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Spolupráce města Ústí nad Orlicí s Pardubickým krajem
Vážení spoluobčané, o spolupráci našeho
města s Pardubickým krajem nad přípravou revitalizace území bývalé Perly 01 Vás
informuji průběžně, ale společná diskuse
města a kraje probíhá také nad jinými projekty. Na základě lednové návštěvy hejtmana Martina Netolického se v následujících měsících bude realizovat řada
záměrů, které by bez finanční spoluúčasti
kraje mohly být jen velice těžko zahájeny.

Druhá akce se týká aktivity ZŠ Bří. Čapků,
díky které dojde v areálu školy k výstavbě
dětského dopravního hřiště. Veřejně

Návštěva hejtmana neřešila jen potřeby
samotného města, ale i dalších organizací a institucí. Vzájemná diskuse vyústila
v podporu dvou předložených záměrů.
Prvním z nich je položení nové sportovní
podlahy v tělocvičně Střední školy uměleckoprůmyslové, která kromě školní
výuky slouží také sportovním klubům ve
městě. Rada kraje již schválila dotaci tří
milionů korun na novou palubovku a na
obnovení dřevěného obkladu po celém
obvodu tělocvičny. Na základě dohody se
k této akci připojí město účelovou dotací,
která zajistí dodávku nové časomíry a bas-

ketbalových konstrukcí. Sportovní hala
tak bude moci být opět plnohodnotně
využívána i ústeckým basketbalovým
klubem, který zde z důvodu nevyhovujícího stavu podlahy a technického zázemí
nemohl hrát soutěžní utkání a dostatečně
kvalitně trénovat. Dotace města by měla
být poskytnuta ve výši 300 tisíc korun.
Druhou investiční akcí, kterou Pardubický
kraj finančně podpoří, je rekonstrukce
budovy Oblastního spolku Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí. Technický stav
této budovy se v letošním roce výrazně
zhoršil a to především po statické stránce.
Z důvodu nestabilního jílovitého podloží
došlo k pohybu budovy a výraznému
popraskání zdiva. Celkové náklady na statické zajištění objektu představují 2,7 mil.
Kč. V letošním roce musí ČČK nezbytně
zajistit realizaci I. etapy, kterou je zpevnění základů a stažení obvodu objektu
v suterénu a v úrovni stropní konstrukce
mezi přízemím a patrem. Stavební práce
I. etapy se odhadují na více jak dva
miliony korun. Ze společného jednání
zástupců města a kraje vyplynula dohoda
finanční spoluúčasti. Město Ústí nad Orlicí
je připraveno poskytnout účelovou dotaci
ve výši 300 tisíc korun, a to na základě
skutečnosti, že Pardubický kraj již schválil dotaci 600 tisíc korun. Oblastní spolek
ČČK zajistí další nezbytné finanční prostředky formou půjčky.
Petr Hájek, starosta města
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Výběrové řízení
Tajemník MÚ Ústí nad Orlicí vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení pracovního
místa: referent/ka odboru dopravy, silničního hospodářství a správních agend
Městského úřadu Ústí nad Orlicí. Předpokládaný termín nástupu: srpen 2019,
případně dříve. Přihlášku lze podat do
15. 5. 2019. Bližší informace naleznete na
www.ustinadorlici.cz

Pozvánka na setkání s veřejností
Vedení města Ústí nad Orlicí Vás srdečně
zve na setkání s veřejností, které se uskuteční ve středu 22. května v 17 hodin
v Malé scéně v Ústí nad Orlicí.
Na Vaše připomínky, náměty a dotazy
budou připraveni odpovídat: starosta
města Petr Hájek, místostarosta Jiří Preclík a neuvolnění místostarostové Mgr.
Pavel Svatoš a Matouš Pořický.

Ocenění města Ústí nad Orlicí
Město Ústí nad Orlicí získalo v soutěži
o Historické město roku cenu Moderní
obec roku 2018, udělenou za život
v památkách, využití památkové zóny
a centra města. Kromě této ceny převzal
starosta města 16. dubna 2019 na Pražském hradě také cenu pro vítěze krajského kola této celostátní soutěže.
Více informací na www.ustinadorlici.cz

Dubnové Zastupitelstvo Pardubického
kraje schválilo mimořádnou dotaci ve
výši 3 miliony korun na opravu místní
komunikace na Andrlův chlum. Jedná se
o úsek od odbočky se silnicí II/360 až na
vrchol k Chatě Hvězda. Důvodem obnovy
krytu vozovky je nejen stávající stav, ale
také snaha sjednotit povrch celé komunikace, která je zároveň závodní tratí
tradičních automobilových závodů do
vrchu „Ústecká 21“. Oprava bude spočívat v odfrézování stávající obrusné vrstvy,
následnou hloubkovou výspravou dílčích
poškozených míst a v celoplošné pokládce
nového asfaltového povrchu. Město se
na akci bude podílet z vlastního rozpočtu
částkou cca 750 tis. Kč včetně DPH. Vlastní
stavební práce budou probíhat začátkem
léta letošního roku.

dostupné dopravní hřiště pro děti mateřských škol, žáky ZŠ a širokou veřejnost
naše město již řadu let postrádá. V současné době probíhá dopravní výchova
v uzavřeném areálu Střední školy automobilní a provoz hřiště je omezen. Cílem
je vytvořit hřiště, které svojí polohou
a využitím osloví daleko více zájemců.
Dětské dopravní hřiště o rozměru 30x20
metrů vznikne dle návrhu BESIP a bude
mít mobilní pryžový povrch. Schválená
dotace Pardubického kraje představuje
400 tisíc korun, město z vlastního rozpočtu podpoří akci částkou 120 tisíc korun
a ZŠ Bří. Čapků se bude podílet 110 tisíci.
Součástí realizace je dodávka nejen vlastního dopravního mobiliáře a výukových
doplňků, ale také jízdních kol, koloběžek,
šlapadel a elektrovozítek.

www.ustinadorlici.cz
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Kabelová televize Ústí nad Orlicí,
spol. s r.o. informuje

Naše společnost prochází aktuálně změnami, které by měly mít pozitivní dopad
pro naše zákazníky. První vlaštovkou je
zrychlení internetu našich aktuálních
datových tarifů a to od 10. 5. 2019.
V podobném duchu bychom rádi pokračovali a do konce roku bychom chtěli naše
zákazníky ještě několikrát mile překvapit.
Sledujte naše internetové stránky
www.ktuo.cz
Pavel Marek, DiS.
jednatel společnosti

Místní poplatek za komunální
odpad a místní poplatek za psa

Farmářské trhy 2019

Finanční odbor Městského úřadu Ústí nad
Orlicí upozorňuje občany města na blížící
se termín splatnosti místního poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a místního
poplatku ze psů. Termín splatnosti obou
místních poplatků je 31. 05. 2019.
Bližší informace poskytne pí Iva Doležalová, e-mail dolezalova@muuo.cz,
telefon 465 514 210.

Farmářské trhy na Mírovém náměstí
v Ústí nad Orlicí se budou konat v následujících termínech (čtvrtek):
16. května
13. června
11. července
8. srpna
12. září
17. října
14. listopadu
12. prosince

Městský úřad Ústí nad Orlicí,
Finanční odbor

Více informací na www.k-trhy.cz

POSLEDNÍ
ŘÁDNÉ
TERMÍNY
NÁDOB
NA2019
SBĚR
Poslední
řádné termíny
zapůjčování
nádobZAPŮJČOVÁNÍ
na sběr a svoz bioodpadu
v květnu
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BIOODPADU V KVĚTNU 2019 !!

A SVOZ

Město Ústí nad Orlicí uspělo se získáním 85% dotace z Operačního programu životního prostředí na pořízení 2000 ks
240 l nádob a 135 ks kontejnerů hnědé barvy o objemu 1100 l na sběr bioodpadu.
TERMÍNY ZÁPŮJČKY, PODMÍNKY, MÍSTO DISTRIBUCE
Nádoby na bioodpad o objemu 240l jsou zapůjčovány bezplatně na dobu neurčitou k užívání občanům v počtu 1 ks
na jedno číslo popisné, na základě jednoduché zápůjční smlouvy sepsané na místě (budou v majetku města).
Rozměry nádoby: výška 100 cm, šířka 58 cm, hloubka 75 cm. Každá nádoba má své evidenční číslo.
K převzetí si prosím vezměte průkaz totožnosti.

TERMÍNY ZAPŮJČOVÁNÍ NÁDOB KVĚTEN 2019
datum
den
od kdy do kdy místo
16.5.2019 čtvrtek 10–18 hodin
Sběrný dvůr: Královéhradecká 1526
23.5.2019 čtvrtek 10–18 hodin
Sběrný dvůr: Královéhradecká 1526
30.5.2019 čtvrtek 10–18 hodin
Sběrný dvůr: Královéhradecká 1526
TERMÍNY SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU A BIOODPADU 2019
SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD
PONDĚLÍ AŽ STŘEDA DLE
LOKALIT

KAŽDÝ TÝDEN 1.1.-30.4. 2019 a od 4.11.-31.12.2019
DÁLE LICHÝ TÝDEN = VE DNECH 6-8.5.; 20-22.5.; 3-5.6.; 17-19.6.; 1-3.7.; 1517.7.; 29-31.7.; 12-14.8.; 26-28.8.; 9-11.9.; 23-25.9.; 7-9.10.; 21-23.10.; 4-6.11.

BIOODPAD
PONDĚLÍ AŽ STŘEDA DLE
LOKALIT

SUDÝ TÝDEN = VE DNECH OD KVĚTNA
13-15.5.; 27-29.5.; 10-12.6.; 24-26.6.; 8-10.7.; 22-24.7.; 5-7.8.; 19-21.8.; 2-4.9.;
16-18.9.; 30.9.-2.10.; 14-16.10.; 28-30.10.

Operativní informace budeme zveřejňovat na webových stránkách města.
Mgr. Tomáš Kopecký - odbor ŽP městského úřadu v Ústí nad Orlicí,
Jiří Preclík místostarosta města Ústí nad Orlicí a gestor životního prostředí
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Zveřejnění záměru prodeje
pozemků

Zveřejnění záměru pronájmu
nebytového prostoru

Záměr prodeje bytových
jednotek do osobního vlastnictví

Město Ústí nad Orlicí zveřejňuje záměr
prodeje p.p.č. 792/18, p.p.č. 792/10
a p.p.č. 792/14 v k.ú. Hylváty, v obci Ústí
nad Orlicí. Jedná se o pozemky v městské části Hylváty podél místní komunikace
vpravo (ve směru Ústí nad Orlicí – Česká
Třebová) na železniční nadjezd. Současně
vyhlašuje tímto výběrové řízení na nejvhodnější nabídku pro uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí kupní a následně
smlouvy kupní na výše specifikované
pozemkové parcely.
Prodej výše uvedených pozemků jako
celku bude uskutečněn za účelem
výstavby v souladu s územním plánem
a budoucí vlastník bude mít za povinnost vybudovat na pozemcích záměr
uvedený ve své nabídce za současného
dodržení veškerých podmínek stanovených městem Ústí nad Orlicí a nabídnutých budoucím vlastníkem v předložené
nabídce.
Bližší informace vám podá majetkoprávní
odbor Městského úřadu Ústí nad Orlicí.
E-mail: stovicek@muuo.cz,
tel.: 777 736 336

Město Ústí nad Orlicí zveřejňuje záměr
pronájmu nebytového prostoru v areálu
bývalé administrativní budovy Perly 01,
čp. 64 na st.p.č. 52/1 zapsané na listu
vlastnictví č. 10001. Současně vyhlašuje
tímto výběrové řízení na nejvhodnější
nabídku pro uzavření nájemní smlouvy
na výše specifikovaný prostor.
Pronájem výše uvedeného nebytového
prostoru bude uskutečněn za účelem provozování záměru, který budoucí nájemce
uvede ve své nabídce za současného
dodržení veškerých podmínek stanovených městem Ústí nad Orlicí a nabídnutých budoucím nájemcem v předložené
nabídce.

Bytová jednotka č. 1169/11 o velikosti
2+1, Bratří Čapků 1169, Ústí nad Orlicí
o celkové podlahové ploše bytu včetně
příslušenství 55,49 m2. Byt se nachází ve
4. nadzemním podlaží. Minimální kupní
cena je stanovena ve výši 1.090.000,- Kč.

Bližší informace o podmínkách prodeje
a náležitostech nabídky získáte na úřední
desce Městského úřadu v Ústí nad Orlicí,
na elektronické úřední desce na www.
ustinadorlici.cz v sekci úřad - úřední deska
nebo majetkoprávní záležitosti – obecné
informace a na e-mailové adrese:
polakovi@muuo.cz nebo na tel. 465 514
262 (vyřizuje E. Polakovičová).

Z našich škol

Mateřská škola Sokolská
Otevření venkovní učebny v MŠ Sokolská
Projektem nazvaným „S tatínkem v dílně“
otevřela kerhartická mateřská škola nově
vybudovanou venkovní učebnu. V průběhu zábavně - naučného odpoledne
procházeli děti s rodiči jednotlivými stanovišti se základními řemeslnými úkony
- zatloukání hřebíků, šroubování, smirkování dřeva, řezání pilkou, apod. Společně
plnili rozmanité zábavné úkoly a na závěr
si odnesli vlastnoručně zhotovený dřevěný výrobek.
Dílnu, která v loňském roce vznikla v prostoru rekonstruované terasy, bude škola
využívat pro rozvoj polytechnických
a rukodělných dovedností dětí a environmentální výchovu. Zvětšením skladu
zahradního materiálu se také rozšířily
možnosti didaktických činností ve venkovním prostředí.
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Mateřská škola Černovír
Za přípravu, realizaci a financování celé
výstavby patří velké poděkování zřizovateli školy - Městu Ústí nad Orlicí.
Mgr. Jana Šparlinková, ředitelka MŠ
Přednášky pro rodiče předškolních dětí
V uplynulých měsících uspořádala MŠ
Sokolská 2 přednášky pro rodiče předškolních dětí. Obě odborně zajišťovaly
lektorky z Pedagogicko-psychologické
poradny v Ústí nad Orlicí. Téma souviselo s nadcházejícím zápisem dětí do ZŠ
- Školní zralost a Rozvoj logopedických
dovedností. Akce proběhly za finanční
podpory z OPVVV Šablony II. pro MŠ.
Kolektiv zaměstnanců

Velmi děkujeme paní Zuzaně Benešové
a panu Jiřímu Plecháčkovi (rodičům
z naší MŠ) za skvěle připravené naučné
programy pro děti k tématům: „Povolání, řemesla – Práce maminky na MD“
a „Zvířátka ve volné přírodě – Můj tatínek rybář“. Děti si odnesly mnoho nových
zážitků a vědomostí. Srdečně děkujeme
také za vynaložený čas a námahu.
Děti a paní učitelky
z MŠ ÚO, Černovír 96

www.ustinadorlici.cz
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Bližší informace Vám poskytne odbor
správy majetku Městského úřadu Ústí
nad Orlicí.
E-mail: hruska@muuo.cz,
tel.: 733 162 952, www.ustinadorlici.cz.

