem děkuji.

Petr Hájek
starosta města

Užívání veřejného prostranství pro umístění zařízení
sloužících pro poskytování prodeje

Prominutí poplatku

Sdělte nám číslo čipu vašeho psa

Demolice bývalé
plicní ordinace

Nabízíme vám pomocnou ruku
Pardubický podnikatelský inkubátor, z.s., 
P-PINK pomáhá podnikatelům v  kterékoli 
fázi jejich podnikání. Sídlíme v Pardubicích 
a pracujeme pro území celého Pardubického 
kraje. Naše aktivity jsou hrazeny z valné části 
Pardubickým krajem a městem Pardubice. 
Oba partneři směřují k tomu, aby kraj vzkvétal 
i co se týče rozvoje podnikatelského prostředí.

Pomoc u nás najdou
i „nepodnikatelé“
Pomáháme rovněž šikovným mladým lidem, 
kteří už v době studia chtějí začít pracovat 
„na svém“. Věk však nehraje roli. Projekt Aka-
demie začínajícího podnikání je pro každého, 
kdo chce začít. Covid nám v tomto případě 
nahrává na smeč. Člověk nemusí opustit svůj 
dům a může se vzdělávat online.

Nabídka zavedeným podnikatelům
Pro rok 2021 jsme připravili sérii odborných 
přednášek, Podnikání od A do Z.

Přihlásit se můžete na adresu https://docs.
google.com/forms/d/1mtcT-umNP8ckiHyo-
VlbtAQAz6LDiIb43oX4wHDfbDc8 a na e-mail 
zašleme informace k probíhajícím akcím.
Potřebujete poradit, co je pro vás vhodné 
a jaké akce aktuálně běží? Napište nám na 
info@p-pink.cz. Sledujte naše stránky p-pink.
cz a náš FB P-PINK.

Kolik za služby zaplatíte?
Většina našich služeb je zdarma. Některé 
jsou zpoplatněné, ovšem za přívětivé ceny. 
Inkubátor poskytuje v místě svého sídla pod-
nikatelům placené zázemí formou sdílených 
kanceláří.

Dále má k dispozici pro jakoukoli organizaci 
jednorázový či opakovaný pronájem jednací 
a konferenční místnosti. Nabízíme také zřízení 
virtuálního sídla firmy na adrese P-PINK.

Těm, kteří nepotřebují
žádnou pomoc…
Hledáme další odborníky, mentory a zkušené 
podnikatele. Ty pak zapojujeme do našich akti-
vit a mohou předávat dál své získané zkuše-
nosti.

Mgr. Hana Štěpánová
projektová manažerka pro rozvoj spolu-

práce se vzdělávacími institucemi a obcemi 
na území Pardubického kraje

Podnikáte,
či plánujete podnikat?
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Region Orlicko  – Třebovsko připravuje na 
pátek 21. května 2021 pod záštitou prvního 
náměstka hejtmana Pardubického kraje 
Romana Línka Cyklo glacensis 2021 – setkání 
na hranicích. Na české straně se zúčastní 
deset cyklistických týmů z českých měst, na 
straně polské osm týmů z polských měst. Spo-
lečné setkání se uskuteční na česko-polské 
hranici v Orlickém Záhoří / Mostowice. V roce 

2020 byla mezinárodní cyklistická akce Cyklo 
glacensis zrušena v důsledku covidové pan-
demie s nadějí, že v roce 2021 se bude konat 
v plném rozsahu a bez omezení. Skutečnost 
letošního jara je však bohužel horší, než bylo 
možné předvídat a očekávat. Organizátoři 
proto připravili Cyklo glacensis 2021 v jedno-
duché a symbolicky významné podobě.
V roce 2021 bude Cyklo glacensis jednodenní, 
zahájení je v pátek 21. května 2021 v 8.00 
hodin na náměstí v Ústí nad Orlicí a cílem 
je hraniční přechod Orlické Záhoří. Setkání 
českých a polských cyklistů se zde uskuteční 
přibližně od 14.00 do 16.00 hodin, poté se 

týmy budou vracet zpět do svých domovů. Na 
setkání bude zajištěn program a jednoduché 
občerstvení. Cyklo glacensis 2021 se usku-
teční za předpokladu, že to umožní covidová 
situace a vládní nařízení. Sledujte aktuální 
informace na www.orlicko-trebovsko.cz a ve 
vývěsní skříňce KČT v ul. 17. listopadu.

PhDr. Jana Staňková
Region Orlicko - Třebovsko

Dotazy směřujte na organizátora akce:
PhDr. Jana Staňková, Knapovec 122, 562 01 
Ústí nad Orlicí, jana.stanko@centrum.cz,
tel.: 465 524 782, 603 569 884.

Cyklo Glacensis 2021

Inzerce

Do výzvy „Ukliďme Česko 2021“ respektive – 
„Ukliďme Ústí nad Orlicí “ se zapojili nejen 
členové osadního výboru se svými rodinnými 
příslušníky, ale i další dobrovolníci. V sobotu 
27. března hned od časného rána, skupinky 
vybavené pytli na odpad a ochrannými pomůc-
kami vyrazily do okolí svého bydliště. Úklid byl 
proveden v hylvátském parku, v okolí místního 
hřbitova, úsek z Andělova až k mostu přes 
Knapovecký potok za FORTELem.

Další skupinka prošla úsek pod lesem ke 
kuželně, kolem Moldexu a na konci ulice Šver-
mova, kde bylo sběrné místo, se tedy sešlo 
více než patnáct pytlů s odpadem. Také na 
Dukle a zejména ve Wolkerově údolí se poda-
řilo sesbírat několik pytlů.

Obsah pytlů (pokud se odpad do nich vůbec 
vešel) byl pestrý: kromě plastů, plechovek od 
nápojů, pneumatik, dětských plen a  jiného 
drobného odpadu, si musela městská společ-
nost TEPVOS při svozu poradit i s elektrospo-
třebiči, spacím pytlem (prázdným) a koberci.

Poděkování tak náleží všem spoluobčanům, 
kterým není lhostejný vztah k okolí, rádi při-
loží ruku k dílu, a přispějí tak ke zvelebení 
a ochraně přírody.
P.S. Je ovšem smutné, že kochat se pohle-
dem na uklizené okolí, místy nevydrželo ani 
24 hodin. Chraňme přírodu – má to smysl!

Mgr. Petr Lipenský
předseda Osadního výboru Dukla - Hylváty

Poděkování Osadního výboru 
Dukla-Hylváty
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Výsluníček z Výsluní
Známe několik druhů skřítků – potměšilého, 
který dělá naschvály a raduje se z nich, zlého, 
který ubližuje, kde může, veselého, který dělá 
lotroviny, ale také hodného, který rád pomáhá 
a je všemi oblíbený. Právě takového máme 
i u nás v MŠ Na Výsluní. Je pravda, že se před 
námi schovává, zřejmě je trochu nesmělý 
a nikdo z nás ho neviděl, to ale nic nemění na 
tom, že nám dává rady, jak se máme chovat 
k přírodě, abychom si ji uchovali stále krásnou 
a svěží a abychom se v ní cítili dobře.
Náš skřítek Výsluníček píše dětem obráz-
kové dopisy, ve kterých nás učí znát rostliny 
a zvířátka, učí nás, jak chránit naši krásnou 
zemi, jak zacházet s odpadky a jak lze některé 
z nich znovu využít. Dětem zadává úkoly, které 
potom společně ve školce plníme. Zřejmě nás 
pozoruje, protože vždy ví, jak jsme si při plnění 
těchto úkolů vedli. Tvoříme z přírodnin, z roli-
ček od toaletního papíru, ale také z plastů – 
z víček i plastových lahví… Umíme je také vyu-
žívat při vzdělávacích činnostech – počítáme, 
třídíme podle barev i zadaného počtu, vytvá-
říme obrazce apod.
Výsluníčka máme všichni rádi a moc nás těší, 
že si nás našel i v době zavřené školky a poslal 
nám dopisy až domů. Věříme, že se brzy do 
školky vrátíme a s Výsluníčkem se pustíme 
do dalších „objevů“ o naší krásné, barevné 
planetě.

Váš Výsluňáček

Zápisy žáků do 1. tříd
Rádi bychom poděkovali všem rodičům 
a dětem, kteří si vybrali právě naši školu jako 
spolehlivého partnera pro důležitou životní 
etapu, jakou je povinná školní docházka. 
Vážíme si toho, že se na následující období 
můžeme stát Vašimi průvodci, budeme s Vámi 
objevovat zajímavé poznatky a zvládat nové 
situace. Těšíme se na společně strávený čas 
plný rozmanitých zážitků a nezapomenutel-
ných okamžiků.

Prázdninová družinka
Již po páté je na léto pro žáky I. stupně při-
praven oblíbený volnočasový program Prázd-
ninové družinky. Bude se konat ve dvou ter-
mínech - od 9. do 13. 8. 2021 a od 16. do 
20. 8. 2021. Poplatek činí 1.000 Kč + stravné 
a aktivity. Zájemci se mohou hlásit již nyní na 
adrese skola@zsbcuo.cz.

Vzdělávací dny pro žáky 2. stupně
Naším významným partnerem je Asociace 
školních sportovních klubů. Díky aktivitě Jedna 
hodina pohybu navíc, kterou zajišťujeme v naší 
škole, můžeme letos opět nabídnout pro žáky 
II. stupně zcela zdarma pětidenní prázdninový 
vzdělávací cyklus. První dva termíny jsou sta-
noveny vždy pro 15 žáků na 9.–13. 8. 2021 
a 16.–20. 8. 2021. V případě naplněnosti obou 
termínů a zájmu dalších žáků o tuto netradiční 
příměstskou aktivitu bude otevřen i třetí ter-
mín 2.–6. 8. 2021. Při zamluvení termínu bude 
vybírána vratná záloha 1.000 Kč, která bude 
po absolvování zákonným zástupcům v plné 
výši vrácena zpět. Zájemci se mohou přihlásit 
na adrese jetmar.jan@zsbcuo.cz.
Více informací o výše uvedených prázdnino-
vých akcích ve formě příměstských táborů 
naleznete na www.zsbcuo.cz.

