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Autobusové nádraží – pravda a lež
Vážení spoluobčané, bez ohledu na skuteč-
nost, že jsem záměr města týkající se možné 
úpravy autobusového nádraží vysvětloval již 
několikrát, objevují se stále účelově neprav-
divé informace. Nejčastěji se v této souvis-
losti používá věta „záměrem starosty je pře-
sun autobusového nádraží z centra na okraj 
města, aby se zhoršila dopravní dostupnost“. 
Tato interpretace je samozřejmě nesmyslná a 
úmyslně zastrašující. Bohužel v dnešní době 
platí, a v politice zvlášť, že často opakovaná 
lež a záměrná dezinformace je průběhem 
času považována za pravdu. Na této „poli-
tické kultuře“ postavil svoji rádoby kariéru 
lecjaký vrcholový politik. Politik komunální 
se učí rychle a logicky má tendenci kopírovat 
své vzory.   

S ohledem na uvedené je mojí snahou uvést 
problematiku autobusového nádraží do sou-
ladu s pravdou a současnou realitou. Stávající 
stav svým uspořádáním, celkovým vzhledem 
a zabíranou rozlohou neodpovídá předsta-
vám současného vedení města o využití a 
podobě veřejného prostoru. Ve snaze tuto 
situaci řešit, prověřilo město možnost čer-

pání dotací EU zaměřených na výstavbu a 
modernizaci dopravních terminálů. Základní 
dotační podmínkou je prokázání vlastnické-
ho vztahu k dotčeným pozemkům nebo stav-
bám. Proto se v roce 2015 uskutečnilo první 
jednání s vedením akciové společnosti ICOM 
transport Jihlava, která majetkově autobuso-
vé nádraží včetně příslušných pozemků vlast-
ní. Cílem bylo ověření oboustranného zájmu 
na dispozičním řešení dané lokality. 

Na základě dohody zadalo město v první 
polovině roku 2016 vypracování ověřovací 
studie možných úprav autobusového nádraží 
v Lochmanově ulici. Výsledkem předložené-
ho řešení je přesunutí odbavovací budovy do 
centra celoplošně zastřešeného ostrovního 
nástupiště, snížení počtu vlastních nástupišť 
a odstavných míst. Navržená úprava umož-
ní smysluplné využití uvolněného prostoru 
pro rozšíření parkovacích a zelených ploch a 
pro celkovou kultivaci daného území. Návrh 
byl zpracován postupně v několika varian-
tách, které procházely připomínkováním jak 
ze strany vedení města, tak i ze strany společ-
nosti ICOM transport. Součástí ověřovací stu-

die je návrh možného řešení úpravy Hakeno-
vy ulice a její nové zaústění do Lochmanovy 
ulice v návaznosti na navržené dopravní ře-
šení, které souvisí s lokalitou Perla. Navržená 
úprava tady v žádném případě nepřemísťuje 
autobusové nádraží do jiné lokality a nezhor-
šuje dopravní dostupnost. 

Vážení spoluobčané, opětovné jednání 
s vlastníkem autobusového nádraží probíha-
lo v prosinci loňského roku. Na jednání byly 
definovány základní podmínky možné spolu-
práce. Zásadní je vyřešení majetkoprávních 
vztahů, a to se všemi dotčenými vlastníky. 
Z uvedeného vyplývá, že záměr města týkají-
cí se celkové úpravy prostoru autobusového 
nádraží je na svém úplném začátku. S ohle-
dem na současné investice v Perle a další ne-
zbytné výdaje související s obnovou technic-
ké infrastruktury na území celého města, má 
uvedený záměr dlouhodobý charakter.

Petr Hájek
starosta města

Pozn.: Situace navržených úprav na str. 2

SÁZENÍ STROMU OLGY HAVLOVÉ

Město Ústí nad Orlicí a Výbor dobré vůle 
– Nadace Olgy Havlové Vás srdečně zvou 
na sázení stromu Olgy Havlové, které se 
uskuteční v neděli 27. května v 11.30 hodin 
v parku u kostela Nanebevzetí Panny Marie 
v Ústí nad Orlicí. 
V roce 2018 by se zakladatelka nadace dožila 
85 let. Na její počest a pro připomenutí této 
mimořádné osobnosti se realizuje řada akcí 
v rámci projektu Rok Olgy Havlové.
Město Ústí nad Orlicí se k projektu připojilo 
a aktivně se účastní akce sázení Stromu Olgy 
Havlové. 

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ 
S VEŘEJNOSTÍ

Vedení města Ústí nad Orlicí Vás srdečně zve 
na setkání s veřejností, které se uskuteční 
ve středu 23. května v 17 hodin v Malé scé-
ně v Ústí nad Orlicí.
Na Vaše připomínky, náměty a dotazy budou 
připraveni odpovídat: starosta města Petr 
Hájek, místostarosta Jiří Preclík a neuvolnění 
místostarostové Ing. Michal Kokula a Matouš 
Pořický. 

POZVÁNKA NA SLAVNOSTNÍ 
OTEVŘENÍ PARKU

Město Ústí nad Orlicí a Římskokatolická far-
nost – děkanství Ústí nad Orlicí Vás srdečně 
zvou na otevření parku u kostela Nanebe-
vzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí.
Akce se uskuteční u příležitosti Noci kostelů 
v pátek 25. května v 19 hodin se zahájením 
v kostele.
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Navrhované řešení úpravy autobusového nádraží – Ing. arch. Košař a Atelier AURUM s.r.o, červenec 2016
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Upozornění na poplatek  
za komunální odpad

!!! 31. květen 2018 je poslední termín pro 
zaplacení místního poplatku za komunální 
odpad a místního poplatku ze psů. Další 
informace na adrese: https://www.usti-
nadorlici.cz/images/2018/odpady-2018.
pdf !!!

Včasné vyřízení cestovních dokladů před letní sezónou 

Plánujete letní dovolenou v zahraničí a nemáte 
platný cestovní pas? 
Požádejte o jeho vydání včas a nenechávejte 
podání žádosti až do doby před letní turistic-
kou sezónou. Za vydání cestovního pasu ve 
lhůtě 30 dnů zaplatíte správní poplatek 600 
Kč, u dětí mladších 15 let 100 Kč. 
Nestačili jste podat žádost o vydání cestovního 
pasu ve lhůtě 30 dnů? Můžete podat žádost 
ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů. Správní 
poplatek je 4.000 Kč, u dětí mladších 15 let 
pak 2.000 Kč. Obdržíte plnohodnotný cestovní 
pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat 
s biometrickými údaji. 
Od 1. 7. 2018 dojde ke změnám ve lhůtách 
a výši správních poplatků. 

Máte-li platný cestovní pas, zkontrolujte si, 
do kdy platí. Hodláte-li cestovat mimo Evrop-
skou unii, zjistěte si u velvyslanectví daného 
státu, jakou minimální dobu platnosti cestov-
ního pasu cizí stát vyžaduje a zda je ke vstupu 
a pobytu na území daného státu třeba vízum. 
K cestám do států EU můžete jako cestovní 
doklad použít občanský průkaz, se kterým lze 
cestovat i do těchto států: Norsko, Švýcarsko, 
Lichtenštejnsko, Island, Albánská republika, 
Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Gruzie, 
Makedonská republika, Moldavská republika, 
Srbská republika. I dítě mladší 15 let může ces-
tovat do těchto států na občanský průkaz. 

Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR

Dovybavení infrastruktury služeb cestovního ruchu města  
Ústí nad Orlicí

Den vítězství - konec druhé světové války v Evropě

Konec Světové války měl být koncem všech 
válek. Tak to vyjadřovali lidé i státníci. Válka ale 
skončila za situace, která dala vzniknout kon-
fliktu mnohem ničivějšímu – druhé světové 
válce. Vtělení Rakouska a vzhledem ke svému 
zbrojnímu průmyslu i Československa do Říše 
jen předznamenalo další osudný vývoj. Úto-
kem na Polsko 1. září 1939 začal doposud nej-
ničivější konflikt v lidských dějinách. Poslední 
evropské výstřely dozněly v noci z 11. na 12. 
května 1945 v prostoru obcí Milín-Slivice u Pří-
brami. Československo tuto zkušenost zapla-
tilo životy více než 360 000 obětí na civilním 
obyvatelstvu a vojácích bojujících v rámci spo-
jeneckých armád. 
V posledních desetiletích z nás vyprchal pocit 
hrdosti na náš původ, národ či kraj. Měli 

bychom ho začít znovu hledat. Pomoci by 
nám v tom mohla úcta k památce těch, kdo 
padli a zahynuli za svobodu naší vlasti doma, 
v německých koncentračních táborech a na 
světových bojištích.
Československá obec legionářská Jednota 
Ústí nad Orlicí zve proto touto cestou širokou 
veřejnost na vzpomínkový pietní akt, který se 
uskuteční dne 7. 5. 2018 v 11.00 hodin v Ústí 
nad Orlicí u Památníku odboje-pomníku Bub-
nujícího legionáře a v Parku čsl. legií za účasti 
zástupců města Ústí nad Orlicí, armády ČR 
a Čs. svazu bojovníků za svobodu. 

Vladimír Pohorský 
ČsOL Jednota Ústí nad Orlicí

Cyklo Glacensis 2018

Region Orlicko – Třebovsko pořádá 18. května 
2018 pod záštitou 1. náměstka hejtmana 
Pardubického kraje Romana Línka 17. ročník 
mezinárodní cyklistické akce v česko-polském 
příhraničí CYKLO GLACENSIS. Na české straně 
startuje 10 cyklistických týmů z 10 českých 
měst, na straně polské 8 týmů z polských star-
tovních měst. Společný cíl je letos v polském 
Zielenieci.
Start je v pátek 18. května 2018 v 8.00 hodin 
z náměstí v Ústí nad Orlicí. Cíl je v horském 
středisku Zieleniec na polském svahu Šerlichu. 
Pro účastníky je připravena příjemná trasa 
horským terénem v délce cca 70 km, tempo 
je rekreační a volné, každý cyklista se účastní 
na vlastním kole a na vlastní zodpovědnost. 
Návrat je individuální v průběhu soboty – 
neděle. V cíli je připraven polskými partnery 
kulturní a společenský program, zajištěno stra-
vování a ubytování. Účastníci obdrží tričko 17. 
ročníku Cyklo Glacensis.
Finanční podmínky účasti: účastnický popla-
tek 200 Kč, ubytování a stravování (v ceně dvě 
večeře a snídaně) 120 zl. Další informace na 
www.orlicko-trebovsko.cz a ve vývěsní skříňce 
KČT Horal v ul. 17. listopadu. 

Kontakt na organizátora: 
jana.stanko@centrum.cz, tel. 465 524 782, 
603 569 884.

Za Region Orlicko - Třebovsko 
PhDr. Jana Staňková

Město Ústí nad Orlicí získalo v roce 2017 
dotaci na vybudování a vybavení nových 
odpočinkových míst a obnovu původních tra-
dičně navštěvovaných lokalit v bezprostřed-
ním okolí města. Odpočinková místa byla vyti-
pována na turisticky značených vycházkových 
trasách, jsou vybavena stoly, lavicemi nebo je 
jejich součástí vybavení pro děti nebo rekre-
ační sportovce. Koncem roku 2017 byla dokon-
čena lokalita Crossfit ve Wolkerově údolí. Byl 
doplněn venkovní fitness park, instalována 
workoutová sestava, dvě odpočívadla a upra-
veny dopadové plochy. 
V průběhu května se připravuje dokončení dal-
ších odpočinkových míst. V okruhu tzv. Pánova 
kříže směrem ke starému letišti bude umís-
těno dětské hřiště s několika herními prvky 
v přírodním stylu. Pod starým letištěm v blíz-
kosti původního Pánova kříže bude obnoveno 

místo s křížem, lavičkami a novou výsadbou. 
Dvě odpočívky vzniknou v okolí nového leti-
ště. Z dalších tradičních vycházkových míst se 
obnoví máchadlo a studánka Panny Marie pod 
Kubincovým kopcem.
Projekt Dovybavení infrastruktury služeb ces-
tovního ruchu města Ústí nad Orlicí je realizo-
ván za přispění prostředků státního rozpočtu 
České republiky z programu Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR.

Další podrobnosti najdete na https://www.
ustinadorlici.cz/cs/mesto/projekty-mesta.
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Základní škola Třebovská 

Festival vědy a techniky mládeže v Pardubic-
kém kraji
Ve dnech 8. a 9. března reprezentovala naši 
školu žákyně 9. ročníku Alena Kuťáková na 
přehlídce žákovských projektů Festivalu vědy 
a techniky mládeže v Pardubicích. Do kraj-
ského kola postoupila po úspěšném vystou-
pení na okresním kole v Lanškrouně, kde 
porotu zaujala svým neotřelým tématem. Ke 
svému zkoumání si vybrala plže rodu Acha-
tina, jejichž sliz navrhla používat jako složku 
čistících přípravků na skla a zrcadla. Svůj pro-
jekt z oboru biologie pojmenovala „Leštíme 
slizem“. Za práci a reprezentaci školy děkujeme 
a přejeme hodně úspěchů v dalším studiu.

Mgr. Eva Svatošová

Den s Ámosem
Dne 28. 3. 2018 proběhl na 1. stupni ZŠ pro-
jektový den připomínající výročí narození J. 
A. Komenského. Žáci napříč ročníky praco-
vali v různorodých dílnách, které si dle svého 
zájmu vybrali. V letošním roce měli možnost 
volit z 8 dílen. Ve sportovní a taneční si pro-
táhli tělo, 
v tvořivých dílnách si vyrobili velikonoční deko-
raci, ve čtenářské dramatizovali přečtené texty 
a zabavili se i v dílně u pokusů a deskových 
her. Společně s žáky školy pracovali i předško-
láci z MŠ Pod Lesem. Tento projekt funguje již 
několik let a ze strany žáků je o něj velký zájem. 
Za rok tedy pokračujeme.

Mgr. Dagmar Pavlíčková

Z našich škol

Provozní doba sběrného dvora

Na Sběrný dvůr v Královéhradecké ulici 1526 
mohou uložit odpad pouze obyvatelé města 
Ústí n.O. na základě Městské karty, která slouží 
pro vjezd do areálu a elektronickou evidenci 
množství odevzdaného odpadu.