Bytová jednotka č. 692/4 o velikosti 2+1,
Husova 692, Ústí nad Orlicí o celkové
podlahové ploše bytu včetně příslušenství 101,05 m2 (z toho půda a sklep 32,10
m2). Byt se nachází v 1. nadzemním podlaží. Minimální kupní cena je stanovena
ve výši 1.090.000,- Kč.

Z našich škol

Základní škola Kerhartice

Základní škola Kerhartice se rozloučila se
zimou a otevřela dveře vstříc jaru mnoha
školními akcemi:
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Učení nanečisto
Děti z mateřské školy se přišly 13. března
podívat do školy v Kerharticích a na chvíli
se staly ”žáky ZŠ“. Ve třídě děti čekala
stonožka Lola, se kterou se učily číst
a psát vybrané písmenko. Zahrály si hru
na barvičky a také rozeznávaly geometrické tvary. Kromě jedniček za splněnou
práci si s sebou děti odnesly vyrobenou
stonožku, pěkné dárky a informace pro
rodiče ohledně zápisu do školy.
Den otevřených dveří
Dne 20. března se na naší škole uskutečnil již podruhé v tomto školním roce
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – a když DEN,
tak opravdu celý den byla naše škola otevřena návštěvám z řad rodičů, prarodičů.
Dospělí známí i neznámí měli možnost
nahlédnout tak říkajíc „pod pokličku“
vzdělávacího procesu, pracovat se svými
dětmi a třeba jim i trochu pomoci během
společného výtvarného projektu JARO.
Hlavním smyslem této akce je přiblížit
dospělákům atmosféru školy a ukázat
jim „práci“ dětí.
Morana
Kdo ve středu 27. března v dopoledních
hodinách projížděl Kerharticemi, mohl
spatřit na dnešní dobu zajímavou podívanou. Žáci naší školy měli pro tento den
od vyučujících výjimečně povoleno, ba
přímo nařízeno hartusit, rámusit, nahlas
recitovat a zpívat, aby co nejdůrazněji
umlčeli paní zimu, lidově řečeno Moranu,
kterou právě v tento den vyprovázeli na
její poslední cestě. Symbolické upálení
a následné vhození slaměné figuríny do
vody tak zakončilo akci, jejímž výsledkem
bylo nejen přivítání krásného jarního
počasí, ale hlavně připomenutí jedné
lidové tradice.
Zápis do školy
Dne 4. 4. 2019 proběhl v ZŠ Kerhartice
zápis prvňáčků. Budoucí žáci prokázali
svoji připravenost do školy a kromě psaní
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či kreslení skládali z geometrických tvarů
obrázky a zahráli si početní hru. Závěrem se rozloučili písničkou či básničkou
a odnesli si malý dárek.
Velikonoční tvoření
Tvoření dětí a rodičů před Velikonocemi
je na naší škole už tradicí. I letos jsme si
zpříjemnili příchod jarních svátků a sešli
se v pondělí 8.4. k vyrábění. Příjemné
odpoledne si se svými dětmi užili rodiče,
prarodiče i sourozenci a navíc si odnesli
mnoho vlastnoručně vyrobených velikonočních dekorací.

pokrmů ve školní jídelně byly jistě příjemným zakončením celé prohlídky. V rámci
této akce se letos poprvé konalo republikové setkání zástupců škol programu I ve
mně je lídr.
Martin Falta

Základní škola Třebovská

Zaměstnanci ZŠ Kerhartice

Základní škola Bratří Čapků

Den ptactva - Den “bez výuky”
V pondělí 1.4. se na naší škole konal
projektový den. Běžná dopolední výuka
byla rozdělena na dva bloky. V prvních
dvou hodinách si žáci mohli na vlastní
kůži vyzkoušet, jaké to je být učitelem.
Totéž platilo i naopak. Učitelé usedli do
lavic a alespoň na chvíli si užívali výměnu
rolí. Výuka probíhala ve veselém duchu
a nevšední okamžiky si všichni aktéři
budou určitě ještě dlouho pamatovat. Po
velké přestávce následovala spolupráce
mezi vylosovanými třídami. Žáci prvního
a druhého stupně se vzájemně obohatili o návyky, s nimiž se seznámili v programu I ve mně je lídr. Jednotlivé třídy si
připravily originální vystoupení, kterými
zpestřily netradiční aprílové dopoledne.
Každý z nás si mohl ověřit, jak je zodpovědný, jestli umí plánovat, zda ví, co je pro
něho nejdůležitější, jestli dokáže vycházet
dobře s druhými a zároveň nezapomíná
na sebe.
Petra Mihulková
Den otevřených dveří
Po krátké odmlce proběhl 3.4. veřejností
žádaný a očekávaný Den otevřených
dveří. Kolem čtrnácté hodiny se začaly
plnit jen na chvilku ztichlé chodby školy.
Žáci se ujali každého návštěvníka a provázeli ho po místech, která důvěrně znají.
Pozornosti rozhodně neunikly všechny
odborné učebny, ale i kmenové třídy,
výborně vybavená knihovna a také doprovodné programy. Ochutnávky vybraných

Krajské kolo Festivalu vědy a techniky
Ve dnech 13. - 14. 3. 2019 proběhlo v Pardubickém IDEONU krajské kolo Festivalu
vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji. Projekty byly z různých
oblastí a zájem porotců o projekt z naší
školy byl nebývalý. A přestože tento projekt odborná porota ocenila pouze diplomem za účast, autor si odnáší nabyté zkušenosti z prezentace svého výzkumu před
odborníky.
Druhý den této soutěže se do Pardubic
jeli podívat i zástupci 5., 6. a 7. třídy naší
školy, aby tak mohli načerpat inspiraci
do budoucna. Doprovodnou akcí bylo
i RoboRAVE 2019 – zajímavá soutěž mladých robotiků. Po návratu do školy jsme
předali získané informace i ostatním členům našeho technického kroužku.
Jaro bude pohádkové
Dne 12. 3. 2019 jsme pro naše budoucí
prvňáčky připravili opravdu pohádkové
odpoledne. Celým programem děti provázel “voňavý a dozlatova smažený koblížek“. O poslech pohádky, její sestavení dle
obrázkové osnovy, kreslení a v závěru
i dramatizaci se zasloužila děvčata ze
čtenářského klubu, který na naší škole již
2 roky úspěšně funguje. Celý odpolední
program směřoval k malému představení
pro rodiče, po kterém pro ně následovala
beseda, v níž se mohli dozvědět vše, co je
spojeno s nástupem dítěte do 1. ročníku
ZŠ. Na shledání při zápisu se těší všechny
učitelky 1. stupně.
Den s Amosem
Je již několikaletou tradicí na naší škole,
že svátek učitelů a výročí narození J. A.
Komenského slavíme na 1. stupni projektem nazvaným “Den s Amosem”.
V letošním roce tomu nebylo jinak. Třídy
www.ustinadorlici.cz

se změnily v činnostní dílny, ve kterých
se hrálo pexeso, řešily kvízy a hlavolamy,
vyráběly velikonoční dekorace, zpívalo,
tančilo a v tělocvičně i sportovalo. Společně s námi si mohly den užít i děti
z MŠ U skřítka Jasánka. A na příští rok se
necháme inspirovat nápady našich dětí.
Sportovní hry v Bystřici Kladské
V posledním týdnu měsíce března jsme
opět vyjeli k našim přátelům do polské
základní školy v Bystřici Kladské. Naši partneři si pro nás připravili ukázku a nácvik
jejich míčové sportovní hry s názvem
„Kwadranty“. Po seznámení s pravidly
hry a jednoduchým nácvikem byl rozlosován turnaj smíšených družstev chlapců
a děvčat zástupců jednotlivých základních
škol. Na celkových výsledcích turnaje byla
vidět zkušenost a „vyhranost“ polského
družstva, které získalo první místo, naši
zástupci obsadili další místa. Po ukončení
turnaje přišla na řadu další míčová hra, ve
které již dominovali naši chlapci a v sálové
kopané porazili polské žáky 5 : 0.
Celé sportovní dopoledne bylo zakončeno vyhlášením celkových výsledků,
předáním pohárů, diplomů a pozorností
pro obě sportovní strany. Na úplný závěr
byl zařazen společný oběd české a polské
družiny v hotelu Abis. Všichni žáci si tento
společný den opravdu užili a již se těší na
další společné akce, které české a polské
žáky v tomto roce ještě čekají.

Základní škola Komenského

opravdu skvěle! Za splnění všech zadaných úkolů získá každý malý programátor
na konci školního roku zasloužené ocenění - Bee-Bot certifikát.
RNDr. Ivana Chaloupková
Poděkování
Koncertem Zlatého klíčku a sboru Vox
Coloris z ústeckého Gymnázia „Zpíváme
pro UNICEF“ jsme nejen přivítali jaro,
ale díky vám, kteří jste přišli, se podařilo
vybrat neuvěřitelnou částku 9.080 Kč.
Doufáme, že pomůže změnit život mnoha
dětí k lepšímu.
Mgr. Dana Špindlerová
Mobil v rukou dítěte
V uplynulém měsíci pořádala naše škola
zajímavou besedu pro rodičovskou veřejnost na velmi ožehavé téma, které tíží
nejen nás pedagogy, ale hlavně rodiče.
Máme radost, že zájem o tuto akci vzešel právě ze strany rodičů. Přednášejícím
byl pan Ing. Petr Kadlec, DiS z organizace
Etika mezi světy.
Mgr. Dana Špindlerová
Co nás čeká
Sportovně-turistický kurz
Pro osmé ročníky opět připravujeme sportovně-turistický kurz. V pondělí 6. května
vyrazíme po cyklostezkách na Pastviny,
kde společně prožijeme tři dny v přírodě.
Kromě cykloturistiky se naučíme ovládat
kánoe, orientovat se v terénu a budeme
při různých činnostech spolupracovat.
Využijeme hřiště, které středisko Univerzity Palackého nabízí, a užijeme si krásnou
přírodu Orlických hor.
Učitelé TV

Gymnázium Ústí nad Orlicí
Ohlédnutí
Prvňáčci programují s včelkou
V letošním roce bylo zahájeno pravidelné
vzdělávací působení mezi žáky naší školy.
Tato účinná a zajímavá forma vrstevnického vyučování mezi žáky 1. a 8. ročníku
probíhá v odpoledních hodinách v družině. Děvčata z 8. ročníku tam jednou
týdně provádějí své mladší spolužáky
procesem učení v oblasti algoritmizace
a programování. Pečlivě se na role „učitelek“ připravují, prvňáčkům zadávají úlohy,
podporují je ve strukturovaném myšlení
a nalézání různého řešení problémů. Společně pracují s robotickou včelkou Bee-Bot. Malým žáčkům jde programování
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Gymnazisté vyhrávali individuálně
i v týmech
Jako každá škola se i my rádi chlubíme
úspěchy svých studentů - z pestré úrody
ocenění vybíráme mety prozatím nejvyšší.
Mezi jednotlivci bodovala již poněkolikáté E. Musilová (4. B), tentokrát obhájila
loňské vítězství v krajském kole německé
olympiády a znovu postoupila do kola
celostátního. V mateřském jazyce si vydobyla 3. místo v kraji M. Divišová (7. B)

V mezinárodní literární a historické soutěži Lidice 21 z 2 282 studentů postoupilo
do ústředního kola 5 našich: M. Blaško
(4. B), V. Holubářová (3. B), K. Vodstrčilová (3. B), L. Jirgesová (5. B) a Z. Šaldová
(5. B). V ústředním kole literární soutěže
Komenský a my zvítězil K. Marek (3. B), 2.
skončila M. Filipová (3. B) a mezi středoškoláky vyhrála L. Jirgesová (5. B).
Ve skupinách excelovali šachisté - tým
ve složení V. Grundman (8. B), V. a V.
Holáskovi (8. B, 7. B) a V. Šmajzrová (6.
B) pojede (již počtvrté) do republikového
finále.
“Sudokáři” získali pro školu celkové
vítězství v reg. přeboru v SUDOKU. Navíc
vyhráli pohár pro vítěznou SŠ a zazářili
i jako jednotlivci: 1. místo ve své kategorii obsadila G. Fišarová (2. A), na stříbrných stupních stanuli T. Vaněk (6. B) a E.
Vaníčková (4. A).
Ústecké družstvo zabodovalo ještě fyzikální soutěži Fyziklání - v konkurenci 151
družstev obsadili F. Kukla, V. Velínský, Š.
Tesař, A. Kraj (všichni 8. B) a V. Šolc (5. B)
skvělé 20. místo a ve své kategorii A skončili 11. ze 48.
Všem vítězům blahopřejeme a přejeme
další pěkné “úlovky”.
Výuka na gymnáziu trochu jinak
Výuku se u nás snažíme všelijak zpestřovat, proto pořádáme nejrůznější exkurze,
školení, besedy, přednášky i zážitkové
akce. Uznejte sami, že jsme se nenudili:
Mezi IT novinky patřil týdenní kurz 3D
tisku, který vedl náš absolvent T. Valenta.
Studenti se mohli podívat i na specializovaná pracoviště: seminář chemie se
vypravil na Katedru analytické chemie
PřF UP, 4. B navštívila elektrárnu v Opatovicích n. Labem. Sextáni prověřili svou
finanční gramotnost ve hře VirtuLife, jež
simulovala 30 let v životě rodiny.
Nechyběly ani kulturní zážitky - třeťáci
a čtvrťáci zhlédli Havlovu Audienci,
2. A vyrazila do divadla v Hradci Králové a třídy nižšího gymnázia navštívily
výchovný koncert Německého symfonického orchestru. Kromě toho jsme hostili
Australany během jejich celosvětového
turné.
Studentský parlament navíc zajistil pro
spolužáky 2 přednášky: PhDr. Dalimil Staněk, DiS., se věnoval tématu resilience,
Ing. Petr Kadlec, DiS., promluvil o psychohygieně. Primáni a sekundáni k tomu
absolvovali přednášku o kyberšikaně
z projektu Kraje pro bezpečný internet.
Zapojili jsme se též do 2 ekologických propokračování na str. 6
www.ustinadorlici.cz
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pokračování ze str. 5

jektů, když 1. Asázela stromy (akce Zasaď
strom) a 5. B uklízela (Ukliďme Česko),
dále jsme svou návštěvou podpořili festival Jeden svět.
A konec měsíce již tradičně patřil maturantům, jimž naposledy odzvonilo.
Věříme, že podobné akce mají ve vzdělávání své místo a že i díky nim je život
(nejen) ve škole příjemnější a zajímavější.