Martin Falta

Elektrizující hodina fyziky
Jedním z mála pozitiv aktuální „online doby” 
je skutečnost, že se můžeme „podívat” i do 
míst, která by za normálních okolností zůstala 
našim očím skryta. Řeč je o online exkurzi do 
200km vzdálené Jaderné elektrárny Temelín, 
kterou jsme s žáky naší 9. třídy mohli absol-
vovat v čase pravidelné online hodiny fyziky 
a to díky vstřícnosti Skupiny ČEZ, která tyto 
prohlídky nabízí. Díky skvělé průvodkyni jsme 
měli možnost vidět ukázky z útrob elektrárny 
a poslechnout si poutavé povídání o principu 
fungování, stavbě, bezpečnostních opatřeních 
a dalších zajímavých věcech.

Hledáme učitele anglického jazyka
pro první i  druhý stupeň od školního roku 
2021/2022. Nástup dle domluvy. Zájemci se 
mohou hlásit do 14. 5. 2021.

Nabízíme volnou pracovní pozici
uklízečky
v základní škole na celý úvazek (po případě 
možno jednat i o zkráceném úvazku). Nástup 
od 1. 7. 2021 nebo dle dohody. Pracovní ohod-
nocení dle platných tabulek pro nepedago-
gické pracovníky ve školství plus osobní ohod-
nocení a další benefity (FKSP, stravování ).
Zájemci se mohou hlásit do 21. 5. 2021.
Více informací podá Mgr. Pavel Svatoš,
ředitel školy na tel.: 736 601 052, e-mail: 
skola@zstrebovska-ustino.cz.

Památník Terezín (virtuální exkurze)
S  žáky devátých ročníků navštěvujeme 
každý rok Terezín. Protože je letos všechno 
jinak, využili jsme nabídku Památníku Tere-
zín, který pořádá pro školy online přednášky 
a workshopy. Virtuální exkurze jsme se rádi 
zúčastnili.

Mgr. Bc. Radek Škarka

Elektrizující hodiny (virtuální exkurze)
Do probíraného učiva v rámci hodin fyziky 
9. ročníků ( jaderná energie) nám přesně 
zapadá nabídka propagačního oddělení Sku-
piny ČEZ, které připravilo pro školy Elektrizu-
jící hodinu fyziky. Jedná se o on-line prohlídku 
jaderné elektrárny Dukovany i s průvodci.
Stejným způsobem navštívíme s osmáky uhel-
nou a vodní elektrárnu.

Mgr. Jiří Pavlík

„Radosti“ do oken Orlickoústecké 
nemocnice
Rozdávat radost umí děti ze všeho nejlépe! 
Proto se žáčci 2. B společně s paní učitelkou 
rozhodli, že se pokusí přinést ji tam, kde je jí 
momentálně potřeba opravdu moc - do naší 
Orlickoústecké nemocnice.

Během distanční výuky děti vyrobily milá 
srdíčka a  veselé motýlky - „radosti“. Díky 
pomoci rodičů a skvělé organizaci ze strany 
zdravotních sestřiček dnes ozdobičky rozve-
selují například Covid testovací centrum nebo 
skleněné stěny operačních sálů.

Ing. Kateřina Blašková

Vezmi plyšáka na výlet – velikonoční 
výzva Komety
Po dlouhém podzimu a po ještě delší zimě 
doma, kdy jsme ještě nemohli vyrazit úplně 
společně, jsme se rozhodli vzít s sebou na pro-
cházku do přírody alespoň nejvěrnější parťáky 
a kamarády - naše plyšáky, kteří s námi tu 
celou dlouhou dobu doma vydrželi!

Ukázali jsme jim naše oblíbená místa a neza-
pomněli je vyfotit. Vznikla tak bohatá gale-
rie fotografií a je až neuvěřitelné, co všechno 
plyšáci zažili a kam až se při svém putování 
podívali.

A že se do naší výzvy s chutí zapojili žáci prv-
ního i druhého stupně, včetně deváťáků, bylo 
pro všechny odměnou!

Učitelé z „Komety“

Mateřská škola Na Výsluní

Základní škola Bratří Čapků

Základní škola Třebovská Základní škola Komenského
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Literárně-dramatický obor
aneb Jak žijeme v ZUŠ
Milí čtenáři, nejenom „tradiční“ školství, ale 
i to umělecké, se potýká s formou distanč-
ního vzdělávání. Nikdy by mě nenapadlo, že 
budu divadelní obor, který je tak specifický, 
muset vyučovat na dálku. Rád bych vám touto 
formou vyprávěl, jak vypadala ona „cesta“ 
k výuce a  jak to u nás v divadelním oboru 
vypadá v současné chvíli.
Na jaře loňského roku jsem se musel sám 
vrátit do role žáka a znovu se začít učit. To 
by prozatím nebylo ještě nic nového, protože 
jak se říká: „učitelem jste do té doby, dokud 
se vzděláváte vy sami“. Ta role žáka byla 
ovšem specifická. Neměl jsem před sebou 
onoho učitele, ani žádné materiály, které by 
mi pomohly vypořádat se s touto neobvyklou 
situací. Musel jsem tedy, jako i ostatní kole-
gové, hledat již zmíněnou cestu jak divadelní 
obor vyučovat. Musím se přiznat, že cesta to 
byla trnitá a doprovázela ji skepse. S domněn-
kou, že brzy vše skončí, jsme se na jaře zabý-
vali pouze literární činností, na kterou v oboru 
nemáme mnoho času. Na konci školního roku 
tedy vznikla menší publikace utvořena z prací 
žáků nazvaná Ve stopách společné cesty. 
Kniha je doposud přístupná na webových 
stránkách školy a volně ke stažení.
Nový školní rok 2020/21 začal optimisticky 
a já v koutku duše doufal, že předpovídaný 
scénář (uzavírání škol) nenastane. V říjnu se 
ale bohužel naplnil a já si uvědomil, že ke zlep-
šení jen tak nedojde. Začal jsem tedy hledat 

možnosti, jak vyučovat online, ačkoli jsem 
měl k této formě výuky obrovské výhrady. 
Už z principu, že jsem po celé roky děti pře-
mlouval, aby neseděly doma u počítačů a šly 
něco tvořit, vymýšlet, utvářet, věnovat se jaké-
mukoli uměleckému řemeslu a nemuselo se 
jednat pouze o divadlo. Stále jsem po dětech 
chtěl, aby využívaly svého daru a snažily se 
rozvíjet svoji představivost, fantazii, imagi-
naci, aby se učily být v životě kreativní. A nyní 
dojde k situaci, kdy po nich vyžaduji, aby se 
mi připojily přes počítač do výuky. Věřte mi, 
bylo mi ouvej.
Začal jsem pracovat s aplikací ZOOM. S žáky 
jsme se začali od října setkávat pravidelně 
každou středu v rámci našeho rozvrhu. Upra-
vil jsem pouze délku hodiny, aby žáci udrželi 
pozornost, aktivitu, a aby pro ně výuka zůstala 
zajímavá a  pestrá. Celý koncept výuky se 
musel samozřejmě této formě přizpůsobit.
Co si ale budeme nalhávat, naši klasickou 
výuku tzn. především společná setkávání 
na jevišti, nedokáže nic nahradit. Musíme si 
uvědomit, že divadlo je především sociální 
akt, reaktivní činnost, k níž vybízí společen-
ská nálada, konkrétní situace, konkrétní lidé, 
někdy náhoda či intuice. Je závislé na setká-
vání lidí, sociálním kontaktu a na vztahu herce 
a diváka. Stále je o lidech. A lidé, neřkuli spo-
lečnost divadlo k životu potřebuje. Ze stejného 
důvodu přece vzniklo v Praze i Národní diva-
dlo, nebo ne? (pokračování v ÚL 6/2021)

Jiří Zajíček
pedagog literárně-dramatického oboru

Kociánka rozkvete uměním
Přemýšlíte o tom, že by vaše dítě mohlo zpívat, 
hrát na hudební nástroj, tancovat, malovat či 
hrát divadlo? Víte, co vše se v naší ústecké 
ZUŠce učí a děje? Chcete se s námi a našimi 
aktivitami seznámit?

ZUŠ Jaroslava Kociana zve rodiny s dětmi na 
Kociánku, kde pro ně bude připravena hravá 
(a trochu i poznávací ) stezka.

V zábavné stezce „Mezi kruhy“ malé (i větší ) 
děti poznají všechny vyučované obory, 
seznámí se s nejrůznějšími hudebními nástroji 
a zapojí se i do tanečních, výtvarných nebo 
divadelních aktivit…a na konci stezky mohou 
získat i malý či větší „poklad“.

Rodičům budou k  dispozici pedagogové 
ZUŠ, kteří rádi odpovědí na případné otázky 
ohledně výuky v ZUŠ. Přijďte si užít den plný 
tónů, snadných úkolů a radosti.

A kdy to vše bude?
Ve čtvrtek 13. 5. 2021 v době od 15.00 hod. 
do 18.00 hod., či v sobotu 15. 5. 2021 od 
10.00 hod. do 16.00 hod.
(Akce se uskuteční pouze v  případě, že to 
umožní epidemiologická situace a počasí ).

Náhradní termíny pro případ nepříznivého 
počasí:
čtvrtek 20. 5. 2021 v době od 15.00 – 18.00
či v sobotu 22. 5. 2021 v čase 10.00 – 16. 00.