Provozní doba sběrného dvora
PO 14.00 – 18.00 hodin
ÚT 10.00 – 18.00 hodin
ST 14.00 – 18.00 hodin
ČT 14.00 – 18.00 hodin

PÁ 10.00 – 18.00 hodin
SO 8.00 – 18.00 hodin 
 /květen, červen, září/
 8.00 – 12.00 hodin
 /červenec, srpen/

Jaro v mateřské škole v Knapovci

Jarní měsíce květen a červen dětem zpestříme 
chystáním besídky pro maminky, na kterou 
děti již teď pilně nacvičují dramatizace, bás-
ničky a písničky. Následovat bude Velký dět-
ský karneval s klaunem Jájou, pořádaný ke Dni 
dětí. Dále nás čeká cesta za pokladem, výlet 
a na závěr pasování předškoláků s divadlem 
„Úsměv“.Všechny akce budeme pořádat spo-
lečně s rodiči a odměnou nám budou spoko-
jené děti.

V Pardubickém kraji nemáme konkurenci
V loňském roce naše basketbalistky vyhrály 
Olympiádu Pardubického kraje v kategorii 
mladších žákyň (6. – 7. třída).
Letos pokračují ve vynikajících výkonech 
v kategorii 8. a 9. tříd. Poté, co si snadno 
poradily se svými soupeřkami v okresním 
kole v Žamberku, zvítězily i v krajském finále 
Olympiády v Chrudimi. Tím si vybojovaly účast 
v kvalifikaci do republikového finále.
Na vítězství se podílely tyto hráčky: Táňa Bar-
táčková, Natálie Čerebová, Barbora Dvořá-
ková, Nikola Kapounová, Karolína Kolářová 
a Aneta Skalická.

Mgr. Miroslav Kalvach

Živá knihovna
V hylvátské základní škole obživla knihovna. 
V rámci celoškolního projektu mohli návštěv-
níci vstoupit do devíti různých knih. Mohli si 
projít a prohlédnout svět každé knížky, zhléd-
nout zdramatizované ukázky, plnit interaktivní 
úkoly a stát se na chvíli hlavními hrdiny knížek. 
To vše zprostředkovali žáci jednotlivých tříd. 
A do jakých knížek se dalo vstoupit? Budulí-
nek, Kuňky z žabí tůňky, Pipi Dlouhá punčo-
cha, Svět Emoji, Letopisy Narnie, Harry Potter, 
Hunger games, Hobit a Sirotčinec slečny Pere-
grinové. A knihovna byla opravdu hodně živá. 
Potkat jste mohli spoustu literárních postav, 
dětí, učitelů, rodičů, prarodičů a kamarádů.

Mgr. Radomil Jindra

Den Země na základní škole v Hylvátech
Významný svátek Den Země si žáci základní 
školy Ústí nad Orlicí, Třebovská 147 a žáci 
partnerské školy z polské Bystřice Kladské 
připomněli 10. 4. 2018 programem zaměře-
ným na poznávání přírody a ochranu život-
ního prostředí. Na přípravě tohoto programu 
se podíleli žáci 9. ročníku, kteří zorganizovali 

dopolední program v přírodě. Všechny aktivity 
programu směřovaly ke společnému tématu 
„Les“. Účastníci projektového dne měli mož-
nost pracovat s pomůckami, které byly poří-
zeny díky finanční podpoře projektu EU „Pře-
kračujeme hranice“. Díky tomuto projektu, 
který byl odstartován v roce 2017, se mohou 
polští a čeští žáci pravidelně setkávat. 

Mgr. Eva Svatošová

Úspěch v soutěži Komenský a my
Začátkem dubna se konal již 16. ročník lite-
rárně historické soutěže Komenský a my. Alena 
Kuťáková, žákyně 9. ročníku naší školy, se pro-
bojovala do ústředního kola, které proběhlo 
v Brandýse nad Orlicí. V kategorii B, která je 
určena žákům druhého stupně ZŠ a odpovída-
jícím ročníkům víceletých gymnázií, odborná 
porota vybrala 20 finalistů, kteří se utkali 
ve znalostním testu o životě, díle a době Jana 
Amose Komenského. Alence se dařilo nejen 
v části literární na téma „Člověk a příroda“, ale 
i v části historické, a proto jí porota udělila 
čestné uznání.
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Základní škola Bratří Čapků 

Počítačová grafika s ADOBE 
Od II. pololetí mají žáci naší školy možnost pra-
covat pod dohledem zkušeného grafika v nově 
otevřeném nepovinném předmětu Počíta-
čová grafika s ADOBE. Žáci se během polo-
letí seznámí se špičkovými programy od 
spol. ADOBE, jako např. Photoshop, Illustra-
tor, vyzkouší si sazbu a grafické zpracování 
dokumentů v InDesignu, ve kterém navážou 
při sazbě školního časopisu. Jsme rádi, že je 
o předmět zájem a novým grafikům přejeme 
hodně elánu do školní i vlastní tvorby. Nepo-
vinný předmět bude pokračovat i v příštím 
školním roce 2018/2019. Martin Falta

Okresní kolo v basketbalu
V pátek 23. března jsme se vydali s deseti 
chlapci na okresní kolo v basketbalu do Žam-
berka, kam kluci postoupili po vítězství v okrs-
kovém kole. Na turnaji sehráli tři utkání. Po 
vítězstvích nad ZŠ Králíky a domácím druž-
stvem ze Žamberka se hrálo o postup proti ZŠ 
Jablonné nad Orlicí. Po vyrovnané bitvě, v níž 
jsme v poločase vedli o tři body, se nakonec 
z vítězství radoval soupeř, který nás přestřílel 
o 4 body. Klukům děkuji za vzornou reprezen-
taci školy. Jan Jetmar

Základní škola Komenského 

pokračování na str. 6

Speciální ZŠ, MŠ a Praktická škola Ústí nad Orlicí

Žáci Speciální základní školy, mateřské školy 
a praktické školy Ústí n.O. ( 7.,8., a 9. ročník) 
se po třetí zapojili do vyhlášeného 4. ročníku 
soutěže ,, Srdce s láskou darované‘‘, kterou 
vyhlašují a pořádají ANTECOM a OPTYS pod 
záštitou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Ve veřejném hlasování se naše vyrobená srdce 
umístila na 52. místě z celkového počtu 211 
(437 hlasů). Žáky vyrobená srdce jsme věno-
vali a předali ve čtvrtek 2. listopadu 2017 spo-
lečně s paní učitelkou H. Cinkovou hasičům 
v Požární stanici Ústí n.O., Hylváty 5, kteří měli 
z naší návštěvy radost. Popřáli jsme jim hodně 
zdraví a úspěchů v jejich práci.
Totéž přejeme všem hasičům v naší celé 
republice. Máme Vás rádi!  H.C.

Vernisáž „Takhle to vidím já“ jsme zahájili 6. 4. 
2018 od 16 hod v Městské knihovně Ústí n.O. 
Patronem výstavy byl bývalý starosta města 
výtvarník a umělec Richard Pešek a hokejista 
Tomáš Prachař. Po úvodním slovu ředitelky 
Městské knihovny PhDr. Jany Kalouskové, 

ředitelky školy Mgr. Stáni Doležalové a inici-
átora Michala Aligera byla vernisáž úspěšně 
zahájena. Pro zpestření výstavy nám zahrálo 
duo PITOCHA. Děti, které vystavovaly, dostaly 
dárky od sponzorů (Rieter CZ s.r.o., městoÚstí 
n.O., Tomáš Prachař)- děkujeme. Celé odpole-
dne provázela dobrá nálada a všem zúčastně-
ným děkujeme za účast a podporu.
Školní kolo recitační soutěže proběhlo 6. 
dubna. Žáci měli krásně připravené básničky. 
Za odvedený výkon byli soutěžící odměněni 
sladkou odměnou. Ti nejlepší byli vybráni do 
recitační soutěže v Moravské Třebové, která 
proběhne v květnu.
Ve čtvrtek 12. a v pátek 13. dubna se škola 
otevřela malým i velkým návštěvníkům - pro-
běhly Dny otevřených dveří. Součástí byl i Den 
rozmanitých činností, kdy byly pro žáky připra-
veny netradiční disciplíny (sportovní, výtvarné, 
keramické a kuchařské).
Kroužek HASIMA vystoupil se svým představe-
ním „Ať žijí duchové“ na Veletrhu sociálních 
služeb, který proběhl 19. dubna v Kulturním 

domě v Ústí n.O. Během celého dne se tam 
vystřídali žáci naší školy i žáci internátu.
V pátek 20. dubna jsme s dětmi z keramického 
kroužku vyrazili do Prahy na vyhodnocení 
soutěže „To je hlína“, kde slavnostně převzaly 
ceny za výtvarnou a keramickou práci na téma 
„100let vzniku České republiky“. V rámci 100. 
výročí vzniku ČR spolupracují také s Nadačním 
fondem válečných veteránů. Děti vytvořily cel-
kem 150 keramických máků, které budou sym-
bolicky zapichovány do země za padlé vojáky.
Ve čtvrtek 26. dubna proběhl na naší škole 
zápis dětí do 1.ročníku základní školy, základní 
školy speciální a přípravného stupně základní 
školy speciální.
Projektový den „Setkání čarodějnic“ proběhl 
27. dubna a proměnil tak školu v jedno velké 
čarodějnické doupě. Myši, pavouci i bradavice 
nám ten den nebyli cizí. Ve třídách se plnily 
čarodějnické úkoly. Akce se konala již druhým 
rokem a u žáků se stala oblíbenou.
V květnu nás čeká spousta zajímavých aktivit. 
Jednou z nich je Abilympiáda v Praze, kde kaž-
doročně žáci úspěšně reprezentují naši školu. 
Dále pak proběhne školní a krajské kolo SHM 
a okresní kolo dopravní soutěže. E.Č.,P.T.

Základní umělecká škola Jar. Kociana

ZUŠ Jaroslava Kociana, Smetanova 1500, 562 
01 Ústí nad Orlicí, tel.: 465 569 551, 
e-mail: info@zusuo.cz, www.zusuo.cz

Jarní koncertíky pro žáky MŠ a ZŠ
st 2.5. | 8.30 a 10.00 hod. | koncertní sál

Třídní hudební besídka žáků hudebního 
oboru 
p. uč. Hany Bauerové – zpěv
p. uč. Nicol Krištofové – zpěv
st 2.5. | 17.00 hodin | koncertní sál

Ohlédnutí
Návštěva SŠUP 
Všichni žáci 8. ročníku navštívili ústeckou 
Střední uměleckoprůmyslovou školu. Byly pro 
ně nachystány dílny, ve kterých se seznámili 
se základy robotiky a automatizace, skládali 
tangramy z kartónu, obhlédli nástrojárnu, 
kde si vyrazili svá jména do plechových desti-
ček, a v tkalcovně vyzkoušeli výrobu koberce. 
Bohatý program doprovodila prohlídka školy. 
Tato akce určitě usnadní našim žákům výběr 
střední školy, který je čeká v příštím roce.

Mgr. Kateřina Kulhavá

Co nás čeká
Zlatý klíček navštíví Ostravu
V roce našeho významného jubilea, které jsme 
si připomněli krásným koncertem v uplynulém 
měsíci, připravujeme i letos koncertní zájezd 
do Ostravy. V uplynulých letech reprezento-
val Zlatý klíček Ústí nad Orlicí v mnoha měs-
tech republiky, ale i na Slovensku, ve Francii 
a v Německu, ale Ostrava je naší srdeční zále-
žitostí. Letos tam budeme zpívat už dvacátou 
třetí sezónu. Mgr. Dana Špindlerová

Sportovně-turistický kurz 
Pro osmé ročníky připravujeme sportovně – 
turistický kurz na základně Univerzity Palac-
kého u pastvinské přehrady. Dopravit se na 
místo na kolách, orientovat se v terénu, 
vyzkoušet si jízdu na kánoi, to jsou jen střípky 
z toho, co naše žáky čeká. Učitelé TV
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Jarní koncertíky pro žáky MŠ a ZŠ
čt 3.5. | 8.30a 10.00 hod. | koncertní sál

„U nás v Holoubkově“
čt 3.5. | 18.00 hodin | učebna LDO
Premiéra představení LDO

Koncert swingového orchestru Black Band
host večera: Big-Band Konzervatoře Pardu-
bice
pá 4.5. | 19.00 hodin | Roškotovo divadlo

Krajská přehlídka scénického tance mládeže 
a dospělých
so 5.5. | 13.00 hodin | Roškotovo divadlo

60. ročník Kocianovy houslové soutěže
út 8. – so 12.5. | koncertní sál ZUŠ

Hudební besídka žáků hudebního oboru
po 14.5. | 17.00hodin | koncertní sál

„Druhý duben“
po 14.5. | 18.00 hodin | učebna LDO
Premiéra představení LDO

Pěvecký večer
Absolventská vystoupení žáků p. uč. Hany 
Bauerové
st 16.5. | 17.00 hodin | koncertní sál

Minifestival literárně-dramatického oboru
čt 17. – ne 20.5.
Program je uveden na samostatném letáku v ÚL

„Kniha pamětí“
čt 17.5. | 18.30 hodin | učebna LDO
Premiéra představení LDO

Taneční workshop s EKS Dance
so 19.5. | 10.00 hodin | sál TO

„Po všem hovno, po včelách med…“
so 19.5. | 19.00 hodin | učebna LDO
Premiéra představení LDO

„Jáma a kyvadlo“
ne 20.5. | 18.00 hodin | učebna LDO
Premiéra představení LDO

Absolventské představení žáků tanečního 
oboru
po 21.5. | 18.00 hodin | Roškotovo divadlo

První absolventský koncert žáků hudebního 
oboru
út 22.5. | 18.00 hodin |koncertní sál

ZUŠ OPEN 2018
Celostátní happening základních uměleckých 
škol ve veřejném prostoru.
Program je uveden na samostatném letáku v ÚL

Třídní hudební besídka žáků hudebního 
oboru
p. uč. Aleny Lorencové – housle
p. uč. Zdeňky Felgrové – housle
pá 25.5. | 16.00 hodin | koncertní sál

Vystoupení žáků tanečního oboru v rámci 
akce Noc kostelů
(choreografie Sanctus, Pater Noster a Ave 
Marie)
pá 25.5. | 19.00 hodin | 
Chrám Nanebevzetí Panny Marie a jeho okolí

Hudební besídka žáků hudebního oboru
po 28.5. | 17.00 hodin | koncertní sál

Druhý absolventský koncert žáků hudebního 
oboru
út 29.5. | 18.00 hodin | koncertní sál

Třídní hudební besídka žáků hudebního 
oboru p. uč. Ivany Charousové – kytara
st 30.5. | 16.30 hodin | koncertní sál

Třídní hudební besídka žáků hudebního 
oboru p. uč. Marty Mikulecké – klavír
čt 31.5. | 16.30 hodin | koncertní sál

Zápis žáků do ZUŠ

Základní umělecká škola Jaroslava Kociana 
v Ústí nad Orlicí, Smetanova 1500 vyhlašuje 
ZÁPIS ŽÁKŮ pro školní rok 2018 - 2019:

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 www.zusuo.cz. Vypl-
něné přihlášky odevzdejte do ZUŠ nejpozději 
do 15. května 2018. Přijetí do ZUŠ bude zveřej-
něno 28. června 2018 vyhláškou školy.