Střední škola automobilní

svého umístění. Nejlepší z matematiků si
při vyhlášení převzali i diplomy a věcné
ceny. Kompletní výsledkové listiny si
každý může prohlédnout na webu http://
www.skola-auto.cz, kde je i zadání soutěžních úloh a výsledkové listiny z předchozích ročníků.
S potěšením lze konstatovat, že tradiční
regionální matematická soutěž proběhla
úspěšně a dokázala, že regionální střední
školy se výuce matematiky stále plně
věnují.
Mgr. Aleš Odehnal
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Vyšší odborná škola a Střední
škola zdravotnická a sociální
Automobilní škola na Dukle opět pořádala regionální kolo matematické soutěže
Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí
ve spolupráci s Jednotou českých matematiků a fyziků, pobočkou Pardubice
a Krajským úřadem Pardubického kraje,
odborem školství a kultury, uspořádala
v úterý 26. března již 37. ročník regionální matematické soutěže pro žáky středních odborných škol, středních odborných
učilišť a středních integrovaných škol.
Z původně regionálního kola se již trvale
stala soutěž nadregionální, neboť i letos
se zúčastnily školy nejen Pardubického
kraje, ale i kraje Královehradeckého
a Vysočiny. Celkem do Ústí nad Orlicí
dorazilo 212 žáků z rekordního počtu 28
škol.
Z každé školy se mohli v každé kategorii
zúčastnit nejvýše dva soutěžící, kteří byli
rozděleni do těchto kategorií:
Kategorie U1, U2, U3 - žáci tříletých učebních oborů.
Kategorie S1, S2, S3, S4 - žáci studijních
oborů.
Kategorie N1, N2 - žáci nástavbového
studia.
V každé kategorii bylo vyhodnoceno
pořadí jednotlivců i jednotlivých škol.
Soutěž byla v 9 hodin zahájena ředitelem
Střední školy automobilní Ústí nad Orlicí
Ing. Petrem Vojtěchem. Poté již žáci začali
řešit soutěžní úlohy. Organizačně vše již
tradičně zabezpečovali učitelé Střední
školy automobilní Ústí nad Orlicí úseku
teoretické výuky na Dukle a díky jejich
dobré organizaci a koordinaci proběhlo
bezprostředně po ukončení soutěže opravení prací. Proto již po obědě mohly být
vyhlášeny výsledky a žáci tak mohli z Ústí
nad Orlicí cestovat domů již s vědomím
5 / 2019

Krajské kolo Soutěže v anglickém jazyce
Dne 21. 3. 2019 se na pardubickém Gymnáziu Mozartova konalo krajské kolo soutěže v anglickém jazyce, jehož se zúčastnili i naši dva finalisté, Adéla Jančarová
(3. ročník) a Štěpán Peichl (2. ročník). Ve
velké konkurenci 24 studentů z celého
Pardubického kraje výborně obstála
Adéla, která nejen že po náročném poslechu úrovně C1 postoupila do ústní části,
ale nakonec s odstupem dvou bodů obsadila celkové 4. místo.
Adéle gratulujeme k velkému úspěchu a jí
i Štěpánovi děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy.
Vyučující anglického jazyka
Neobyčejná beseda na VOŠ a SŠZS
Štěpánovi bylo 25 let, pracoval na diplomové práci a chystal se na „státnice“ na
vysoké škole. Jeho plány však zkřížila
zákeřná choroba jater, neléčitelná. Měl
však štěstí. Do 4 měsíců se našel dárce
a Štěpán mohl podstoupit transplantaci
jater. Sotva se „znovu narodil“ a zjistil, že
jeho tělo nová játra přijala, objevily se
komplikace. Těžký zánět mozku mu opět
podlomil kolena, a to doslova. Štěpán se
musel znovu učit chodit, mluvit, samostatně jíst, psát. Díky jeho silné vůli a podpoře rodiny vše zvládl. To, že do dvou let
mohl dokončit vysokou školu a vrátit se
„do života“, považuje za zázrak, a proto
se rozhodl pomáhat dětem, které postihl
podobný osud - transplantace. Založil projekt „Jsem tvůj nový kamarád“. Pomocí

plyšových hraček ve tvaru transplantovaného orgánu (jater, ledvin, srdce či plic)
dětem vysvětluje, jak se ke svému novému
kamarádovi - novému orgánu - chovat,
aby se mu u nich líbilo, proč je získaly
apod. Navíc na jeho popud vyšla knížka,
ve které dětem celý proces transplantace
přibližuje lidským, dětským, neodborným
a srozumitelným jazykem.
Štěpánův příběh zaujal Vendulu Nováčkovou, studentku PS 1. B. Vyhledala
jej, oslovila a ziniciovala setkání s ním.
Beseda s ním proběhla ve čtvrtek 7.
března 2019 na VOŠ a SŠZS.Vendule moc
děkujeme a Štěpánovi přejeme mnoho
zdraví a radosti ze života i z toho, že činí
šťastnými druhé.
Psychologická olympiáda – regionální
kolo
Na VOŠ a SZŠ Hradec Králové se 12. 3.
2019 konalo regionální kolo Psychologické olympiády. Zúčastnilo se šest zdravotnických škol a dvanáct soutěžících.
Naši školu zastupovaly žákyně Pavlína
Vyčítalová ze třídy ZA 2. B a Adéla Jedličková ze třídy ZA 3. A. V příjemné atmosféře hradecké školy porota posuzovala
velmi cenné příspěvky všech soutěžících
k letošnímu tématu „Síla okamžiku“.
Obě děvčata naši školu výborně reprezentovala, svými pracemi a také příjemným
a spontánním projevem porotu zaujala.
Gratulujeme Pavlíně Vyčítalové, která se
se svou prací umístila na 2. místě a stává
se náhradnicí v reprezentaci našeho regionu v celorepublikovém kole soutěže. To
se konalo 3. – 4. 4. 2019 na SZŠ a VOŠ
zdravotnické v Liberci.
Děvčatům děkujeme a přejeme hodně
dobrých nápadů do dalších ročníků soutěže.
Zdenka Ročková

Základní umělecká škola
Jaroslava Kociana

ZUŠ Jar. Kociana, Smetanova 1500,
Ústí n. Orlicí
tel.: 465 569 551,
e-mail:info@zusuo.cz, www.zusuo.cz
61. ročník Kocianovy houslové soutěže
út 30.4. – so 4.5. | koncertní sál ZUŠ
www.ustinadorlici.cz
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Absolventské představení žáků tanečního oboru
po 20.5. | 18.00 hodin|Roškotovo divadlo

Hudební besídka žáků hudebního oboru
po 13.5. | 17.00 hodin | koncertní sál

Třídní hudební besídka žáků hudebního
oboru
p. uč. Hany Švendové – kytara
út 21.5. | 16.00 hodin | koncertní sál

Třídní hudební besídka žáků hudebního
oboru
p. uč. Adama France – flétna
út 14.5. | 18.00 hodin | koncertní sál
Minifestival literárně-dramatického
oboru
čt 16.5. – ne 19.5.
Program je uveden samostaně na str. 25
v Ústeckých listech.
První absolventský koncert žáků hudebního oboru
čt 16.5. | 18.00 hodin | koncertní sál
Třídní hudební besídka žáků hudebního
oboru
p. uč. Ivany Charousové – kytara
po 20.5. | 16.30 hodin | koncertní sál

Druhý absolventský koncert žáků hudebního oboru
st 22.5. | 18.00 hodin | koncertní sál
Třídní hudební besídka žáků hudebního
oboru
p. uč. Jaroslava Rendla – kytara
p. uč. Václava Rendla – kytara
čt 23.5. | 17.00 hodin | koncertní sál
O tanci…
pá 24.5. | 18.00 hodin | koncertní sál
2. videovečer z historie a současnosti
tanečního oboru

Absolventský koncert
so 25.5. | 19.00 hodin | Malá scéna
Elena Faltusová – bicí, Jakub Šilar – bicí,
Štěpán Šmétka – bicí
Třetí absolventský koncert žáků hudebního oboru
po 27.5. | 18.00 hodin | koncertní sál
Třídní hudební besídka žáků hudebního
oboru
p. uč. Kristýny Chomové – housle
út 28.5. | 16.00 hodin | koncertní sál
„Hřbitovní aktovky“
út 28.5. | 18.00 hodin | učebna LDO
Repríza představení LDO
Čtvrtý absolventský koncert žáků hudebního oboru
po 29.5. | 18.00 hodin | koncertní sál
ZUŠ OPEN 2019
pá 31.5.
Celostátní happening základních uměleckých škol ve veřejném prostoru – program
bude upřesněn

Sociální / zdravotní

Profesionalizace sociální práce Město Ústí nad Orlicí
CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007523
1.11.2018 – 31.10.2020
V prvním tříměsíčním období realizace
projektu zaměřeného na rozvoj a podporu sociální práce v ORP Ústí na Orlicí
byla pozornost odborného týmu projektu upřena zejména na zmapování
aktuálních potřeb týmu OSPOD v oblasti
jejich profesního rozvoje prostřednictvím
akreditovaného vzdělávání, mentorské
a supervizní podpory, dále na zmapování potřeb při tvorbě podpůrné sítě pro
klienty vytvářené na multidisciplinární
platformě a dále revizi aktuálně platných standardů výkonu sociálně právní
ochrany dětí v ORP Ústí nad Orlicí.
Cílem je identifikace aktuálních potřeb
v jednotlivých dílčích oblastech realizace
klíčových aktivit projektu, které budou
naplňovány v průběhu dalších období.
5 / 2019

Samostatným dílčím cílem projektu je
edukace veřejnosti prostřednictvím
tvorby informačních materiálů (letáky
a videospoty) informujících jak o samotném výkonu sociálněprávní ochrany
a jeho agendě, tak o možnostech využití inovativních nástrojů sociální práce
a jejich výhodách a přínosech.
V prvním období byly zrevidovány standardy SPO s výstupy potřebnosti revize
tří dílčích standardů (personální zabezpečení výkonu SPOD, profesní rozvoj
zaměstnanců, přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu), byla
navázána spolupráce s pěti aktéry podpůrné sítě klientů OSPOD (NO Amalthea,
Občanská poradna, pedagogicko-psychologická poradna, se zástupci základních
škol a s PČR), dále byly identifikovány konkrétní vzdělávací potřeby týmu OSPOD

a poskytnuto celkem 46 hodin přímé
mentorské podpory.
V dalších obdobích realizace budou
výstupy vyhodnoceny a aktualizovány, ať
už v rámci metodických textů či postupů
ve vazbě na aktuální potřeby odborných
pracovníků či klientů samotných.
Zpracoval: realizační tým projektu
Tento projekt je spolufinancován z OP
Zaměstnanost prostřednictvím ESF a ze
státního rozpočtu ČR.

www.ustinadorlici.cz
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„Povídky z Humří boudy“
čt 9.5. | 18.00 hodin | učebna LDO
Premiéra představení LDO

Sociální / zdravotní

Senior klub Ústí nad Orlicí
60,- Kč, pro člena 40,- Kč. Pouze vstupenky do přízemí. Akci zajišťuje JUDr.
Ešpandr
Klub s jedenáctiletou tradicí
Přežijí?? – Cestování za přírodními
národy
út 7.5. | 19.00 hodin
Cestopisná přednáška D. Švejnohy, která
se koná v Roškotově divadle. Vstupné 50
Kč pro člena SK, ostatní 70 Kč. Hlásit se
můžete dne 7.5. a 14.5. ve Sladkovně od
10.00 do 12.00 hodin. Nelze chodit bez
přihlášení. Akci zajišťuje p. Štěchová.

[8]

Cyklovýlet směr Letohrad
čt 9.5. | 13.00 hodin | sraz
Sraz účastníků cyklovýletu je před CSP
(bývalý Penzion). Zastávka na občerstvení
zajištěna. Akci zajišťuje JUDr. Králík
Jarní zahrada u Petry a Vlaďka Šťastných
čt 9.5. | prohlídka zahradnictví
Sraz je ve 14.30 hodin přímo na místě
u brány hřbitova. Možná prohlídka areálu, skleníků, zahrady. Možnost zakoupení
výrobků, rostlin, květin. Drobné občerstvení zajištěno. Akci zajišťuje p. Rabová
Hovory s TGM
st 15.5. | Senior kino
Hlásit se můžete ve Sladkovně dne 7.5.
a 14.5. od 10.00 do 12.00 hodin. Cena

Český červený kříž

Senior doprava ČČK – TAXÍK MAXÍK
Senior doprava ČČK je určena seniorům,
osobám zdravotně oslabeným a rodičům s dětmi k návštěvě lékaře, úřadu, na
nákup, kadeřnici, …
Senior dopravu ČČK lze objednat v pracovní den před plánovanou jízdou (v den
jízdy bez záruky) na tel. 774 412 117.
Senior doprava ČČK je provozována každý
pracovní den od 7,00 do 15,30 hodin.
5 / 2019