ZUŠ Jaroslava Kociana

V závěru měsíce května roku 1981 zavládla 
na Středním odborném učilišti strojírenském 
k.p. Elitex v Ústí nad Orlicí velmi napjatá a také 
slavnostní nálada.

Uskutečnila se maturitní zkouška absolventů 
tehdy experimentálního maturitního studia 
čtyřletého učebního oboru mechanik seřizovač.

Po náročných čtyřech letech teoretické i prak-
tické přípravy všech 20 studentů složilo matu-
ritní u učňovskou zkoušku. Řada absolventů 
tohoto studia později dokončila i vysokoškol-
ské studium.

Největší podíl na zřízení učebního oboru 
a vedení učitelů a studentů měl zcela jistě teh-

dejší ředitel školy Ing. Bohuslav Hájek, který 
s jistou vizí a pevnou vůlí provedl pedagogy 
školy a studenty náročnou cestou s úspěšným 
koncem. Velký podíl na tomto úspěchu měli 
i třídní učitelé Oldřich Dušánek, Mojmír Balous 
a Petr Hazuka.

V odborné přípravě pak mistři Pavel Bartoš, 
Josef Hrdina a Pavel Petráček. Většina stu-
dentů třídy v té době pobývala na internátu 
školy a tak jejich nelehký život v období dospí-
vání byl pod vedením vychovatelů Imricha Špi-
tálského, Romana Scháněla a Luboše Mikysky.

Výčet pedagogů by mohl být velmi dlouhý. 
Nelze však nevzpomenout bezmezné úsilí 
učitelek jazyků Marie Dvořákové a  Mileny 

Krsičkové a ani obětavost tělocvikáře Karla 
Škarky nemůže být zapomenuta.
Život nejen nás tehdejších absolventů maturit 
z jara roku 1981 plyne nezastavitelně vpřed. 
Řadě našich tehdejších učitelů už nemůžeme 
poděkovat osobně a ani složitost dnešních 
dnů nedovoluje zorganizovat po tak dlouhé 
době setkání, na kterém bychom rádi potkali 
a poděkovali všem za jejich tehdejší obětavost 
a náročnost na naší cestě za vzděláním.

40 let je dlouhá doba a snad není pozdě touto 
cestou všem tehdejším učitelům, mistrům, 
vychovatelům a pracovníkům školy poděko-
vat.

Karel Kout
Za maturanty třídy MS 1977 - 81

Poděkování po 40 letech
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Vážení členové, snažíme se být optimisté 
a věříme, že v květnu bude již zlepší situace 
umožňující naši „omezenou“ klubovou činnost 
a v červnu to bude ještě lepší.
Níže uvedené akce se uskuteční pouze v pří-
padě, že to situace a rozhodnutí vlády dovolí.
Pokud bude Klubcentrem v  květnu vyhlá-
šeno Senior kino, protože to situace dovolí, je 
možno ho s platnou průkazkou člena na rok 
2020 navštívit. Hlásit se můžete mimořádně 
přímo v divadle od 14.00 do 14.15 hodin. Cena 
pro člena po předložení průkazky 40,– Kč. 
Peníze si doneste přesně. Pouze vstupenky 
do přízemí. Akci zajistí člen výboru.
Pokud bude Klubcentrem organizována cesto-
pisná přednáška, je možno se jí účastnit stejně 
jako Senior kina. Hlásit se můžete mimořádně 
přímo v divadle od 18.30 do 18.45 hodin. 
Cena pro člena po předložení průkazky z roku 
2020 bude o 20,– Kč levnější než stanovené 
vstupné. Peníze si doneste přesně. Pouze 
vstupenky do přízemí. Akci zajistí člen výboru.

Vycházka po studánkách
čt 27. 5. | odpoledne v přírodě
Sraz u Babyky ve 13.00 hod. Půjdeme Řeho-
řovým dolem k Poustevníkově studánce a pak 
k poslední kapličce Křížové cesty, odtud k Vlčí 
a Vicenově studánce a zpět k Mendriku. Délka 
trasy je asi 4 km + příchodová cesta po městě 
na místo srazu. V případě nutnosti se rozdělíme 
do menších skupinek. Akci zajistí členové výboru.

Na červen chceme připravit
• Senior kino, cestopis - ve spolupráci s Klub-

centrem
• 3. 6. vycházka lesy kolem Orlice – lesní ces-

tou nad střelnicí, Lanšperk- přejezd, Černo-

vír u shořelého srubu, přes Černovír zpět 
k řece a po cyklostezce domů. Délka trasy 
cca 12 km.

• 10. 6. odpolední zájezd do Žamberka 
- Muzeum starých strojů

• 17. 6. odpolední zájezd na Žampach 
a do Písečné, s výstupem na hrad 
a procházkou do Písečné

• 24. 6. celodenní zájezd do Chlumu 
u HK památník a Jaroměř

Služby na Sladkovně (až v červnu)
Úterý - 8. 6. , 15. 6. , 22. 6. , 29. 6.
od 10.00 do 12.00 hod.
8. 6. pro členy a zájemce s příjmením od A po F
15. 6. pro členy a zájemce s příjmením od H po K
22. 6. pro členy a zájemce s příjmením od L po R
29. 6. pro členy a zájemce s příjmením od S po Z

Svoji návštěvu rozložte do uvedeného času, 
nepřijďte všichni najednou. Pokud budou pla-
tit omezení, žádáme o vstup po 5 osobách 
a s rouškou. Zájemci o červnové zájezdy – 
přijďte po 11. hodině.

Jako výbor pevně věříme, že bezpečno mezi 
námi bude až po přeočkování většiny obyvatel, 
a proto Vám očkování doporučujeme.
Těšíme se na setkání s Vámi.

JUDr. Zdeněk Ešpandr
předseda výboru

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.

Senior klub Ústí nad Orlicí

Zveme Vás na vycházku po blízkém okolí 
města Ústí nad Orlicí, která se uskuteční ve 
středu 19. května.
Řehořův důl – Poustevníkova studánka, 
Pavilon a Kaple Nanebevstoupení Páně (nad 
Mendrikem). Sraz účastníků je ve 13.30 hod. 
u Babyky, kde se rozdělíme na 2 skupinky 
(Rychlá rota a ti pomalejší ). Svačinu s sebou. 
Akce se uskuteční dle aktuální situace 
pandemie Covid 19, případně se odloží na 
červen. Bližší informace na tel: 737 378 815 
a 731 052 128.
Na Vaši účast se těší členové výboru

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

1.–2. 5. | MUDr. Milena Břízová
Na Štěpnici 999, ÚO, tel.: 465 525 210

8.–9. 5. | MUDr. Valent Dostál
Smetanova 1390, ÚO, tel.: 465 523 877

15.–16. 5. | MDDr. Anna Drdová
F.V. Krejčího 405,ČT, tel.: 465 530 247

22.–23. 5. | MDDr. Eva Duchečková
Litomyšlská 590, ČT, tel.: 606 704 599

29.–30. 5. | MUDr. Martin Formánek
Masarykova 1071. ČT, tel.: 731 784 643

Stomatologická
pohotovost

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

Sociální rehabilitace
Jednou z  činností sociální rehabilitace je 
bezplatné školení na PC, které probíhá indi-
viduálně na předem sjednaných schůzkách. 
Jedná se o základní obsluhu počítače, vysvět-
lení internetu včetně komunikace, ovládání 
základních kancelářských programů.

Dále služba zahrnuje nácvik různých činností 
a dovedností, zprostředkování kontaktů se 
společenským prostředím a další.
Sociální rehabilitace je určena zdravotně 
postiženým od 19 do 64 let a  seniorům 
v nepříznivé sociální situaci.

Půjčovna rehabilitačních
a kompenzačních pomůcek pro děti
Dětem se zdravotním postižením, po úraze či 
v rekonvalescenci nabízíme k zapůjčení kom-
penzační pomůcky:
Chodítko polstrované, Chodítko barevné, 
Chodítko s podpůrnou hrazdou, Mechanický 
dětský vozík, Dětská mobilní sedačka, Auto-
sedačka, Silniční kolo atd…

Půjčovna rehabilitačních
a kompenzačních pomůcek pro dospělé
Osobám se zdravotním postižením, po úraze 
či v rekonvalescenci nabízíme k zapůjčení tyto 
kompenzační pomůcky:

Mechanický vozík 400Kč
Chodítko polstrované 70Kč
Chodítko čtyřkolové 150Kč
Sedačka na vanu s madlem 50Kč
Sedačka do vany 50Kč
Nástavec na WC 50Kč
Pláštěnka na vozík 30Kč
Servírovací stolek 100Kč
Toaletní křeslo 150Kč
Ceny jsou uvedeny za jeden měsíc zapůjčení.

Obrátit se na nás můžete:
Čs. armády 1181, Ústí nad Orlicí
(vysoká budova RC Aktiva, 3. poschodí ),
tel.: 465 525 324, 775 693 985, 775 693 983,
e-mail: eva.jirincova@czp-pk.cz, zlata.spa-
kova@czp-pk.cz

Více informací naleznete na www.czp-pk.cz

Centrum pro zdravotně 
postižené a seniory
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Pečovatelská služba v číslech
• 11 663 hodin péče za rok 2020 (poskytnutí 

stravy, péče o osobní hygienu, pochůzky, 
nákupy, zprostředkování kontaktů, aj.)

• 318 klientů celkem za rok 2020
• 15 pečovatelek
• 8 osobních automobilů, se kterými jezdíme 

v Ústí nad Orlicí a okolních obcích, např. 
Řetová, Řetůvka, Říčky, Libchavy

Provozní doba
6.30 - 20.00 hod. (pracovní dny)
7.00 - 20.30 hod. (soboty, neděle, svátky)

Pokračujeme v hraní do oken na ulici Na Pláni. 
První vystoupení proběhlo na Zelený čtvrtek 
1. 4. 2021 a vystoupila kapela složená z uči-
telů ZUŠ Jaroslava Kociana známá od minu-
lého roku jako Koronavanka.