Přehled o činnosti školy a více informací nalez-
nete na našich webových stránkách 
www.zusuo.cz 

Reagujeme i na pozdější přihlášky.

Investiční smršť na gymnáziu

Na ústeckém gymnáziu se letos investičních 
akcí opravdu urodilo. Několik let připravo-
vané záměry konečně začínají získávat reálnou 
podobu. Během zimních měsíců byly zatep-
leny půdní prostory a zahájeny sanační práce 
v suterénu. V nejbližších dnech a týdnech 
kolemjdoucí nepřehlédnou práce venkovní: 
od poloviny května se začnou vyměňovat 
stoletá okna. Okolo celé budovy proběhnou 
rovněž výkopové práce související s izolací 
základů proti vlhkosti. Od června do srpna 
vybudujeme v rámci projektu spolufinanco-
vaného z Integrovaného regionálního ope-
račního programu novou laboratoř biologie 
v podkroví, zajistíme bezbariérovost budovy 
včetně vnitřního výtahu, provedeme rekon-
strukci páteřních rozvodů zastaralé elektro-
instalace a datových rozvodů. V podzimním 
čase pak bude následovat vnitřní vybavení 
odborných učeben.

Mgr. Marek Hoffmann
ředitel Gymnázia Ústí nad Orlicí

Ústečtí gymnazisté přeborníky 
v SUDOKU

Naši studenti se 7. března zúčastnili regionál-
ního přeboru v SUDOKU, kde slavili výjimečné 
úspěchy. Z Vysokého Mýta si totiž přivezli cel-
kové vítězství, a tak máme na rok zapůjčen 
putovní pohár pro absolutní vítěze. Kromě 
toho náš tým vyhrál i pohár pro vítěznou 
střední školu.
V jednotlivcích se nejvíce dařilo v kategorii 
1. a 2. ročníků Gabriele Fišarové (1. A), která 
zvítězila, a Tadeáši Vaňkovi (5. B), jenž obsa-
dil stříbrnou pozici. Kategorii 3. a 4. ročníků 
ovládla Lucie Černá (7. B) a hned za ní se na 2. 
příčce umístila Eliška Vaníčková (3. A).
Blahopřejeme a děkujeme.

Václav Motyčka
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Střední škola 
uměleckoprůmyslová 

Přípravy vrcholí! Zacinká Prešov i letos?
Ateliér Designu oděvů Střední školy umělecko-
průmyslové Ústí n.O. má poslední dny a týdny 
maximálně hektické. Pro oděvní návrhářky, 
tedy studentky, studenty i jejich pedagožky, 
se totiž blíží každoroční vrchol deseti školních 
měsíců – mezinárodní soutěž Módna línia mla-
dých, pořádaná partnerkou školou v Prešově 
přesně za týden. Na Slovensku patří ústecká 
umprumka tradičně mez úspěšné výpravy, 
loni zaznamenala historický úspěch v podobě 
dvou prvních míst Kateřiny Švecové a Petry 
Novákové. Dojde na medailové žně i letos 
v „nešťastný“ pátek 13. dubna?
Vítězka se vrací na místo činu
Druhá jmenovaná studentka, aktuálně v matu-
ritním ročníku, zná slovenskou soutěž „jak své 
boty“. Soutěží již potřetí a na loňský triumf by 
ráda navázala kolekcí s názvem 2060. „Petra 
se tentokrát inspirovala v šedesátých letech 
a vytvořila futuristické oděvy z plastu. Kolekce 
je doplněná o netradiční doplňky a je celá ste-
rilně bílá,“ představuje dílo své svěřenkyně 
pedagožka Kateřina Sýkorová. 
Obě další „želízka SŠUP“ se mohou pochlubit 
pozoruhodnými okolnostmi vzniku. Kolekci 
Stripes vytvořili společnými silami studenti 2. 
ročníku. „Hlavním návrhářem a motorem týmu 
je Petr Švanda. Na kolekci dále spolupracovaly 
Nikola Charvátová při tvorbě doplňků a Eva 
Pechancová navrhovala potisky látek. Studenti 
převedli inspiraci z 60. let do svého moderního 
pojetí v duchu jednadvacátého století,“ dopl-
ňuje Jana Salabová z pedagogického sboru 
umprumky. 
Nebe a země v Prešově i Prostějově
Nespočet hodin pečlivé práce je také za třetí 
kolekci, která se bude ucházet o přízeň sloven-
ských porotců. Anna Machačová je autorkou 
souboru oděvů Nebe a země, jež odkazuje na 
duchovní symboliku staré Číny. „Tato kolekce 
zcela vybočuje z řady a to nejen tím, že je celá 
černá, ale především pro dokonalé vypraco-
vání a precizní detaily. Anna strávila řadu 
hodin nad vyšíváním zlatých cvoků, kterých 
je ve finále přibližně tisíc,“ vypočítává Kateřina 
Sýkorová. Jak dále uvádí, právě tato kolekce 
bude ústeckou umprumku reprezentovat 
i na další soutěži, která má ve světě oděvního 
designu zvuk. Jsou jimi prostějovské Doteky 
módy.

Mgr. Jan Pokorný

Kouzlo řemeslných oborů: Autotronik

Ústí nad Orlicí - Elektronika nás obklopuje 
všude. Čím dál víc i v dopravních prostředcích. 
Studenti oboru Autotronik na Střední škole 
automobilní v Ústí nad Orlicí by to jen potvr-
dili. Z nich se zde během čtyř let studia stávají 
odborníci na opravy a diagnostiku vozidel.
„Na čtyřletém oboru, který je zakončený 
maturitou, se studenti seznamují s konstrukcí 
vozidel, učí se technologii jejich oprav, údržby 
a kontroly. Samozřejmostí je pak zvládnutí 
elektronických systémů s využitím diagnos-
tiky,“ vysvětluje ředitel školy, Petr Vojtěch.
„Obor Autotronik je taková kompilace auto-
mechanika a elektrikáře,“ doplňuje ředitele 
jeho zástupce pro praktickou výuku Karel 
Beran a dodává, že obor také propojuje 
obecnou část výuky, kterou studenti potře-
bují k maturitě, s poměrně náročnou odbor-
ností. „Při výuce využíváme kvalitní vybavení, 
například jedny z nejlepších diagnostických 
přístrojů. S těmito přístroji musí vždy pracovat 
člověk, který s nimi umí zacházet a je schopen 
správně vyhodnotit data,“ říká Karel Beran.
Aby studenti byli v kontaktu s opravdu nejno-
vějšími technologiemi, škola pro ně zapůjčila 
například nové BMW i3, elektromobil plný 
inovativních technologií. „Vývoj jde pořád 
dopředu, technika je dnes úplně jinde, než 
byla před pár lety, a automobily budou zalo-
žené na elektronice stále víc,“ podotýká Petr 
Vojtěch s tím, že škola by v budoucnu ráda 
pořídila vlastní elektromobil i speciální nabí-
jecí stanici.

„Jsem velice rád, že ústecká střední škola 
umožňuje svým studentům pracovat s nej-
modernější technikou. Při mé návštěvě měla 
škola vypůjčený elektromobil od firmy BMW, 
vystavený zde byl také elektrobus vyrobený 
v SOR Libchavy určený pro export. Studenti 
na jedné z dílen právě opravovali hybridní 
automobil. Není proto žádným překvapením, 
že o absolventy školy je velký zájem ze strany 
servisních firem i velkých výrobců motorových 
vozidel, a to nejenom v našem regionu,“ uvedl 
radní pro školství Bohumil Bernášek.
Autotronici během studia prochází všechna 
pracoviště školy od mechanické dílny, přes 
pracoviště pro nákladní vozidla až po dílnu 
určenou pro autotroniky. Odborný výcvik 
poté vykonávají při výrobě vozidel a ve znač-
kových servisech v okolí. V případě, že mají 
absolventi zájem rozšířit si kvalifikaci, mohou 
po maturitě pokračovat ve studiu na škole ve 
studiu v oboru opravář motocyklů, opravář 
motorových vozidel, karosář, autoelektrikář 
nebo autolakýrník a během jednoho roku 
získat k maturitnímu vysvědčení ještě výuční 
list. V průběhu docházky studenti mají mož-
nost získat také řidičský průkaz skupiny B a C, 
po maturitě si mohou rozšířit specializaci 
o vyhlášku 50/1978 Sb.
„Studium mě baví, protože jsem vždy chtěl stu-
dovat v oboru, který souvisí s moderními tech-
nologiemi, a pracovat v něm,“ uzavírá student 
3. ročníku Daniel Stráník.

Bc. Karolína Frýdová

Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí 

Mladý autotronik ze SŠ automobilní Ústí opět 
patří mezi nejlepší
Od 26. do 28.3.2018 probíhalo ve Škoda Tra-
ining Centru v Mladé Boleslavi tradiční finále 
celostátní soutěže Autoopravář Junior. V sou-
těži se vždy utkají žáci tří učebních a jednoho 
maturitního oboru, podle kterých je sou-
těž rozdělena na čtyři kategorie. Protože se 
každoročně soutěže účastní přes 4000 žáků 
z více než 120 škol, probíhají školní a regio-
nální kola, do finále se tak probojují pouze 
ti nejlepší z jednotlivých krajů republiky. Žáci 
Střední školy automobilní Ústí nad Orlicí patří 
v posledních letech vždy k nejlepším, od roku 
2010 přivezli již celkem 8 medailí, především 
v maturitní kategorii Autotronik. Ke dvěma 

bronzovým příčkám v letech 2013 a 2015 
připojili mladí autotronici celkové vítězství 
v roce 2016. Také proto byla letošní výprava 
Střední školy automobilní pod mírným tlakem, 
zda dokáže na tuto příjemnou, ale poněkud 
zavazující tradici navázat. Školu a celý Pardu-
bický kraj vyrazil reprezentovat žák čtvrtého 
ročníku Jiří Lorenc. Jiří ale svou úlohu zvládl 
a ve velmi vyrovnané soutěži se opět prosadil 
na stupně vítězů. Celkové třetí místo a další 
bronzová medaile do školní sbírky je velkým 
úspěchem, který potvrzuje, že automobilní 
škola v Ústí nad Orlicí připravuje žáky na jejich 
budoucí povolání opravdu velmi dobře, takové 
srovnání s ostatními školami celé republiky, 
jaké přináší soutěž Autoopravář Junior, má již 
svou váhu a opakované úspěchy žáků ústecké 
školy řadí tuto školu k nejúspěšnějším z celé 
republiky.

Ing. Jindřich Kovář 
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Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí

Uživatelé našeho zařízení se zúčastnili pěkné 
přednášky, kterou pořádal Rytmus Východní 
Čechy, o.p.s , pod názvem JAK NA ŠMEJDY, kte-
rou vedla Romana Mazalová. 

Děkujeme paní učitelce Medunové a Macá-
kové a studentkám z VOŠ a SZŠ v Ústí nad 
Orlicí za přípravu dvou tematických bloků pro 
naše uživatele a to: výtvarné vyrábění a pohy-
bovou činnost.
19.4. se konal Veletrh sociálních služeb i s naší 
účastí a kulturním vystoupením. Odpoledne 

byla připravena tradiční Abilympiáda na které 
jsme byli pochopitelně přítomni.
Dále se připravujeme na květnové akce, ať už 
sportovní, tak i kulturní.

Hana Zastoupilová
ved. zařízení

Senior klub 

Klub s desetiletou tradicí

Akademie volného času
st 16.5. | 18.00 hodin
Ve spolupráci s Městskou knihovnou zveme na 
přednášku Marie Mackové „Hadrnice a mar-
kytánky 19. století“. Vstup volný, za SK akci 
eviduje p. Rabová

Nový Zéland sakra na těžko
st 16.5. | 19.00 hodin
Cestopisná přednáška M. a J. Vackových pořá-
daná ve spolupráci s Klubcentrem v Roškotově 
divadle. Vstupné 50 Kč pro člena SK. Hlásit se 
můžete ve středu 2.5. a ve čtvrtek 10.5. ve 
Sladkovně od 10.00 do 12.00 hodin. Nelze cho-
dit bez přihlášení. Akci zajišťuje p. Ešpandrová

Zámek Žleby, zřícenina hradu Oheb, přehrada 
Seč
čt 17.5. | celodenní výlet
Závazné přihlášky se přijímají do počtu 48 
osob ve středu 2.5. a ve čtvrtek 10.5. ve Slad-
kovně od 10.00 do 12.00 hodin. Člen SK hradí 
210,- Kč, nečlen 300,- Kč, neobyvatel ÚO 350,- 
Kč. V ceně doprava a vstup – prostřední trasa. 
Bude volno i na občerstvení. Předpokládaný 
návrat po 18.00 hodině. Akci zajišťuje JUDr. 
Králík a p. Ešpandrová
Odjezdy autobusu: Hylváty – brána f. Zářecký 
07,30 hodin, Benzina pod Duklou 07,40 hodin, 
Babyka 07,45 hodin, Autobusové nádraží 
07,50 hodin, Tvardkova 07,55 hodin, Penzion 
08,00 hodin

Cyklovýlet směr Choceň
út 22.5. | odpolední výlet
Sraz ve 13.00 hodin před CSP – bývalý Penzion. 
Akci zajišťuje JUDr. Králík. Zastávka na občer-
stvení zajištěna.

Hastrman
st 23.5. | 14.30 hodin
V rámci Senior kina zveme do Kina Máj na 
nový český film režiséra Ondřeje Havelky. 
Hlásit se můžete ve Sladkovně ve středu 2.5. 
a ve čtvrtek 10.5. od 10.00 do 12.00 hodin. 
Cena pro člena SK je 40,- Kč. Pouze vstupenky 
do přízemí. Nelze chodit bez přihlášení. Akci 
zajišťuje p. Štěch. Na základě Vašich přání je 
možné nově objednat a zaplatit vstupenku za 
60,- Kč pro příbuzné a známé, vydána bude 
v pokladně kina.