Svátek svatého Floriana
ne 19.5. | zájezd do Polska
Do počtu 16 členů se můžete hlásit ve
Sladkovně dne 7.5. a 14.5. od 10.00 do
12.00 hodin. Evidenční poplatek 20,- Kč,
oběd zajištěn. Ve 12 hodin mše, průvod
a kulturní vystoupení. Předpokládaný
odjezd kolem 16,00 hodin. Akci za SK
doprovází p. Šlegrová.
Odjezdy autobusu: Hylváty – brána f.
Zářecký 09,25 hodin, Benzina pod Duklou
09,30 hodin, Babyka 09,35 hodin, Autobusové nádraží 09,40 hodin, Tvardkova
09,45 hodin, Penzion 09,50 hodin, Černovír – zastávka 9,55 hodin
Hrad Svojanov
čt 23.5. | odpolední zájezd
Závazné přihlášky se přijímají do počtu 48
osob. Hlásit se můžete ve Sladkovně dne
7.5. a 14.5. od 10.00 do 12.00 hodin. Člen
Senior klubu hradí 150,- Kč, nečlen 210,Kč, neobyvatel 250,- Kč. V ceně doprava,
vstupné - prohlídky hradu i sklepení s průvodcem. Bude volno i na občerstvení.
Předpokládaný návrat do 19.00 hodin.
Akci zajišťuje JUDr. Králík a p. Štěch.
Odjezdy autobusu: Hylváty – brána f.
Zářecký 12,30 hodin, Benzina pod Duklou
12,35 hodin, Babyka 12,40 hodin, Auto-

busové nádraží 12,45 hodin, Tvardkova
12,50 hodin, Penzion12,55 hodin
Kudova Zdroj, Nové Město n.M., zahrady
čt 30.5. | celodenní zájezd
Možnost nákupů na tržnici v Kudova
Zdroj, návštěva zámku v Novém Městě n.
Metují, včetně zahrad. Závazné přihlášky
se přijímají do počtu 48 osob. Hlásit se
můžete ve Sladkovně dne 7.5. a 14.5. od
10.00 do 12.00 hodin. Člen Senior klubu
hradí 150,- Kč, nečlen 210,- Kč, neobyvatel 250,- Kč. V ceně doprava, vstupné
a prohlídka zámku s průvodcem. Dopoledne tržnice s rozchodem na 2 hodiny.
V poledne volno na oběd v místních
restauracích v Novém Městě. Předpokládaný návrat do 19.00 hodin. Akci zajišťuje
p.Ešpandrová a JUDr. Ešpandr.
Odjezdy autobusu: Hylváty – brána f.
Zářecký 07,35 hodin, Benzina pod Duklou
07,40 hodin, Babyka 07,45 hodin, Autobusové nádraží 07,50 hodin, Tvardkova
07,55 hodin, Penzion 08,00 hodin
KONTAKTY NA VÝBOR SK: JUDr. Ešpandr
734398390, p. Štěchová 731601548,
p. Rabová 734188853, p. Ešpandrová
734188855, p. Štěch 722475129, JUDr.
Králík 722475132.
Těšíme se na Vaši účast!
Za výbor „Senior klubu“
JUDr. Zdeněk Ešpandr, předseda

PRODLOUŽENÁ PRACOVNÍ DOBA
V PONDĚLÍ a ve STŘEDU do 18,00 hodin
(v období letního času).
Permanentky jsou k dostání u řidiče
Senior dopravy, na OS ČČK - Kopeckého
840, Informačním centru Města Ústí nad
Orlicí (budova radnice) a v Nákupním centru NOVÁ LOUŽE – provozovna čistírny.
Senior doprava ČČK je provozována za
podpory Města Ústí nad Orlicí, Pardubického kraje a Nadace Charty 77.

Hory
2.-31.5. | výstava
Výstava fotografií paní Poymanové z hor.
Otevřeno každé ÚT od 9.00 do 15.30
hodin, nebo při ostatních akcích dle rozpisu. Vstup zdarma

CENTRUM PRO ŽIVOT: vzdělávací, relaxační a volnočasové centrum pro seniory
a nejen pro ně, akce jsou určeny široké
veřejnosti

Den otevřených dveří
7.5. | 9.00-20.00 hodin
Máte zájem seznámit se s činností a budovou Českého červeného kříže? Právě pro
Vás je připraven Den otevřených dveří.
Pracovníci a dobrovolníci Vám ukáží
jednotlivé vybavení a prostory, drobné
občerstvení zdarma. Akce je připravována

Není-li uvedeno jinak, konají se akce
v budově OS ČČK, Kopeckého 840, Ústí
nad Orlicí

Historie a současnost Červeného kříže
6.5. | 16.00 hodin
Přednáška se koná v rámci 100 let ČSČK,
jídelna CSP, Na Pláni 1343

www.ustinadorlici.cz

Sociální / zdravotní

Odpolední vycházka
15.5. | 14.00 hodin | sraz
Vycházka po okolí města společně s paní
Zdenou Urbanovou. Sraz před budovou
OS ČČK, Kopeckého 840
Svátek matek – společenské posezení
16.5. | 16.00 hodin
Slavíme Svátek matek při dobré zábavě
a hudbě na zahradě ČČK. V případě nepříznivého počasí uvnitř budovy OS ČČK
Venkovní cvičení
22.5. | 17.00 hodin
Přijďte se naučit, jak správně cvičit na
venkovních posilovacích strojích pod
odborným dohledem lektora, vhodné
pro dospělé a seniory. S sebou: venkovní
sportovní oblečení a vhodnou obuv.
Zahrada ČČK (ulice Kopeckého), vstup
zdarma
Šikovné ručičky – Korálkové náramky
23.5. | 15.30 hodin
Spolupořadatelem akce je Speciální ZŠ,
MŠ a praktická škola Ústí nad Orlicí, jako
vstupné je úhrada spotřebovaného materiálu
Cyklovýlet
29.5. | 9.00 hodin | sraz
Projedeme se po okolí města s panem Ivo
Preclíkem. Sraz u budovy OS ČČK, Kopeckého 840

PRAVIDELNÉ AKCE:
KAVÁRNIČKA – CENTRUM SETKÁVÁNÍ:
každé úterý od 9,00 do 15,30 hodin přijďte si popovídat se svými přáteli do
Společenského centra ČČK, každá 5. káva
ZDARMA
SNOEZELEN: relaxační, multismyslová
místnost. Bližší informace a objednání
na tel. 775 765 659, vstupné 30,- Kč za 1
hodinu/osoba
KAVÁRNIČKA V DOMOVĚ DŮCHODCŮ:
otevřeno každý den kromě pondělí od
13,00 do 16,00 hodin
OSTATNÍ AKCE
Oblastní kolo Soutěže mladých zdravotníků
22. května 2019
Soutěž v poskytování první pomoci
základních škol - Veřejné prostranství
Kociánka, Ústí nad Orlicí, od 9,00 hodin
– slavnostní zahájení před budovou VOŠ
a Střední školy zdravotnické a sociální Ústí
nad Orlicí
ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ
15. května 2019
Centrum města Ústí nad Orlicí prodej květinky - měsíčku lékařského na podporu
boje proti rakovině, akce se koná ve spolupráci s Gymnáziem Ústí nad Orlicí
PRO ČLENY ČČK
SPOLEČENSKÉ POSEZENÍ PRO ČLENY ČČK
16. května 2019
Členská schůze - oslava Svátku matek,
od 15.00 hodin v budově OS ČČK, Kopeckého 840

Jak se máme v Domově

Březen tradičně patří v Domově plesu.
Nebylo tomu jinak ani letos. Tentokrát
se nesl v duchu pyžam. Na Večerníčkovy
melodie si připravily předtančení aktivizační pracovnice a pak už se ples nesl
v tónech Sopotnické dechovky. Zprvu
jsme se báli, kam se nám 17 hudebníků
s nástroji vejde, ale po první písničce byly
obavy pryč. Hudebníci se všichni vešli,
krásně jim to hrálo, obyvatelé si pro5 / 2019

zpěvovali a tančili. Požitek byl opravdu
famózní a my bychom touto cestou
Sopotnické dechovce v čele s panem
Hradeckým chtěli moc poděkovat nejen
za projevenou odvahu zahrát si v tak velkém počtu v tak malém prostoru, ale především za to, že u nás vytvořili takovou
atmosféru, kterou bylo opravdu škoda
opouštět. Děkujeme.
Jak skvěle jsme se měli, můžete zhlédnout na www.dduo.cz, fotogalerie nebo
na facebooku.
Krásný květen Vám všem přejí
zaměstnanci Domova

VÝSTAVKA
Máte zájem vystavovat a nevíte kde,
můžete u nás. Fotografujete, kreslíte,
tvoříte, sbíráte pohlednice, známky, …
Nabízíme právě vám ukázat ostatním
svá díla a sbírky v prostorách Oblastního
spolku Českého červeného kříže Ústí nad
Orlicí. Každý měsíc připravujeme výstavku
různých fotografií, obrázků, sbírek.
Prostor je za účelem výstavky nabízen
ZDARMA – především seniorům.
Bližší informace na tel. 775 765 659.
TĚŠÍME SE NA VAŠE VÝSTAVKY
ČISTÍRNA, PRÁDELNA, OPRAVNA OBUVI,
PRODEJ ÚKLIDOVÝCH PROSTŘEDKŮ
v nákupním centru Nová Louže.
PROVOZNÍ DOBA:
pondělí – pátek od 14,00 do 18,00 hodin
ÚKLIDOVÉ SLUŽBY:
bližší informace a objednání úklidové
služby na tel.: 773 001 088
MINI HOTEL NOVÁ LOUŽE:
přijede Vám návštěva a nevíte, kde přenocují, nabízíme vám krátkodobé ubytování ve dvoulůžkových a čtyřlůžkových
pokojích s vlastním sociálním zařízením,
TV, internetem.
Bližší informace a objednání ubytování
na tel.: 775 765 659.

Stomatologická pohotovost
1.5. – MUDr. Ladislav Židek,
Kollárova 605, Choceň, tel.: 465 471 324
4.-5.5. – MUDr. Milena Židková,
Kollárova 605, Choceň, tel.: 465 471 223
8.5. – MDDr. Anna Drdová,
F.V. Krejčího 405, ČT, tel.: 465 530 247
11.-12.5. – MUDr. Valent Dostál,
Smetanova 1390, ÚO, tel.: 465 523 877
18.-19.5. – MDDr. Eva Duchečková,
Litomyšlská 590, ČT, tel.: 606 704 599
25.-26.5. – MUDr. Milena Břízová,
Na Štěpnici 999, ÚO, tel.: 465 525 210
1.-2.6. – MUDr. Martin Formánek,
Masarykova 1071, ČT, tel.. 731 784 643

www.ustinadorlici.cz
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ke Světovému dni Červeného kříže, který
připadá na 8. května.
V rámci akce bude na zahradě ČČK v 18,00
hodin slavnostně vysazen strom ke 100.
výročí založení Československého červeného kříže včetně večerního doprovodného programu.

Sociální / zdravotní

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

nikačních dovedností a práce s informacemi, nácvik základů znakového jazyka,
podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních
pomůcek a informační servis a zprostředkování dalších služeb.

Osobní asistenci poskytujeme nepřetržitě, občanům od 1 roku. Cena za službu
je do 18 let 70 Kč za hodinu, od 18 hodin
a o víkendu 120 Kč za hodinu, od 18 let
80 Kč za hodinu, od 18 hodin a o víkendu
130 Kč za hodinu.

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

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

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

Hledáme dobrovolníky

POZVÁNKA na vycházku: náš cíl - posezení v restauraci Koliba Hrádek.
Kdy: středa 15. 5. 2019.
Sraz účastníků: Kerhartice, odpočívadlo
na cyklostezce ve 13.30 hod. Trasa ze zast.
U Splavu na Kolibu Hrádek je cca 2,5 km.
Možnost použít bus MHD do Kerhartic (ve
směru tam: ČSAD nádr. 12.52, Štěpnice
12.58, Hylváty sídliště 13.06, žel. zast. –
město 13. 15 hod., příjezd na zast. Kerhartice U Splavu ve 13.24 hod.).
Návrat ze zastávky U Splavu: 16.35 nebo
17.39 hod. Jízdenku si hradí každý účastník samostatně.

Chcete aktivně trávit svůj volný čas a přitom pomáhat druhým? Pak se neváhejte
obrátit na naše dobrovolnické centrum
a zapojit se přímo ve vašem městě. Být
dobrovolníkem přináší, kromě dobrého pocitu ze smysluplné činnosti, také
načerpání nových zkušeností a vykouzlení nejednoho úsměvu na tváři. K tomu
všemu stačí třeba jen 1 hodina týdně!
Aktuálně hledáme dobrovolníky do několika orlickoústeckých neziskových organizací:
Amalthea z.s. - doučování dětí z pěstounských a sociálně znevýhodněných rodin,
hlídání dětí na vzdělávacích akcích pro
pěstouny a rodiče
CEDR o.p.s – pomoc sociálním pracovníkům s realizací vzdělávacích, volnočaso-

POZVÁNKA na poznávací zájezd na jižní
Moravu: Zámek a zámecký park Milotice
a barokní lékárna Letovice
Kdy: středa 29. května 2019, odjezd:
Tvardkova 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 hod. – 11.30 hod. v Klubu
důchodců – Sladkovně nebo telefonicky
na č. 737 378 815 a 731 052 128.
Na Vaši účast se těší
členové výboru ZO SPCCH
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Sociální / zdravotní

vých, komunikačních a terénních aktivit
pro osoby s duševním onemocněním
PAS z.s. – pomoc na akcích, táborech
a relaxačních pobytech dětí s autismem
a jiným postižením
Rodinné centrum Srdíčko – pomoc s volnočasovými programy pro děti, mládež
a rodiny
Mateřské centrum Medvídek – pomoc
při aktivitách maminek s dětmi a na
akcích pro veřejnost
Další informace získáte na
www.konep.cz, facebooku nebo na
tel.: 775 551 412 a
e-mailu: krivkova@konep.cz.
Lucie Křivková, koordinátorka Dobrovolnického centra KONEP

V nejstarším domě v Ústí - nejnovější trendy: Bezobalový obchod
Během měsíce května v Jednotě bratrské otevřeme prodej sypaného potravinářského zboží, které si můžete odnést
v obnovitelných obalech. Ať už jde o luštěniny, rýži, fazole nebo různé obiloviny
(které vám můžeme namlít/navločkovat
podle vašeho přání), vše si můžete odnést
ve vlastních obalech, nebo si obnovitelný
obal u nás zakoupit.
Otevřeno budeme mít v otevírací době
Rodinného centra Srdíčko (po, st, pá
10-12h) a v každý pracovní den i v odpoledních hodinách (15-18h) na adrese M.