Pro více informací sledujte naši stránku na 
Facebooku www.facebook.com/csp.uo nebo 
venkovní vitrínu (roh budovy Na Pláni 1343), 
kam se snažíme dávat aktuální informace.

Pro sjednání pečovatelské služby
kontaktujte naše pracovnice
Lucie Kaválková, DiS., ved. pečovatelské služby 
tel.: +420 728 916 474
Mgr. Markéta Gmuzdková, sociální pracovnice
tel.: +420 736 503 570
Jana Vojáčková, DiS., sociální pracovnice
tel.: +420 736 503 571

Pracovnice prosím kontaktuje nejlépe v době 
od 7.00 do 15.00 hod. (pondělí - pátek).

Zapojte se do výzvy
Městského muzea a galerie v Poličce!
Poličské muzeum se rozhodlo vyzvat seniory, 
aby během karantény sepsali paměti či krátké 
vzpomínky.
Výzva je určena pro místní seniory Poličky uza-
vřené doma, ale platí samozřejmě i pro ty, kteří 
dnes žijí v jiné části republiky a v Poličce prožili 
část života.

Texty napsané na počítači, psacím stoji či 
rukou bude muzeum přijímat přes e-mail: 
zavoralova@muzeum.policka.org nebo poš-
tou na adrese Městské muzeum a galerie, 
Tylova 114, Polička.

Zásilku je třeba označit heslem: Paměti 
z karantény. Uzávěrka je 30. 6. 2021.

Pečovatelská služba
CSP města Ústí nad Orlicí

Centrum sociální péče

Senior doprava ČČK – TAXÍK MAXÍK
Senior dopravu ČČK lze objednat v pracovní 
den před plánovanou jízdou (v den jízdy bez 
záruky) na tel. 774 412 117.
Senior doprava ČČK je provozována každý pra-
covní den od 7.00 do 15.30 hodin.
Prodloužená pracovní doba v pondělí a ve 
středu do 18.00 hodin (v období letního času).
Permanentky jsou k dostání u řidiče Senior 
dopravy, na OS ČČK - Kopeckého 840, Infor-
mačním 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 www.cckuo.cz
Změna programu Centra pro život je vyhra-
zena. Pro informace o konání akce volejte na 
telefonní číslo 775 765 659.
Není-li uvedeno jinak, konají se akce v budově 
OS ČČK, Kopeckého 840.

Výstava dětských obrázků
1.–31. 5. | 8.00-15.30 hodin
Výstavu obrázků dětí z MŠ Pod Lesem Ústí nad 
Orlicí si můžete prohlédnout v době přítom-
nosti zaměstnanců OS ČČK, nebo při akcích 
centra. Vstup je zdarma

Společenské hry – nejen Bingo
5. 5. | 9.00 hodin
Přijďte si zahrát velmi oblíbenou a nenáročnou 
hru Bingo a další společenské hry. Pro vítěze 
je připravena cena. Akce se uskuteční v jídelně 
Centra sociální péče (CSP) města Ústí n. O.
(Na Pláni 1343, Penzion). Káva i vstup zdarma.

Svátek matek – Společenské posezení
7. 5. | 15.00 hodin
Přijďte do jídelny CSP města Ústí n. O. oslavit 
Svátek matek. Pro ženy je připraven malý dárek 
a je zajištěno i občerstvení. Vstup je zdarma.

Pečeme, vaříme
14. 5. | 9.00 hodin
Společně si upečeme rohlíčky ze šlehačkového 
těsta. Káva i vstup zdarma.

Odpolední vycházka
20. 5. | 14.00 hodin
Odpolední vycházka po okolí Ústí nad Orlicí 
s paní Zdenou Urbanovou. Sraz ve 14.00 hodin 
před budovou OS ČČK.

Šikovné ručičky – Ptáčci z vlny
26. 5. | 15.00 hodin
Přijďte si do jídelny CSP města Ústí n. O. vyro-
bit dekoraci do vašeho bytu. Akce se koná ve 
spolupráci se Speciální ZŠ, MŠ s praktickou 
školou v Ústí n. O. Vstup zdarma (úhrada spo-
třebovaného materiálu).

KAVÁRNIČKA – CENTRUM SETKÁVÁNÍ
Každý pátek od 8.00 do 14.00 hodin - přijďte 
si popovídat se svými přáteli do Společen-
ského centra ČČK, každá 5. káva ZDARMA.  
(V případě uvolnění mimořádných opatření ).

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 pro-
sklené 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.

VÝSTAVKA
Máte zájem vystavovat a nevíte kde, můžete 
u nás. Fotografujete, kreslíte, tvoříte, sbíráte 
pohlednice, známky. Nabízíme právě vám uká-
zat ostatním svá díla a sbírky v prostorách 
Oblastního spolku Českého červeného kříže 
Ústí nad Orlicí.
Každý měsíc připravujeme výstavku růz-
ných fotografií, obrázků, sbírek. Prostor je 
za účelem výstavky nabízen zdarma – pře-
devším seniorům. Bližší informace na tel. 
776 765 659.
Těšíme se na Vaše výstavky!

ČISTÍRNA, PRÁDELNA, OPRAVNA 
OBUVI (prodej úklidových prostředků)
v nákupním centru Nová louže.

POZOR! ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY: pondělí, 
středa, pátek od 13.00 do 17.00 hodin.

MINI HOTEL NOVÁ LOUŽE
Přijede Vám návštěva a nevíte, kde přeno-
cují, nabízíme vám krátkodobé ubytování 
ve dvoulůžkových a čtyřlůžkových pokojích 
s vlastním sociálním zařízením, TV, interne-
tem. Bližší informace a objednání ubytování 
na tel.: 775 765 659.

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY
Bližší informace a objednání úklidové služby 
na tel.: 773 001 088.

Český červený kříž
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POBYTOVÉ LETNÍ TÁBORY

Putovní vodácký tábor
4. – 10. 7. I po řece Moravě
Pro děti od 7 – 17 let a pro rodiče s dětmi. 
Pouze pro plavce!
Tábor je vhodný i pro vodácké začáteč-
níky. Program: spaní ve stanech nebo pod 
širákem, dovádění nejen ve vodě, večery 
u ohně, snídaně v trávě a další idylické letní 
radovánky. Cena samostatné dítě: 3 900 Kč 
(zahrnuje kempy, stravování, dopravu, pojiš-
tění, půjčovné – lodě, pádla, barely, vesty).
Cena dítě, které jede s rodičem a dospělý:
1 490 Kč (zahrnuje dopravu, pojištění a půj-
čovné vodáckých potřeb).

Atletický tábor
2. – 6. 8. I Hynčice u Starého Města pod 
Sněžníkem
Pro děti od 6 – 17 let. Celotáborová hra: 
„Evoluce” (hmyz, ryby, plazi, ptáci, savci)
hry a soutěže v přírodě.
Cena: 3000 Kč (zahrnuje ubytování, stravo-
vání, dopravu, pojištění).

Lezecké soustředění
15. – 21. 8. I Rabštejn
Pouze pro členy lezeckých kroužků DDM Duha.
Cena: 3 600 Kč (zahrnuje kemp, stravování, 
dopravu, pojištění).

Tramtáryje
23. – 27. 8. I Horní Jelení
Pro děti od 7 – 14 let. Program: projížďka na 
koních, stezka odvahy, táborák, diskotéka, stří-
lení ze vzduchovek, hry v lese, koupání, výlety, 
míčové hry, paintball, vyrábění a tvoření.
Cena: 2 700 Kč (cena zahrnuje ubytování, 
stravování, dopravu, pojištění).

PŘÍMĚSTSKÉ LETNÍ TÁBORY

Pestré prázdniny I.
12. – 16. 7.
Pro děti: 1. – 5. třída ZŠ. Minigolf, bowling, 
PINGUin park, cyklovýlet Brandýs n.O a kou-
pání, Fly Zone Hradec Králové, v pátek výlet 
pro celou rodinu do ZOO Zlín.
Cena: 1 500 Kč zahrnuje vstupné, jízdné, 
pojištění, oběd v pondělí.
Způsob dopravy: převážně vlakem a autobu-
sem, krátký cyklovýlet.

Zážitkové prázdniny
19. – 23. 7.
Pro děti: 10 – 12 let. Sjezd na kárách Přívrat, 
Laser Game Pardubice, motokáry Vysoké Mýto, 
JumpPark Brno, bowling a koupaliště Choceň.
Cena: 1700 Kč zahrnuje vstupné, jízdné, pojištění.
Způsob dopravy: na kole, vlakem.

Pestré prázdniny II.
9. – 13. 8.
Pro děti: 1. – 5. třída ZŠ. Minigolf, bow-
ling, DDH Mohelnice, cyklovýlet Brandýs 
n.O. a koupání, Častolovice – mini zoo, 
zámek, v pátek výlet pro celou rodinu na 
Dolní Moravu. Cena: 1 500 Kč zahrnuje 
vstupné, jízdné, pojištění, oběd v pondělí.
Způsob dopravy: převážně vlakem a autobu-
sem, krátký cyklovýlet.

Adrenalinové prázdniny
16. – 20. 8.
Pro děti: 12 – 15 let. Sjezd na kárách Přívrat, 
Laser Game Pardubice, bowling a koupaliště 
Choceň, Paintball Choceň, motokáry Vysoké 
Mýto. Cena: 1 700 Kč zahrnuje vstupné, 
jízdné, pojištění.
Způsob dopravy: na kole, vlakem.

DDM DUHA hledá do své nové budovy 
2 pracovníky

Uklízečka na plný úvazek
Požadujeme praxi v oboru, pečlivost, samo-
statnost a vlastní iniciativu, čistý trestní rejs-
třík.
Pracovní doba: 6.00 – 14.30 hod.

