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Vážení spoluobčané, 
červen je v našem městě již 
tradičně ovlivněn kulturními 

akcemi, které svojí atmosférou a uvol-
něnou náladou předznamenávají blížící 
se prázdniny a čas dovolených. Neji-
nak tomu bude i letos. První červnové 
pondělí odstartuje maratón sportovních 
soutěží, hudebních produkcí, výstav 
a různých prezentací. Začne 14. ročník 
městských slavností „Město v pohybu 
– týden dobré pohody“, který ve své 
programové skladbě každoročně nabízí 
žánrově pestrou dramaturgii. Různo-
rodost žánrů je záměrem pořadatelů, 
protože jedině tak lze vyhovět co nej-
širšímu okruhu diváků a posluchačů. 
Pevně věřím, že každý z Vás si v pro-
gramu najde svého oblíbeného umělce 
nebo hudební skupinu a zároveň ocení 
i vystoupení všech amatérských a škol-
ních souborů, které se na ústeckém 
náměstí představí. V této souvislosti si 
neodpustím jeden tip, který může být 
zajímavým zpestřením tradičního týdne 
– ve čtvrtek studenti Střední školy umě-
leckoprůmyslové vymění školní atelié-
ry za náměstí a s ukázkou své tvorby, 
práce a nápadů osloví přítomné občany. 
Bude jistě zajímavé vidět tvořit budoucí 
výtvarníky, návrháře, fotografy. Úspěš-
nost každé produkce pod širým nebem 
je ovlivněna počasím, takže nám všem 
držím palce, aby letošní ročník přinesl 
letní počasí a tím i onu dobrou pohodu, 
kterou má v názvu.

Druhé dvě akce jsou naopak žánrově 

dané a jsou navíc soutěžní. První je ná-
rodní přehlídka neprofesionální filmo-
vé tvorby „Český videosalon“ a druhou 
národní přehlídka studentského divadla 
„Mladá scéna“. Obě soutěže přivedou 
do našeho města řadu významných fil-
mařů a divadelníků, a také velké množ-
ství soutěžících, kteří se zde v odbor-
ných seminářích učí „dělat umění“. Obě 
akce jen potvrzují skutečnost, že město 
Ústí nad Orlicí dlouhodobě podporuje 
kulturní dění a zároveň i činnost všech 
spolků a sdružení a není tedy náhoda, 
že hudba, film i divadlo se v našem 
městě potkává v průběhu celého roku 
a přirozeně se prolíná na vysoké úrovni.

Na uvedené akce Vás srdečně zvu a tě-
ším se s Vámi se všemi na viděnou! 
Zároveň děkuji všem sponzorům, kte-
ří podpořili městské slavnosti „Město 
v pohybu – týden dobré pohody“. Jejich 
finanční podpora je významnou pomocí 
městskému rozpočtu. 

Vážení spoluobčané, nejen kulturou 
žije naše město v tomto období. Sta-
vební práce na investiční akci „Kana-
lizace a ČOV“ se pomalu přesouvají 
do centra města a začínají způsobovat 
řadu dopravních komplikací a ome-
zení. Stejně je tomu i v případě akce 
„Průjezd železničním uzlem Ústí nad 
Orlicí“, kterou investorsky realizuje 
SŽDC. Jsem si vědom složité situace 
a každodenního omezení dotčených lo-
kalit. Vedení města řeší nastalé situace 
průběžně a reaguje na aktuální vývoj na 

stavbách. Při rozsahu a objemu prací se 
těžko odhaduje správnost navrženého 
řešení a případné změny nebo úpravy 
původního záměru vždy vyžadují ur-
čitý čas na projednání a odsouhlasení. 
Několikrát jsem zdůrazňoval, že vý-
znamem a rozsahem se jedná o zcela 
mimořádné stavební investice, které 
se navíc realizují téměř souběžně a ve 
velice krátkém časovém úseku. Vážení 
spoluobčané, děkuji Vám za Vaši dosa-
vadní trpělivost a shovívavost. Děkuji 
za chápání současné situace zejména 
občanům Hylvát, kde stav místních ko-
munikací zasažených stavebními pra-
cemi je na hranici únosnosti. V násle-
dujícím období zde budou prováděny 
opravy povrchů komunikací a snahou 
vedení města je tyto opravy realizovat 
v co možná největším rozsahu, tedy 
nikoliv pouhým uvedením „do původ-
ního stavu“. Na dokončení prací souvi-
sejících s kanalizací si budeme muset 
ještě nějaký měsíc počkat. Práce na 
železničním koridoru budou trvat ještě 
více jak rok. Sečteno a podtrženo, čeká 
nás ještě celá řada konfliktních situací, 
dopravních omezení, rozkopaných ulic, 
objízdných tras, nepříjemností a vzá-
jemných konfrontací. Věřím, že tak 
jako doposud, se nám společným úsi-
lím a vzájemnou a včasnou komunikací 
podaří případné konflikty vyřešit a ne-
příjemné období překonat. Za to Vám 
všem předem děkuji.

Petr Hájek
starosta města
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UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
Informační centrum města Ústí nad Orlicí oznamuje, že v pátek 28. června 2013 bude 
centrum celý den uzavřeno z důvodu prováděné INVENTURY.
Ve dnech 8. července – 2. srpna 2013 nebudou v prostorách infocentra zajištěny služby 
Českých drah z důvodu čerpání dovolené. Informace o vlakových spojích budou posky-
tovat pracovnice infocentra. Jízdenky a další služby Českých drah budou zajištěny na žel. 
stanici a žel. zastávce v Ústí nad Orlicí. 
INFORMAČNÍ CENTRUM v Ústí nad Orlicí plánuje uveřejnit na svých internetových 
stránkách databázi služeb v Ústí nad Orlicí (kadeřnictví, kosmetika, pedikúra, masáže, 
opraváři, řemeslníci, stavebnictví, kominictví, cestovní kanceláře, autoškoly, doprava, ...). 
Pokud máte zájem být BEZPLATNĚ uveřejněni v této databázi, sdělte nám písemně (poš-
tou nebo na e-mail: kunvalsk@muuo.cz) údaje o Vaší firmě - službě (název firmy – popis 
služby, adresa a telefon).

TERMÍNY FARMÁŘSKÝCH TRHŮ
V letošním roce se farmářské trhy na ústeckém Mírovém náměstí budou konat v následu-
jících termínech (čtvrtek):
20. června, 18. července, 29. srpna, 26. září, 24. října a 21. listopadu.

XXII. ROČNÍK SOUTĚžE 
O ČERNÉHO VÝRA

Sbor dobrovolných hasičů Černovír po-
řádá v sobotu 29.6. od 10:00 hodin na 
místním hřišti Pod lesem XXII. ročník 
Mezinárodní hasičské soutěže O černé-
ho výra.
Budou zde soutěžit sedmičlenná družstva 
mužů a žen v disciplíně požární útok. 
Záštitu nad soutěží převzali: starosta 
města Ústí nad Orlicí Petr Hájek a ředitel 
územního odboru Ústí nad Orlicí Hasič-
ského záchranného sboru Pardubického 
kraje Ing. Roman Studený. Přijďte zhléd-
nout špičkový hasičský sport a podpořit 
své hasiče.