J. Kociana 53 - nejlepší je přijít k nám od
autobusového nádraží dvorem. Zároveň
bude otevřena zahrada, herna pro děti
a Mléčný bar ZAMBAR, takže si nákup
můžete protáhnout o posezení v zeleni
nebo využít pro rozhovor s přáteli u dobré
kávy.
Děkujeme za podporu bezobalových myšlenek maminkám z RC Srdíčko a MC Rosa
Česká Třebová, studentům orlickoústeckého gymnázia a firmě Konzum Ústí n.O.
Dan Dostrašil, správce sboru

Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí

Díky podpoře Nadace Terezy Maxové
dětem pokračuje chrudimská organizace
Amalthea s pobočkou v Ústí n.O. v projektu zaměřeném na pomoc budoucím maminkám. Služby jsou zacíleny na
těhotné a ženy s dětmi do jednoho roku
věku ve svízelné životní situaci. Program
pro ženy tak předchází umísťování dětí do
ústavní péče a motivuje maminky k vlastní
péči o dítě. Do projektu se mohou zapojit
jak prvorodičky, tak i ženy, kterým bylo
dítě v minulosti z péče odebráno. Vybraným ženám v tíživé finanční situaci Amalthea pomáhá zajistit i základní potřeby
pro novorozence.
Zajištěním vhodných bytových, materiálních a finančních podmínek se Amalthea
spolu s klientkami snaží docílit toho, aby
tyto ženy mohly po porodu o své dítě
pečovat samy. V roce 2018 Amalthea
pomohla 21 ženám.
Hledáte tuto formu pomoci nebo víte
o někom, kdo ji potřebuje? Oslovte nás!
KONTAKT: Amalthea z.s., T. G. Masaryka
115, Ústí n.O.,
tel. 777 752 826,
e-mail: eva.cerna@amalthea.cz
www.amalthea.cz
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Proběhlo předání dárcovských šeků
Ve středu 27. 3. 2019 proběhlo v Hypermarketu Tesco v Ústí nad Orlicí předání
dárcovských šeků. Spolu s ředitelkou HM
Tesco Ústí nad Orlicí se setkali zástupci
tří úspěšných projektů v grantovém programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“.
Naše organizace získala šek na částku
30.000 Kč, ze které budeme financovat
nákup nového zahradního nábytku a slunečníků. Tímto projektem bychom rádi
napomohli ke zkvalitnění času, který tráví
klienti pečovatelské služby i obou stacionářů venku (nyní je nábytek ve špatném
stavu nebo v nedostačujícím počtu).
O realizaci projektu Vás budeme informovat na našich webových stránkách na
www.csp-uo.cz.
Děkujeme všem, kteří nás v této výzvě
podpořili!
Bc. Lucie Pohanková
CSP města Ústí nad Orlicí

kde nás reprezentoval v atletických disciplínách a přivezl si 4. místo ve skoku do
dálky a 7. místo v běhu na 100 m. Pro
sportovce byl připraven pestrý program.
Přejeme si, aby při dalším losování v roce
2021 měli naši sportovci štěstí a některý
z nich byl opět nominován na příští LSO.
Za službu CSP - Stacionář bych chtěla
poděkovat občanům při sbírce ,,Vy rozhodujete, my pomáháme“ kde jsme se
umístili na 1. místě v komunitním projektu TESCO a ze sbírky pořídíme nový
zahradní nábytek.
H. Zastoupilová,
vedoucí služby

Zprávičky ze Stacionáře
Uživatelé Stacionáře měli možnost se prezentovat na festivalu Jeden svět a to prodejem svých výtvarných prací a dárkových
předmětů, které vyrobili za pomocí personálu. Děkujeme organizátorům tohoto
festivalu.
Náš sportovec Radim Mikulecký se vrátil
z Letní speciální olympiády v ABU DHABÍ,
www.ustinadorlici.cz
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Amalthea pomáhá budoucím
maminkám

Pro děti a mládež

Rodinné centrum Srdíčko
Ubrousková metoda
st 15.5. | 10.00 hodin
Zkuste si originálně ozdobit třeba hodiny…
ODPOLEDNÍ PROGRAMY (multifunkční
sál, 1. patro nebo Zambar, přízemí, vchod
ze dvora)
Provozní doba: (začátky programů cca
10.00 – 10.30, pobytné 30 Kč/1 dítě, 40
Kč/více dětí, možnost měsíční permanentky – 150 Kč/1 dítě, 200 Kč/více dětí)

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

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

JEDNORÁZOVÉ AKCE
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STŘEDEČNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY (cena dle
spotřeby materiálu):

Mateřské centrum Medvídek

Ve středu 1. a 8. května je MC Medvídek
ZAVŘENO.
PROVOZNÍ DOBA:
Pondělí od 9:00 do 12:00 hod.
– Předškolkáček - volná herna
Pondělí od 16:05 do 16:50 hod.
– Jóga pro děti
Pondělí od 17:00 do 18:00 hod.
– Jóga pro dospělé
Úterý od 9:00 do 10:00 hod.
– Tvoření a zpívánky s paní učitelkou,
volná herna
Úterý od 10:30 do 12:00 hod.
– Cvičení s Majkou
Úterý od 14:00 do 16:00 hod.
– Šátkování (nosítkování) v pohybu
Středa od 9:00 do 10:00 hod.
– Cvičení s Veronikou
Středa od 10:00 do 12:00 hod.
- Nemluvňátka, kojenci a batolátka
Čtvrtek od 9:00 do 12:00 hod.
– Cvičení s Bóďou
Pátek od 9:00 do 12:00 hod.
– Přednášky, besedy, workshopy
5 / 2019

Výlet do ZOO Olomouc
st 8.5. | 8.15 hodin
Sraz je v 8.15 na nádraží, společná rodinná
zábava pro státní svátek.
Přihlášky na e-mail: rcsrdicko@jbuo.cz do
3. května.

Etikety aneb Jak vybírat potraviny
po 20.5. | 10.00 hodin | herna RC
Beseda se zdravotníkem Eliškou Pinkasovou, DiS. a výživovou poradkyní Bc. Lucií
Voleskou
První puberta aneb Výchova batolat
st 22.5. | 10.00 hodin | Zambar
Lektorem semináře je Mgr. Evald Rucký
Měňárna
st 29.5. | 10.00 hodin | herna RC
Konec nakupování, pojďte měnit! Výměna
nejen dětského oblečení, přineste nepotřebné a odneste potřebné.
KONTAKT: Mgr. Marcela Dostrašilová,
tel.: 604 313 249, 603 976 036,
rcsrdicko@jbuo.cz,
www.rcsrdicko.estranky.cz
Práci RC Srdíčko podporuje MPSV, Pardubický kraj a město Ústí nad Orlicí

Pondělí, středa, pátek od 14:00 do 16:00
hod.
- Volná herna

S sebou karimatku, volný oděv a pití, plyšovou hračku. Vstupné 40,- / lekce. Hlaste
se prosím předem na tel. č. 739 424 883.

KONTAKT: Míla Crhonková 732 681 858,
Katka Fišarová 605 965 463, medvidekuo@seznam.cz, www.medvidekuo.
cz, FB – Mateřské centrum Medvídek,
Ústí nad Orlicí
Za finanční podpory Města Ústí nad Orlicí,
Pardubického kraje, Konzumu

Jóga pro dospělé
po 6., 13., 20. a27.5. | 17.00 hodin
S sebou karimatku, volný oděv a pití.
Vstupné 50,- / lekce. Nováčci v případě
zájmu volejte na tel. č. 739 424 883.

Každý pracovní denVám po předchozí
domluvě rády pohlídáme děti v Dětském
klubu Fialka.
Cvičení s Bóďou
čt 2., 9., 23. a 30.5. | 9.00 hodin
Vhodné pro lezoucí (od cca 9 měs. do cca
15 měs.), vstupné 75,- / 40min. Kapacita
omezená, přihlášení a informace:
cviceni.medvidek@seznam.cz
Těhotenství, šestinedělí a porod jak jej
neznáte, šátkování s Markétou
pá 3.5. | 10.00-12.00 hodin
Na e-mail b.marketka.b@gmail.cz můžete
psát náměty na povídání.
Kavárnička
po 6.5. | 9.00 hodin
Jóga pro děti
po 6., 13., 20. a 27.5. | 16.05-16.50 hodin

Tvoření a zpívánky s paní učitelkou
út 7., 14., 21. a28.5. | 9.00-10.00 hodin
Cvičení s Majkou
út 7., 14., 21. a 28.5. | 10.30 hodin
Vhodné pro děti od cca 12 do 18 měs.,
vstupné 75,- / 40min. Kapacita omezená,
přihlášení a informace:
cviceni.medvidek@seznam.cz
Šátkování (nosítkování) v pohybu s Markétou
út 7., 14., 21. a 28.5. | 14.00-16.00 hodin
Na každé setkání je potřeba se přihlásit
a to buď na: b.marketka.b@gmail.com
nebo na telefon: 777 815 344.
Vstupné 100,- Kč
Výroba domácí kosmetiky – workshop
pá 10.5. | 9.30 hodin
Na workshop je nutné se předem přihlásit na mail b.marketka.b@gmail.com.
Vstupné 50,-Kč plus příspěvek na materiál
pokračování na str. 15
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Pro děti a mládež

podle toho, co si budete chtít vyrobit (cca
50 - 200,- Kč).
Cvičení s Veronikou
st 15., 22. a29.5. | 9.00 hodin
Vhodné pro děti od cca 4 měs. do 9 měs.,
vstupné 60,- / 40min. Kapacita omezená,
přihlášení a informace:
cviceni.medvidek@seznam.cz
Nemluvňátka, kojenci, batolátka
st 15., 22. a 29.5. | 10.00-12.00 hodin

Dům dětí a mládeže Duha

pro žáky 4.tříd, dne: 21.5. na volejbalových kurtech, zahájení 8.30 hodin
WORKSHOP PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST
MALOVANÉ TENISKY - pro děti i dospělé
Dne: 3.5. od 16:00-18:00 hodin,
s sebou: bílé plátěné tenisky/kecky/cvičky
Taneční soutěž v dance fitness
Dne: 11.5. od 9:00-12:00 hodin,
místo bude upřesněno, prezence: od 8:30
hodin, startovné: 50 Kč

Dopravní soutěž mladých cyklistů okresní kolo
16.5.od 9:00 hodin na Dětském dopravním hřišti v Hylvátech
Školní olympiády
27. a 28.5. Pythagoriáda
Kategorie Z 5, 6, 7, 8
Sportovní soutěže
Ve spolupráci s AŠSK okresu Ústí nad
Orlicí se koná Krajské finále ve vybíjené

Pozvánka na příměstský tábor

Na uvedené akce se lze přihlásit pouze
elektronicky přes naši e-matriku.
Tradiční akce na konec školního roku
- ZAHRADNÍ SLAVNOST
Dne: 25.5. od 14:00 hodin na zahradě
DDM. Vystoupení kroužků a ukázka jejich
celoroční tvorby. Občerstvení zajištěno
PŘIPRAVUJEME NA LETNÍ PRÁZDNINY

AKCE PRO ŠKOLY

v bazénu v areálu, celodenní pěší výlet do
Toulovcových maštalí, prohlídka zámku
Nové Hrady.
Cena: 2 500 Kč (zahrnuje ubytování v elektrifikovaných chatkách po pěti, stravování
5x denně, dopravu, pojištění, personální
zajištění)

Putovní vodácký tábor
8. – 13. 7. putování po řece Sázavě
Pro děti od 7 – 17 let. Spaní ve vlastních
stanech, snídaně v trávě, večery u ohně
vodní a další letní radovánky.
Cena: 3 500 Kč (zahrnuje kempy, stravu
3x denně, dopravu, pojištění, instruktory,
půjčovné – lodě, pádla, barely, vesty)
Kovbojské léto
26. – 30. 8. – Mladočov u Proseče
Pro děti 7 – 14 let. Projížďky na koních,
střílení ze vzduchovek i luků, stezka
odvahy; táboráky, diskotéky, koupání

Srdečně vás zveme na prázdninový příměstský tábor Setkání s technikou a přírodními vědami! V termínu od 8. do 12.
července 2019 se na SŠUP Ústí nad Orlicí
uskuteční příměstský tábor pro děti od
10 do 15 let. A vzhledem k tomu, že tento
tábor probíhá v rámci projektu MAP II, je
pro děti ZDARMA, rodiče jim hradí pouze
stravu. Přihlašování probíhá do 31. 5.
2019 nebo do naplnění kapacity tábora.
Více informací včetně přihlášek v elektronické podobě je uvedeno na www.ssup.
cz. nebo na www.maporlicko.cz.
V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na
e-mail: map@mas.orlicko.cz
Realizováno v rámci projektu MAP II.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Nositelem projektu je MAS
ORLICKO, z.s.

Heranova violoncellová soutěž
Ve středu 10.4. byl v ZUŠ J. Kociana slavnostně zahájen jubilejní 25. ročník Heranovy violoncellové soutěže.
Letošního ročníku se zúčastnilo 49 mladých violoncellistů z celého světa, kteří
byli rozděleni do čtyř kategorií. Výkony
soutěžících pečlivě hodnotila mezinárodní porota složená z profesorů akademií a konzervatoří v čele s profesorem
Miroslavem Petrášem.
Soutěž, trvající čtyři dny, vyvrcholila
v sobotu 13.4. slavnostním vyhlášením
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vítězů jednotlivých kategorií a závěrečným koncertem vítězů a laureáta letošního ročníku HVS, kterým se stal vítěz
3. kategorie You Wu z Maďarska.
Text a foto L. Prokeš

www.ustinadorlici.cz
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pokračování ze str. 12

Kultura

Klubcentrum v Ústí nad Orlicí

3D KINO MÁJ – květen 2019
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PŘEDPRODEJ: Informační centrum Městského úřadu, budova radnice, tel.: 465
514 271, KLUBCENTRUM, Lochmanova
1400, Ústí nad Orlicí.
Rezervační a prodejní systém on-line na
www.klubcentrum.cz
INFORMACE: KLUBCENTRUM v Ústí nad
Orlicí, tel.: 735 746 521,
info@klubcentrum.cz

Avengers: Endgame
čt 16.5. | 18.00 hodin
Akční, USA, české titulky, vstupné 130 Kč
*John Wick 3
pá 17.5. | 19.30 hodin
Akční, USA, české titulky, vstupné 130 Kč
Pokémon: Detektiv Pikachu
so 18.5. | 17.00 hodin
Animovaný, USA, české znění,
vstupné 150 Kč

3D

*John Wick 3
so 18.5. | 19.30 hodin
Akční, USA, české titulky, vstupné130 Kč
Mrňouskové 2: Daleko od domova
19.5. | 17.00 hodin
Animovaný, Fr., český dabing,
vstupné 100 Kč

Avengers: Endgame		
3D
po 6.5. | 18.00 hodin
Akční, USA, český dabing, vstupné 150 Kč

Daddy Cool
ne 19.5. | 19.30 hodin
Komedie, Fr., české titulky, vstupné120 Kč

Ženy v běhu
čt 9.5. | 19.30 hodin
Komedie, ČR, vstupné 110 Kč

Ženy v běhu
út 21.5. | 19.30 hodin
Komedie, ČR, vstupné 110 Kč

*The Beach Bum
pá 10.5. | 19.30 hodin
Komedie, USA, Fr, VB, české titulky,
vstupné 120 Kč

*The Beach Bum
st 22.5. | 19.30 hodin
Komedie, USA, Fr., VB, české titulky,
vstupné120 Kč