Správce /údržbář/ uklízeč
Kumulovaná funkce, ½ úvazku správce a údrž-
bář a ½ úvazku úklid se strojem v tělocvičně.
Požadujeme praxi v oboru, údržbářskou zruč-
nost (všechny drobné opravy vlastními silami), 
samostatnost a vlastní iniciativu, čistý trestní 
rejstřík.
Pracovní doba: podle potřeby, tzn. rozdělená 
do více částí během dne, večerní kódování 
20.00 - 22.00 hod.
Z těchto důvodů potřebujeme místního.

Předpokládaný nástup 1. 8. 2021, platové 
zařazení podle nařízení vlády č. 341/2017 
Sb. v aktuálním znění, stravenky, příspěvek 
na dovolenou.

Dům dětí a mládeže Duha

Dle epidemiologické situace jsou změny 
vyhrazeny, prosím sledujte nás na facebooku 
a webových stránkách.

Provozní doba
v případě příznivé situace, začátky programů 
cca 10.00 - 10.30 hod., pobytné 30 Kč (1 dítě), 
40 Kč (více dětí ), možnost měsíční perma-
nentky – 150 Kč (1 dítě), 200 Kč (více dětí ).
Herna, prográmek pro děti, Tvoření (i) pro prcky
po 8.30 – 12.30 hod.
Herna, výtvarná dílna (především) pro dospělé
st 8.30 – 12.30 hod.

Herna, prográmek pro děti. Zpívánky a říkánky
pá 8.30 – 12.30 hodin

Herna k pronájmu
• pro jednu rodinu
• po předchozí domluvě
• příspěvek na topení 100 Kč/ 1 hodinu

Pozvánky na prázdniny 2021
Dle epidemiologické situace doufáme v příz-
nivý vývoj (v případě nekonání akce z důvodů 
vládních nařízení však zaručujeme vrácení 
plateb).

Dětský tábor Narnie: Princ Kaspian
10. – 17. července | chata Koniklec 
Jestřabí v Krkonoších
Cena: 3 500 Kč, pro děti od sedmi do třinácti 
let, hry, soutěže, výlety a mnoho dalšího, pro-
storná chata s vyhřívaným bazénem. Infor-
mace a přihlášky viz. kontakty níže.
Práci RC Srdíčko podporuje MPSV, Pardu-
bický kraj a Město Ústí nad Orlicí

Mgr. Marcela Dostrašilová
tel.: 604 313 249, 603 976 036,

rcsrdicko@jbuo.cz, www.rcsrdicko.estranky.cz

Rodinné centrum Srdíčko

Vladimír Lněnička

AUTODOPRAVA
Autodoprava po celé ČR do 2,5 tun

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

Inzerce
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Před konáním akce si, prosím, ověřte, zda už je 
MC otevřeno a zda se akce opravdu uskuteční. 
Děkujeme za pochopení.

Fit lekce pro maminky
po 3.,10.,17.,24. a 31. 5. | 9.00-9.45 hod.
Kapacita omezená. Hlaste se, prosím, na mailu 
cviceni.medvidek@seznam.cz. Cena za lekci 
70 Kč.

Nemluvňátka, kojenci, batolátka
po 3.,10.,17., 24. a 31. 5. | 10.00 hod.

Jóga pro děti
po 3.,10.,17., 24. a 31. 5. | 16.05-16.50 hod.
S sebou karimatku, volný oděv a pití, plyšovou 
hračku. Vstupné 40 Kč za lekci. Hlaste se, pro-
sím, předem na tel. č. 739 424 883.

Jóga pro dospělé
po 3.,10.,17.,24. a 31. 5. | 17.00 hod.
S sebou karimatku, volný oděv a pití. Vstupné 
50 Kč za lekci. Nováčci v případě zájmu volejte 
na tel. č. 739 424 883.

Poznejte svět formou hraní s Veronikou
st 5., 12., 19. a 26. 5. | 9.00 hod.
Děti od 9 do 18 měsíců
st 5., 12., 19. a 26. 5. | 10.00 hod.
Děti od 4 do 9 měsíců
Zábavné 45min. poznávání nového světa pro 
děti od cca 4 do 18 měsíců pro rozvoj psycho-
motoriky a sociálního kontaktu formou hraní, 
dotyku, říkanek a povídání, vstupné 60 Kč za 
45min. Kapacita omezená, přihlášení a infor-
mace na mailu: cviceni.medvidek@seznam.cz

Cvičení s Bóďou
čt 6.,13., 20. a 27. 5. | 9.00 hod.
Vhodné pro děti od cca 12 měs. do cca 18 
měs., vstupné 75 Kč za 40min. Kapacita ome-
zená, přihlášení a informace na mailu: cviceni.
medvidek@seznam.cz

Kavárnička
pá 7. 5. | 10.00 hod.

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

PROVOZNÍ DOBA
Fit lekce pro maminky I po I 9.00 – 9.45 hod.
Nemluvňátka, kojenci a batolátka, volná herna
po I 10.00 – 13.00 hod.
Jóga pro děti a dospělé
po I 16.05 – 18.00 hod.
Volná herna I út 9.00 – 12.00 hod.
Cvičení s Veronikou
st I 9.00 – 12.00 hod.
Odpolední herna s Veronikou
st I 15.00 – 17.00 hod.
Cvičení s Bóďou
čt I 9.00 – 12.00 hod.
Volná herna I čt I 10.00
Volná herna, besedy I pá I 9.00 – 12.00 hod.
Volná herna I út – pá I 14.00 – 16.00 hod.

Za finanční podpory Města Ústí nad Orlicí,
Pardubického kraje, Konzumu.

Míla Crhonková, tel: 732 681 858,
Katka Fišarová tel.: 605 965 463, 

medvidekuo@seznam.cz, www.medvidekuo.cz,
FB – Mateřské centrum Medvídek, Ústí nad Orlicí

Mateřské centrum Medvídek

Římskokatolická farnost-děkanství Ústí nad 
Orlicí zve v rámci celonárodní aktivity Noc 
kostelů 2021, která se uskuteční v  pátek 
28. května, k návštěvě a prohlídce otevřených 
kostelů a kaplí v našem městě a okolí.

V rámci programu nabízíme otevřené kos-
tely a kaple v pátek 28. května k individuální 
prohlídce, případně zapojení se do programu 
s dětmi.

Informační místo s  podrobným progra-
mem a úkoly pro děti bude otevřeno v pátek 
28. května u kostela Nanebevzetí Panny Marie 
v Ústí nad Orlicí v čase od 18.00 do 21.00 
hodin. Těšíme se na vaši návštěvu.

18.00  – 21.00 hod. I  Kostel Nanebevzetí 
Panny Marie I Ústí nad Orlicí
Volná prohlídka kostela, parku a kaplí v parku. 
Dle aktuální situace v pandemii bude otevřen 
i kůr a věž kostela.

19.00 – 21.00 hod. I Kaple sv. Gotharda
Černovír
19.00 – 21.00 hod. I Kaple sv. Anny
Hylváty
19.00 – 21.00 hod. I Kaple Povýšení sv. Kříže 
Kerhartice
19.00 – 21.00 hod. I Kostel sv. Petra a Pavla 
Knapovec

Noc kostelů nabízí široké veřejnosti v České 
republice od roku 2009 možnost navštívit kos-
tely a modlitebny a poznat nejen jejich kulturní 
hodnotu, ale také se seznámit s křesťanstvím 
prostřednictvím hudby, výtvarného umění, 
divadelního představení, rozhovoru či setkání.

V České republice se do Noci kostelů každo-
ročně zapojuje na 1 500 kostelů a modliteben, 
které kromě otevřených dveří nabízejí i další 
doprovodné programy.

Více informací také na www.nockostelu.cz.

Noc kostelů 2021

Zavedená opatření v souvislosti s pandemií 
koronaviru a současná epidemická situace 
nám znemožňují pořádat jakákoliv divácky 
navštěvovaná představení. Veškeré aktuální 
informace najdete na webových stránkách 
Klubcentra www.klubcentrum.cz

Ve dnech 4. – 7. května se uskuteční 63. roč-
ník Kocianovy houslové soutěže, která se 
v souvislosti a pandemií Covid-19, uskuteční 
v online režimu. O titul laureáta KHS budou 
soutěžit mladí houslisté z České republiky, 
z Polska, Německa, Rakouska, Itálie, Francie, 
Srbska, Lotyšska, Estonska. Ruska, Bulhar-
ska, Turecka, Mongolska, USA či Japonska. 
V povinných skladbách zazní díla J. Kociana, 
A. Dvořáka, B. Smetany a B. Martinů.

Klubcentrum Ústí n.O.

Kocianova houslová soutěž

Kultura
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Kateřina Hájková: Bůh po Osvětimi
5. 5. | 18.00 hod.
Přednáška z cyklu Akademie volného času

Dušan Špitálský: Příběhy obyčejných 
dobrodruhů I.
12. 5. | 18.00 hod.
Baron František Trenck – rváč ve službách 
Marie Terezie. Přednáška z cyklu Akademie 
volného času

Lidé a oceán
19. 5. | 17.00 hod.
Vernisáž výstavy Rudolfa Krautschneidera

Plavba světovými oceány
19. 5. | 18.00 hod.
Přednáška R. Krautschneidera

Kouzelná baterka
19. 5. | 16.00 hod.
Předčítání a tvoření je vhodné pro děti do 
8 let, 10 Kč na materiál. Na pohádku je 
potřeba se předem přihlásit na dětském 
odd., nebo na tel.: 737 205 228

Doc. Marie Macková:
Kočka a její cesta dějinami
26. 5. | 18.00 hod.
Přednáška z cyklu Akademie volného času

Lidé a oceán
19. května I 17.00 hod.
Vernisáž výstavy fotografií mořeplavce 
Rudolfa Krautschneidera

Mgr. Zdeňka Honzátková

Restaurování sbírkových předmětů
(virtuální výstava)
Výstavy vám představí několik muzejních sbír-
kových předmětů, které v nedávné době pro-
šly procesem restaurování. Kromě fotografií 
„před“ a „po“ se dočtete zajímavé informace 
o průběhu restaurování i o samotných před-
mětech.