Svátek sv. Floriana
ne 27.5. | odpolední zájezd do Polska
Hlásit se můžete ve Sladkovně ve středu 2.5. 
a ve čtvrtek 10.5. od 10.00 do 12.00 hodin do 
počtu 12 přihlášených. Evidenční poplatek 20,- 
Kč, občerstvení zajištěno. Akci zajišťuje JUDr. 
Králík a p. Rabová.
Odjezdy autobusu: Hylváty Zářecký 10,05 
hodin, Benzina pod Duklou 10,10 hodin, 
Babyka 10,15 hodin, Autobusové nádraží 10,20 
hodin, Tvardkova 10,25 hodin, Penzion 10,30 
hodin, Černovír 10,35 hodin

Jarní zahrada v zahradnictví P. a V. Šťastní
čt 31.5. | 14.30 hodin |sraz na místě
Možná prohlídka areálu, skleníků, zahrady. 
Možnost zakoupení výrobků a květin. Drobné 
občerstvení zajištěno. Akci zajišťuje JUDr. 
Ešpandr

UPOZORNĚNÍ:

V měsíci červnu se bude vybírat na celo-
denní zájezd pořádaný dne 2.8.2018 - pře-
čerpávací elektrárna Dlouhé Stráně a papírna 
Velké Losiny a to z důvodu nutnosti provést 
dopředu rezervaci dopravy k přehradě a její 
prohlídky.
Cena 270,- Kč člen, 390,- Kč nečlen, 460,- Kč 
neobyvatel. Organizují: p. Ešpandrová, p. 
Ešpandr. 

Udržovací příspěvek na rok 2018 si mohou 
zájemci zaplatit ve výši 200,-Kč průběžně 
prvé a druhé úterý v měsíci, od 10.00 do 

12.00 hodin. Zaplacení udržovacího příspěvku 
je podmínkou pro poskytnutí slevy na akce 
v roce 2018.

Propozice na lázně Vyšné Ružbachy, hotel 
Travertin I jsou umístěny ve vývěsní skříňce 
SK. Záloha 600,-Kč se bude vybírat při službě 
od 10.00 do 12.00 hodin na Sladkovně, napo-
sledy ještě 2.5.2018. SCHŮZKA ÚČASTNÍKŮ 
je 10.5. 2018 od 14,30 hodin na Sladkovně. 

Prázdninové pobyty Krkonoše Modroka-
menná bouda a Jindřichův dům vybírá p. 
Šamšulová. Informace o volných místech 
a možnosti zaplacení na telefonu: 728442575.

Služby na Sladkovně MIMOŘÁDNĚ dne 2.5. 
středa a 10. 5 2018 čtvrtek od 10.00 do 12.00 
hodin.

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

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

 

Český červený kříž 

Senior doprava ČČK – TAXÍK MAXÍK
Senior doprava ČČK je určena seniorům, oso-
bám zdravotně oslabeným a rodičům s dětmi 
k návštěvě lékaře, úřadu, na nákup, 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 pra-
covní den od 7,00 do 15,30 hodin
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PRODLOUŽENÁ PRACOVNÍ DOBA V PONDĚLÍ 
A VE STŘEDU DO 18.00 HODIN (v období let-
ního času).
Permanentky jsou k dostání na ČČK - Kopec-
kého 840 a nově v Nákupním centru NOVÁ 
LOUŽE – provozovna čistírny.
Senior doprava ČČK je provozována za pod-
pory Města Ústí nad Orlicí, Pardubického kraje 
a Nadace Charty 77.

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

Pokud není uvedeno jinak, konají se akce 
v budově OS ČČK, Kopeckého 840, ÚO

Zamilovaná příroda 
1.-31.5. | 8.00–15.30 hodin
Výstava fotografií paní Olgy Polívkové, vstup 
zdarma

Den otevřených dveří
3.5. | 9.00-17.00 hodin
Máte zájem seznámit se s činností a budovou 
Českého červeného kříže? Právě pro Vás je při-
praven DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Pracovníci 
a dobrovolníci Vám ukáží jednotlivé vybavení 
a prostory budovy. 
Drobné občerstvení ZDARMA. Akce je při-
pravována ke SVĚTOVÉMU DNI ČERVENÉHO 
KŘÍŽE, který připadá na 8. května. Budova OS 
ČČK Ústí nad Orlicí, Kopeckého 840

Cyklovýlet
9.5. | sraz 13.00 hodin
Cyklovýlet po okolí města s panem Ivo Preclí-
kem. Sraz před budovou OS ČČK, Kopeckého 840

Pečeme, vaříme – žloutkové věnečky
17.5. | 9.00 hodin
Přijďte se naučit upéct věnečky s paní Cejnaro-
vou a Lukesovou, vstup zdarma + káva

Společenské posezení Svátek matek
17.5. | 16.00 hodin
Slavíme Svátek matek při dobré zábavě 
a hudbě. Zahrada ČČK (ulice Kopeckého), v pří-
padě nepříznivého počasí v budově OS ČČK

Šikovné ručičky – sádrové a keramické kytičky
23.5. | 15.30 hodin
Spolupořadatelem akce je Speciální ZŠ, MŠ 
a praktická škola Ústí n.O., jako vstupné je 
úhrada spotřebovaného materiálu

Odpolední vycházka
24.5. | 13.00 hodin
Odpolední vycházka po okolí města s paní Zde-
nou Urbanovou. Sraz před budovou OS ČČK

PRAVIDELNÉ AKCE:

KAVÁRNIČKA – Centrum setkávání: každý 
čtvrtek od 9.00 do 15.30 hodin - přijďte si 
popovídat se svými přáteli do Společenského 
centra ČČK (společenské hry)

Snoezelen: relaxační, multismyslová míst-
nost. Bližší informace a objednání na tel. 
775 765 659, vstupné 30,- Kč za 1 hodinu/
osoba
Zdravé cvičení: cvičení na gymnastických 
míčích, vhodné pro seniory, dospělé. Poslední 
volná místa na cvičení s Nikolou, které se koná 
ve čtvrtek od 17,00 hodin. Bližší informace 
a přihlášení na tel. 775 765 659
Masáže: klasické, havajské. Bližší informace 
a objednání na tel. 775 765 659

Kavárnička v Domově důchodců: otevřeno 
každý den kromě pondělí od 13.00 do 16.00 
hodin

OSTATNÍ AKCE

10. května 2018 
Oblastní kolo Soutěže mladých zdravotníků
Soutěž v poskytování první pomoci ZŠ, Veřejné 
prostranství Kociánka, Ústí n.O. od 9.00 hodin. 
Slavnostní zahájení před budovou Vyšší 
odborné školy a střední školy zdravotnické 
a sociální Ústí n.O.
16. května 2018 
Český den proti rakovině
V centru města prodej květinky - měsíčku lékař-
ského - na podporu boje proti rakovině, akce se 
koná ve spolupráci s Gymnáziem Ústí n.O.
30. května 2018 
Regionální kolo Soutěže mladých zdravot-
níků pro Pardubický a Královéhradecký kraj 
pod záštitou starosty města Ústí n. Orl. pana 
Petra Hájka
Soutěž v poskytování první pomoci ZŠ - 
Veřejné prostranství Kociánka, Ústí n.O. od 
10.00 hodin. Slavnostní zahájení před budovu 
ZUŠ Jaroslava Kociana
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY pro děti od 7 do 12 let:
I. turnus: 9. – 13. července 2018, Ústí n. Orlicí
II. turnus: 20. – 24. srpna 2018, Ústí n. Orlicí
Bližší informace a přihlášení na Oblastním 
spolku ČČK Ústí nad Orlicí, Kopeckého 840, 
tel. 775 765 659 nebo ustinadorlici@cerve-
nykriz.eu, www.cckuo.cz

PRO ČLENY ČČK

17. května 2018 - SPOLEČENSKÉ POSEZENÍ 
PRO ČLENY ČČK, členská schůze - oslava 
Svátku matek.
Od 15.00 hodin v budově OS ČČK, Kopeckého 
840, ÚO

VÝSTAVKA 
Máte zájem vystavovat A NEVÍTE KDE, MŮŽETE 
U NÁS. Fotografujete, kreslíte, tvoříte, sbíráte 
pohlednice, známky…
Nabízíme právě vám ukázat ostatním svá díla 
a sbírky v prostorách Oblastního spolku Čes-
kého červeného kříže Ústí nad Orlicí. Každý 
měsíc připravujeme výstavku různých foto-
grafií, obrázků, sbírek. Prostor je za účelem 
výstavky nabízen ZDARMA – především seni-
orům. Bližší informace na tel. 775 765 659
Těšíme se na Vaše výstavky.

ČISTÍRNA, PRÁDELNA, OPRAVNA OBUVI, 
PRODEJ ÚKLIDOVÝCH PROSTŘEDKŮ v nákup-
ním centru NOVÁ LOUŽE 
PROVOZNÍ DOBA: pondělí – pátek od 14.00 
do 18.00 hodin

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY: bližší informace a objed-
nání úklidové služby na tel.: 773 001 088

MINI HOTEL NOVÁ LOUŽE: přijede Vám 
návštěva a nevíte, kde 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

Jak se máme v Domově

I v měsíci dubnu jsme měli u nás v Domově na 
pilno. S příchodem slunečného počasí jsme se 
s chutí pustili do zahradních činností. Mužská 
část obyvatel obrousila, očistila a natřela naše 
mobilní zahrádky. Ženy potom vybíraly vhodné 
květiny, bylinky a plodiny, které s láskou do 
zahrádek sázely. 
Také jsme se přihlásili do projektu Ježíškových 
vnoučat zaměřeného tentokráte na dobrovol-
nictví. Nejen v rámci projektu bychom u nás 
rádi přivítali např. hudebníky, kteří by mezi nás 
mohli občas přijít a zahrát nám třeba i venku 
na čerstvém vzduchu různé lidovky a „zpěvní-
kové písničky“, které si naši obyvatelé vždycky 
rádi zazpívají. Umíte-li hrát např. na harmo-
niku, kytaru aj. a máte chuť a čas rozdávat 
radost, rádi Vás mezi námi přivítáme. Sluníčko 
a hudba našim obyvatelům totiž pomáhají 
stárnout s radostí.
Krásný květen Vám přejí zaměstnanci Domova

www.dduo.cz; tel.: 603 566 767
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Pro děti a mládež

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

Pozvánka na poznávací zájezd na jižní 
Moravu: Zámek Lednice, zámecký skleník 
a zámecký park.
Kdy: středa 23. května 2018, odjezd: Tvard-
kova v 6.00 hod. (Hylváty v 5.45 hod., Dukla 
v 5.50 hod., Družba 6.55 hod., Tvardkova 
v 6.00 hod., nádraží ČSAD v 6.05 hod.)
Cena: 350 Kč člen, ZTP 250 Kč (vstupné + 
doprava v ceně)
Přihlášky a platba každý 1. a 2. čtvrtek v měsíci 
od 10.00 – 11.30 hod. v Klubu důchodců – 
Sladkovně nebo telefonicky na č. 737 378 815 
a 731 052 128.
Na Vaši účast se těší členové výboru ZO SPCCH.

Cedr pomáhá lidem s duševním onemocněním

Začátkem dubna přivítal CEDR jaro v ekocen-
tru PALETA v Oucmanicích. Programy, do kte-
rých jsme se zapojili, nám ukázaly možnosti, jak 
čerpat zdraví z přírody. Dvoudenní akce se účast-
nili klienti, kteří k nám dochází do sociálně tera-
peutické dílny nebo do centra denních aktivit. 

Centrum denních aktivit nabízí rozvojové akti-
vity a možnost setkávání se s lidmi.
V sociálně terapeutické dílně si lidé trénují 
pracovní a sociální dovednosti a mají možnost 
ověřit si, jak by obstáli na trhu práce. V této 
službě je aktuálně volná kapacita pro nově 
příchozí zájemce.

Pracovníci CEDRu Ústí nad Orlicí přejí i Vám 
příjemné prožívání jarních dnů.

Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, 
o.p.s., detašované pracoviště Ústí nad Orlicí

Nebojte se počítače a naučte se být při práci 
samostatní
Centrum pro zdravotně postižené a seniory 
Pardubického kraje, o.p.s. , detašované praco-
viště Ústí n.O. aktuálně nabízí zdarma v rámci 
sociální služby Sociální rehabilitace školení na 
počítači pro osoby se zdravotním postižením 
(od 19 let) a seniory.
Témata školení:
- Základy práce na počítači (základní funkce: 

složky, plocha, klávesové zkratky)
- Textový editor Word, Excel, PowerPoint 

(napsat a upravovat text, vytvořit tabulky, 
základní vzorce, vytvoření prezentace)

- Práce na internetu (adresní řádek, vyhledá-
vání, stahování)

- Založení e-mailu (odesílání, přijímání 
e-mailů, připojení příloh)

- Sociální sítě (založení profilu, vyhledání přá-
tel, ovládání programů)

- Vyhledávání informací (příspěvky, dávky, 
nemoci, zákony)

- Pracovní portály (jak a kde hledat práci, bri-
gádu, přivýdělek)

- Inzerce (jak a kde hledat nové bydlení)
Školení bude probíhat formou individuálních 
konzultací. V případě zájmu se obraťte na: 
Barbara Mejdrová, DiS.
Čs. armády 1181, 562 01 Ústí nad Orlicí, 
tel: 775 693 983, barbara.mejdrova@czp-pk.cz
V Centru také poskytujeme službu odborné 
sociální poradenství. Můžete nás kontaktovat 
s nejrůznějšími dotazy a problémy. Jedná se 
například o pomoc v orientaci v systému soci-
álního zabezpečení ČR a to zejména v oblasti 
státní sociální podpory, příspěvku na péči, 
dávek pomoci v hmotné nouzi, průkazů osob 
se zdravotním postižením, příspěvku na mobi-
litu, příspěvku na zvláštní pomůcku atd.