Uglydolls
so 11.5. | 17.00 hodin
Animovaný, USA, české znění,
vstupné 120 Kč

*Syn temnoty
pá 24.5. | 19.30 hodin
Horor, USA, české titulky, vstupné120 Kč

Láska na druhý pohled
so 11.5. | 19.30 hodin
Komedie, Fr., české titulky, vstupné 120 Kč
Pokémon: Detektiv Pikachu
ne 12.5. | 17.00 hodin
Animovaný, USA, české znění,
vstupné 130 Kč

Aladin
so 25.5. | 17.00 hodin
Muzikál, USA, český dabing,
vstupné120 Kč
Avengers: Endgame
so 25.5. | 19.30 hodin
Akční, USA, české titulky, vstupné 100 Kč

*Trhlina
ne 12.5. | 19.30 hodin
Thriller, SR, české titulky, vstupné120 Kč

Uglydolls
ne 26.5. | 17.00 hodin
Animovaný, USA, české znění,
vstupné 120 Kč

Teroristka
út 14.5. | 19.30 hodin
Drama, ČR, vstupné 120 Kč

*Syn temnoty
ne 26.5. | 19.30 hodin
Horor, USA, české titulky, vstupné 120 Kč

Hovory s TGM – Senior kino
st 15.5.| 14.30 hodin
Historický, ČR, vstupné 60 Kč

Teroristka
út 28.5. | 19.30 hodin
Drama, ČR, vstupné 120 Kč
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PROGRAMOVÁ NABÍDKA
květen 2019

Prague Cello Quartet: Klasika, jazz, rock
i pop
st 1.5. | 19.30 hodin
Kostel Nanebevzetí Panny Marie,
vstupné 290,- Kč
Pavel Šporcl: Gypsy Fire
pá 3.5. | 14.30 hodin
Roškotovo divadlo, vstupné 350 Kč
Koncert laureátů a vítězů 61. ročníku
Kocianovy houslové soutěže
so 4.5. | 14.30 hodin
Roškotovo divadlo, vstupné zdarma
Hvězdy hrají Mozarta
ne 5.5. | 16.00 hodin
Kostel Nanebevzetí Panny Marie,
vstupné 390 Kč
Přežijí??? – Cestování za přírodními
národy
út 7.5. | 19.00 hodin | Roškotovo divadlo
Cestopisná přednáška D. Švejnohy,
vstupné 70 Kč
S. Stephens: Podivný případ se psem
po 13.5. | 19.30 hodin|Roškotovo divadlo
Divadelní předplatné, zbývající vstupenky
v předprodeji a hodinu před začátkem
představení u pokladny divadla,
vstupné 360 Kč
Kouzelná školka – Michal k snídani
ne 19.5. | 10.30 hodin|Roškotovo divadlo
Představení pro děti, vstupné 150 Kč
Noc na Karlštejně
po 27.5. | 19.30 hodin|Roškotovo divadlo
Romantická komedie plná známých
a oblíbených melodií. Slavný český muzikál podle stejnojmenného filmu a hry
Jaroslava Vrchlického přiveze Moravské
divadlo Olomouc. Hity zazní v podání souboru opery a operety olomoucké scény.
Divadelní předplatné, zbývající vstupenky
v předprodeji a hodinu před začátkem
představení u pokladny divadla,
vstupné 320 Kč

www.ustinadorlici.cz

Kultura

Městská knihovna

Bookstart 9
6.5. | 10.00 hodin
Setkání maminek malých dětí nad dětskou literaturou, téma – hry pro malé
Maturita bez učení
6.5. | 16.00 hodin
Přednáška Ivety Šedové pro budoucí
maturanty
Knihovní katalog
14.5. | 10.00 hodin
Vzdělávací akce, přihlášky na
miloslava.netušilova@knihovna-uo.cz,
vlastní notebook výhodou

Alexander Saša Flek: Příběh bible a Parabible
17.5. | 18.00 hodin
Autorské čtení
Květinová pohádka
21.5. | 16.00 hodin
Čtení a tvoření pro děti do 8 let, prosíme
o příspěvek 10 Kč na nákup materiálu
Lukáš Kovár – Divoká příroda
27.5. |17.00 hodin | vernisáž výstavy
Fotografie evropské přírody
Lukáš Kovár
27.5. | 17.30 hodin
Přednáška k výstavě Divoká příroda

Kateřina Kvochová
29.5. | 18.00 hodin
Autorské čtení z knihy Citová výživa
Ondřej Fibich – Šalom
30.5. | 18.00 hodin
Vzpomínání na osobnosti židovské kultury
– beseda s básníkem
VÝSTAVY
Jana NAGYOVÁ – Vzpomínka na maminku
Výstava fotografií (1951-1962) z divadelní
a taneční práce s dětmi paní Jany Volfové.
Výstava potrvá do 24.5.
Lukáš KOVÁR – Divoká příroda
Výstava fotografií. Vernisáž bude 27.5.
v 17.00 hodin, v 17.30 bude následovat
přednáška. Výstava potrvá do 30.8.
Mgr. Zdeňka Honzátková
[ 17 ]

Jom – ha – šoa
2.5. | 14.00 hodin
Celorepublikové veřejné čtení jmen obětí
holocaustu

Kapitoly z dějin Kladska
15.5. | 18.00 hodin
Přednáška prof. Františka Musila z cyklu
Akademie volného času

Městské muzeum

A/ probíhající výstavy
Koloniál pana Bajzy
4. dubna – 9. června
Pan Bajza otevřel svůj koloniál v Hernychově vile. Navštivte nejen jeho, ale i cukrárnu pana Svobody nebo obchod s oděvy
Aloise Vařeky. Interaktivní výstava Vám
přiblíží, jak probíhal obchod v době první
republiky, a vyzkoušíme si zde, co obnášela práce obchodníka.
Tibet
7. března – 9. června
Ve spolupráci s neziskovou organizací
Most pro Tibet představujeme život
dnešních Tibeťanů a historii i osud tohoto
pozoruhodného národa. Výstava zároveň připomíná 60. výročí od Tibetského
národního povstání.
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Antické tragédie na prknech ousteckého
divadla
1. února - 31. srpna
Minivýstava představuje nejen jednu
z nejznámějších řeckých tragédií Oidipa
krále, ale spolu s ní i Vrchlického trojdílné
melodrama Hippodamie. Obě hry nastudoval ústecký divadelní spolek Vicena.
B/ další akce pro veřejnost
Na kole za hrady a tvrzemi
11.května | 13.00 hodin
První letošní cyklojízda za panskými sídly
povede od Hernychovy vily údolím Tiché
Orlice, po cyklostezce z Ústí nad Orlicí
směrem na Letohrad. Zastavíme se pod
zříceninou hradu Lanšperk, navštívíme
tvrz v Orlici, hrádek Kyšperk nebo zámek
Letohrad.
Sochařská dílna s Petrou Zeidlerovou
18. května | 10.00-17.00 hodin | s přestávkou na oběd
Nikdy jste netesali do kamene? Pak to
společně s námi zkuste. Na první letošní
sochařské dílně s oblíbenou lektorkou
Petrou Zeidlerovou se sejdeme v altánu
na zahradě Hernychovy vily. Materiálu

máme dostatek, takže tvořte, co Vás
napadne a Vaše výrobky si pak můžete
odnést domů.
Strojní oustecká sobota
25. května | 9.30-16.30 hodin | Mírové
náměstí
Těšíme se na Vás na druhém ročníku festivalu historické techniky. Přehlídku spalovacích a elektrických lokomobil pohánějících několik strojů letos doplní setkání
historických traktorů. Kromě celodenního
programu – z něj zmiňme alespoň komentovanou okružní jízdu traktorů a startování lokomobil – jsme pro děti připravili
dětský koutek s hříčkami, hrami a soutěžemi o drobné ceny.

Vzpomínka
Veselí pozůstalí Honzy Steklíka pořádají pivní slavnost.
Sejdeme se 1. června v 15 hodin
v Malé scéně.
www.ustinadorlici.cz

Kultura
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Taneční kurz pro mládež

Ústecká knihovna vítězem
soutěže BIBLIOWEB

Poděkování

Klubcentrum v Ústí nad Orlicí vyhlašuje
TANEČNÍ KURZ PRO MLÁDEŽ pod vedením Zdeňka Hejzlara a Petry Nožkové.
Kurz tance bude probíhat od září do prosince 2019 v Kulturním domě v Ústí nad
Orlicí. První lekce se koná v neděli 22. září
2019 od 14.00 hodin. Celkem se uskuteční
10 lekcí (vždy v neděli 14.00-17.00 hodin),
prodloužená a věneček.
Kurzové činí 1.400,- Kč. Přihlášku je
možno vyzvednout v kanceláři Klubcentra v Ústí nad Orlicí, Lochmanova 1400,
v Informačním centru MěÚ nebo si ji stáhnout na stránkách www.klubcentrum.cz.
Vyplněné přihlášky se od 8. dubna přijímají v kanceláři Klubcentra. Kurzovné se
platí hotově při podání přihlášky.
Klubcentrum, Lochmanova 1400,
Ústí n.O., tel.: 734 369 413,
e-mail:starkova@klubcentrum.cz

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR zorganizoval pod záštitou Asociace krajů ČR jubilejní 20. ročník BIBLIOWEBu, soutěže o nejlepší webovou
prezentaci knihovny.
Absolutním vítězem se stala Městská
knihovna Ústí nad Orlicí, která je současně
vítězem kategorie knihoven v obcích od
10 001 do 20 000 obyvatel.
Slavnostní předání cen BIBLIOWEB 2019
se uskutečnilo 1. dubna na konferenci
ISSS 2019 v Hradci Králové.

Velice děkujeme organizátorům akce
Cestovatelský maratón 2019 Malé scéně,
Spolu světem a Láďovi Kalousovi. Vámi
získaný finanční dar z výše uvedené akce
bude použit pro naše zdravotně postižené
dcery Verunku a Terezku na individuální
rehabilitační masáže, které jsou nedílnou
součástí pro zlepšení jejich zdravotního
stavu.
Děkujeme, s úctou k Vám,
manželé Fajtovi

Klub přátel umění Ústí nad Orlicí

Dáma a Gentleman roku 2019

Klub přátel umění Ústí nad Orlicí vás
srdečně zve do Galerie pod radnicí na
výstavu MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ EXLIBRIS FISAE PRAHA 2018.

Benefiční talk show Z. Czendlika

Soutěž obeslalo 694 umělců ze 49 zemí,
na výstavu bylo nominováno 232 autorů,
výstavu tvoří 382 grafických listů.

Do soutěže pro ženy a muže 50+ se
můžete přihlásit, pokud ovládáte alespoň
základy práce na PC a nebojíte se vystoupit na veřejnosti. Soutěž má dlouhodobou tradici, probíhají regionální castingy,
semifinále i závěrečný finálový galavečer.
Přihlášky lze podat do 30.5. na
www.eurobabicka.cz, kde jsou i další
informace o soutěži.

Oblastní charita v Ústí nad Orlicí Vás
srdečně zve na Benefiční talk show Zbigniewa Czendlika s názvem Postel Hospoda
Kostel, která se uskuteční 30. května od
19.00 hodin v Roškotově divadle.
Talk show je vyprávěním příběhů ze Zibiho
osobního, kněžského i jiného života…,
které podává humorem jemu vlastním.
Součástí pořadu je autogramiáda stejnojmenné knihy.
Předprodej vstupenek: www.klubcentrum.cz (on line + pokladna), Informační
centrum města v budově radnice, vstupné
290,- Kč.
Akce se koná pod záštitou starosty města
Ústí nad Orlicí Petra Hájka a výtěžek benefice bude určen na nákup terénního auta
pro domácí hospic Alfa-Omega.

Vernisáž v pátek 17. května v 18.00
hodin, výstava potrvá do 9. června.
Otevřeno denně mimo pondělí, úterý
až pátek 10-12, 14-17 hodin, sobota
a neděle 14-17 hodin. Vstup volný.

Galerie pod radnicí
Zveme Vás do Galerie pod radnicí, kde
bude 29. dubna vernisáží v 18.00 hodin
zahájena výstava QUIDO KOCIAN, která
potrvá do 12. května.
Galerie pod radnicí je otevřena denně,
mimo pondělí, úterý-pátek 10-12, 14-17
hodin, sobota a neděle 14-17 hodin.

Sběratelská burza
Oblastní filatelistická a sběratelská burza
všech sběratelských oborů se uskuteční
v neděli 19. května, a to od 7.30 do 11.00
hodin v salonku Hotelu Poprad (1. patro),
Smetanova ul. Ústí nad Orlicí.
Občerstvení zajištěno. Přijďte prodat své
sběratelské přebytky a nakoupit to, co
sháníte do své sbírky!

Citroeny 2CV na Andrlově
chlumu
Srdečně vás zveme na již tradiční jarní
setkání majitelů a přátel historických vozidel Citroen 2CV – kachna, které se uskuteční již po deváté ve středu 8. května od
10.00 hodin na chatě Hvězda na Andrlově chlumu u Ústí nad Orlicí.
Tato akce je jednou z řady akcí k oslavě
100. výročí zahájení výroby osobních
automobilů značky Citroen.