Elektřina z věží (virtuální výstava)
Zjistěte, jak fungovaly, kdy vznikaly a čím se 
liší věžové trafostanice. Virtuální výstava vás 
seznámí s historií i současností těchto tech-
nických staveb.

Secesní šat (virtuální výstava)
Secese se dostala i  do oblékání. Jak se 
v daném období oblékaly nejen ženy majetné, 
ale i služky a prosté dívky, vám prozradí naše 
výstava. Část výstavy je věnována i doplňkům, 
a dokonce si na ní prohlédnete jednu secesní 
kuriozitu se vztahem k významnému ústec-
kému rodákovi.

Toulky po Andrlově chlumu I.
(virtuální výstava)
Andrlův chlum je častým cílem výletů a pro-
cházek. Toulat se po něm ale můžete i virtu-
álně díky naší výstavě. Seznámíte se s boha-
tou historií tohoto turistického cíle, zjistíte 
něco více o minulosti křížové cesty, která vede 
na jeho vrchol a přečtete si i jednu méně zná-
mou pověst o tomto místě. V průběhu května 
zveřejníme druhý díl zaměřený na pomníčky, 
studánky a další pozoruhodná místa.

Odkazy naleznete na webu
www.muzeum-uo.cz a na fb stránce muzea.

Hra na zahradě Hernychovy vily
Na devíti místech zahrady Hernychovy vily na 
vás čekají karty s otázkami, jejichž odpovědi 
vám prozradí tajenku.
Pokud se vám podaří správně odhalit slovo, 
které křížovka skrývá, můžete vyplněnou 
herní příručku, kterou získáte ve stojanu před 
hlavním vchodem vily, odevzdat do schránky 
u vchodu a zasoutěžit si tak o věcné ceny. 
Losujeme jednoho výherce každý týden.

Digitální naučná stezka centrem města
Muzeum připravuje sérii naučných stezek pro 
vaše mobilní telefony.
První dvě se zaměří na střed města a na drobné 
sakrální objekty. Zájemci se seznámí s řadou 
zajímavostí. Stezku spustíme na přelomu 
dubna a května.
Sledujte náš web, nebo facebookovou stránku 
a informace o uvedení stezky do provozu vám 
neuteče. Ke každé z tras bude k dispozici jed-
noduchý tištěný průvodce s vyznačením všech 
zastavení.

Hernychova vila všem
Jakmile situace a nařízení umožní otevření 
muzea veřejnosti, zveme Vás na programy, 
které jsme pro Vás připravili. Těšit se můžete 
na kvíz, hledání fotografií a detailů ve výstav-
ních prostorách, anebo na rozvolněnou textilní 
dílnu do dalších místností.

Vývěsky
Sledovat můžete i naše vývěsky u brány k Her-
nychově vile, v ulici 17. listopadu a v ulici T. G. 
Masaryka. Nejpozději každých 10 dní měníme 
příspěvky o  architektonických památkách 
v našem městě a jeho okolí.

GALERIE POD RADNICÍ
Sou(l)znění
Výstavu z konce minulého roku jsme se roz-
hodli prodloužit. Díky tomu můžete navštívit 
galerii hned první den po uvolnění příslušných 
opatření a užít si krásných ilustrací Zdeňky 
Kudrnové a Míly Gloserové. V rámci výstavy 
je možné zakoupit reprodukce obrazů, přání 
a pohledy. V případě zájmu pište na email: 
bilek_fadrna@muzeum-uo.cz

Múza múz: Žena (virtuální výstava)
Virtuální verze loňské výstavy obrazů v Galerii 
pod radnicí. Připomeňte si výstavu na obra-
zovce vašeho počítače, nebo chytrého tele-
fonu. Odkaz naleznete na webu muzea a na 
fb stránce muzea i galerie.

Městská knihovna

Městské muzeum

Nová kniha vydavatelství Oftis
Koncem května vychází v regionálním vyda-
vatelství Oftis povídková kniha místní rodačky 
Kateřiny Hájkové. Jmenuje se Světlo naděje 
a autorka se v ní mimo jiné věnuje i tematice 
druhé světové války a holokaustu, o níž se 
dlouhodobě zajímá. Pokud patříte mezi čte-
náře, kteří se rádi trochu bojí, trochu smějí 
a trochu hloubají o tom, co život přináší a kam 
směřuje, nebudete litovat, pokud po této 
knize sáhnete. Hlavními hrdiny jsou obyčejní 
lidé, jejichž příběhy ale stojí za to vyprávět. 
Povídky jsou inspirované skutečnými místy 
a událostmi, což dokresluje celkovou atmo-

sféru vyprávění, stejně jako autorčin cit pro 
detail. Světlo naděje je knihou, která je lid-
ská. Proto zabrnká i na ty nejniternější struny 
v nás a na to „své“ si v díle přijde každý. I když 
v knize nenajdete odpovědi na všechny otázky, 
najdete zde ale spoustu dalších otázek, které 
vás možná donutí zamyslet se nad základy lid-
ské existence a života jako takového. A třeba 
ve vás vzbudí i chuť formulovat další, vlastní 
otázky…

Knihu lze zakoupit v knihkupectvích nebo se 
slevou přímo ve vydavatelství OFTIS nebo 
v e-shopu vydavatelství www.oftis.cz

Světlo naděje
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Více informací na www.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.

sobota 1. 5.

8.00-15.30 hod. Výstava obrázků dětí z MŠ Pod Lesem / do 31. 5. Český červený kříž www.cckuo.cz

středa 5. 5.

9.00 hod. Společenské hry, Bingo Jídelna CSP, Penzion www.cckuo.cz

18.00 hod. K. Hájková: Bůh po Osvětimi / AVČ Městská knihovna www.knihovna-uo.cz

pátek 7. 5.

10.00 hod. Kavárnička MC Medvídek tel.: 732 681 858

15.00 hod. Společenské posezení - Svátek matek Jídelna CSP, Penzion www.cckuo.cz

středa 12. 5.

18.00 hod. D. Špitálský: Baron František Trenck / AVČ Městská knihovna www.knihovna-uo.cz

pátek 14. 5.

9.00 hod. Pečeme, vaříme OS ČČK, Kopeckého 840 www.cckuo.cz

sobota 15. 5.

10.00 hod. Setkání příznivců Citroenů 2CV Andrlův chlum

neděle 16. 5.

8.00-10.00 hod. K rozhledně Andrlův chlum / start cykloakce Klub českých turistů ÚO

středa 19. 5.

13.30 hod. Vycházka po okolí města SPCCH tel.: 737 378 815

16.00 hod. Kouzelná baterka / předčítání a tvoření pro děti Městská knihovna www.knihovna-uo.cz

17.00 hod. Lidé a oceán / vernisáž výstavy / R. Krautschneider Městská knihovna www.knihovna-uo.cz

18.00 hod. Plavba světovými oceány / přednáška / R. Krautschneider Městská knihovna www.knihovna-uo.cz

čtvrtek 20. 5.

14.00 hod. Odpolední vycházka, okolí města Český červený kříž www.cckuo.cz

8.00 hod. Cyklo Glacensis 2021/ start na ústeckém náměstí Region Orlicko-Třebovsko J. Staňková, tel.: 603 569 884

středa 26. 5.

15.00 hod. Šikovné ručičky - Ptáčci z vlny Jídelna CSP, Penzion www.cckuo.cz

18.00 hod. doc. M. Macková: Kočka a její cesta dějinami AVČ Městská knihovna www.knihovna-uo.cz

13.00 hod. Vycházka po studánkách - sraz Senior klub tel.: 734 398 390

pátek 28. 5.

18.00-21.00 hod. Noc kostelů Římskokatolická farnost ÚO www.nockostelu.cz
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V souladu s tiskovým zákonem č. 46/2000 Sb., 
zveřejňujeme příspěvky členů Zastupitelstva 
města Ústí nad Orlicí.
Na časté dotazy čtenářů, proč je poskytován 
prostor pro členy zastupitelstva města, odka-
zujeme na § 4a tiskového zákona:
„Vydavatel periodického tisku územního 
samosprávného celku je povinen poskytovat 
objektivní a vyvážené informace o územním 
samosprávném celku a poskytnout přiměřený 
prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje 
názory členů zastupitelstva územního samo-
správného celku, týkající se tohoto územního 
samosprávného celku.“

ŘEHÁČEK a MACHAČNÝ st.:
Na prostého občana je potřeba přísnost 
a vyždímat ho co to jde!

Oslovil nás nedávno pan Miloslav Cypryán se 
znepokojivým zážitkem, který by rád uveřej-
nil. Protože vedení města odmítá zveřejňo-
vat (kritické) příspěvky občanů, poskytujeme 
panu Cypryánovi náš vyhrazený prostor, který 
je zastupitelům dán zákonem. Zároveň dodá-
váme, že dlouhodobě prosazujeme, aby první 

hodina parkování byla zdarma, což by ukončilo 
nesmyslné ždímání občanů a zároveň neumož-
nilo blokování parkovacích míst.

Vážení spoluobčané.
Rád bych vám napsal příhodu, která se mně 
a možná i někomu z vás stala. Nazval bych ji 
„Pokuta v době pandemie“.
Jednoho lednového dne letošního roku, jsem 
potřeboval vyzvednout léky v lékárně střediska 
Galen. Měl jsem hodně naspěch abych se vrá-
til s léky ke své manželce a zapomněl jsem si 
zakoupit parkovací lístek. Při čekaní v lékárně 
jsem si to uvědomil, ale už jsem se nechtěl vra-
cet abych to napravil. Věděl jsem, že se zde 
dlouho nezdržím bylo to asi 15 min a odjedu.
Po návratu k autu jsem měl za stěračem ozná-
mení, že v době od 13.41 až 13.51 jsem par-
koval bez zaplacení.