Stomatologická pohotovost

1.5. – MDDr. Veronika Kubásková, 
Velké Hamry 155, ÚO, tel.: 604 463 997
5. – 6.5. – MUDr. Lucie Kumpoštová, 
Masarykova 1071, ČT, tel.: 778 133 117
8.5. – MDDr. Blanka Martinková, 
Pernerova 1573, Choceň, tel.: 465 471 692
12. – 13.5. – MUDr. Sylva Moučková, 
Dolní 443, Choceň, tel.: 720 699 489
19. – 20.5. – MDDr. Veronika Kubišková, 
Javornického 198, V. Mýto, tel.: 465 485 155
26. – 27.5. – MUDr. Radim Podgorný, 
Gen. Závady 116, V. Mýto, tel.: 465 423 957
2. – 3.6. – MUDr. Jana Ráčková, 
Vrbenského 1075, ÚO, tel.: 465 524 127

Mateřské centrum Medvídek 

PROVOZNÍ DOBA:
Pondělí od 9:00 do 12:00 hod. – Pohybovky 
s Erikou
Pondělí od 17:00 do 18:00 hod. – Jóga pro 
dospělé 

Úterý od 9:00 do 12:00 hod. - Nemluvňátka, 
Nosíme a šátkujeme s Věrou
Středa od 9:00 do 12:00 hod. – Zpívání, tvo-
ření se Zdeničkou, volná herna
Středa od 16:05 do 16:45 hod. – Jóga pro děti
Čtvrtek od 9:00 do 12:00 hod. – Půlhodinka 
s padákem a malé muzicírování, volná herna
Pátek od 9:00 do 12:00 hod. - Zpívánky s Rad-
kou, Respektující a nevýchovní rodiče, Setká-
vání rodin dětí se speciálními potřebami
Pondělí - Pátek od 14:00 do 16:00 hod. - Volná 
herna

KONTAKT: Míla Crhonková 732 681 858, Katka 
Fišarová 605 965 463, medvidekuo@seznam.
cz, www.medvidekuo.cz, FB – Mateřské cent-
rum Medvídek, Ústí nad Orlicí
Za finanční podpory Města Ústí nad Orlicí, Par-
dubického kraje, Konzumu
Každý pracovní den Vám po předchozí 
domluvě rády pohlídáme děti v Dětském 
klubu Fialka.
V ÚTERÝ 1. A 8. KVĚTNA JE MC MEDVÍDEK 
UZAVŘENO.

pokračování na str. 11
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Tvoření s paní učitelkou
st 2., 9., 16., 23 a 30.5. | 9.00-10.00 hodin

Jóga pro děti
st 2., 9., 16., 23. a 30.5. | 16.05-16.50 hodin
S sebou karimatku, volný oděv a pití, plyšovou 
hračku. Vstupné 40,- / lekce. Hlaste se prosím 
předem na tel. č. 739 424 883. 

Kavárnička
čt 3.5. |9.00 hodin

Půlhodinka s padákem a malé muzicírování
čt 3., 17., 24 a 31.5. | 9.30 hodin

Zpívánky s Radkou
pá 4.5. | 9.30-10.30 hodin

Pohybovky s Erikou
po 7., 14., 21. a 28.5. | 9.00 hodin

Jóga pro dospělé
po 7., 14., 21. a 28.5. | 17.00 hodin
S sebou karimatku, volný oděv a pití. Vstupné 

pokračování ze str. 10
50,- / lekce. Nováčci v případě zájmu volejte 
na tel. č. 739 424 883. 

Dětem zdravě – pitný režim dětí
čt 10.5. | 9.30 hodin
Ve čtvrtek je pro Vás v MC připravená nutriční 
terapeutka a laktační poradkyně T. Kraupne-
rová, DiS. 

O čem je „Montessori“ ve věku 0-3 a 3-6 let
pá 11.5. | 9.30 hodin
Montessori metoda se stává módou. Jak ale 
odlišit, kdy jde jen o byznys? Diskutovat a ptát 
se můžete L. Suchomelové. 

Nemluvňátka, kojenci, batolátka, nošení 
a šátkování s Věrou
út 15., 22. a 29.5. | 8.30-12.00 hodin
Přijďte mezi nosící rodiče, kteří se schází pravi-
delně každé úterý. Základní úvazy a informace 
o nošení vám podá Věra mezi 8:30 a 9:30hod.

Respektující a nevýchovní rodiče
pá 18.5. | 9.00 hodin

Přijďte na schůzku rodičů, kteří jsou při 
výchově nakloněni respektujícím a partner-
ským principům a principům „nevýchovy“. 
Setkání probíhají pravidelně každý třetí pátek 
v měsíci.

Pasivní muzikoterapeutická relaxace s Marií 
Radvanovou
čt 24.5. | 18.30-20.30 hodin
Pro Vaše pohodlí si vezměte s sebou karimatku 
(lépe nafukovací), spacák nebo teplou deku 
na přikrytí, polštářek pod hlavu a pohodlné 
oblečení. Vstupné 160,- Kč / osoba. Počet míst 
je omezen. Na relaxaci je nutné se přihlásit 
na tel. 737 536 555, SMS nebo mailem pisen.
srdce@seznam.cz.

Setkávání maminek s dětmi se specifickými 
potřebami
pá 25.5. | 9.00-12.00 hodin
Každý poslední pátek v měsíci probíhají pravi-
delná setkávání rodičů dětí s PAS, ADHD a dal-
šími problémy.

Dům dětí a mládeže Duha

AKCE PRO ŠKOLY
ŠKOLNÍ OLYMPIÁDY: 28. a 29.5. Pythagoriáda 
– kategorie Z 5, 6, 7, 8
DOPRAVNÍ SOUTĚŽ ML. CYKLISTŮ - okresní 
kolo - 17.5. od 9.00 na DDH v Hylvátech
SPORTOVNÍ SOUTĚŽE:      Ve spolupráci s AŠSK 
okresu Ústí nad Orlicí
Krajské finále ve vybíjené pro žáky 4. tříd, které 
se koná 22.5. na volejbalových kurtech. Zahá-
jení je v 8.30 hodin.
TRADIČNÍ AKCE K UKONČENÍ ŠKOLNÍHO 
ROKU
ZAHRADNÍ SLAVNOST a DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ
Dne: 26.5. od 14:00 do 17:00 hodin. Místo 
konání: DDM Duha, Špindlerova 1167
Zahrada: taneční kroužky Dance Fitness, 
pěvecký sbor Písnička, Hudební hrátky, Kyno-
logický kroužek, Karate, Atletika, Máme rádi 
pohyb, Kutilská laboratoř, Letecký modelář, 
Mladý youtuber.
Budova: Lezecká stěna, Tvořivá dílna, Vzdušná 
akrobacie, Šachy, Paličkování, Pythagoráček
Výstavy kroužků: keramický, tvořivý, řezbář-
ský. Občerstvení zajištěno!



www.ustinadorlici.cz

[ 1
2 

]

5 / 2018

Pro děti a mládež

Kultura

Klubcentrum Ústí nad Orlicí
KOCIANOVO ÚSTÍ 2018
po 7.5. – ne 20.5.
XIII. ročník hudebního festivalu

Koncert komorní filharmonie Pardubice 
a laureátky KHS 2017
Lucilla Rose Mariotii (Itálie) – housle , David 
Švec – dirigent
po 7.5. | 19.30 hodin | Roškotovo divadlo
Koncertní předplatné – zbývající vstupenky 
v omezeném počtu v předprodeji a hodinu 
před začátkem představení u pokladny diva-
dla. Vstupné 190 Kč

KOCIANOVA HOUSLOVÁ SOUTĚŽ 2018
út 8.5. – pá 11.5. | ZUŠ Jar. Kociana
60. ročník mezinárodní soutěže mladých hou-
slistů

Královna zpěvu Ema Destinnová
út 8.5. | 19.30 hodin | Roškotovo divadlo
Andrea Törgel Kalivodová – mezzosoprán, Bar-
bora Šporclová Kodetová – přednes, Ladislava 
Vondráčková – klavír
Vstupné 200 Kč

Nabídka pořadů – květen 2018 

N.V.Gogol: Bláznovy zápisky
st 2.5. | 19.30 hodin | Roškotovo divadlo
V představení Divadelní společnosti GP-Art 
hraje v režii J. Gillara Jan Přeučil. Divadelní 
předplatné, zbývající vstupenky v předpro-
deji a hodinu před začátkem představení 
u pokladny divadla. Vstupné 230 Kč

Krajská postupová přehlídka scénického 
tance mládeže a dospělých
so 5.5. | 13.30 hodin | Roškotovo divadlo
Vstupné 50 Kč

Bratři Ebenové – čas holin
st 9.5. | 19.30 hodin | Roškotovo divadlo
Marek, Kryštof a David Ebenovi
J. Veselý – basová kytara, akordeon, J. Zelenka 
– bicí, perkuse, P. Skála – akustické a elektrické 
kytary, J. Honzák – kontrabas. Vstupné 260 Kč

Slavnostní galakoncert významných vítězů 
a laureátů KHS
pá 11.5. | 19.30 hodin | kostel Nanebevzetí 
P. Marie
P. Šporcl, P. Hůla, B. Matoušek, P. Eret, L. 
Čepický, P. Maceček, P. Matěják a J. Fišer
Komorní soubor Praga Camerata, umělecký 
vedoucí P. Hůla. Vstupné 260 Kč

Koncert vítězů a laureáta 60. ročníku KHS
so 12.5. | 14.30 hodin | Roškotovo divadlo
Komorní smyčcový orchestr účastníků 60. roč-
níku KHS, P. Šporcl – housle. Vstup volný.

Michal na hraní
ne 13.5. | 10.30 hodin | Roškotovo divadlo
Pořad Michala Nesvadby. Vstupné 150 Kč

pokračování na str. 17

Rodinné centrum Srdíčko

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

Po: 8,30 - 12,30 - Herna, prográmek pro děti 
- zpívání a vyrábění
St: 8,30 - 12,30 - Herna, výtvarná dílna (pře-
devším) pro dospělé
Pá: 8,30 - 12,30 - Herna, baby angličtina 

STŘEDEČNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY (cena dle spo-
třeby materiálu):

st 2.5. | 10.00 hodin
Výroba barefootových sandálů huarache I. 
(provázkové sandály pro děti (cca od 3 let) 
i pro dospělé, cena materiálu do 200 Kč

st 9.5. | 10.00 hodin
Výroba barefootových sandálů huarache II.
st 16.5. | 10.00 hodin
Výroba barefootových sandálů huarache III.
st 23.5. | 10.00 hodin
Výroba barefootových sandálů huarache IV.
st 30.5. | 10.00 hodin
Výroba barefootových sandálů huarache V.
ODPOLEDNÍ PROGRAMY (multifunkční sál, 1. 
patro nebo Zambar, přízemí, vchod ze dvora)

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

Klub deskových her s kavárnou
každý pá |18.00-24.00 hodin
Kontakt: Bc. Dan Dostrašil, tel.: 603 913 885

JEDNORÁZOVÉ AKCE

Nebezpečné slunko
po 28.5. | 10.00 hodin | herna RC
Beseda se zdravotníkem Martinem Kaláškem.

Dámská jízda
po 28.5. | 20.00 hodin | Zambar

Kurz výchovy dětí
úat 29.5. | 10.00 hodin | Andělov 597
Kurz od manželů Leeových z Londýna, autorů 
Manželských večerů - pro rodiče dětí do 10 
let a nastávající rodiče, 4. lekce Jak vytvářet 
zdravé vztahy (celkem 5, lze i jednotlivě) – 
informace rcsrdicko@jbuo.cz, 603 976 036

Měňárna
st 30.5. | 9.00-12.00 hodin | herna RC
Konec nakupování, pojďte měnit – výměna 
nejen dětského oblečení. Přineste nepotřebné 
a odneste potřebné

KONTAKT: Mgr. Marcela Dostrašilová, 
tel.: 604 313 249, 603 976 036, 
e-mail:rcsrdicko@jbuo.cz, 
www.rcsrdicko.estranky.cz
Práci Rodinného centra Srdíčko podporuje 
MPSV, Pardubický kraj a město Ústí nad Orlicí
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Nový Zéland sakra na těžko
st 16.5. | 19.00 hodin | Roškotovo divadlo
Cestopisná přednáška M. a J. Vackových. 
Vstupné 70 Kč

Jaroslav Kocian – Slavnostní mše 1905
ne 20.5. | 16.00 hodin | kostel Nanebevzetí 
P. Marie
P. Šporcl – housle, PKF – Prague Filharmo-
nia, Kühnův smíšený sbor, dirigent – J. Talich. 
Vstupné 300 Kč

3D Kino Máj – květen

Avengers: Infinity War 3D
čt 3.5. | 19.30 hodin
Sci-fi, USA, české titulky, vstupné 150 Kč

Králíček Petr
ne 6.5. | 17.00 hodin
Animovaný, USA, české znění, vstupné 100 Kč

Tomb Raider
ne 6.5. | 19.30 hodin
Akční, USA, české titulky, vstupné 100 Kč

V husí kůži
ne 13.5. | 17.00 hodin
Animovaný, USA, Čína, české znění, vstupné 
110 Kč

Dvě nevěsty a jedna svatba
ne 13.5. | 19.30 hodin
Komedie, ČR, vstupné 120 Kč

Rampage: Ničitelé
po 14.5. | 19.30 hodin
Akční, USA, české titulky, vstupné 100 Kč

*Deadpool 2
čt 17.5. | 19.30 hodin
Akční, USA, české titulky, vstupné 130 Kč

Hastrman
pá 18.5. | 19.30 hodin
Romantický, ČR, vstupné 110 Kč

Psí ostrov
so 19.5. | 17.00 hodin
Animovaný, USA, Německo, české titulky, 
vstupné 120 Kč

*Kazišuci
so 19.5. | 19.30 hodin
Komedie, USA, české titulky, vstupné 110 Kč

Avengers: Infinity War  3D
Sci-fi, USA, české znění, vstupné 130 Kč

Tiché místo
ne 20.5. | 19.30 hodin
Horor, USA, české titulky, vstupné 120 Kč

*Deadpool 2
út 22.5. | 19.30 hodin
Akční, USA, české titulky, vstupné 130 Kč

Hastrman – Senior kino
st 23.5. | 14.30 hodin
Romantický, ČR, vstupné 60 Kč

Taxi 5
st 23.5. | 19.30 hodin
Komedie, Francie, české titulky, vstupné 100 Kč

Solo: Star Wars Story
čt 24.5. | 19.30 hodin
Akční, USA, české titulky, vstupné 130 Kč

Solo: Star Wars Story 3D
pá 25.5. | 19.30 hodin
Akční, USA, české titulky, vstupné 150 Kč

Solo: Star Wars Story 3D
so 26.5. | 16.30 hodin
Akční, USA, české znění, vstupné 150 Kč

Neznámý voják
so 26.5. | 19.30 hodin
Válečný, Finsko, české titulky, vstupné 110 Kč

Taxi 5
ne 27.5. | 17.00 hodin
Komedie, USA, české titulky, vstupné 100 Kč

Dvě nevěsty a jedna svatba
ne 27.5. | 19.30 hodin
Komedie, ČR, vstupné 110 Kč

Psí ostrov
po 28.5. | 19.30 hodin
Animovaný, USA, Německo, české znění, 
vstupné 120 Kč

*Deadpool 2
út 29.5. | 19.30 hodin
Akční, USA, české titulky, vstupné 130 Kč

Human Flow
st 30.5. | 19.30 hodin
Dokument, Německo, české titulky, vstupné 
100 Kč

Taneční kurzy pro mládež 
začnou v září

KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí vyhla-
šuje TANEČNÍ KURZ pro mládež pod ve-
dením Zdeňka Hejzlara a Petry Nožkové.
Kurz tance bude probíhat od září do pro-
since 2018 v Kulturním domě v Ústí nad 
Orlicí. První lekce se koná v neděli 16. září 
2018 od 13 hodin. Celkem proběhne 10 
lekcí (vždy v neděli 13.00 – 16.00 hod.), 
prodloužená a věneček. Kurzovné činí 
1.400,- Kč. Přihlášku je možno vyzved-
nout v kanceláři Klubcentra v Ústí nad 
Orlicí, Lochmanova 1400, v Informačním 
centru MěÚ nebo si ji stáhnout na strán-
kách www.klubcentrum.cz. Vyplněné při-
hlášky se od 9. dubna přijímají v kanceláři 
Klubcentra. Kurzovné se platí hotově při 
podání přihlášky.