ÚSTECKÁ JEDNADVACÍTKA SE LETOS NEPOJEDE
Tisková zpráva Autoklubu Ústí nad Orlicí.
Autoklub Ústí nad Orlicí v AČR oficiálně 
sděluje, že nebude moci uspořádat sportovní 
podnik MM ČR v závodech automobilů do 
vrchu Ústecká 21, který se měl konat v ter-
mínu 22. 6. – 23. 6. 2013.
Důvodem pro toto rozhodnutí je skutečnost, 
že aktuální stav vozovky na Andrlův chlum, 
kde se závod tradičně koná, je po zimní se-
zóně ve velice špatném technickém stavu. 
Jednání s kompetentními pracovníky SÚS 
vedené zástupci Autoklubu došla k závěru, 
že způsob opravy komunikace ve vlastnictví 
Pardubického kraje, který je SÚS schopna 
zajistit a financovat ze svého rozpočtu na 
rok 2013 nevyhovuje pro bezpečné zajištění 
podmínek pro odjetí závodu (oprava asfalto-
vou emulzí a vysypáním štěrkodrtí). Násled-
ná jednání s hejtmanem Pardubického kraje 
o zajištění finančních prostředků ve výši cca 
1, 5 milionu Kč na realizaci nového mikro-

koberce na celou závodní trať stále probí-
hají, nicméně i pokud by byla tato jednání 
úspěšná, není možné úpravy zrealizovat do 
doby termínu závodu v letošním roce.
Je to pro nás velice nepříjemná situace, 
zvláště když víme, jak oblíbeným závodem 
Ústecká 21 mezi jezdci je a také vzhledem 
k obrovskému zájmu sportovních diváků 
a členů našeho Autoklubu, kteří zde půso-
bí jako pořadatelé a činovníci. Do poslední 
chvíle jsme se snažili společně s místními 
a krajskými orgány jednat a zajistit podmín-
ky pro řádné odjetí závodu, avšak nebyli 
jsme úspěšní. Prioritní pro nás zůstává bez-
pečnost nejen jezdců, ale i diváků a tu bo-
hužel nejsme schopni za stávajících technic-
kých podmínek na 100% zajistit. Proto nám, 
jako pořadateli závodu Ústecká 21, nezbývá 
nic jiného, než letošní ročník závodu zrušit.
Zástupci Rady Autoklubu Ústí n. Orl. v AČR

V Ústí nad Orlicí dne 30.4. 2013

INFORMACE O RUŠENÍ TELEFONNÍCH AUTOMATŮ
Z důvodu výrazného poklesu zájmu obyvatel o využívání sítě Veřejných telefonních auto-
matů (VTA) se společnost Telefónica Czech Republic, a.s. rozhodla přizpůsobit stávající síť 
VTA současným potřebám a tato optimalizace se dotkne i města Ústí n.O.
V průběhu 1. pololetí letošního roku se plánuje zrušení nevyužívaných VTA v těchto lokali-
tách našeho města:
Ústí n.O., Hylváty, ul. Dukelská u čp. 10
Ústí n.O., ul. Příčná u čp. 1303
Ústí n.O., ul. Q. Kociana u čp. 1183
Ústí n.O., ul. M.R. Štefánika, u čp. 588 Za Telefónicu Czech Republic Zdeněk Prax

INICIATIVA PERLA V ÚSTÍ
Po tematických filmových projekcích a be-
sedách pokračuje naše iniciativa s cílem 
podporovat nalezení kvalitního využití are-
álu Perla v centru města.
Jsme přesvědčeni, že plnohodnotné a smys-
luplné řešení tohoto jedinečného prostoru 
může vzniknout i díky otevřené spolupráci 
radnice a občanské společnosti. Proto vyzý-
váme všechny zájemce, aby se k naší inicia-
tivě připojili a přidali své myšlenky a názory 
na web www.perlauo.cz. Ten nabízí kaž-
dému možnost přímo se zapojit do hledání 
optimálního řešení areálu Perly. Jsou zde již 
určité náměty, k nimž každý může přidat ten 
svůj nebo se zapojit do diskuze. 
Naším záměrem je následně všechny inspi-
rativní příspěvky prezentovat i účastníkům 
otevřené soutěže o ideový návrh, kterou 
radnice v těchto dnech vyhlašuje v souladu 
se zákonem o veřejných zakázkách a soutěž-
ním řádem České komory architektů. Námě-
ty a připomínky občanů se tak mohou stát 
součástí architektonických koncepcí, z nichž 
ta vítězná by měla vést k naplnění celého zá-
měru.
Věříme, že Perla je příležitost, kterou je 
potřeba využít. Funkční urbanistické řešení 
ve spojení s inteligentní architekturou a ino-
vativními přístupy umožní přeměnit tento 
velký objekt uprostřed našeho města v mo-
derní centrum, které bude generovat nové 
možnosti pracovní, vzdělávací, kulturně-
-společenské a další. Perla se tak může stát 
skutečným klenotem Ústí, který pozvedne 
atraktivitu města i zdravou hrdost jeho obča-
nů. SPOUSTI, o.s.

INFORMACE ZE ZŠ KOMENSKÉHO
Úspěch Filipa Vencla v literárně – výtvarné soutěži
Filip Vencl, žák 3. C, se zúčastnil literárně - výtvarné soutěže nazvané Basic. Téma znělo Mít tak 
kouzelný prsten a Filipovi vyloženě sedlo. Se svou prací totiž obsadil v rámci Pardubického kraje 
krásné 2. místo. Slavnostní předávání cen proběhlo v hradeckém Klicperově divadle a Filip si odnesl 
hodnotné ceny. K tomuto úspěchu mu gratulujeme!
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INFORMACE ZE ZŠ TŘEBOVSKÁ
Vybíjená dívky
V úterý 9. dubna pořádala naše 
škola okrskové kolo ve vybíjené 
dívek ze 4. a 5. tříd. Do spor-
tovního klání se přihlásila druž-
stva dívek ze ZŠ Bří Čapků, ZŠ 
Komenského a pořádající školy. 
Okrskové kolo se hrálo systé-
mem „každý s každým“ Dvě vý-
hry a postup do okresního kola vybojovala 
děvčata ze ZŠ Třebovská. Okresní kolo se 
uskutečnilo 25. dubna v tělocvičně ZŠ Bří 
Čapků. Šest vítězných družstev z jednotli-
vých okrsků bylo rozděleno do dvou hra-
cích skupin. Zde se již našim děvčatům tak 
nedařilo a po dvou porážkách nepostoupila 
ze své skupiny do dalších bojů o medailová 
umístění.

Putování za pašeráky
Pod tímto názvem se skrývá třídenní akce 
45 dětí z 1. stupně ZŠ Třebovská Ústí nad 
Orlicí, které 22.4. společně se svými učitel-
kami vyrazily do česko-polského pohraničí. 
Během putování zavítaly do polské Bystřice 
Kladské, kde navštívily partnerskou základ-
ní školu a prohlédly si nejzajímavější památ-
ky starobylého města. Při zastávce v Králí-
kách zhlédly Vojenské muzeum a projely se 
vojenským vozidlem až k pevnosti Hůrka. 
Od zaměstnance muzea- bývalého celníka - 
se dozvěděly mnoho zajímavého o pašování 
zboží a pašeráckých taktikách. Ubytování 
v penzionu Horizont v Janoušově nedaleko 
Štítů bylo perfektní. Samotný penzion i jeho 
nádherné okolí nabízelo dětem plné vyžití. 
Děti se vžívaly do rolí pašeráků i financů, 
hledaly pašerácké skrýše, pašerácké skupiny 
stopovaly, sportovaly, hrály si na venkovním 
hřišti, ale také zhlédly 2 filmy o pašování. 
Doufejme, že tyto prožitky v nich zanecha-
jí příjemné vzpomínky na dny plné pohody 

a aktivit, které byly financovány 
z prostředků EU prostřednictvím 
Euroregionu Glacensis. 
Exkurze 6. třídy – Centrum 
experimentální archeologie 
Všestary 24. 4.
Archeopark ve Všestarech 
u Hradce Králové byl tradičním 
cílem exkurzí žáků naší školy. 

Letošní šesťáci měli štěstí, že mohli navští-
vit podstatně rozšířený areál v jeho nové 
a atraktivnější podobě bezprostředně po jeho 
znovuotevření veřejnosti. 

Den Země
26. dubna 2013 oslavily děti 1. stupně ZŠ 
Třebovská Den Země. Letos se zamýšlely 
nad dalším využitím mikrotenových obalů. 
Z obalů vytvořily modely, které předvedly 
na módní přehlídce. Pak uklidily odpadky 
v okolí školy a v lese tvořily obrazy z pří-
rodního materiálu. Projekt byl finančně pod-
pořen Městem Ústí nad Orlicí.