Okamžitě jsem odjel na stanici městské policie 
a chtěl věc objasnit popřípadě zaplatit rozum-
nou pokutu, kterou jsem odhadl za nezaplacení 
10 korun na hodinu maximálně na 20 násobek 
což je 200 Kč. Ale dostal jsem informaci, že se 
zde už neplatí a vše řeší odbor dopravy a silnič-
ního hospodářství.

Skoro dva měsíce jsem žil v bláhové naději, 
že v této pandemií vypjaté době, která má vliv 
i na naše jednání, budou mít na radnici trošku 
lidštější přístup na tyto prohřešky. Ale zklamal 
jsem se, úřad nezapomněl ani v této vypjaté 
době dostat svůj díl.

Dostal jsem doporučený dopis, který mi na 6 
stránkách plných paragrafů oznamuje a naři-
zuje čeho všechno jsem se dopustil. Myslím, že 
je to zcela zbytečné zatěžování úředníků. To co 
mně ale vyrazilo dech, byla vysoká částka kte-
rou mám zaplatit 500 Kč. Schválení tak vysoké 
pokuty za parkování je hodně nehorázné.

Nevím kdo na radnici navrhoval a schvaloval 
takto vysoké částky za pokuty. Asi proto, že rad-
nice s městskou policií chce naplnit městskou 
kasu pěknou sumičkou. Pokutu jsem zaplatil 
a věřím že těch mých 500 Kč bude použito 
na něco, co je v této vypjaté době potřebné. 
S pozdravem Více tolerance.

Miloslav Cypryán
(redakčně neupraveno)

Příspěvky zastupitelů města

Webové stránky pro milovníky
historie i pro turisty
Pardubice - Se začátkem projektu k  připo-
mínce 500 let od smrti Viléma z Pernštejna 
spustil Pardubický kraj v loňském roce webové 
stránky vilem500.cz. Najdete na nich aktuální 
informace, ale také různé dobové dokumenty 
týkající se Pernštejnů a renesance v našem kraji.

„Zejména do té doby, než se budou moct konat 
připravené akce na různých místech v kraji živě, 
je webová stránka vilem500.cz naším hlavním 
komunikačním kanálem mezi organizátory 
a veřejností,“ říká náměstek hejtmana pro kul-
turu Roman Línek. „V programu 500 let rene-
sance ve východních Čechách chceme nabízet 
pohledy do historie, umění, stavitelství nebo 
i vojenství raného středověku v našem regionu, 
ale také na tyto tradice s hrdostí navazovat.

Uvidíte tu kalendář připravených akcí asi 35 
organizátorů, který budeme v čase aktualizo-
vat podle toho, co nám situace dovolí. Věřím, že 
v létě už bude možné cestovat po památkách 
a venkovních expozicích, účastnit se naší sou-

těže a k inspiraci na výlety používat interaktivní 
mapu renesančních a pernštejnských památek“, 
dodává Línek.

Co se změnilo za 25 let?
Jedním ze zajímavých příspěvků v sekci Videa 
je videodokument Pernštejnské Pardubice při-
pravený pro Východočeském muzeum v Pardu-
bicích v roce 1996.

Z hlediska historie je vše stále platné i dosud, 
jen město a hlavně samotný pardubický zámek 
se za tu dobu mění viditelně k lepšímu, jak se 
o tom můžete přesvědčit na vlastní oči.

Na zámku se chýlí k závěru velký projekt rekon-
strukce spolufinancovaný Evropskou unií. Jeho 
výstupem bude nová stálá expozice Výcho-
dočeského muzea s  názvem Pernštejnská 
rezidence – nejstarší renesance v Čechách. 
Ta bude otevřena v  závěru letošního roku 
a poprvé představí zámek nejen jako výstavní 
prostory muzea, ale jako šlechtické sídlo 
významného rodu. Na rekonstrukci budou 
čekat ještě společenské sály v severním křídle, 

na které je schválená architektonická studie 
ateliéru Evy Jiřičné.

Naplň Vilémovu truhlu
„V současné době sázíme na prezentace venku. 
Od května chceme představit 15 venkovních 
panelů s  různými vilémovskými a  dalšími 
renesančními tématy. Velká část bude na růz-
ných místech v Pardubicích, ale další najdou 
zájemci také v Lázních Bohdaneč, Kladrubech 
nad Labem, v Chrudimi, Litomyšli, Lanškrouně 
a v Moravské Třebové.

Kdo navštíví všechna místa a dobře si přečte 
texty, jistě správně odpoví na soutěžní otázky. 
Tak získá potřebné groše a dohromady nasbírá 
přesný obnos, potřebný do truhly Viléma 
z Pernštejna,“ prozrazuje o plánované soutěži 
Roman Línek. Skutečná truhla se zachovala 
prázdná (sic!) ve sklepení pardubického zámku 
a její prohlídka bude jednou z cen, které orga-
nizátoři přichystali.

tisková zpráva
Pardubického kraje

Vilem500.cz
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Vážení sportovní nadšenci,
vzhledem ke vzniklé situaci a nařízení vlády 
jsme byli nuceni všechny naše sportoviště uza-
vřít. V tuto chvíli nejsme schopni předpovědět, 
zda v dubnu budeme moci mít bez omezení 
otevřeno. Vše záleží na uvolňování nařízení 
vlády. V  případě otevření se prosím infor-
mujte o provozních dobách našich sportovišť 
na webových stránkách www.bazenusti.cz.
Děkujeme za pochopení.

Rekreační služby
Tepvos, spol. s r.o.

Expirace městských karet
Vzhledem k loňským omezením provozu stře-
disek TEPVOS v závislosti na mimořádných 
opatřeních vlády týkajících se situace s covid-
19 a nemožnosti využití služeb v plném roz-
sahu, nebyla v lednu 2021 vynulována konta 
a vymazány ze systému Městské karty s expi-
rací k 31. 12. 2020.
Platnost kont těchto Městských karet se pro-
dlužuje do 31. 12. 2021.

Vedení městské společnosti
Tepvos, spol. s r.o.

O prázdninách 2021 se uskuteční 8. ročník 
příměstského atletického tábora v Ústí nad 
Orlicí. Formou hry se děti naučí základy atle-
tiky a užijí si při tom mnoho zábavy. Mimo atle-
tického programu je pro děti připraven i jiný 
doprovodný program jako je např. návštěva 
aquaparku a výlety do přírody.
Atletický tábor proběhne ve 4 termínech.
12.–16. 7. a 19. 7.–23. 7. ,
2. 8.–6. 8. a 9. 8.–13. 8. 2021.
V termínu od 12. 7.–16. 7. se uskuteční pohy-
bový kemp pro mladší děti.
V termínu od 19. 7.–23. 7. se uskuteční fot-
balový kemp.
Cena za dítě je 1 950 Kč. 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 www.primestsky-at-
leticky-tabor.cz nebo na tel. čísle 777 269 240.

Budeme se na Vás těšit o letních prázdninách 
2021!

Mgr. Ing. Žaneta Langrová
vedoucí tábora a tým instruktorů

Rekreační služby TEPVOS, spol. s r.o. Příměstský atletický
tábor 2021

Klub českých turistů v Ústí nad Orlicí připravil 
na neděli 16. května 26. ročník jarní cykloakce 
K rozhledně Andrlův chlum.
Start je od 8.00 do 10.00 hodin z Mírového 
náměstí v Ústí nad Orlicí, cíl všech tras je u roz-
hledny na Andrlově chlumu do 20.00 hodin.
Nejkratší osmikilometrová trasa je vypsána 
pro pěší i cyklisty, pro vzdálenější účastníky 
je vhodná i cílová jízda.
K rozhledně dojedou po vlastní ose a svoji 
trasu doloží několika razítky.
Nejdelší trasa 175 kilometrů je určena zkuše-
ným cykloturistům.
Ostatní cyklotrasy 45 – 60 – 80 – 120 – 140 
kilometrů jsou od nejdelší odvozeny. Každý 
účastník obdrží vkusně řešený diplom.
Za třiadvacet let se akce zúčastnilo 17 390 
milovníků přírody.
Pozor – mládež do 15 let se může akce zúčast-
nit pouze v doprovodu dospělé osoby. Dodržuj 
zákon 361/2000 o pozemních komunikacích!

Akce je pořádána za finanční podpory Města 
Ústí nad Orlicí. Na Vaši účast se těší pořada-
telé z KČT Ústí nad Orlicí.
Akce proběhne pouze v případě, dovolí-li to 
vládní covidová opatření.

Milan Richter

Velikonoční soutěž
Na období kolem Velikonoc vyhlásila naše 
organizace Orel jednota Ústí nad Orlicí soutěž 
o „Nápaditou kraslici“. Fantazii se meze nekla-
dou, a proto mohli zaslat účastníci fotografii 
vajíček z různých druhů materiálu a originálně 
zdobené kraslice.
Potěšilo nás, že se zapojilo celkem 14 účast-
níků od 7 do 57 let. Bylo velice těžké vybrat 
vítěze, jelikož se sešla opravdu různorodá 
vajíčka a  kraslice (např.: vajíčko vypadající 
jako vir koronaviru, korálkové, malovaná…). 
Každého účastníka jsme se rozhodli odměnit 
diplomem a čokoládovým zajícem.
Na všechny výtvory je možné se podívat na 
našich internetových stránkách www.oreluo.
webnode.cz.

Orel
jednota Ústí nad Orlicí

Sportovní příměstský tábor s tenisem, anglič-
tinou a výletem je určen všem dětem, které si 
chtějí užít týden plný sportu, částečně i vzdě-
lávání a hlavně dobré pohody.