Pozvánka na výstavu

STEKLÍK a hosté: 80
Vernisáž v Malé scéně 5.6. 

mezi 5. a 6. odpoledne

Klub přátel umění Ústí nad Orlicí

Srdečně Vás zveme do Galerie pod radnicí 
na výstavu ŠŤASTNÝ MALÍŘ BORIS JIRKŮ – 
malba, kresba, ilustrace, volná grafika, exli-
bris. 
Výstava bude zahájena 27 dubna a prohléd-
nout si budete moci do 27. května 2018.
Galerie pod radnicí je otevřena úterý až pátek 
10-12, 14-17 hodin, sobota, neděle, svátek 
14-17 hodin. Bezplatný vstup.
Výstava se uskutečňuje za podpory města Ústí 
nad Orlicí a firmy HaS Lanškroun.
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Kocianova houslová soutěž završí šedesátku

Již 60. ročník Kocianovy houslové soutěže 
se uskuteční ve dnech 8. až 11. května 2018 
v koncertním sále ZUŠ Jaroslava Kociana.
Pořadatelům - Městu Ústí nad Orlicí, Nadač-
nímu fondu Mistra Jaroslava Kociana, ZUŠ 
JK a Klubcentru se přihlásilo 60 soutěžících. 
Patronem soutěže je houslový virtuos Pavel 
Šporcl, laureát Kocianovy houslové soutěže 
z roku 1986. Předsedou odborné poroty, která 
bude posuzovat výkony soutěžících, bude opět 
Pavel Hůla, dlouholetý primárius Kocianova 
kvarteta. Sestava poroty bude vskutku svá-
teční, vesměs laureáti KHS: Pavel Eret, Bohu-
slav Matoušek, Leoš Čepický, Petr Matěják, 
Petr Maceček a Jan Fišer.
V rámci souběžně probíhajícího XIII. ročníku 
hudebního festivalu Kocianovo Ústí se usku-
teční hned několik koncertů k letošnímu výročí 
KHS. 
Prolog festivalu vrátil po více než dvaceti 
letech do Ústí nejmladšího laureáta v historii 
soutěže, Stefana Milenkoviče, pocházejícího 
ze Srbska.
Zahajovací koncert v Roškotově divadle bude 
patřit již tradičně Komorní filharmonii Par-
dubice a loňské laureátce KHS Lucille Rose 
Mariotti z Italie. (úterý 7. května v 19.30hod.).
Slavnostní galakoncert laureátů a vítězů KHS 
se uskuteční v děkanském kostele Nanebevzetí 
P. Marie. (pátek 11. května 2018 v 19.30 hod.).
Za doprovodu Komorního souboru Praga 
Camerata pod taktovkou Pavla Hůly vystoupí 

všichni členové letošní poroty KHS, vč. patrona 
soutěže Pavla Šporcla.
Závěrečný koncert vítězů 60. ročníku KHS 
v Roškotově divadle uvede i letos vystoupení 
„Soutěžního orchestru“ pod taktovkou Pavla 
Šporcla. (sobota 12. května ve 14.30 hod.).
Tou nejkrásnější tečkou za oslavami 60. roč-
níku Kocianovy houslové soutěže bude pro-
vedení Slavnostní mše Jaroslava Kociana, 
kterou zkomponoval v roce 1905. Vystoupí 
Pavel Šporcl – housle, PKF – Prague Filharmo-
nia a Kühnův smíšený sbor s dirigentem Janem 
Talichem. Děkanský kostel Nanebevzetí P. 
Marie, neděle 20. května 2018 v 16 hodin.

Program Kocianovy houslové soutěže:
Koncertní sál ZUŠ J. Kociana

Úterý 8. května 
09.00 hod. - Slavnostní zahájení před budo-
vou ZUŠ JK
10.00 hod. - II. kategorie 1.k.
13.00 hod. - III. kategorie 1.k
17.00 hod. - IV. kategorie 1.k.

Středa 9. května
09.00 hod. - II. kategorie 2.k.
14.00 hod. - III. kategorie 2.k.

Čtvrtek 10. května
09.00 hod. - I. kategorie –jednokolová
14.00 hod. - Seminář pro pedagogy „Česká 
houslová škola“, lektor Pavel Šporcl

Pátek 11. května
9.00 hod. - IV. kategorie 2.k.

Výstava šest desetiletí  
Kocianovy houslové soutěže

Křest knihy „S HUDBOU HOUSLEMI KOCIA-
NEM“ se uskuteční v Městském muzeu – Her-
nychově vile v pondělí 7. května 2018 v 17 
hodin. 
U příležitosti 60. ročníku Kocianovy hou-
slové soutěže se uskuteční slavnostní zahá-
jení výstavy „ŠEST DESETILETÍ KHS“, umís-
těné v hale Hernychovy vily. Výstava mapuje 
v dokumentech, fotografiích a výsledcích 
šedesátiletou historii této mezinárodně 
věhlasné soutěže.
Součástí zahájení bude křest knihy Jana Pokor-
ného a Pavla Hůly „S HUDBOU, HOUSLEMI, 
KOCIANEM“, kterou vydává Nadační fond 
Mistra Jaroslava Kociana k letošnímu jubileu 
KHS. V knižním rozhovoru s houslovým virtuo-
sem a někdejším primáriem Kocianova kvar-
teta Pavlem Hůlou se zrcadlí historie soutěže, 
jeho vztah k hudbě, Kocianovi a městu Ústí 
nad Orlicí. 
Součástí knihy je CD s nahrávkami Kocianova 
kvarteta a bude ji možno zakoupit na místě, 
nebo v průběhu KHS v ZUŠ.
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SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PARKU U KOSTELA V ÚSTÍ NAD ORLICÍ
U PŘÍLEŽITOSTI NOCI KOSTELŮ 2018

PÁTEK 25. 5. 2018
Kostel Nanebevzetí Panny Marie otevřen 18.50 – 22.00 hodin

18.50 – 19.00 hodin - varhanní hudba
19.00 hodin - Slavnostní zahájení v kostele

Multimediální představení projektu
Prezentace historických souvislostí

Vystoupení žáků tanečního oboru ZUŠ v choreografii Pavlíny Lipenské
Slavnostní otevření areálu

Prohlídka areálu (vstup levou branou)

20.00 – 21.30 hodin - sakristie vpravo: ukázka liturgických rouch a nádob, 
volná prohlídka kostela

22.00 hodin - P. J. Olejník: Mariánské nešpory, zpívaná modlitba – zpěv CHJ

Věž kostela otevřena 20.00-22.00 hodin
začátky zvonění zvonů: 20.30; 21.00; 21.30 hodin

Hřbitovní kaple
prohlídka nově opraveného prostoru

Kostnice
nasvícený prostor kostnice k prohlídce okénkem

Útěchová kaple
ztišení a meditace, možnost zapálení svíce za sebe, své blízké, živé i zemřelé

Podloubí děkanství
fotografie z průběhu oprav

Cukrárna na děkanství otevřena 18.30– 22.00 hodin
sladkosti, čaj a káva, posezení

www.nockostelu.cz

Městské muzeum v Ústí nad Orlicí 

Sdělení městského muzea
Z důvodu pořádání festivalu historické tech-
niky Strojní oustecká sobota 2018 dojde 
v sobotu 26. května 2018 v době od 6:30 do 
18:00 hodin k uzavírce komunikací v ul. M. J. 
Kociana a na Mírovém náměstí. Děkujeme za 
pochopení.

A/ probíhající výstavy
12. dubna až 3. června 2018

Pivovarnictví v Pardubickém kraji
Putovní výstavu chrudimského muzea roz-
šiřuje neobvyklá panelová výstava komínů 
s vodojemy.
Na paměť v kameni
Připomínka pomníků padlých ve Velké válce.
Svět karikatur Marka Simona
Trefné karikatury od držitele ocenění České 
unie karikaturistů.

B/ další akce pro veřejnost

Sochařská dílna s Petrou Zeidlerovou
so 12.5. | 10.00-17.00 hodin | s přestávkou 
na oběd
Dílna s praktickým výsledkem vedená zku-
šenou lektorkou Petrou Zeidlerovou, absol-
ventkou hořické kamenické školy. Materiál, 
nástroje a ochranné pomůcky máme k dis-
pozici, upozorňujeme na nezbytnost přijít 
ve vhodném oblečení.

Druhý pivní večer
st 16.5. | 17.00 hodin
Po přednášce Ing. Martina Vonky o historic-
kých průmyslových komínech opět ochutnáme 
dobré pivo, a to za doprovodu akordeonu.

Kurz lidové architektury IV.
st 23.5. | 18.00 hodin | Městská knihovna
Poslední díl připravený ve spolupráci s Měst-
skou knihovnou věnujeme nevýrobním tech-
nickým objektům. Příkladem vybíráme mosty, 
propustky, studny, mechanická čerpadla, 
hasičské zbrojnice, haltýře či žentoury.

Muzejní noc ve stylu secese
čt 24.5. | 17.00 hodin
Architektonickými zajímavostmi nastíníme 
unikátnost Hernychovy vily a na zahradě 
nabídneme dětem i dospělým soutěže 
o drobné ceny, ale i hříčky pro radost (puzzle 
s historickými motivy, deskové hry nebo kří-
žovky).
Zájemci si pořídí snímek svých dětí v secesním 
oblečení, vyrobí mozaiku se secesními motivy 
nebo ozdobí slaměný klobouk.

Strojní oustecká sobota 2018
so 26.5. | 9.30-16.30 hodin
Festival historické techniky představí v chodu 
motorové a elektrické lokomobily, tzv. stabi-
láky. Přes ploché řemeny rozpohybují např. 
mlátičku, šrotovníky, pilu i pozoruhodnou lou-
pačku na kukuřici.
Dětem budou k dispozici hry i soutěže 
o drobné ceny. „Dětskou sekci“ podpoří 
Národní technické muzeum, které ve svém 
stánku nabídne další zajímavý program.
Z programu vybíráme:
od 9:35 hod. - Představení motorových loko-
mobil
od 10:30 hod. - Věnováno dětem! aneb 
Ukázky modelů parních strojů a vakuového 
motoru
od 11:15 hod. - To nejlepší! – zajímavosti 
vystavených lokomobil
od 12:30 hod. - Představení elektrických loko-
mobil
od 15:15 hod. - Nejen pro děti… aneb I dospělí 
si hrají

Muzejní kafe – textil v Ústí nad Orlicí kdysi 
i dnes
st 30.5. | 10.00-17.00 hodin
Akci zahájíme přednáškou o tradičním čes-
kém tkalcovství, ukážeme vám výběr tkanin 
z produkce závodu Perla a na závěr nabídneme 
módní přehlídku modelů Dany Kozákové.

Farní den

Srdečně Vás zveme na Farní den, který se 
uskuteční v neděli 27. května
10.30 hodin - slavnostní mše svatá, hlavní cele-
brant Mons. Josef Kajnek
11.30 hodin - žehnání nově opravené hřbi-
tovní kaple
14.00 hodin - májová pobožnost
15.00 hodin - program pro děti
16.00 hodin - kulturní program
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pokračování na str. 21

Jarní koncert Black Bandu

Swingový orchestr Black Band Základní umě-
lecké školy Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí 
pod vedením Lindy Gregarové Vás srdečně zve 
na svůj tradiční jarní koncert, který se koná 
v pátek 4. května 2018 v 19 hodin v Roško-
tově divadle. Hostem večera bude swingový 
orchestr Banda di Feste Konzervatoře Pardu-

bice s dirigentem Pavlem Hlubočkem. V prů-
běhu večera se představí celá řada zpěváků 
a sólistů. Kromě klasických swingových melo-
dií zazní i jazz-rockové, rockové, populární a fil-
mové melodie. Přijďte si zpříjemnit páteční 
večer. 
Těšíme se na Vás. 

Městská knihovna

Na kole do hor a zapadlých koutů Gruzie
2.5. | 18.00 hodin
Cestopisná přednáška Radomíra Čížka

Maturita bez učení
9.5. | 15.00 hodin
Jak zvládnout zkoušku dospělosti úspěšně 
a bez stresu – přednáška Ivety Jansové
Instagram pro seniory
14.5. | 14.00 hodin
Objevte s námi velmi oblíbenou sociální síť. 
K lekci je nutný chytrý telefon nebo tablet. 
Vhodné pro seniory.

Májová pohádka
15.5. | 16.00 hodin
Čtení a tvoření pro děti. Vhodné pro děti do 8 
let. Prosíme o 10 Kč na materiál

Hadrnice a markytánky
16.5. | 18.00 hodin
Přednáška doc. Marie Mackové z cyklu Aka-
demie volného času

Lidová architektura východních Čech IV.
23.5. | 18.00 hodin
Přednáška PhDr. Radima Urbánka z cyklu Dílna 
Akademie volného času

VÝSTAVY
Od orchestru pana Bílka po Devils - do 31.5. 
2018
Výstava dobových fotografií Olina Ambrože 
z historie tanečních orchestrů v Ústí nad Orlicí 
z let 1935 – 1980

Takhle to vidím já – do 31.5. 2018
Výstava žáků Speciální ZŠ, MŠ a praktické školy 
Ústí nad Orlicí. 

Srdečně vás zveme.

Program Malé scény – květen 2018

Psychedeličtí králíci
6.-23.5. | výstava
Výtvarnice Soňa Valentová představuje výběr 
obrazů. Téma vychází z konkrétního místa – 
ostrov králíků, které si autorka přizpůsobila 
vlastnímu výkladu a vnitřnímu vidění. Vernisáž 
6.5. v 17.00 hodin.