Zdravý životní styl
Dne 3. 5. 2013 proběhl na ZŠ Třebovská 
projektový den v rámci Zdravého životní-
ho stylu zaměřený tentokrát na pitný režim 
u dětí. Během akce se žáci seznámili se zá-
sadami a důležitostí pitného režimu u dětí. 
Žáci vytvářeli a ochutnávali nápoje vhodné 
pro doplňování tekutin během dne. Pozná-
vali složení tekutin, které běžně pijí a porov-
návali vhodnost pro děti. Získané poznatky 
využili jak v praktických činnostech, tak 
i při činnostech ověřujících pochopení úkolu 
na pracovních listech. 
Akce měla u dětí velmi pozitivní ohlas, pro-
tože dětem nenásilně ukázala, jak mohou 
ovlivňovat svoje zdraví. Mnozí spontánně 
slíbili nápravu v oblasti nesprávných návyků 
v pitném režimu dne.

POZVÁNKA DO MŠ NA VÝSLUNÍ
Vážení rodiče a přátelé naší školy!
Tímto bychom Vás rádi informovali a zá-
roveň pozvali na akci s názvem „KŘÍ-
ŽEM KRÁŽEM EVROPOU“.
Naše škola se zúčastnila soutěže o nej-
lepší návrhy programu Evropského dne 
v rámci projektu „Evropa otevřená všem, 
škola otevřená všem“ vyhlášené Domem 
zahraničních služeb. Náš návrh byl vybrán 
a získal finanční podporu.
Tento „Evropský den“ se uskuteční 
v naší MŠ v sobotu 22.6. od 10:00 hodin. 
Je určen především dětem předškolního 
věku a jejich rodičům. Program umožní 
seznámit se s Evropou netradičním způ-
sobem. Na jednotlivých stanovištích bu-
dou děti čekat úkoly, zajímavé informace 
k jednotlivým státům a ochutnávka ty-
pických pokrmů. Součástí akce jsou také 
zábavné aktivity připravené pracovníky 
Domu zahraničních služeb.
Těšíme se na Vaši účast!

Kolektiv pracovníků MŠ Na Výsluní

Finále poznávacích soutěží na 1. stupni
V úterý 23. dubna proběhlo na 1. stupni fi-
nále soutěží v poznávání přírodnin pro žáky 
3. - 5. tříd. Zúčastnili se ho nejlepší účastníci 
předcházejících soutěží. Kromě rostlin a ži-
vočichů děti poznávaly i několik kamenů. 
Nejlepší účastníci budou naši školu repre-
zentovat v regionálním kole, které proběhne 
v polovině května v České Třebové. A kdo 
z žáků postupuje? Ze třetích tříd Hana Do-
lečková, Antonín Doleček, David Roušar, 
David Tomáš, Daniel Pandula a Aleš Rou-
sek, ze čtvrtých a pátých tříd Lucie Brož-
ková, Ondřej Tomáš, Věra Marková, Štěpán 
Škarka, Natálie Červená a Zuzana Bedrníč-
ková.
Děkujeme Městu Ústí nad Orlicí za finanční 
podporu.

Návštěva Městské knihovny
V pátek 12. dubna navštívila třída 6. A míst-
ní knihovnu v rámci hodin literatury. Během 
necelých dvou hodin si žáci povídali o druhé 
nejčtenější knize světa Malý princ od A. de 

Saint Exupéryho. Díky skvělé paní knihov-
nici si žáci četli ukázky z knihy, dozvěděli se 
zajímavou formou více ze života spisovatele 
a ve skupinkách pracovali na jednotlivých 
úkolech. Měli tak možnost strávit hodinu li-
teratury i jinak, než jen ve školních lavicích.

Účast na fyzikální soutěži
Iva Štěpánová, Filip Snítil a Jan Urban, žáci 
6. ročníků, se zúčastnili a reprezentovali tak 
naši školu ve fyzikální soutěži Magnetic 
event, která se konala na ZŠ Bratří Čapků. 
Jednalo se o nultý ročník soutěže, jež je za-
měřená především na magnetické vlastnosti 
látek. Náš tým, jenž startoval pod názvem 
Niklíci, obsadil pěkné čtvrté místo.

16. ročník Jarního běhu o pohár Václava 
Čevony
V pátek 26. dubna se na místním atletickém 
stadionu uskutečnil 16. ročník Jarního běhu, 
který nese přídomek ústeckého atleta Vác-
lava Čevony. O pořadatelství se již tradičně 
podělila naše škola společně s místním DDM 

za finanční podpory města Ústí nad Orlicí. 
Závodu se zúčastnilo rekordních 222 závod-
níků ze sedmi základních a středních škol 
z Ústí nad Orlicí a blízkého okolí. Závodilo 
se v deseti kategoriích, v celkovém pořadí 
zvítězila ZŠ Bratří Čapků, na druhém místě 
skončila ZŠ Komenského, na třetím shodně 
a Gymnázium Ústí n. O. Vítězové jednotli-
vých kategorií: předžákyně - Karolína Kolá-
řová (ZŠ Třebovská), předžáci - Jan Hurych 
(ZŠ Bratří Čapků), nejmladší žákyně - Eliška 
Mašková (ZŠ Bratří Čapků), nejmladší žáci 
- Tomáš Hrdina (ZŠ Bratří Čapků), mladší 
žákyně - Nela Beranová (ZŠ Bratří Čapků), 
mladší žáci - Jan Mařík (ZŠ Dolní Dobrouč), 
starší žákyně - Eliška Kalousová (ZŠ Ko-
menského), starší žáci - Vojtěch Mlynář (ZŠ 
Dolní Dobrouč), dorostenky - Andrea Kašpa-
rová (ZŠ Bratří Čapků), dorostenci - Jakub 
Procházka (Gymnázium Ústí n. O.). Děkuje-
me všem závodníkům za účast i Městu Ústí 
nad Orlicí za finanční podporu a těšíme se na 
příští ročník!

ČARODĚJNICKÉ UČENÍ  
NA ZŠ V KERHARTICÍCH

V rámci oslavy čarodějnic – 30.4. - zorgani-
zoval druhý ročník naší základní školy pro-
jekt s názvem „Čarodějnické učení“. Každý 
žák si v rámci pracovních činností a výtvar-
né výchovy připravil svůj čarodějnický 
kostým – savem zdobené tričko s čaroděj-
nickými motivy a čarodějnický klobouček. 
Někteří žáci ke kostýmu přidali koště, ply-
šové hady nebo gumové pavouky. Se žáky 
se do strašidelného čarodějnického kostýmu 
s maskou převlékla také jejich třídní učitelka 
Lucie Náglová.
Namaskovaní žáci s učitelkou připravili zá-
bavný program pro děti místní mateřské ško-
ly. Zazpívali tam své oblíbené songy, zahráli 
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secvičenou divadelní pohádku a také dětem 
ukázali pár tanečků, které v rámci odpočinku 
ve škole tancují. Děti si s chutí zatancovaly 
s námi. Celé vystoupení se líbilo jak samot-
ným aktérům, tak jejich posluchačům. Poté, 
co si žáci s dětmi dostatečně popovídali 
a pohráli, se vrátili zpět do školy, kde strašili 
spolužáky z ostatních tříd. Další vyučovací 
hodiny se učili se starou čarodějnicí pomo-
cí pečlivě připravených čarodějnických her 
a pracovních listů. Celá třída prostřednic-
tvím čarodějnických tradic prožila pěkné 
strašidelné dopoledne. Lenka Náglová