5 / 2019

www.ustinadorlici.cz

Kultura

Výstava SŠUP Ústí nad Orlicí
od 27.5. | Galerie Malé scény
Kuba a tři čerti
5.5. | 15.30 hodin
DS Vicena Ústí nad Orlicí uvádí premiéru
české pohádky o Kubovi, lásce a třech
zlobivých čertech. Pro děti do 10 let.
Vstupné: děti 50 Kč, ostatní 70 Kč
Oni a Silvio
9.5. | 19.00 hodin
Itálie/2018/150 min. /režie Paolo Sorrentino. Paolo Sorrentino se vrací do českých
kin s velkolepým provokativním komediálním dramatem.
Vstupné 85 Kč/60 Kč členové FK
Hypperealismus, Street Art
14.5. | 18.00 hodin
Umění 20. století aneb šelma na ulici (Od
fauvismu po street art). Pokračujeme dalšími, vlastně i současnými směry našeho
umění. Přednášející Mgr. Marie Uhlířová.
Vstupné 50 Kč/studenti 40 Kč
Oskar a růžová paní
17.5. | 19.00 hodin
Divadelní představení DS Diviš Žamberk.
Vstupné 50 Kč
Jazz Jam
18.5. | 20.00 hodin

Jazz Jam v Baru Malá scéna. Hudební podvečery v Baru Malá scéna. Rezervace míst
na tel. čísle 733 617 721.
Beautiful boy
23.5. | 19.00 hodin
USA/2018/120 min./režie Felix van Groeningen. Jak se stalo, že se milovaný, talentovaný a krásný Nic stal závislým na drogách? V autentickém a emotivním snímku
podle skutečných událostí září v rolích
otce a syna Steve Carell a Timothée Chalamet. Vstupné 85 Kč / 60 Kč členové FK
Absolventský koncert bubeníků ZUŠ
25.5. | 19.00 hodin
Jakub Šilar, Elena Faltusová, Štěpán
Šmétka
Více na www.msuo.cz / změna programu
vyhrazena

Noc kostelů 2019
Jedenáctý ročník Noci kostelů se bude
konat v pátek 24. května i v Ústí nad Orlicí.
KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE:
17.30 – 22.00 hodin
18.00 – 19.00 hodin – mše svatá pro
rodiny s dětmi
19.00 – 19.45 hodin – program pro děti,
sraz vzadu v kostele
19.15 hodin – procházka městem: sochy
v centru (Sv. Trojice, Sv. Václav, Mariánský sloup, Jan Nepomucký, Florián), sraz
v parku u kříže

20.30 hodin – koncert Komorního
orchestru Jaroslava Kociana
21.15 – 22.00 hodin – sakristie vpravo:
ukázka liturgických rouch a nádob, volná
prohlídka kostela
KŮR KOSTELA: 19.30 – 21.30 hodin
prohlídka kostela z výšky, krátké předvedení varhan
VĚŽ KOSTELA: 17.30 – 22.00 hodin
začátky zvonění zvonů: 17.30, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00 hodin
PARK U KOSTELA: 19.00 – 22.30 hodin
Meditační kaple
21.30 hodin – komentovaná prohlídka
opravené kaple – P. Vladislav Brokeš
Útěchová kaple
ztišení a meditace, možnost zapálení svíce
a připojení písemné prosby za sebe, své
blízké, živé i zemřelé, tyto prosby budou
předneseny na závěrečné adoraci
22.00 hodin – závěrečná půlhodinová
adorace se zpěvy a kadidlem
Kostnice
nasvícený prostor kostnice k prohlídce
okénkem
CUKRÁRNA NA DĚKANSTVÍ:
18.30 – 22.30 hodin
sladkosti, čaj a káva, posezení
Více na www.nockostelu.cz,
www.farnostuo.cz
Sport

Pozvánka na cvičení
STUDIOBART - powerjóga, zdravá záda,
tanec, fyzio cvičení (Smetanova 470, pod
Popradem).
Otevřené lekce - powerjóga, corejóga,
zdravé chodidlo, jóga pro těhotné, jóga
pro maminky po porodu, ranní nádech,
jóga v závěsných sítích, párová akrobacie.
Dopolední cvičení - pondělí 8:30 powerjóga, 10:00 - pro maminky s dětmi,
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úterý a pátek 9:00 pilates, středa 8:00
kruháč
Nové kurzy opět od září: zdravá záda,
powerjóga, jóga pro děti, akrobacie pro
děti, parkour, létající jóga pro děti, létající
jóga v závěsných šálách - úžasná novinka,
relaxace, protažení páteře, posílení a relax
pánevního dna.
Ranní nádech pro seniory od 13.9. 8:15
s Danou Holubářovou.

Víkendové lekce různého zaměření:
Lekce s Tomášem Strnadem, Petrou Polákovou, seminář s Barborou HU. Dále hormonální jóga, akrojóga, zdravá chodidla,
port de bras, corejóga, dancejóga,..
Sledujte náš web www.studiobart, či pište
na info@studiobart.cz, rádi Vás budeme
o novinkách informovat.
Více info na www.studiobart.cz,
Markéta Skalická 602 245 393,
Fb: Powerjóga v Ústí, Akrojóga v Ústí,
Studiobart
www.ustinadorlici.cz

[ 19 ]

Program Malé scény
květen 2019

Sport

Cyklistická časovka
Město Ústí nad Orlicí a CTC FORT SMC
Ústí nad Orlicí pořádají 8. května 30.
ročník cyklistické časovky na Andrlův
chlum. Závod je vypsán pro všechny
věkové kategorie, podmínkou startu je
cyklistická přilba a kolo v odpovídajícím
technickém stavu. Start je v ulici Lázeňská
od 11 hodin v minutových intervalech.
Přihlášky před závodem od 8 hodin ve
firmě Fort Frames s.r.o. Vrbová ul., 200
m od startu. Také je možnost vedle tratě
po silnici jet na horském kole Řehořovým
dolem, nebo absolvovat tratě obě, kde
se sčítají dosažené časy v soutěži o Krále
Andrláku. Další informace jsou na ctc.
wz.cz/andrlak, kde jsou výsledky minulých ročníků a fota.
Za pořadatele Jindřich Šebek
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In-linová školička a tábory
o prázdninách
Pro malé bruslaře pořádáme IN-LINOVOU
ŠKOLIČKU plnou her, smíchu a zábavy. Pro
velký zájem pořádáme taktéž ADRENALINOVOU, FREESTYLOVOU ŠKOLIČKU,
BIKE, PŘÍMĚSTSKÝ ZÁŽITKOVÝ TÁBOR,
FREESTYLE KOLOBĚŽKY A BRUSLÍME
S ANGLIČTINOU a TÁBOR PRO NEJMENŠÍ
NA ROUBENKÁCH a novinka tábor SPORTOVNÍ HRY - PARKOUR - PŘIROZENÝ POHYB.
Příměstské tábory pro děti od 5 do 16 let.
V červenci a srpnu vždy od pondělí do
pátku od 8 do 16 hodin. V ceně svačinky,
obědy, pitný režim, pojištění, návštěva
aquaparku a závěrečné překvapení. Možnost zapůjčení bruslí i chráničů. Bruslařům začátečníkům i pokročilým nabízíme
soukromé lekce in-line bruslení.
Přihlášky a další info na www.inlineusti.
cz, market@inlineusti.cz či tel.č. 602 245
393 - Markéta Skalická.
Těšíme se na Vás Markéta Skalická a tým
instruktorů!

Pilates
Cvičení k posílení hlubokých stabilizačních svalů, prevenci bolestí zad a tvarování postavy v prostorech STUDIOBART.
Středa 18:00 - 19:00. S sebou: podložka,
ručník. Vstup: 60 Kč.
Info: Jana Šparlinková, tel: 777 087 220.
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Příměstský tábor s atletikou pro
děti
O prázdninách 2019 pořádáme 6. ročník PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA S ATLETIKOU a jinými sporty pro děti v Ústí nad
Orlicí. Formou hry se děti naučí základy
atletiky a jiných sportů a užijí si při tom
mnoho zábavy. Mimo atletický program
budou pro děti připraveny i různé výlety
a návštěva aquaparku. ATLETICKÝ TÁBOR
proběhne v termínech: 8.7. - 12.7., 15.7. 19.7., 5.8. - 9.8., 12.8. - 16.8., 19.8. - 23.8.
Pro starší děti je v termínu 29.7. - 2.8.
připraven tréninkový kemp s náročnějším atletickým programem. NOVINKOU
je FOTBALOVÝ KEMP, který se uskuteční
v termínech od 15.7. - 19.7. a 5.8. - 9.8.
a POHYBOVÝ KEMP PRO MLADŠÍ DĚTI,
který se uskuteční v termínu od 8.7. 12.7. Cena za dítě je 1 800 Kč. V ceně jsou
zahrnuty obědy, pitný režim, dopolední
a odpolední svačinka, vstupy, pojištění
a závěrečné diplomy a trička.
Přihlášky a podrobnější informace naleznete na internetových stránkách
www.primestsky-atleticky-tabor.cz nebo
na tel. čísle 777 269 240.
Těšíme se na Vás!

K rozhledně po čtyřiadvacáté
Klub českých turistů v Ústí nad Orlicí připravil na neděli 12. května 2019 24. ročník jarní cykloakce „K rozhledně Andrlův
chlum“. Start je od 8.00 do 10.00 hodin
z Mírového náměstí v Ústí nad Orlicí, cíl
všech tras je u rozhledny na Andrlově
chlumu do 20 hodin. Nejkratší osmikilometrová trasa je vypsána pro pěší i cyklisty, pro vzdálenější účastníky je vhodná
i cílová jízda. K rozhledně dojedou po
vlastní ose a svoji trasu doloží několika
razítky. Nejdelší trasa 175 kilometrů je
určena zkušeným cykloturistům. Ostatní
cyklotrasy 45 – 60 – 80 – 120 – 140 kilometrů jsou od nejdelší odvozeny. Každý
účastník obdrží vkusně řešený diplom.
Pozor – mládež do 15 let se může akce
zúčastnit pouze v doprovodu dospělé
osoby. Dodržuj zákon 361/2000 o pozemních komunikacích! Akce je pořádána za
finanční podpory Města Ústí nad Orlicí.
Na Vaši účast se těší pořadatelé z KČT Ústí
nad Orlicí.
Akce se koná u příležitosti vstupu Klubu
českých turistů v Ústí nad Orlicí v roce
2019 do Síně slávy české turistiky.
MR

Aeroklub Ústí nad Orlicí důležité informace pro veřejnost

Aeroklub Ústí nad Orlicí z.s. je provozovatelem veřejného letiště v Ústí nad Orlicí.
Letiště je dle zákona č. 49/1997 Sb. vymezená plocha na zemi nebo na vodě (včetně
budov, zařízení a vybavení), určená pro
přílety, odlety a pozemní pohyby letadel.
Veřejné letiště slouží k příletům a odletům
motorových letounů, letadel a vrtulníků
Letecké záchranné služby, ultralehkých
letounů, kluzáků a dopadu parašutistů.
Jakýkoli nekoordinovaný pohyb vozidel,
osob, psů atd. je na letištní ploše zakázán!
Pohybem na ploše se vystavujete smrtelnému nebezpečí případnému střetu
s letounem nebo parašutistou.
Velmi nebezpečné pro letecký provoz je
i umožnění volného pobíhání psů a jejich
vyhrabávání letištního povrchu. Případné
najetí letounu do vyhrabaného otvoru
může způsobit zranění osob a značné
škody na letadlové technice.
Nebezpečná jsou i v trávě snadno přehlédnutelná ocelová lana sloužící pro
navijákové starty kluzáků.
Bohužel se stále opakují případy příčného
přecházení letiště směrem na Strážný,
parkování vozidel za značkou zákazu
zastavení na sestupové ose letounů, projíždění po ploše na čtyřkolce a podobně.
Upozorňujeme, že letiště je kvůli bezpečnosti vybavené kamerovým systémem se
záznamem a porušení zákazu vstupu na
letištní plochu lze prokázat. Nehazardujte
prosím se svým životem ani s životy svých
dětí.
Pokud chcete letiště navštívit, budete
srdečně vítáni. Zaparkujte v prostoru
u provozní budovy a řiďte se pokyny členů
Aeroklubu.
Děkujeme.

Vedení
Aeroklubu Ústí nad Orlicí
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Aktivity a výsledky sportování v našem
oddílu od začátku roku 2019
28.-29.1. na MČR v běhu na lyžích v Dolním Lánově-Vrchlabí závodilo 5 sportovců
a na stupně vítězů vystoupili Lukáš Jiruf
a Václav Aliger.
28.2. v okresním kole v běhu na lyžích na
Bedřichovce v Orlickém Záhoří zabodovali
za starší žáky Jakub Horčičák, za mladší
Jonas a Ivan Badi.
8.3. se zúčastnili florbalisté regionálního
kola v Hradci Králové.
13.3. dosáhli plavci po pravidelných poctivých trénincích 13ti medailových umístění na Přeboru města Prahy. Na bazénu
Slávie závodili: J. Holub, J. Horčičák, G.
Balogová, M. Petráňová. V. Rohlena a M.
Strnad.
27.3. na regionálním kole v plavání
v Chrudimi získali plavci 17 medailí. Závodili navíc L. Čermák a M. Červeňák.
29.-30.3. na MČR v plavání v Liberci byli
naši plavci opět vysoce oceněni:

Jan Holub 5 zlatých, Jakub Horčičák 2 zlaté
a 1 bronzová, Lukáš Čermák 2 zlaté, Gabriela Balogová 1 zlatá a 2 bronzové. Celkem
13 medailí. Ze 14ti oddílů dosáhli na 2.
místo ve štafetě.
Lukáš Čermák dojíždí na naše tréninky do
Ústí až ze Šumperka a Jan Holub absolvuje
zase kromě Ústí ještě 2x týdně tréninky
v SK Kontakt Brno. Honza je na nejlepší
cestě zúčastnit se světových závodů Global Game, které se konají letos v Austrálii.
Držme mu palce!
Všichni závodníci si zasluhují velkou
pochvalu za reprezentaci oddílu, školy
i města.
Co nás ještě letos čeká?
30.4. pořádáme okresní kolo ve stolním
tenisu
3.5. pojedou fotbalisti na regionální kolo
v malé kopané do Hradce Králové a na
24.-26.5. připravujeme soustředění na
Bedřichovce v Orlickém Záhoří.
Děkujeme MŠMT, ČSMPS a Městu Ústí
za finanční podporu sportovních aktivit
našeho oddílu.
Mgr. Hana Kapounová
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Sbor dobrovolných hasičů Lanšperk Vás
zve na obnovený 22. ročník dálkového
a turistického pochodu LOUPEŽNICKÉ
PUTOVÁNÍ, který se uskuteční v sobotu
4. května.
Absolvovat můžete pěší trasy: 7 km, 15
km, 25 km a 50 km, cyklotrasu 60 km,
kočárkové trasy 4 km a 7 km a hvězdicovou trasu (odkudkoliv pěšky či na kole
s cílem u Hostince na Podhradí v Lanšperku).
Start (pěší a cyklo) je od 7.00 do 12.00
hodin u Hostince na Podhradí v Lanšperku. Start kočárkových tras je od 9.00
do 12.00 hodin u radnice v D. Dobrouči, cíl
pak u Hostince na Podhradí v Lanšperku.
Veřejnosti bude přístupná zřícenina hradu
Lanšperk a v Hostinci na Podhradí bude
připravené skvělé občerstvení.