Termíny táborů
5. 7.–9. 7. 2021
16. 8.–20. 8. 2021
Začíná se vždy ráno v 8.00 hod. a ukončení je 
v 15.30 hod. Kapacita je 24 dětí, cena 2 400 Kč. 
Přihlášky na e-mail: tomas.hernik@seznam.cz

Tomáš Herník
hlavní trenér TK ÚO

tel.: 777 645 721, www. tkuo.cz

Po dvouleté přestávce opět zavítají Citroeny 
2CV - kachna při svém jarním prolétnuti do 
Ústí nad Orlicí. V sobotu 15. května od 10.00 
hodin se uskuteční na Andrlově chlumu již po 
desáté tradiční jarní setkání majitelů a příz-
nivců legendárních kachen. Do 12.00 hodin 
bude možná prohlídka Citroenů 2CV, které 
dorazí na Andrlák z mnoha vzdálených koutů 
naší země a ve 12.00 hodin se vydají na jarní 
prolétnutí do okolí našeho města.
Doufáme, že současné složité podmínky nám 
umožní tuto již tradiční komorní veteránskou 
akci uskutečnit.

Pro malé bruslaře pořádáme 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- Parkour - Přirozený pohyb a Akroba-
cie-Tanec-Jóga pro holky i kluky.
• Příměstské tábory pro děti od 5 do 16 let
• V červenci a srpnu vždy od pondělí do pátku 

od 8 do 16 hodin
• V ceně svačinky, obědy, pitný režim, pojiš-

tění, návštěva aquaparku a závěrečné pře-
kvapení

• Možnost zapůjčení bruslí i chráničů
Bruslařům začátečníkům i pokročilým nabí-
zíme soukromé lekce in-line bruslení.
Přihlášky a další info: www.inlineusti.cz

Markéta Skalická
a tým instruktorů

tel.: 602 245 393, market@inlineusti.cz

Šestadvacátá jarní rozhledna

Orel jednota Ústí nad Orlicí

Prázdniny s tenisem
a angličtinou

Kachny opět přiletí

In-line školička, bike,
koloběžky, parkour
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Pardubický a Královéhradecký kraj – V Integro-
vaném dopravním systému Královéhradeckého 
a Pardubického kraje IREDO platí hned několik 
změn. Nově je cestujícím umožněno platit ban-
kovní kartou a díky QR kódům jim stačí pouze 
jedna přestupní papírová jízdenka.
Od 7. března je možné uhradit jednotlivé jíz-
denky platební kartou přímo v daném spoji. 
Zároveň není nutné si s každým přestupem 
kupovat novou papírovou jízdenku. Cestují-
cím postačí pouze jedna jízdenka, která má 
na sobě vytištěný QR kód, který poslouží pro 
odbavení pro celou trasu. V neposlední řadě 
si cestující nově budou moci přes e-shop dobít 
elektronickou peněženku nebo zakoupit více-
denní jízdenky.
V Královéhradeckém kraji platí novinky v auto-
busové i drážní dopravě, v Pardubickém kraji 
mohou cestující nový způsob odbavení vyu-
žít prozatím jen ve vlacích. U autobusových 
dopravců platí stávající způsoby odbavení. 

„V Pardubickém kraji se tyto novinky v auto-
busech objeví o něco později. Soutěž na nové 
dopravce již proběhla, ale ještě musíme pode-
psat smlouvy,“ uvedl náměstek hejtmana Par-
dubického kraje pro oblast dopravy Michal 
Kortyš.
V tuto chvíli to znamená, že po Královéhra-
deckém kraji se na jednu papírovou přestupní 
jízdenku dostanou cestující autobusovými 
i vlakovými spoji napříč celým krajem. V Par-
dubickém kraji cestující v autobusové dopravě 
potřebují pro přestupní jízdenku čipovou kartu 
IREDO nebo si pro jednotlivé spoje budou 
muset zakoupit jízdenku novou. „Mezi smluvní 

autobusové dopravce, u kterých lze nový sys-
tém odbavení využít, se v Královéhradeckém 
kraji řadí CDS Náchod, P-transport, AUDIS BUS 
a BusLine KHK. Nicméně úzce spolupracujeme 
s Pardubickým krajem na případné implemen-
taci nových možností odbavení také u nich,“ 
doplnil Václav Řehoř, radní Královéhradeckého 
kraje pro oblast dopravy.
Systém nového odbavování platí na železnici 
pro oba kraje – smluvními drážními dopravci 
zařazenými do IDS IREDO jsou České dráhy a.s., 
GW Train Regio a.s., Leo Express Tenders s.r.o. 
a ARRIVA vlaky s.r.o.

tisková zpráva
Pardubického kraje

IREDO přichází s QR kódy a možností platit platební kartou

Aktuálně nabízíme perspektivní zaměstnání
ve třísměnném provozu na pozicích:

SEŘIZOVAČ (m/ž)
ELEKTROMECHANIK (m/ž)

Nabízíme zajímavé zaměstnanecké benefity.

Uvedené pozice jsou vhodné také pro absolventy.

Nástup možný ihned.

Pro více informací kontaktujte personální oddělení

tel. 465 519 015, 465 519 014, www.moldex.cz

PROFESIONÁLNÍ OCHRANA DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ A SLUCHU

Staňte se součástí našeho týmu!

Inzerce

Řádková inzerce

Koupím gramofonové 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.

Hledám dlouhodobý pronájem či koupi garáže 

v Ústí nad Orlicí a blízkém okolí. Nejsem RK. 

Děkuji za nabídky na tel.: 732 80 79 79 nebo 

e-mail: Tamiya.2@seznam.cz.

Inzerce
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Město Ústí nad Orlicí uspělo se dvěma projek-
tovými žádostmi o dotaci z Programu INTE-
RREG V-A ČR – Polsko 2014 – 2020, Fondu 
mikroprojektů. Oba projekty jsou zaměřeny 
na obnovu kapliček Křížové cesty na Andrlově 
chlumu.
Projekty s  názvem „Kulturní dědictví nás 
spojuje“ a „Kulturní památky – cesta ke spo-
lečnému poznání“ bude město realizovat 
během letošního roku. Obnova kapliček začne 
v dubnu a dokončena bude v říjnu 2021. Opra-
veno bude celkem šest kapliček Křížové cesty, 
konkrétně zastavení VI – XI. Na objektech 
kapliček budou obnoveny fasády, provedena 
hydrofobizace na objektech a opravena a očiš-
těna střešní krytina. Součástí oprav bude dopl-
nění infrastruktury v těsné blízkosti kapliček, 
kde bude umístěna soustava nových laviček 
a doplněny kamenné šlapáky a kamenný stůl. 

Okolí kapliček tak umožní turistům a návštěv-
níkům během výstupu na Andrlův chlum místa 
k odpočinku a případnému rozjímání.
Jelikož jsou projekty spojeny s naším pol-
ským partnerským městem, bude v  rámci 
realizace projektu vytvořena společná stezka 
po sakrálních památkách z Ústí nad Orlicí do 
Bystřice Kladské. Vytvořena bude skládaná 
mapa s trasou stezky a popisem památek na 
stezce. V terénu budou instalovány venkovní 
informační tabule a vytištěn leták o historii 
Křížové cesty. Celý projekt bude představen na 
veletrhu cestovního ruchu v Praze a v Polsku.
Tištěné propagační materiály budou veřej-
nosti k dispozici v informačním centru.
Financování akce bude probíhat v rámci pro-
jektů financovaných z Programu INTERREG 
V-A ČR – Polsko 2014 – 2020, Fondu mikro-
projektů v celkové výši cca 2 mil. Kč.

Křížová cesta
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Sdružení polských obcí Euroregionu Glacensis 
realizuje projekt s názvem „Podpora přeshra-
niční spolupráce v oblasti Euroregionu Glacen-
sis“. Cílem projektu je ukázat prostřednictvím 
fotografií změny v polsko-českém pohraničí, 
ke kterým došlo díky mnohaleté přeshraniční 
spolupráci.
Za tímto účelem byla vyhlášená fotografické 
soutěž, která končí 15. května 2021 a v červnu 
bude komise rozhodovat o vítězích. Další infor-
mace k soutěži, tj. pravidla soutěže, termíny, 
územní vymezení, také formuláře povinných 
příloh jsou k dispozici na webových stránkách 
www.euro-glacensis.cz/clanky-pozvanka-k-
-fotograficke-soutezi.html.
Soutěžní fotografie spolu s povinnými přílo-
hami můžete zaslat na e-mailovou adresu: 
biuro@eg.ng.pl.

Destinační společnost Orlické hory a Podor-
licko připravila novou image brožuru turistické 
oblasti. Najdete v ní TOP místa z celé oblasti 
s popisky, které jistě oceníte při plánování, 
kam se vydat na výlet až to bude možné.
Než si ji však budete moci osobně vyzvednout 
v informačním centru či u členů a partnerů 
v regionu, neváhejte a stáhněte si ji online zde: 
https://bit.ly/3vhgQ13. Úvodní fotografie bro-
žury představuje nejvyšší vrchol Orlických hor, 
Velkou Deštnou se svojí dominantou, již něko-
likrát oceněnou rozhlednou. Její podoba byla 
inspirována charakteristickými podmínkami 
zdejších hor, deštěm a větrem.

tisková zpráva
DS Orlické hory a Podorlicko

Fotografická soutěžNová brožura OHP

číslo vydání / měsíc uzávěrka

6 / červen 11. 5.

7-8 / prázdniny 10. 6.

9 / září 11. 8.

10 / říjen 10. 9.

11 / listopad 11. 10.

12 / prosinec 10. 11.

1 / leden 22 10. 12.

Termíny uzávěrek
Ústeckých listů v roce 2021