ZLATÝ SLAVÍK PO TŘINÁCTÉ
Již třinácté setkání mladých zpěváčků 1. – 5. 
tříd proběhlo tradičně v kerhartické sokolov-
ně dne 25.4.2013 v dopoledních hodinách. 
Paní učitelky z ústeckých škol opět vybra-
ly své nejlepší „slavíčky“ a ti předvedli své 
umění ve zpěvu bez hudebního doprovodu. 
Celkem se zde sešlo 40 soutěžících. Všichni 
se snažili co nejvíce, neboť na nejlepší zpě-
váčky čekaly po ukončení soutěže diplomy 
a velmi pěkné ceny. Každý účastník pak zís-
kal maličkost v podobě sladkosti za snahu. 
Samy děti si určily svou miss sympatie (nej-
sympatičtějšího zpěváka či zpěvačku), která 
byla odměněna malou pozorností. 
O moderování, bodové hodnocení a vyhla-
šování výsledků se postaraly místní a do-

provázející paní učitelky a celé dopoledne 
se zpívalo a tančilo. O hudební vložku se 
postarali žáci 5. ročníku pořadatelské školy, 
kteří zahráli a zazpívali několik písniček na 
klávesy a bicí soupravu. 
Na vystoupení nechyběl ani tento rok zvu-
kař, který výkony všech zpěváčků pečlivě 
zaznamenal na magnetofonovou kazetu, 
kterou získá každá škola. Díky této nahráv-
ce a množství pořízených fotografií získá-
vají všichni účastníci pěknou památku na 
své hudební začátky a také pěvecké pokro-
ky. Celá akce byla doprovázena přátelskou 
atmosférou. Těšíme se na další ročník této 
úspěšné akce, kterou si oblíbili jak žáci, tak 
jejich učitelé.  Lenka Náglová

NÁVŠTĚVA KONCERTU V O2 ARÉNĚ
Ve čtvrtek 2. května se žáci Speciální základní školy, mateřské a praktické školy Ústí nad 
Orlicí zúčastnili charitativního koncertu CHCEME ŽÍT S VÁMI v O2 Aréně v Praze. 
Chtěli bychom poděkovat sponzorům a všem, kdo se jakkoliv na organizaci podíleli 
a umožnili tak dětem již poněkolikáté nevšední zážitek.

Za školu žáci a Eva Harnachová

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ 
ŠKOLA JAR. KOCIANA

Třídní hudební besídka žáků hudebního 
oboru p. uč. Miluše Barvínkové - housle
pondělí 3. června v 17:00 hod. - koncertní 
sál ZUŠ
Třídní hudební besídka žáků hudebního 
oboru p. uč. Hany Švendové - kytara
úterý 4. června v 16:00 hod. - koncertní sál 
ZUŠ
Absolventský recitál Pavlína Boušková 
(konzervatoř Pardubice) – housle
středa 5. června v 18:00 hod. – koncertní sál 
ZUŠ
Společný koncert sborů Čtyřlístek a Po-
pradský dětský sbor
čtvrtek 6. června v 18:00 hod. – koncertní 
sál ZUŠ
Běh na dlouhou trať – vystoupení taneč-
ního oboru
čtvrtek 6. června od 15:00 hod. – před bu-
dovou školy
Kytarový koncert – koncert studentů Par-
dubické konzervatoře
pondělí 10. června v18:00 hod. – koncertní 
sál ZUŠ
Třídní hudební besídka žáků hudebního 
oboru p. uč. Věry Němcové - klavír
pondělí 17. června v 17:00 hod. - koncertní 
sál ZUŠ
Setkání s absolventy – slavnostní předání 
absolventských vysvědčení
úterý 18. června v 18:00 hod. – koncertní sál 
ZUŠ
SLAVNOST MEZI SLOUPY – Závěrečný 
koncert ZUŠ
čtvrtek 20. června od 15:00 hod. - před bu-
dovou školy
Třídní hudební besídka žáků hudebního 
oboru p. uč. Ivany Lukášové - zpěv
čtvrtek 20. června v 17:00 hod. - koncertní 
sál ZUŠ
Třídní hudební besídka žáků hudebního 
oboru p. uč. Josefa Kněžka - flétna
pátek 21. června v 15:30 hod. - koncertní sál 
ZUŠ
Třídní hudební besídka žáků hudebního 
oboru p. uč. Josefa Kučery – trubka a Mi-
roslava Němce - klavír
pondělí 24. června v 17:00 hod. - koncertní 
sál ZUŠ
Základní umělecká škola Jar. Kociana, 
Smetanova 1500, 562 01 Ústí nad Orlicí, 
tel.: 465 569 551, www.ZUSUO.cz, 
e-mail: info@zusuo.cz

GYMNAZISTÉ SLAVÍ ÚSPĚCHY
Studenti Gymnázia Ústí nad Orlicí dělají 
své škole a učitelům nejen radost, ale také 
reklamu. Svými úspěchy totiž dokazují, že 
i všeobecné vzdělání má smysl. Gymnazisté 
se pravidelně umisťují na předních příčkách 
v nejrůznějších soutěžích.
Již tradičně se jim dobře dařilo v jazykových 
soubojích. V březnu obsadila Máša Paula-
vets (3.B) neuvěřitelné 2. místo v krajském 
kole anglické olympiády. V německé sou-
těži s názvem Knihomol si taktéž 2. místo 
„vyšprechtila“ Kristýna Hrochová (6.B). 
Že knihy nejsou ani pro dnešní mládež jen 
školní povinností, o tom jsme se mohli pře-
svědčit díky Anně Ludvíčkové (3.B), jež si 

vydobyla krásné 2. místo v celostátní literár-
ně historické soutěži Komenský a my. Ko-
neckonců už sám Učitel národů ve své době 
hlásal: „Nemilovat knihy znamená nemi-
lovat moudrost. Nemilovat moudrost však 
znamená stávat se hlupákem.“ Toho se zřej-
mě přidrželi i sami studenti, kteří v rámci se-
mináře Svět literatury vytvořili společnými 
silami novelu Do klubíčka schoulená. Je-li 
řeč o rodném jazyku, rozhodně nesmíme za-
pomenout na Jarmilu Janákovou (8.B), která 
na poli češtiny patří mezi uznávané kapacity 
školy. Většinou olympiády vyhrává a neji-
nak tomu bylo i letos, kdy po vítězství v kra-
ji znovu postoupila a v celostátním kole do 
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ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE 
K PROJEKTU A DEN 

OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
NA SZŠ V ÚSTÍ N.O.

Střední zdravotnická škola pořádá 12. 6. 
závěrečnou konferenci k projektu „Posílení 
absorpční kapacity v oblasti zdravotnictví 
a sociálních služeb v okrese Ústí nad Orlicí“. 
Projekt je financován z prostředků EU a ze 
státního rozpočtu ČR. 
Hlavním cílem projektu bylo vybudovat 
centrum dalšího vzdělávání při SZŠ Ústí nad 
Orlicí, které by nabízelo vzdělávání v kvali-
fikačních kurzech pro individuální zájemce 
i pro instituce. Záměrem projektu bylo vy-
tvořit nové vzdělávací programy, které by 
umožňovaly vzdělání formou kvalifikačních 
kurzů ve zdravotnických a sociálních obo-
rech i dospělým osobám. 

V rámci projektu byly zpracovány vzdělá-
vací programy: SANITÁŘ, PRACOVNÍK 
V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH, CHŮVA, 
PEČOVATEL, PEČOVATELKA.
Vzdělávací program SANITÁŘ je zaměřen 
na vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 
absolventi mohou pracovat pod přímým 
dohledem zdravotnického pracovníka v lůž-
kových i ambulantních zařízeních, případně 
v dalších zdravotnických zařízeních – lékár-
nách, rehabilitacích, lázních, laboratořích, na 
operačních sálech, patologiích. 
Absolventi kurzu PRACOVNÍK V SOCI-
ÁLNÍCH SLUŽBÁCH jsou kvalifikováni 
pro činnost pracovníka v sociálních službách 
dle § 116 zákona č. 108/2006 Sb., o sociál-
ních službách. Mohou se uplatnit v širokém 
spektru ambulantních nebo pobytových zaří-
zení poskytujících sociální služby, zejména 
v přímé péči o klienty. 
Nový vzdělávací program CHŮVA, PEČO-
VATEL, PEČOVATELKA je zaměřen na 
péči o děti do 15 let. Absolventi kurzu by 
mohli pracovat v soukromých či firemních 
školkách, pracovat v miniškolkách, které 
zřizují buď firmy nebo občanská sdružení. 
Kurz by mohl být přínosem i pro ty, kteří 
chtějí pracovat jako au – pair v ČR i v za-
hraničí. 
Pro všechny vzdělávací programy byly zpra-
covány výukové materiály – učební texty, 