Egypt, jak ho určitě neznáte
2.5. | 19.00 hodin
Přednáška L. Kalouse. Vstupné 60 Kč / studenti 
a důchodci 50 Kč

Tovaryšstvo Ježíšovo
3.5. | 19.00 hodin
Chorvatsko/ 2004 /91 min./režie: Silvije Petra-
nović. Chorvatské filmové podobenství o tota-
litě a politickém boji. Natočeno podle prvního 
románu J. Šotoly Tovaryšstvo Ježíšovo z roku 
1969. Vstupné 80 Kč / členové FK 60 Kč 

Jak si hrají strašidla
6.5. | 15.30 hodin

Loutkovou pohádku o přátelství dvou malých 
strašidel připravili členové DS Vicena. Vstupné 
50 Kč 

Na tělo
9.5. | 19.00 hodin
Česko / 2018/78 min./režie: Libuše Rudinská. 
Celovečerní snímek odhaluje osobní nastavení 
a životní filozofii fotografa Jindřicha Štreita. 
Vstupné 70 Kč / členové FK 50 Kč 

Margaret Cameronová
15.5. | 18.00 hodin
Historicko-umělecký cyklus Ve stínu velikánů. 
A pokračujeme v ženské linii! Příběh anglické 
fotografky z poloviny 19. století. Přednášející 
Martina Novozámská. Vstupné 50 Kč / stu-
denti 30 Kč

Bufo Alvarius
16.5. | 19.00 hodin
Česko /2017/84 min./režie: Filip Záruba. Pře-
lomový film, který vyniká nejen svým námě-
tem, ale celým zpracováním a to jak po stránce 
vizuální, tak hudební. Vstupné 70 Kč / členové 
FK 60 Kč 

Burza všech sběratelských oborů

Oblastní filatelistická a sběratelská burza 
všech oborů se uskuteční v neděli 20. května. 
Schůzky se konají od 7.30 do 11.00 hodin 
v salonku I. patra hotelu Poprad ve Smetanově 
ulici v Ústí n.O. Občerstvení zajištěno. Přijeďte 
prodat své sběratelské přebytky, nakoupit to, 
co sháníte do své sbírky!
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Různé

Universum Brdečka
17.5. | 19.00 hodin
Česká republika /2017/84 min./režie: Miro-
slav Janek. Film ke stému výročí narození Jiřího 
Brdečky.Vstupné 80 Kč / členové FK 60 Kč 

Impro – Miagra
18.5. | 19.00 hodin
Koncert v Baru MS. Impro - skupina náhodně 
poskládaných lidí zkoušící hrát dohromady 
v baru Malá scéna. Miagra - alternativní 
bolesti pátečních večerů.

Ženy v umění 20. století
29.5. | 18.00 hodin
Historicko-umělecký cyklus Ve stínu velikánů. 
Přednášející Marie Uhlířová. Vstupné 50 Kč / 
studenti 30 Kč

Most na konci světa
31.5. | 19.00 hodin
Chorvatsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, 
Francie/2014/114 min./režie: Branko Ištvan-
čić. Jedním z důsledků občanské války v Bosně 
a Hercegovině bylo to, že obrovské množství 
lidí přišlo o své domovy. Vstupné 80 Kč / čle-
nové FK 60 Kč 
Více na www.msuo.cz / Změna programu 
vyhrazena

Příspěvky zastupitelů města 

V souladu s tiskovým zákonem č. 46/2000 Sb., 
zveřejňujeme příspěvky členů Zastupitelstva 
města Ústí nad Orlicí.
Na časté dotazy čtenářů, proč je poskyto-
ván prostor pro členy zastupitelstva města, 
odkazujeme na § 4a tiskového zákona: 
„Vydavatel periodického tisku územního 
samosprávného celku je povinen poskytovat 
objektivní a vyvážené informace
o územním samosprávném celku a poskytnout 
přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, 
které vyjadřuje názory 
členů zastupitelstva územního samospráv-
ného celku, týkající se tohoto územního samo-
správného celku.“ 

ŘEHÁČEK: Tři na jednoho aneb předvolební 
štvanice začala

Dnes mám milou povinnost „poděkovat“ rad-
niční smetánce za její laskavou pozornost, kte-
rou mi věnovala v minulých Ústeckých listech. 
Přejdu její prázdné a ohrané plky typu populista, 
demagog, atd. a okomentuji jen to podstatné.

Pan starosta by mě rád dirigoval, co a kdy mám 
zveřejňovat na svém vlastním webu, existují-
cím paradoxně jen proto, že starosta (se svou 
partou), ač je za to sám královsky placen, pod 
různými výmluvami brání Oušťákům vyjád-
řit se v Ústeckých listech. Starosta je komik, 
pokud si vážně myslí, že úlohou opozičního 
zastupitele je šířit na svém webu proradniční 
„propagandu“ starostovi pro radost. (Text paní 
Olivové rád zveřejním, bude-li chtít.)

A teď k mým oblíbeným lidovcům. Pane 
Pokorný, nenechte si od nikoho věšet bulíky na 
nos. Není vám už 15. Děkanství samozřejmě 

nevzalo žalobu na město zpět z jakési dobré 
vůle, ale jen proto, že ztratilo šanci přivlastnit 
si městské lesy. Právní názor Nejvyššího soudu 
je pro nižší soudy závazný, takže protahování 
sporu by děkanství stálo pouze další peníze.

Pane Kokulo, vaši bujnou fantazii by vám 
mohlo i dítě závidět. Z mojí kritiky nenasytné 
katolické církve jste si mírnyx týrnyx vycucal 
z prstu, že jsem kristobijce, nepřítel křesťan-
ství a komunista z 50. let. Největším ústeckým 
fantastou roku 2018 se stává… pan KOKULA!

Na www.ustibezcenzury.webnode.cz najdete 
k témuž i nový příspěvek „Hon na čarodějnice“ 
od paní Kopečkové a pana Voleského.

Autor je zastupitel

/redakčně neupraveno/

pokračování ze str. 20 Premiéra tanečníků ZUŠ

V pořadí 41. premiéra moderního scénického 
tance v podobě celovečerního vystoupení Ta-
nečního oddělení ZUŠ J.Kociana se uskuteč-
nila v pátek 13. dubna se v Roškotově divadle 
v Ústí nad Orlicí. Tak je dobrým zvykem, bylo 
vystoupení rozděleno do tří samostatných 
představení a to podle tanečních ročníků. 

Nejdříve vystoupilo oddělení Hany Hýbalo-
vé, následovali mladí tanečníci a tanečnice 
Zlatuše Bartošové a celý program zakončily 
choreografie v podání žáků Pavlíny Lipenské. 
V průběhu večera bylo pro diváky připraveno 
celkem 33 choreografií v podání 2 stovek žáku 
Základní umělecké školy Jaroslava Kociana.
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Akce JUNIOR KLUBU Ústí nad 
Orlicí

Modelářský klub - JUNIOR KLUB Ústí nad 
Orlicí p. s. zve příznivce leteckého modelář-
ství na soutěže, které pořádá v květnu na letišti 
Aeroklubu v Ústí nad Orlicí.
V sobotu 12. května 2018 se bude konat 
PŘEBOR MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. 
Létat budou žáci a junioři v kategoriích H,  
P 30, A3, F1H, F1G, F1A a V. Přebor je postupo-
vou soutěží na Mistrovství ČR mládeže, které 
se uskuteční 28. 9. 2018 ve Všechově. Soutěž 
proběhne za finanční podpory Pardubického 
kraje.
Další soutěží bude v neděli 27. května 2018 
Ústeckoorlická RC VOSA. 

Ivan Kubový 
předseda JUNIOR KLUBU

K rozhledně potřiadvacáté

KČT v Ústí n.O. připravil na neděli 13. května 
2018 již 23. ročník jarní cykloakce „K roz-
hledně Andrlův chlum“. Start je od 8.00 do 
10.00 hodin z Mírového náměstí v Ústí nad 
Orlicí, cíl všech tras je u rozhledny na Andrlově 
chlumu do 20 hodin. Nejkratší osmikilomet-
rová 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 zkušeným cyklotu-
ristům. Ostatní cyklotrasy 45 – 60 – 80 – 120 
– 140 kilometrů jsou od nejdelší odvozeny. 
Pro obzvlášť otrlé jedince bude v cíli připraven 
výstup po 183 schodech na čtyřiatřicet metrů 
vysokou vyhlídkovou plošinu. Každý účastník 
obdrží vkusně řešený diplom. Pozor – mládež 
do 15 let se může akce zúčastnit pouze v dopro-
vodu dospělé osoby. Dodržuj zákon 361/2000 
o pozemních komunikacích! Akce je pořádána 
za finanční podpory Města Ústí n. Orl. Na Vaši 
účast se těší pořadatelé z KČT Ústí n. Orl.
AKCE SE KONÁ U PŘÍLEŽITOSTI 100. VÝROČÍ 
ZALOŽENÍ KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ V ÚSTÍ 
NAD ORLICÍ MR

Pozvánka na Brontosauří šlápoty

Srdečně zveme na 33. ročník tradičního pochodu 
pro rodiče s dětmi BRONTOSAUŘÍ ŠLÁPOTY, 
který se uskuteční v úterý 1. května. Délka trasy 
cca 7km. Po trase pochodu budou připravena 
oblíbená stanoviště s úkoly a dále písmenka do 
tajenky. Více na: spolekbrontosaurus@seznam.cz, 
tel.: 604 117 724, fb Spolek Brontosaurus

Pochod a cyklojízda Orlickým podhůřím

KČT v Ústí n.O. zve všechny příznivce turistiky 
na 42. ročník pochodu a cyklojízdy ORLICKÝM 
PODHŮŘÍM, který se uskuteční v sobotu 
2. června. Start je od 7.00 do 10.00 hod. 
v Restauraci U Malinů, cíl na stejném místě do 
19.00 hod. Turistům bude odměnou diplom 
a medaile, na Šmoulí stezce i buřtík.

Pěší trasy: 7km (Šmoulí stezka), 15km, 25km, 
50km. Cyklotrasy – silnice: 25km, 50km, 75km 
a 100 km. Cyklotrasy – horská kola: 30km 
a 50km. 
Podrobné info: M. Richter, tel.: 465 527 651, 
732 352 203, e-mail:richterpoetik@seznam.cz, 
www.kctuno.cz

Orlická šachovnice 

V sobotu 14. dubna se v Ústí nad Orlicí konal 
48. ročníku Orlické šachovnice a Krajského 
přeboru dětí do 8 let. Celkem se zúčastnilo 
146 dětí z 20 oddílů Pardubického a Králové-
hradeckého kraje, z toho bylo 29 dětí mlad-
ších 8 let. Z 11 domácích hráčů nejlepšího 
umístění dosáhl Michal Píše, který obsadil 4. 
místo a Soňa Leksová, která byla celkově 6. a 
byla nejlepší mezi dívkami. Na medaili dosáhla 
ještě Dominika Šmajzrová, která byla 3. mezi 
staršími dívkami. 
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Příměstský tábor s atletikou pro 
děti

O prázdninách 2018 pořádáme 5. ročník pří-
městského tábora s atletikou a jinými sporty 
pro děti v Ústí nad Orlicí. Formou hry se děti 
naučí základy atletiky a jiných sportů a užijí 
si při tom mnoho zábavy. Mimo atletického 
programu budou pro děti připraveny i různé 
výlety a návštěva aquaparku. Atletický tábor 
proběhne v termínech: 9.7. - 13. 7., 16. 7. - 20. 
7., 6. 8. – 10. 8., 13. 8. – 17. 8., 20. 8. – 24. 8. 
Pro starší děti je v termínu 30.7. - 3. 8. připra-
ven tréninkový kemp s náročnějším atletickým 
programem. NOVINKOU je atleticko-fotbalový 
kemp, který se uskuteční v termínu od 6. 8. – 
10. 8. 2018 a POHYBOVÝ KEMP PRO MLADŠÍ 
DĚTI, který se uskuteční v termínu od 9. 7. – 
13. 7. 2018. Cena za dítě je 1 700 Kč. V ceně 
jsou zahrnuty obědy, pitný režim, dopolední 
a odpolední svačinka, vstupy, jízdenky, pojiš-
tění a závěrečné diplomy a medaile. Přihlášky 
a podrobnější informace naleznete na inter-
netových stránkách www.primestsky-atletic-
ky-tabor.cz nebo na tel. čísle 777 269 240. 
Těšíme se na Vás! 

Noční půlmaraton v Ústí nad 
Orlicí

V sobotu 26. května 2018 ve 21.00 hod. 
odstartujeme v parku Kociánka první noční 
půlmaraton, který je určen pro širokou 
amatérskou veřejnost. Trasa a registrace na 
www.rozhoupej.cz. Srdečně Vás zvou pořada-
telé ROZHOUPEJ MĚSTO, z. s., T. J. Sokol Ústí 
nad Orlicí a OrlickýTvrďák. Děkujeme za pod-
poru Městu Ústí nad Orlicí.

Pilates

Cvičení k posílení hlubokých stabilizačních 
svalů, prevenci bolestí zad a tvarování postavy 
v prostorech STUDIOBART.
Termín: středa 18.00 – 19.00 hodin. S sebou: 
podložka, ručník. Vstup: 60 Kč. Info: Jana Špar-
linková, tel.: 777 087 220.

Setkání přátel historických 
vozidel

Srdečně zveme na již tradiční jarní setkání 
majitelů a přátel historických vozidel Citroen 
2CV – kachna, jehož 8. ročník se uskuteční 
v sobotu 5. května v 10.00 hodin na chatě 
Hvězda na Andrlově chlumu.

In-linová školička, bike, koloběžky, parkour o letních prázdninách

Pro malé bruslaře pořádáme in-linovou 
školičku plnou her, smíchu a zábavy. Pro velký 
zájem pořádáme taktéž adrenalinovou, free-
stylovou školičku, bike, příměstský zážitkový 
tábor, freestyle koloběžky a bruslíme s ang-
ličtinou a tábor pro nejmenší na roubenkách 
a letošní novinka camp - sportovní hry - par-
kour - přirozený pohyb.
Příměstské tábory pro děti od 5 do 16 let. 
V červenci a srpnu vždy od pondělí do pátku 
od 8 do 16 hodin. V ceně svačinky, obědy, pitný 

režim, pojištění, návštěva aquaparku a závě-
rečné překvapení. Možnost zapůjčení bruslí 
i chráničů
Bruslařům začátečníkům i pokročilým nabí-
zíme soukromé lekce in-line bruslení .
Přihlášky a další info na www.inlineusti.cz, 
market@inlineusti.cz či tel.č. 602 245 393 - 
Markéta Skalická.