Zveme na pochod Přes tři hrady

Cyklo Glacensis 2019

Region Orlicko–Třebovsko pořádá 17.
května 2019 pod záštitou 1. náměstka
hejtmana Pardubického kraje Romana
Línka 18. 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 startovních měst. Společný cíl je v Olešnici
v Orlických horách.
Start je v pátek 17. května 2019 v 8.00
hodin z náměstí v Ústí n.O. Cíl je na horské
chatě Číhalka v Olešnici v Orl. h. Pro účastníky je připravena příjemná trasa horským terénem v délce cca 70 km přes V.
Skrovnici, Potštejn, Peklo, Rychnov n.Kn.,
Skuhrov, Šediviny, Sedloňov do Olešnice
v Orl.h. Tempo je velmi rekreační a volné,
každý cyklista se účastní na vlastním kole
a na vlastní zodpovědnost. V cíli je pro
účastníky připraven program - sportovní
hry na motivy HBK, břišní tanečnice a celý
večer hraje country kapela. Účastníci
obdrží tričko 18. ročníku Cyklo Glacensis

Pozvánka na Loupežnické
putování
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SO UNO při Speciální ZŠ, MŠ
a PrŠ Ústí nad Orlicí, z.s.

s potiskem loga CG 2019 a názvem startovního města Ústí nad Orlicí. Návrat je
individuální v průběhu soboty.
Ubytování a stravování je na 2 chatách na Číhalce a Jurášce. Areály jsou od sebe
vzdáleny cca 1 km.
Ceny ubytování a stravování (dvě večeře
a snídaně):
Číhalka – v rozmezí od 510 Kč do 610 Kč
podle typu ubytování
Juráška – 680 Kč hlavní budova, 560 Kč
chatky
Účastnický poplatek – 200 Kč
Další informace na www.orlicko-trebovsko.cz a ve vývěsní skříňce KČT v ul. 17.listopadu.
Dotazy směřujte na organizátora akce:
PhDr. Jana Staňková, Knapovec 122, 562
01 Ústí nad Orlicí,
jana.stanko@centrum.cz, tel. 465 524
782, 603 569 884.
Za Region Orlicko - Třebovsko zve
PhDr. Jana Staňková

KČT Sopotnice ve spolupráci s obcemi
Sopotnice, Potštejn a s Domovem pod
hradem Žampach vás zvou na pochod
PŘES TŘI HRADY a na cykloakci PŘES
TŘI HRADY NA KOLE, které se uskuteční
v sobotu 11. května.
Tři startovní místa:
1. tradiční Sopotnice, start: 7.00-11.00
hodin, cíl: do 19.00 hodin
2. osvědčený Žampach, start: 8.00-11.00
hodin, cíl: do 18.00 hodin
3. romantický Potštejn, start: 8.00-11.00
hodin, cíl: do 18.00 hodin
Vydat se můžete na 12 pěších tras (5-50
km), na 14 cyklotras (14-150 km), 5 tras
pro koloběžky (16-38 km), turistický běh
(15 km) a na miniokruh se soutěžemi pro
děti.
Více informací na:
www.kct-sopotnice.com,
tel.: 605 740 037 (P. Lžičař),
e-mail: lzicar.petr@tiscali.cz

www.ustinadorlici.cz
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Minigolf a Hřiště pro všechny otevírá v květnu
Za Aquaparkem v Ústí nad Orlicí najdete
Minigolf a Hřiště pro všechny. Místo ve
stínu stromů a v klidné části města je
vhodné pro sportování nebo volný čas
s rodinou, přáteli, kamarády a kolegy.
Můžete přijet na kole nebo pěšky – cestou
mezi Aquaparkem a fotbalovým hřištěm
s umělou trávou. Auto případně zaparkujete u Aquaparku nebo Sauny a projdete
kolem tenisového klubu.
Moderní víceúčelové sportovní hřiště
s umělým povrchem je určeno pro míčové
hry – malá kopaná, volejbal, basketbal,
florbal, streetball, tenis, líný tenis, plážový tenis, badminton, atd. Vybavení je
možné zapůjčit. V areálu hřiště se nachází
nízká horolezecká stěna a venkovní posilovna s pěti posilovacími stroji. Minigolf
se nachází za hřištěm, kde na 18 drahách

si mohou malí i velcí návštěvníci vyzkoušet svoji zručnost, trpělivost a přesnost.
Minigolf i Hřiště pro všechny je nutné
před návštěvou objednat přes rezervační
systém na www.bazenusti.cz. Otevírací
doba je v závislosti na klimatických podmínkách.
Zveme všechny na návštěvu těchto sportovišť od 4. 5. 2019. Můžete si zde odpočinout a sportovat v bezpečném prostředí
oploceného areálu. Využijte krásné slunečné dny k procházce a přijďte si zahrát
Minigolf nebo míčové hry na Hřišti pro
všechny. Těšíme se na vaši návštěvu!
Markéta Vojvodíková,
marketing a obchod
TEPVOS, spol. s r. o.
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Inzerce
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Inzerce
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Inzerce

Stavební firma
zaměřená na
rekonstrukce domů,
bytů a další
stavební činnosti.
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• Salon TYRKYS –MANIKÚRA A PEDIKÚRA proti Roškotovu divadlu nabízí CND manikúru šetrnou k vašim nehtům. Nejaktuálnější laky CND SHELLAC LUXE. Vhodné pro
ženy preferující péči o přírodní nehty.
Kontakt: 732 81 99 77, Romana Šimková, fb: tyrkys salon,
www.tyrkys-salon.cz
• Kurz korekce zraku - 7.5. 2019, 17 - 20hod. Na kurzu
se naučíte proces k napravení zraku - jakékoliv vady, oční
zákal, potíže s dutinami, také mění úhly pohledu. Pomáhá
i domácím mazlíčkům.
Certifikovaný kurz ACCESS BARS® - 18.5.2019, 9 - 17hod.
Úžasná jednoduchá a účinná metoda, díky které si můžete
zlepšit své vztahy, zdraví, finanční situaci a mnohem více.
Více info na tel: 728 015 449, e-mail: accessusti@gmail.
com, www.accessusti.cz
• Nově otevřené studio Pedikúra - Přístrojová pedikúra
- Modeláž nehtů – Masáže.
Od dubna příjmu nové klienty na pedikúru a nehtovou
modeláž.
Studio Unicorn - Čs. Armády 1181 Ústí nad Orlicí (vysoká
budova Rieter - 4. podlaží - bezbarierový přístup), tel.
774424341. Jsem členkou České Podiatrické společnosti.
Klient s diabetes má nárok na proplacení ošetření přístrojové pedikúry od VZP do výše 1 000 Kč za kalendářní
rok. Podmínky: předložení průkazu diabetika, předložení
4 dokladů pojišťovně o provedené pedikúře, poslední
doklad nesmí být starší 3 měsíce. Otevírací doba: dle
objednání.
• Prodám družstevní byt 2+1 v Ústí nad Orlicí, ulice Heranova. Byt se nachází v 1. nadzemním podlaží. Plocha bytu
62m2. Dispozice: vstupní chodba, kuchyň s linkou, sporákem a digestoří, pokoj, ložnice, koupelna s vanou, WC,
spíž, komora, sklep. Byt zateplen, nová plastová okna. RK
nevolat. Cena: 1 470 000 Kč. Tel.: 605 991 747
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Sport
Polská 1360, 562 01 Ústí nad Orlicí
tel.: 465 524 254; 734 353 475
/tepvos | www.bazenusti.cz

Provozní doba
Květen 2019
Den
St
Čt
Pá
So
Ne
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
Po
Út
St
Čt
Pá

Datum
1. 5.
2. 5.
3. 5.
4. 5.
5. 5.
6. 5.
7. 5.
8. 5.
9. 5.
10. 5.
11. 5.
12. 5.
13. 5.
14. 5.
15. 5.
16. 5.
17. 5.
18. 5.
19. 5.
20. 5.
21. 5.
22. 5.
23. 5.
24. 5.
25. 5.
26. 5.
27. 5.
28. 5.
29. 5.
30 5.
31.5.

Ranní plavání

Plavání pro veřejnost
9:00 – 21:00
14:30 – 21:00
13:30 – 21:00
9:00 – 21:00
10:00 – 20:00
13:00 – 21:00
5:30 – 7:55
14:30 – 19:00
9:00 – 21:00
5:30 – 7:55
14:30 – 21:00
5:30 – 7:55
13:30 – 21:00
9:00 – 21:00
8:00 – 20:00
13:00 – 21:00
5:30 – 7:55
14:30 – 19:00
16:00 – 21:00
5:30 – 7:55
14:30 – 21:00
5:30 – 7:55
13:30 – 21:00
18:00 – 21:00
8:00 – 20:00
13:00 – 21:00
5:30 – 7:55
14:30 – 19:00
16:00 – 21:00
14:30 – 21:00
5:30 – 7:55
13:30 – 21:00
9:00 – 21:00
8:00 – 20:00
SANITÁRNÍ DEN
5:30 – 7:55
14:30 – 19:00
16:00 – 21:00
5:30 – 7:55
14:30 – 21:00
5:30 – 7:55
13:30 – 21:00
5:30 – 7:55
5:30 – 7:55

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: ÚT 15:30 h., ST 17:00 h., ČT 17:00 h., PÁ 14:30 h. a ostatní dny v časech pro veřejnost.
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Každé Út 16:00 – 18:00 a Čt 15:00 – 17:00 vyhrazena 1 plavecká dráha pro kurz DELFÍN.
Každé Út 18:00 – 19:00 a Čt 17:00 – 19:00 vyhrazeny 2 plavecké dráhy pro kurz DELFÍN.
AQUAAEROBIK každé Út 20:00 – 21:00 h.
KONDIČNÍ PLAVÁNÍ S TRENÉRKOU každé ÚT od 19:00 – 20:00 h. Nutná rezervace na www.bazenusti.cz
PLAVÁNÍ PRO TĚHOTNÉ každou St 13:30 – 15:00 h. účast hlaste na tel. čísle: 465 710 243.
Nabízíme kurzy plavání kojenců a batolat, tel. číslo: 775 858 670
a kurzy plavání dětí s rodiči, tel. číslo: 777 673 357
Plavecký kurz DELFÍN, tel. číslo: 605 079 633
Centrum RIO

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

Sauna (provozní doba)
Květen 2019
SAUNA BUDE V ODSTÁVCE OD 20.5. 2019
Po
Út
St

15:00 – 21:00
společná
13:00 – 21:00
ženy
13:00 – 21:00
muži
13:00 – 18:00
ženy
Čt
18:00 – 21:00
muži
Pá
13:00 – 21:00
muži
13:30 – 15:30
rodiče s dětmi
So
15:30 – 18:30
ženy
18:30 – 21:00
společná
Ne
14:00 – 21:00
společná
Sanitární den
5. 5. 2019
ZAVŘENO
Svátek
1. 5. 2019
ZAVŘENO
Svátek
8. 5. 2019
ZAVŘENO
Více informací na: www.bazenusti.cz, nebo na tel.: 774 673 365

Hřiště pro všechny a minigolf (provozní doba)
Termín otevření je plánován na 4. 5. 2018 v závislosti na počasí.
Před návštěvou Hřiště pro všechny nebo minigolfu je nutné nahlásit
rezervaci od 8:00 do 15:00 h.
pondělí – pátek v rezervačním systému nebo na tel.: 777 773 355
sobota – neděle pouze na tel.: 777 773 355
https://bazenusti.cz/cs/hriste/rezervace/
https://bazenusti.cz/cs/minigolf/rezervace/
Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaší návštěvu.
Skatepark (provozní doba)
Pondělí - Pátek
Sobota – Neděle
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15:00 – 20:00
13:00 – 19:00

Úvodem posíláme celé ústecké veřejnosti radostnou zprávu.
Náš klub zaznamenal historický úspěch v podobě bronzové
medaile Elišky Šedové ve dvouhře na MČR dorostu v Havířově. Eliška podávala vynikající výkon v průběhu celého turnaje a i v semifinále kladla největší odpor pozdější vítězce
Blaškové z SK Dobré, které podlehla 2:4 na sety. Blahopřejeme a děkujeme!
Skončily ligové soutěže. „A“ mužstvo žen v 1. lize sice podlehlo v posledním duelu Hodonínu, ale 6. místo v konečném
hodnocení, by před zahájením soutěže, bralo všemi deseti.
Stejného umístění dosáhlo i „B“ družstvo v 2. lize žen, když na
závěr si poradilo na domácích stolech s MS Brno „B“ a Hodonínem „D“. Všem hráčkám patří uznání za výkony v průběhu
celé sezóny. Konec je také v okresním přeboru mužů. „Éčko“
mužů, kde dostávali příležitost také mladí nadějní hráči, po
pomalejším rozjezdu skončilo na krásném 7. místě.
V krajských soutěžích do závěru zbývá odehrát poslední
dvojzápasy. Ale jistotu postupu do 3. ligy mužů má již nyní
naše „B“ mužstvo mužů, které s velkým bodovým náskokem
vede v divizní soutěži. I tento výsledek patří do kategorie
velice úspěšných. „Áčko“ mužů skončí ve stejné soutěži na
3. nebo nejhůře 4. místě. V krajské soutěží mužů „C“ tým
má našlápnuto k 3. místu a „D“ mužstvo bude ještě bojovat
o postup na 8. místo závěrečné tabulky. V mládežnických soutěžích si před ukončením soutěží vedeme také skvěle. V divizi
staršího žactva nás čeká odveta s Heřmanovým Městcem,
která rozhodné o postupu na MČR. V regionálních přeborech žactva a dorostu jsme zatím na vedoucí pozici, kterou již
nemůžeme ztratit v žákovské kategorii, ale v dorostu o vítězi
rozhodne odvetné utkání proti Hnátnici.

Jarní akce JUNIOR KLUBU Ústí nad Orlicí
Modelářský klub – JUNIOR KLUB Ústí nad Orlicí p.s. zve příznivce leteckého modelářství na PŘEBOR MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE, který se bude konat v sobotu 11. května.
Létat budou žáci a junioři v kategoriích H, P 30, A3, F1H, F1G
a V. Přebor je postupovou soutěží na Mistrovství ČR mládeže,
které se uskuteční 21.9. na letišti v Moravské Třebové.
Ivan Kubový, DiS.,předseda JUNIOR KLUBU

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

Ústecké listy

Zimní stadion (Letní provoz – provozní doba)
LETNÍ PROVOZ ZIMNÍHO STADIONU
Plocha zimního stadionu je pokryta umělohmotným povrchem, který
je vhodný k provozování IN-LINE hokeje nebo BANDY hokeje, IN-LINE
bruslení, Florbal.
Upozorňujeme potencionální zájemce, aby si včas zajistili termíny
pronájmu.
www.bazenusti.cz nebo více informací na tel.: 734 353 473

Stolní tenis 16. 3. – 10. 4. 2019 (TTC Ústí nad
Orlicí)

Zimní stadion,
Q. Kociana, Ústí n. O.,
tel.: (+420) 608 553 305,
www.bazenusti.cz

Hřiště pro všechny,
V Lukách 1362 (zadní část
aquaparku)
tel.: (+420) 777 773 355,
www.bazenusti.cz
Skatepark,
V Lukách (bývalý areál Prefa)
tel.: (+420) 728 886 598,
www.bazenusti.cz
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