celostátního kola. Mezi úspěchy se jistě řadí 
i 8. místo z krajského kola dějepisné olym-
piády, o něž se postaral Tomáš Hortlík (3.B).
Škola ovšem neopomíjí ani předměty pří-
rodovědné, neboť i v této oblasti si zvídaví 
mladí badatelé přijdou na své. Na přelomu 
února a března to potvrdil Tomáš Kodytek 
(8.B), který z 2. místa v krajském kole fyzi-
kální olympiády postoupil do kola ústřední-
ho, kde se umístil na velmi pěkné 19. příč-
ce. Tomáš Kodytek (8.B) pak opět bodoval, 
když v matematické soutěži NÁBOJ 2013 
s týmem ve složení Marek Skalický (8.B), 
Kryštof Adámek (8.B), František Filip (4.A) 
a Matyáš Pinkas (6.B) vybojovali na půdě 
Matematicko-fyzikální fakulty UK báječné 
19. místo. Matyáš Pinkas své vědomosti 

a dovednosti zúročil i v matematické olym-
piádě, kde v krajském kole obsadil skvělé 
4. místo. V oboru chemie hájila barvy gym-
názia v konkurenci ostatních mladých věd-
ců z Pardubického kraje Hana Petržílková 
(5.B), jež se stala 3. nejúspěšnější řešitelkou 
zadaných úkolů. Do krajského kola se v ka-
tegorii C dostala i Kateřina Novotná (7.B), 
jež si vybojovala 13. místo. Hana Petržílko-
vá (5.B) navíc sklízela vavříny na krajském 
kole biologické olympiády. Jan Petržílek 
(8.B) taktéž zvítězil v krajském kole bi-
ologické olympiády a v kole ústředním se 
umístil na velice pěkném 6. místě. Ani jejich 
přátelé se nenechali zahanbit, Evelína Miná-
řová (5.B) obsadila na kraji 11. místo, Jan 
Tesař (3.A) místo 12.-13. Krajského kola 

zeměpisné olympiády se zúčastnil Michal 
Srb (4.B) a Adam Prchal (1.B). Že oba ze-
měpis baví, to dokládá jejich výsledek: oba 
ve své kategorii získali pomyslnou stříbrnou 
medaili. Michal Srb reprezentoval školu 
i v olympiádě matematické, kde v krajském 
kole skončil na pěkném 7.-9. místě.
Že se mohou studenti ve škole i dobře ba-
vit, to prokázala účast v regionálním pře-
boru v SUDOKU. Také v něm gymnazisté 
zabodovali, protože Lucie Černá (2.B) se 
zapeklitou mřížkou plnou číslic prodrala 
na stupínek nejvyšší. Spolu s ní se soutěže 
zúčastnili i další úspěšní řešitelé: Tomáš 
Kodytek (8.B) – 5.místo, Kamila Čáslavko-
vá (8.B) – 6. místo a Vít Richter (3.A) – 8. 
místo.

MODERNÍ VÝUKA MATURITNÍCH PŘEDMĚTŮ NA SŠA
Zavádění moderních vyučovacích me-
tod do výuky maturitních předmětů na 
Střední škole automobilní Ústí nad Orlicí 
– projekt je spolufinancován Evropským 
sociálním fondem a státním rozpočtem 
České republiky

V červnu 2012 jsem vás na těchto strán-
kách informoval o novém projektu, který 
jsme v březnu 2012 zahájili na naší škole. 
Hlavním cílem projektu je zavedení nových 
metod výuky, jejichž součástí je i tvorba 
výukových programů, především v mate-
matice, ale i v předmětech odborných. Už 
uplynul víc jak rok od zahájení projektu, 
proto je vhodná chvíle k rekapitulaci.

V průběhu prvního roku se v rámci projektu 
uskutečnilo velké množství aktivit:

- Učitelé naší školy byli proškoleni v ob-
lasti ovládání výukových programů Ma-
thematika, Cabri, včetně Cabri 3D pro 
výuku matematiky, geometrie i ostatních 
předmětů. Naši učitelé se také vzdělali 
v kurzech zaměřených na ovládání pro-
gramu Solid Edge verze ST3 pro výuku 
v hodinách technických předmětů - mo-
torová vozidla, mechanika a konstrukční 
prvky, technická dokumentace, technolo-
gie, elektrotechnika a informační a komu-
nikační technologie. Cílem bylo seznámit 
učitele s možnostmi a ovládáním progra-
mů tak, aby dále mohli samostatně vytvá-
řet vlastní aplikace ve výuce.

- Zakoupili jsme multilicence všech těchto 
programů jak pro výuku, tak i pro použití 
všemi žáky školy.

- Pro potřeby projektu jsme nakoupili i nut-
nou technologii, především výpočetní 
techniku. 

- Byla také vybudována matematická učeb-

na s novou pylonovou tabulí, s interaktiv-
ní tabulí, s projekcí a 30 notebooky pro 
samostatnou práci žáků. Učebna začala 
být používána ve výuce.

- Na úseku odborného výcviku byla moder-
nizovaná učebna s přístupem na internet 
a nakoupeny aplikace potřebné k zvlád-
nutí problematiky organizace a vlastních 
oprav motorových vozidel (od motocyklů 
až po autobusy). 

- Učitelé rozpracovali poznatky z ovládání 
programů do vyučovacích hodin a při-
pravili metodické materiály jak pro svou 
výuku, tak i pro inspiraci ostatních zájem-
ců. Tyto metodiky začali v novém škol-
ním roce ověřovat. V září byla započata 
ověřovací výuka v předmětu IKT, v říjnu 
pak další učitelé začali s ověřováním me-
todických materiálů v předmětech mate-
matika, motorová vozidla, technologie, 
elektrotechnika a odborný výcvik. Výuka 
probíhá v osmihodinových ucelených cel-
cích v různých třídách maturitních oborů. 
Zapojeno je 10 pedagogických pracovní-
ků z řad učitelů teorie i odborné praxe. 

Projekt běží dále podle plánu. I když je 
poměrně náročné zvládnout normální výu-
ku a skloubit ji s výukou projektovou, lze 
konstatovat, že učitelé naší školy vše ve-
lice dobře zvládají. V letošním roce proto 
počítáme s ověřením všech dosud zpraco-
vaných metodik. Od června pak učitelé za-
pracují poznatky z výuky do metodických 
materiálů, případně provedou nutné úpravy. 
A v červenci a v srpnu připraví další sadu 
materiálů, které budou ověřovat ve výuce 
ve školním roce 2013-2014, kdy také bude 
projekt uzavřen.

Aleš Odehnal
Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí, 

Dukelská 313
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pracovní listy a metodika. Programy a vytvořené vzdělávací materiály byly ověřeny v pilotních kurzech. V následujících letech bude škola 
nabízet tyto akreditované vzdělávací programy široké veřejnosti. 
Pro zájemce je při příležitosti závěrečné konference projektu pořádán 12. 6. 2013 „DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“ s prezentací vzdě-
lávacích programů na SZŠ Ústí nad Orlicí od 12:00 do 16:00 hod. 
Všichni jste srdečně zváni.  Mgr. Zdenka Ročková , manažerka projektu

Uživatelé našeho zařízení si v měsíci květ-
nu mohli užít a vybrat dle svého uvážení 
z mnoha akcí, které pro ně připravili pracov-
níci přímé péče.
Jako tradičně to bylo pozvání p. starosty 
Letohradu na pouť, kdy dopoledne mohli 
uživatelé využít bezplatně atrakce na pouti.
Další akcí byl 18. ročník koncertu ,,Chce-
me žít s Vámi“, který každým rokem pořádá 
TV Nova v Praze. Naše zařízení navštívili 
při terapiích žáci 5. třídy ZŠ Libchavy s pí 

učitelkou Ivou Kittlitz v rámci projektu Vý-
chova ke zdraví.
Uživatelé, kteří měli zájem jet do EKO 
CENTRA PALETA v Oucmanicích měli 
příležitost využít připraveného programu 
pro ně.
Také se konal další ročník plavání, a to pod 
názvem ,,Plavání pro dobrou věc“. Přihlá-
silo se 50 sportovců ze 6 zařízení / Bystré, 
Žampach, Stacionář,Rokytnice v Orl. ho-
rách, Berenika V. Mýto a ZŠ speciální ÚO/. 