Těšíme se na Vás Markéta Skalická a tým 
instruktorů



www.ustinadorlici.cz

[ 2
4 

]

5 / 2018

Sport

Klub českých turistů v Ústí nad Orlicí slaví letos sté narozeniny

Klub českých turistů v Ústí nad Orlicí byl zalo-
žen po noci z 16. na 17. dubna 1918, v níž 
shořela první dřevěná rozhledna na Andrlově 
chlumu, zřízena Okrašlovacím spolkem Ústí 
nad Orlicí v roce 1905. Vysoká byla 35 metrů, 
u vchodu se prodávaly vstupenky i menší 
občerstvení. Zda vznikl oheň od blesku či od 
táboření kočovných cikánů se nikdy nezjistilo.
Vznik organizované turistiky v Ústí nad Orlicí 
je úzce spjat se jmény Karla Nováčka, později 
ředitele okresu, který byl jediným registrova-
ným členem KČST v Praze. (Ten si letos připo-
míná 130 let výročí jeho založení). K dalším 
zakladatelům patřili Emil Václav Danihelovský, 
do Ústí přišel v roce 1914 a pracoval zde jako 
bankovní úředník a Josef Kosta. Ten byl zvolen 
prvním předsedou odboru. Místopředsedou 
se stal profesor Jaroslav Jezdinský, poklad-
níkem E. V. Danihelovský. Členy výboru byli 
dále: JUDr. Jaroslav Drábek, Karel Krátký, Karel 
Nováček a Lída Mazánková. Ustavující schůze 
Valné hromady se konala 17. dubna 1918 v síni 
okresního výboru. V den svého vzniku měl 
odbor 96 členů, na konci roku již 150.
Pro členy i širokou veřejnost organizoval odbor 
krátké i celodenní výlety, autobusové zájezdy, 
zajišťoval také propagaci města a jeho okolí. 
Mezi trvalé povinnosti převzal i značení turi-
stických cest. Jako první vyznačil v roce 1919 
cestu z města Řehořovým dolem na Andrlův 
chlum a zpět Vlčím dolem červenou značkou.
Velkým úspěchem ústeckých turistů byla 
výstavba chaty na Andrlově chlumu dle pro-
jektu Ing. Arch. Stanislava Tošovského. Stavbu 
zajišťovala firma Františka Tošovského. Veřej-
nosti byla slavnostně předána v neděli 25. 
srpna 1940. Janderova chata, nazvána po 
velkém mecenáši výstavby továrníku Jindři-
chu Janderovi se stala pro Oušťáky velkým 
lákadlem. V tomto čase bylo Ústí nad Orlicí, 
obklíčeno ze tří stran sudetoněmeckou hra-
nicí, obyvatelé měli přístup jen na jihozápadní 
část okolí města, směrem na Litomyšl.
Janderova chata byla neustále přeplněna 
a nestačila zájmu veřejnosti. Ústečtí turisté 
přistoupili operativně k jejímu rozšíření. A již 
21. června 1942 ji předali veřejnosti. Němečtí 
okupanti zrušili řadu spolků a tak od roku 1939 
výrazně stoupl počet členů turistického odboru. 

V roce 1941 měl 437 členů a o dva roky později 
již 553 členů. Právě v tomto roce 1943 zabrali 
nacisté chatu pro Hitlerjügend. Veřejnosti začala 
sloužit až po osvobození v květnu 1945.
Komunisté Klub českých turistů v roce 1948 
zrušili, chatu převzala tělovýchovná jednota, 
ta ji následně prodala Jednotě Ústí nad Orlicí. 
Klub českých turistů byl opět obnoven po 
sametové revoluci v roce 1990. Po náročných 
soudních tahanicích byla chata na Andrlově 
chlumu předána do majetku Klubu českých 
turistů v Ústí nad Orlicí 1. ledna 1992 a slouží 

tak veřejnosti dodnes. Ústečtí turisté byli 
pověřeni i správou rozhledny „Stříbrné kra-
savice“, která byla na Andrlově chlumu slav-
nostně otevřena v neděli 19. května 1996. 
Ke konci roku 2017 se z vyhlídkové plošiny 
rozhledny kochalo více jak 250 000 milovníků 
dalekých výhledů.
V současné době má Klub českých turistů 
v Ústí nad Orlicí 210 členů, tak jako před 100 
lety pořádá pro své členy i širokou veřejnost 
vycházky, náročnější výlety i autobusové 
zájezdy. Rovněž se s velkou intenzitou věnuje 
značení i obnově značených turistických cest.
V jubilejním roce svého trvaní zve milovníky 
přírody na následující akce uvedené v celo-
státním kalendáři KČT. 22. dubna – 33. ročník 
„KOLEM PASTVINSKÉ PŘEHRADY“, 28. dubna 
– 30. ročník „DROZDOVSKÁ PILA“, 13. května 
– 23. ročník „jarní“ „K ROZHLEDNĚ ANDRLŮV 
CHLUM“, 2. června – 42. ročník „ORLICKÝM 
PODHŮŘÍM“, 10. června -12. ročník „STU-
DÁNKOVÝ VÝSTUP“, 16. června – 29. ročník 
„ŘETOVSKÝ PEDÁL“, 16. září – 23. ročník „pod-
zimní“ „K ROZHLEDNĚ ANDRLŮV CHLUM“, 1. 
ledna 2019 – 20. ročník „NOVOROČNÍ VÝSTUP 
NA ANDRLŮV CHLUM“.
Všechny akce, které odbor KČT Ústí nad Orlicí 
pořádá, inzeruje ve své skřínce (před bývalou 
Perlou, dnes srovnanou se zemí) a na stránce 
https://www.kctuno.cz/
ZDRÁVI DOŠLI I DOJELI.

Milan Richter

Foto: archiv Městského muzea Ústí n. O.



5 / 2018

[ 2
5 

]

www.ustinadorlici.cz

Inzerce



www.ustinadorlici.cz

[ 2
6 

]

5 / 2018

Inzerce

• CESTOVNÍ AGENTURA CAM s.r.o. ÚSTÍ NAD ORLICÍ, 
 M.R. Štefánika 234, tel.: 606 748 616 www.ckm-tour.cz
• Pojeďte s námi do Drážďan nákupy v Primarku i prohlídka města, 

jedeme v sobotu 2.6.2018 z ÚO, ČT cena Kč 670,-/osoba
• Nabízíme poslední volná místa do CHORVATSKA 
 na 12-denní zájezdy na MAKARSKOU RIVIERU

- Baška Voda, město Makarska, Tučepi s odjezdem z ÚO, ČT
termín: 27.6. - 8.7. 2018 /9 nocí/ Kč 6 990,-/osoba
termín: 22.8. - 2.9. 2018 /9 nocí/ Kč 6 990,-/osoba

 Cena zahrnuje: 9x ubytování v apartmánech, pobytovou taxu, po-
vlečení, dopravu autobusem z ÚO, možnost přikoupení polopenze 
Kč 3 700,-

• NABÍZÍME PRONÁJEM APARTMÁNŮ V CHORVATSKU, 
 CELÉ POBŘEŽÍ JADRANU, libovolný počet nocí
 doprava autobusem z ÚO nebo vlastní, cena již od Kč 400,-/osoba, 

noc

• Koupím rodinný dům se zahradou v Ústí nad Orlicí či okolí. 
 Tel.: 602 762 770
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Stavební firma 
zaměřená na 

rekonstrukce domů, 
bytů a další 

stavební činnosti.

Inzerce

Turistické informační centrum Ústí nad Orlicí
Sychrova 16, 562 024 Ústí nad Orlicí, 
tel.: 465 514 271, www.ustinadorlici.cz, 
e-mail:info@muuo.cz 
bude V PÁTEK 1. ČERVNA 2018 UZAVŘENO 
z důvodu INVENTURY.

Ústecké listy

Periodický tisk územně samosprávného celku
Místo vydání: Ústí nad Orlicí
Vydává: Město Ústí nad Orlicí
Sychrova 16, Ústí nad Orlicí,
IČO: 279 676
Redaktorka: Zuzana Pražáková
tel.: 465 514 313
e-mail: prazakova@muuo.cz
Tisk: Grantis, s.r.o., tel.: 465 525 741
Cena: Zdarma
Roznáší Česká pošta s.p.
Uzávěrka je každého 10. dne v měsíci
Číslo 5 / 2018 vychází 25. 4. 2018
Měsíčník pro občany města Ústí nad Orlicí.
MK ČR E100 39
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Provozní doba 
KVĚTEN 2018

Den Datum Ranní plavání Plavání pro veřejnost
Út 1.5.    9:00 – 21:00
St 2.5.  17:00 – 21:00
Čt 3.5. 5:30 – 7:55 14:00 – 20:00
Pá 4.5. 5:30 – 7:55 14:00 – 21:00
So 5.5.    9:00 – 21:00
Ne 6.5.    8:00 – 20:00
Po 7.5.  13:30 – 21:00
Út 8.5.    9:00 – 21:00
St 9.5.  17:00 – 21:00
Čt 10.5. 5:30 – 7:55 14:00 – 20:00
Pá 11.5. 5:30 – 7:55 14:00 – 21:00
So 12.5.    9:00 – 21:00
Ne 13.5.   8:00 – 20:00
Po 14.5. S A N I T Á R N Í     D E N
Út 15.5. 5:30 – 7:55 13:30 – 19:00
St 16.5. 17:00 – 21:00
Čt 17.5. 5:30 – 7:55 14:00 – 21:00
Pá 18.5. 5:30 – 7:55 14:00 – 21:00
So 19.5.    9:00 – 21:00
Ne 20.5.   8:00 – 17:00, 18:30 – 20:00
Po 21.5. 13:30 – 21:00
Út 22.5. 5:30 – 7:55 13:30 – 19:00
St 23.5. 17:00 – 21:00
Čt 24.5. 5:30 – 7:55 14:00 – 21:00
Pá 25.5. 5:30 – 7:55 14:00 – 21:00
So 26.5.  18:00 – 21:00
Ne 27.5.   8:00 – 20:00
Po 28.5. 13:30 – 18:00
Út 29.5. 5:30 – 7:55 13:30 – 19:00
St 30.5. 17:00 – 21:00
Čt 31.5. 5:30 – 7:55 14:00 – 21:00

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

Relaxační centrum otevřeno z důvodu probíhajícího kurzu PLAVÁNÍ KOJENCŮ A BATOLAT, v těchto 
časech: PO, ST, SO a NE v čase pro veřejnost, ÚT 17:00 h., ČT 15:00 h., PÁ 15:00 h.

Po od 16:00 – 17:00 h. vyhrazeny 2 plavecké dráhy pro SO uno. Út a Čt  16:00 - 19:00 h. vyhrazena  
1 plavecká dráha pro plavecký oddíl. Út 17:00 – 19:00 h., Čt  15:00 - 18:00 h. vyhrazena 1 plavecká dráha 

pro plavecký kurz DELFÍN. Ne 20.5. a 27.5. 09:00 – 11:00 h. vyhrazena 1 plav. dráha pro Monoploutev.

AQUAAEROBIK 3.5., 10.5., 15.5., 22.5., 29.5. 20:00 – 21:00 h.
KONDIČNÍ PLAVÁNÍ každé ÚT (mimo svátky) od 19:00 – 20:00 h – nahlášení přes rezervační systém

PLAVÁNÍ PRO TĚHOTNÉ každou St 13:30 – 15:00 h., 
účast hlaste do porodnice na tel. čísle: 465 710 243. – 23.5. zrušeno

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

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

Sauna (provozní doba)
K 19. 5. 2018 ZIMNÍ PROVOZ SAUNY KONČÍ.

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

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

Pá 13:00 – 21:00 muži

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

Ne 14:00 – 20:00 společná
SVÁTEK 1. 5. 2018 ZAVŘENO
SVÁTEK 8. 5. 2018 ZAVŘENO

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

Zimní stadion (letní provoz)
LETNÍ PROVOZ ZIMNÍHO STADIONU. Plocha zimního stadionu je pokryta 
umělohmotným povrchem, který je vhodný k provozování IN-LINE hokeje 
nebo BANDY hokeje, IN-LINE bruslení, Florbal. Provoz této plochy bude 
probíhat až do konce měsíce října. Upozorňujeme potencionální zájemce, aby 
si včas zajistili termíny pronájmu. 
www.bazenusti.cz nebo více informací na tel.: 734 353 473

Hřiště pro všechny a minigolf (provozní doba)
Termín otevření je plánován na 7. 5. 2018 v závislosti na počasí. 
Aktuální informace naleznete na www.bazenusti.cz.
Vstupné pouze v případě předběžné rezervace.
Rezervace a potřebné informace naleznete na: http://bazenusti.cz/cs/hriste/rezervacni-sytem/

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

V Lukách 135 
Ústí nad Orlicí 
tel.: 774 673 365
www.bazenusti.cz

Skatepark (provozní doba)

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

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

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

Cvičení ve Faynfitu Nová Louže

FAYNFIT Nová Louže zve: Faynfit je místo spojení sportu, oddychu 
a zábavy. Zveme Vás na skupinové lekce pod vedením profesionál-
ních lektorů. Faynfit Nová Louže nabízí nejenom lekce dynamické 
– Jumping, Deepwork, Piloxing, BOSU, Břišní pekáč, Tabatu, Kruhové 
tréninky – ale také lekce pomalejšího charakteru – Pilates, Hatha Joga, 
BOSU core. Celkovou nabídku lekcí doplňují kurzy Poledance a po pří-
padné domluvě individuální lekce. Hodiny v Ústí nad Orlicí probíhají 
v OC Nová Louže, v klimatizovaném sále se zrcadly, s využitím celé 
řady originálních pomůcek a náčiní. 
Přijďte! Vyzkoušejte! Buďte součástí Faynfit.cz! 
Více informací a rezervace na našich webových stránkách www.faynfit.
cz, nebo na e-mailu petra@faynfit.cz. Dále nás můžete sledovat na 
našem Facebooku – Faynfit.  Těšíme se na Vaši návštěvu.

Pozvánka na cvičení do STUDIABART

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

Přes Tři hrady pěšky i na kole

KČT Sopotnice ve spolupráci s obcemi Sopotnice, Potštejn a s Domo-
vem pod hradem Žampach vás zvou v SOBOTU 5. KVĚTNA na 46. 
ročník pochodu PŘES TŘI HRADY a na 34. ročník akce PŘES TŘI HRADY 
NA KOLE.
Startovní místa: Sopotnice: start 7.00 – 11.00 hodin, cíl do 19.00 hodin, 
Žampach + Potštejn: start 8.00-11.00 hodin, cíl do 18.00 hodin. Pěší 
trasy: 5 km, 9km, 12km, 14km, 15km, 19km, 24km, 30km a 50km. 
Cyklotrasy: 14km – 150km, Trasy pro koloběžky: 16km – 38km, Turi-
stický běh: 15km, Miniokruh, dětské soutěže. Více info na: P. Lžičař, 
tel.: 605 740 037, www.kct-sopotnice.com