Touto cestou bych chtěla moc poděkovat 
Plaveckému bazénu a Plavecké škole v ÚO 
za nabídku na tuto akci. Velký dík patří za-
městnankyním stacionáře při zorganizování 
této náročné akce.
Sportovci byli rozděleni do II. kategorií - 
plavci a přizpůsobené plavání. Závodilo se 
na 2 vítězná kola a po závodech mohli spor-
tovci využít Relaxační centrum.Věřím, že se 
všem tato akce líbila. 

H. Zastoupilová, vedoucí přímé péče

SENIOR KLUB PŘI CSP MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Sobota 8. června – „SENIOŘI AKTIVNÍ 
aneb Ještě to zvládneme“ v rámci akce 
Město v pohybu za účasti polských seniorů. 
V 10:00 hod. návštěva Domova důchodců 
– prohlídka, kulturní vystoupení, oběd, od-
poledne tradiční turnaj v bowlingu v Rada-
vě. Od 16:00 hod. program na náměstí. Po-
slední přihlášky členů SK dne 4.6. do počtu 
18 osob, manipulační poplatek 20 Kč při 
přihlášení. Sraz účastníků v 9:55 hod. před 
budovou DD

Středa 12. června – DOSUD NEZNÁMÉ 
OSOBNOSTI NÁRODNÍHO OBROZE-
NÍ V NAŠEM REGIONU – přednáška 
v rámci Akademie volného času, pořádá 
městská knihovna, přednáší Mgr. Věra Se-
kotová. Začátek v 18:00 hod., vstup volný

Čtvrtek 20. června – CELODENNÍ VÝ-
LET – Jeseníky, Lázně Jeseník, Horní Li-
pová – vycházka na „Lesní bar“. Přihlášky 
vždy v úterý ve Sladkovně (poprvé 4.6., dále 
11. a 18.6.), platba zájezdu při přihlášení, 
člen SK 100 Kč, nečlen 150 Kč. Akci zajiš-
ťuje pí Tomanová.
Odjezdy autobusu: Hylváty ČSAO 7:00 
hod., Dukla 7:05 hod., Babyka 7:10 hod., 
autobusové nádraží 7:15 hod., Tvardkova 
7:20 hod., Penzion 7:30 hod.

Čtvrtek 27. června – ODPOLEDNÍ VÝ-
LET NA ZÁMEK DOUDLEBY A ROZ-
HLEDNU VRBICE. Přihlášky vždy v úterý 
od 10:00-12:00 hod. ve Sladkovně (poprvé 
4.6., dále 11. a 18.6.). Platba zájezdu při při-
hlášení, člen SK 80 Kč, nečlen 110 Kč (do-
prava a vstupné). V Penzionu Vrbice mož-
nost občerstvení. Akci zajišťuje pí Bílková.
Odjezdy autobusu: Hylváty ČSAO 13:00 
hod., Dukla 13:05 hod., Babyka 13:10 hod., 
autobusové nádraží 13:15 hod., Tvardkova 
13:20 hod., Penzion 13:30 hod.

PŘIPRAVUJEME: na pátek 12.7. společ-
ný zájezd s pobočkou SPCCH na Výstaviště 
Lysá nad Labem – Květy 2013, doprovod-
ný program: návštěva zámku Loučeň. Cena 
zájezdu 300 Kč (doprava a vstupné), platba 
zájezdu při přihlášení. Přihlášky se přijímají 
ve Sladkovně vždy v úterý 10:00-12:00 hod. 
(poprvé 18.6., dále 25.6. a 2.7.)

KONTAKT NA SK: pí Šamšulová 722 475 
129, pí Kopsová 722 475 131, pí Bílková 
722 475 132, pí Tomanová 731 601 548, p. 
Hošek 605 355 863

Těšíme se na Vaši účast!
Za výbor Senior klubu 

JUDr. Zdeněk Ešpandr

POZVÁNKA DIA KLUBU
Srdečně zveme všechny zájemce na se-
tkání DIA klubu, které se uskuteční ve 
středu 19. června od 16:00 hod. v budo-
vě CK Kalousek

PŘEDNÁŠKA O ZDRAVÍ
Zveme Vás na přednášku MUDr. Vladimíra Vogeltanze o tom, že nemoci vznikají jako 
vnější (tělesný) projev nesouladu uvnitř člověka - celostní pohled na člověka (tělo, duše, 
duch). Přednáška se koná dne 8.6. od 9:00 do 13:00 hod. v hotelu UNO.
Nemoc přichází jako varovný signál, který nám oznamuje, že chybujeme a v našem životě 
není něco v pořádku. 
Přednáška je určena těm, kteří už nechtějí být jen pasivním (většinou doživotním) konzu-
mentem lékařské péče a polykačem prášků, ale kteří mají odvahu vykročit na náročnou 
cestu objevování sebe sama a svých chybných postojů a konání, na které nemoc upozorňu-
je a tak se vyléčit. Účastnický poplatek 400 Kč. 
Přihlásit se můžete na tel: 777 619 747.

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍž 
SENIOR DOPRAVA ČČK: 
službu lze objednat na 
tel.: 774 412 117. Per-
manentky jsou k dostá-
ní na ČČK, Kopeckého 
840, nebo na IC města 
v budově radnice
CENTRUM PRO ŽI-
VOT: vzdělávací, relaxační a volnočasové 
centrum nejen pro seniory. Akce jsou určeny 
široké veřejnosti a konají se v budově ČČK, 
Kopeckého 840
11. června – CYKLOVÝLET PO OKOLÍ 
Ústí n.O.: sraz účastníků v 9:00 hodin před 
budovou OS ČČK, cíl: Česká Třebová – Ja-
vorka, vedoucí výletu pan Ivo Preclík
13. června – DRÁTKOVÁNÍ – šikovné ru-
čičky, výtvarná dílna od 14:00 hodin ve Spo-
lečenském centru ČČK, vstupné 30 Kč
14. června – ŠMOULÍ ODPOLEDNE – 
zábavné odpoledne pro děti, od 14:00 ho-
din na zahradě ČČK ÚO, soutěže, zábava, 
opékání. V případě nepříznivého počasí se 
akce uskuteční v budově ČČK
19. června – TAJNÝ VÝLET: sraz účast-
níků v 8:00 hodin před budovou ČČK, s se-
bou: drobné na autobus, dobrou obuv (malá 
procházka), občerstvení na tajném výletu 
zajištěno
27. června – VÝROBKY Z PAPÍRU – ši-
kovné ručičky, výtvarná dílna od 15:00 ho-
din ve Společenském centru ČČK, vstupné 
dobrovolné 
PRAVIDELNÉ AKCE – Společenské cent-
rum ČČK, Kopeckého 840, ÚO
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KAVÁRNIČKA – Centrum setkávání: 
každý pátek od 8:00 do 15:30 hodin
MASÁŽE klasické, havajské, reflexní te-
rapie a Shiatsu: bližší info a objednání na 
tel.: 775 112 998
SNOEZELEN – relaxační, multismyslová 
místnost, bližší info a objednání na tel.: 775 
112 998, vstupné 30 Kč za 1 hod./osoba
Bližší informace o akcích Senior centra na 
www.cckuo.cz Změna PROGRAMU SE-
NIOR CENTRA VYHRAZENA.
KAVÁRNIČKA V DOMOVĚ DŮCHOD-
CŮ – otevřeno každý den kromě pondělí od 
13:00 do 16:00 hodin
LETNÍ POBYTY PRO DĚTI A MLÁ-
DEŽ – LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR
10 dní od 4.8. do 14.8. 2013 – určen pro děti 
od 6 do 16 let 
7 dní od 4.8. do 11.8. 2013 – určen pro děti 
od 6 do 16 let
7 dní se zaměřením na výuku první pomo-
ci od 4.8. do 11.8. 2013 – určen pro děti od 
6 do 16 let
10 dní od 4.8. do 14.8. 2013 – určen pro děti 
od 6 do 16 let pro děti s onemocněním Enu-
resis Nocturna (noční pomočování)
Všechny uvedené letní pobyty pro děti 
a mládež se konají v rekreačním zařízení 
Jívka v obci Jívka nedaleko Adršpašsko-
-teplických skal.
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Od 8.7. do 12.7. 2013 a od 26.8. do 30.8. 
2013 – tábor ke určen pro děti od 7 do 12 let
Bližší info o pobytech a přihlášky 
na www.cckuo.cz, nebo na tel.: 775 112 998

SVAZ POSTIžENÝCH CIVILIZAČNÍMI 
CHOROBAMI, POBOČKA ÚSTÍ N.O.

Pozvánka na zájezd ve středu 12. června – HOSTÝN – poutní místo (bazilika, Jurkovi-
čova křížová cesta, vodní kaple), OLOMOUC – historické centrum. Odjezd ze zastávky 
Tvardkova v 6:00 hod., cena 300 Kč. Zájemci se hlaste osobně v Klubu důchodců (tzv. 
Sladkovna), každé úterý mezi 11:00 – 12:00 hod., nebo telefonicky. Kontakt: 737 378 815
PŘIPRAVUJEME: na pátek 12.7. zájezd na výstavu květin do Lysé n. Labem a na zámek 
Loučeň. Jedná se o společnou akci se Senior klubem při CSP města Ústí n.O., cena 300 
Kč, přihlášky od 18.6.

STOMATOLOGICKÁ 
POHOTOVOST

  1. – 2.6. – MUDr. Karel Šefrna, 
Habrmanova 306, ČT, tel.: 465 534 834
  8. – 9.6. – MUDr. Zdeněk Škorpil, 
Štefánikova 396, V. Mýto, tel.: 465 423 824
15. – 16.6. – MUDr. Dagmar Špajová, 
Masarykova 1071, ČT, tel.: 465 534 149
22. – 23.6. – MUDr. Marcela Špátová, 
Smetanova 1390, ÚO, tel.: 465 524 128
29. – 30.6. – MUDr. Jiří Štancl,
 F.V.Krejčího 405, ČT, tel.: 465 530 247

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ 
POSTIžENÉ PARDUBICKÉHO 

KRAJE, DETAŠOVANÉ 
PRACOVIŠTĚ ÚSTÍ N.O.

Poskytuje služby......
- OSOBNÍ ASISTENCI
- SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

...také nabízíme BATERIE DO SLU-
CHADEL. Je možno zakoupit baterie 
do sluchadel (typy 10, 13, 312, 675) za 
velice výhodnou cenu 100 Kč za plato (6 ks).
Kde nás najdete: Čs. armády 1181, Ústí 
nad Orlicí (výšková budova Rieter, napro-
ti hotelu UNO).
Kontakty: tel.: 465 525 324, 775 693 985 
(Eva Jiřincová), 
e-mail: eva.jirincova@czp-pk.cz, 
web: www.czp-pk.cz

MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ UMOžNILO VZNIK 
CENTRA PÉČE O OSOBY S DEMENCÍ 
Za účasti zástupců 
města Ústí n.O., sta-
rosty Petra Hájka, 
prvního místosta-
rosty JUDr. Zdeňka 
Ešpandra, vedoucí 
odboru sociálních 

služeb Mgr. Ivany Nečekalové, dodavatelů 
a odborné veřejnosti byly dne 23.4. slav-
nostně předány k užívání rekonstruované 
prostory v přízemí jedné z budov Domova 
důchodců Ústí n.O., kde působí Centrum 
péče pro osoby s demencí. Jde o jedinou 
registrovanou dlouhodobou sociální pobyto-
vou službu pro osoby s Alzheimerovou cho-
robou na území našeho okresu. V současné 

době má služba kapacitu 24 lůžek vzniklých 
transformací části lůžkové kapacity domova 
důchodců.
V Centru pro osoby s demencí je dvakrát 
měsíčně otevřena Poradna pro rodiny osob 
trpících Alzheimerovou chorobou, termíny 
jsou zveřejňovány na webu domova dů-
chodců – www.dduo.cz. Poradenské aktivity 
zajišťují R. Hegrová, vedoucí zdravotního 
úseku DD, Bc. E. Plívová, vedoucí sociální-
ho úseku DD a odborní zaměstnanci Centra 
pro osoby s demencí.
Kontakty na poradnu: Renata Hegrová, 
zdravotni@dduo.cz, tel.: 734 793 449, 
Bc. Eva Plívová, socialni@dduo.cz, 
tel.: 734 793 446

PSYCHORELAXAČNÍ POBYT O.S. PAS
Od pátku 3. do neděle 5. května uspořáda-
lo Občanské sdružení Poruchy autistické-
ho spektra na chatě Sněženka ve Sněžném 
v Orlických horách psychorelaxační pobyt, 
kterého se zúčastnily 4 rodiny s dětmi s au-
tismem, mentálním a kombinovaným posti-
žením převážně z východních Čech. Rodiče 
využili poradenství speciálního pedagoga Z. 
Polákové, psychologa P. Mikoláše, účastnili 
se přednášek a individuálních či skupino-
vých sezení. Dětem připravovali po celou 
dobu pobytu program asistenti dobrovolníci, 
studenti pedagogických, sociálních oborů 
a psychologie. Děti plnily úkoly na stezce 
odvahy, užily si sportovní dopoledne. So-
botní odpoledne patřilo společnému výletu 
na bunkr Skutina. Večer jsme strávili po-
sezením u ohně a opékáním buřtů. Nedělní 
dopoledne patřilo strukturovaným úkolům 

a individuálnímu poradenství. Po celou 
dobu pobytu byla s námi také canisterape-
utická komondorka ABBA, která pracovala 
spolu s dětmi. 
Rodiče také dostali poukazy ze Salonu 
u Štěpánky v ÚO, kde mohou za výhodné 
ceny využít masáže, výživového a kosme-
tického poradenství a měření bodystatem. 
Pokud chcete podpořit naše o.s. PAS i vy, 
využijte služby Štěpánky Procházkové, 
která nám na naše aktivity věnuje 5 až 15 
procent z ceny péče. 22. června odpoledne 
chystáme výlet do Litomyšle, kde nás bude 
provázet rytíř Toulovec.
6.7.-13.7. a 20.7.- 27.7. připravujeme tábory 
pro děti s postižením s asistenty.

Více informací o našich akcích 
zuzka.zuzu@seznam.cz
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FEDERACE RODIČŮ A PŘÁTEL SLUCHOVĚ POSTIžENÝCH, O.S. NABÍZÍ SVÉ SLUžBY
Federace rodičů a přátel sluchově postiže-
ných, o.s. (dále jen Federace) poskytuje tři 
registrované služby: ranou péči, aktivačně 
socializační služby a odborné sociální po-
radenství. Využít lze i služeb Informační-
ho centra se specializovanou knihovnou. 
Služby rané péče rodinám s dětmi se slu-
chovým postižením poskytují v Pardubic-
kém kraji Střediska rané péče Tamtam Pra-
ha a Tamtam Olomouc. Poradci pravidelně 
dojíždějí do rodin k odborným konzultacím, 
které pomáhají rodinám s vytvářením stra-
tegií, umožňujících vzájemnou komunikaci 

všech členů rodiny, podporují psychomo-
torický vývoj dítěte, pomáhají s výběrem 
vhodného předškolního zařízení. Standard-
ní služby jsou poskytovány zdarma. Rodiny 
mohou využít služby Aktivačního centra, 
kde se pravidelně setkávají rodiče sluchově 
postižených dětí za účelem výměny zkuše-
ností, a pro děti je připraven zábavný pro-
gram. 
V Pardubickém kraji působí také sluchově 
postižený zástupce Federace, jehož před-
mětem činnosti je informační servis pro 
široké skupiny osob se sluchovým posti-

žením v daném kraji a zvýšení informova-
nosti ostatních (slyšících) osob o lidech se 
sluchovým postižením a jejich potřebách 
a problémech. 
Více informací: Federace rodičů a přá-
tel sluchově postižených, o.s., Hábova 
1571, 155 00 Praha 5 – Stodůlky, tel.: 235 
517 313, www.frpsp.cz
Výkonná ředitelka: Mgr. Jana Fenclová: 
fenclova@frpsp.cz

Zástupce pro Pardubický kraj: Bc. Romana 
Procházková: prochazkova@frpsp.cz

POZVÁNKA PRO SENIORY
Oblastní charita Ústí nad Orlicí Dům pokojného stáří sv. Kryštof Kerhartice, Sokolská 68 zve seniory na vzdělávací a ruko-
dělné dopoledne:
V úterý 11. června od 9:00 hod. budeme vyrábět květiny z pedigu.
V úterý 25. června od 9:00 hod. vás zveme na přednášku Stromy v přírodě a v mytologii. Přednáší p. Pavel Mertelík.
Podáváme kávu, čaj. Těšíme se na vás.
Kontakty: dps.ustino@seznam.cz, tel.: 731 402 341
Službu denního stacionáře podporuje Pardubický kraj a město Ústí nad Orlicí.

POZVÁNKA NA DĚTSKÝ DEN
Sokol Ústí nad Orlicí Vás zve na DĚT-
SKÝ DEN, který se uskuteční v neděli 2. 
června od 14:00 hodin v sokolovně (Gym-
názium). V případě nepříznivého počasí 
v tělocvičně.

RODINNÉ CENTRUM SRDÍČKO
PROVOZNÍ DOBA: bě-
hem této doby začátky 
programů cca 9:30-10:00 
hod., pobytné 30 Kč/1 dítě, 
40 Kč/více dětí. TÉMA-
TEM MĚSÍCE JE ZOO.

PO: 8:30 – 12:00 hod.- 
HERNA, VÝTVARNÁ 

DÍLNA PRO DOSPĚLÉ, případně v jed-
nodušší variantě pro děti
ST: 8:30 – 12:00 hod. – HERNA, PRO-
GRÁMEK PRO DĚTI – zpívání, vyrábění, 
pohyb
PÁ: 8:30 – 12:00 hod. – HERNA, ANG-
LIČTINA PRO DĚTI, kontakt: Mgr. J. 
Marková, tel.: 777 656 047

PONDĚLNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY (cena 
výrobků dle spotřeby materiálu):

PO 3.6. od 10:00 hod. – FIMO – pokračová-
ní hrátek s polymerovou hmotou

ODPOLEDNÍ PROGRAMY (multifunkč-
ní sál, 1. patro):

ČT: 18:30 – 20:00 hod. – KLUB EXIT – 
pro mládež, kontakt: Bc. D. Dostrašil, tel.: 
603 913 885
PÁ: 15:00 – 18:00 hod. 
– MARING(O)DKA – klub pro děti 10 – 
15 let, kontakt: L. Nováková, tel.: 734 734 
315

PÁ: 18:00 – 24:00 hod. – KLUB DESKO-
VÝCH HER s kavárnou, kontakt: M. Ka-
lášek, tel.: 739 420 287

JEDNORÁZOVÉ AKCE:
ST 5.6. od 10:00 hod. – PRVNÍ POMOC, 
interaktivní přednáška lektora ČČK M. Ka-
láška, sál RC
PÁ 14.6. od 10:00 hod. – ZÁVĚREČNÁ 
PÁRTY S ANGLIČTINOU, poslední ang-
ličtina pro děti v tomto školním roce, herna 
RC
NE 16.6. – od 16:00 hod. – TÁTAFEST, 
zveme všechny táty a jejich ratolesti ke spo-
lečné oslavě Svátku otců. Připraveny jsou 
sportovní disciplíny a samozřejmě i občer-
stvení, zahrada RC
POZOR!! Herna v provozu až do 28.6., ale 
od 10.6. už pouze jako volná herna (bez pro-
gramu) – s výjimkou závěrečné párty s ang-
ličtinou 14.6.!!
V případě pěkného počasí je tu i možnost 
využít společně naší zahrady s dětským hřiš-
těm. Těšíme se na Vás!
Odpolední aktivity – MARING(O)DKA 
a Klub deskových her pokračují bez ome-
zení.
KONTAKT: Mgr. Marcela Dostrašilová, tel.: 
604 313 249, 603 976 036, 
e-mail: rcsrdicko@jbuo.cz, 
www.rcsrdicko.estranky.cz
Práci Rodinného centra Srdíčko podporuje 
MPSV, Pardubický kraj a město Ústí nad 
Orlicí.

MATEŘSKÉ CENTRUM 
MEDVÍDEK

POZOR – Odpolední 
středy v červnu jsou vě-
novány výletům do oko-
lí. Ty se uskuteční pouze 
za příznivého počasí. 
Herna bude ve středu 
odpoledne otevřená pou-
ze za deště. Děkujeme za pochopení.

KAVÁRNIČKA: pondělí 3.6. od 9:00 
hodin
CVIČENÍ PRO RODIČE S DĚTMI 
od 4 měsíců do cca 2 let pro předem při-
hlášené: pondělí 3., 10. 17. a 24 .6., časy 
cvičení: 4-5 měs. 8:15 hod., 5-8 měs. ne-
lezoucí 8:45 hod., 8-12 měs. lezoucí 9:00 
hod., 13-18 měs. chodící 9:45 hod. Cvi-
čení vede fyzioterapeutka V. Hofmanová, 
tel.: 602 673 382
PRVNÍ LŽIČKA a nápady na dovole-
nou: středa 5.6. od 9:30 hodin, možnost 
nákupu výrobků
ORIENTAČNÍ BĚH-MĚSTO V PO-
HYBU: středa 5.6. v 15:30 hodin na faře 
v Kostelní uličce pokračování na str. 10
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jako bonus!
Při koupi auta nad 100 000 Kč,

ať za hotové, či na splátky 

 Tablet
6000 aut za nejlepší ceny v ČR.
Prověřené vozy po 1.–2. majiteli.
24 měsíců garance
na mechanický stav vozu! 
Rychlé a jednoduché schválení 
úvěru do 10 min.
0% akontace.
Nepotřebujete hotovost!

Nelze kombinovat s jinými akčními nabídkami.

SLEVA 20 000 až 50 000 Kč
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ŠKODA OCTAVIA, 2.0TDi, 103 kW, nové v ČR, servisní 
knížka, automatická klimatizace a více.

139 999 Kč

měsíčně od
1535 Kč

Škoda Octavia v nabídce 780x

rok 2006
ŠKODA FABIA COMBI, 1.2i, 47 kW, nové v ČR, 
1. majitel, servisní knížka, klimatizace a více.

79 999 Kč

měsíčně od
903 Kč

Škoda Fabia v nabídce 860x

rok 2006

Vůz týdne

FORD FOCUS COMBI, 1.6TDCi, 80 kW, servisní knížka, 
klimatizace a více.

99 999 Kč

měsíčně od
1803 Kč

Ford Focus v nabídce 150x

rok 2006

DIESEL DIESEL

měsíčně od
1 535 Kč

rok 2007
SUZUKI GRAND VITARA 4x4, 1.9DDiS, 95 kW, nové 
v ČR, servisní knížka, klimatizace a více.

199 999 Kč

Suzuki Grand v nabídce 10x

VW PASSAT COMBI, 2.0TDi, 103 kW, 1. majitel, 
servisní knížka, automatická klimatizace a více.

169 999 Kč

měsíčně od
1896 Kč

VW Passat v nabídce 160x

rok 2007
FORD S-MAX, 1.8TDCi, 92 kW, 1. majitel, servisní 
knížka, automatická klimatizace a více.

179 999 Kč

měsíčně od
1986 Kč

měsíčně od
2167 Kč

Ford S-Max v nabídce 20x

rok 2007

DIESEL DIESELDIESEL

rok 2007

PARDUBICE, Jiřího Potůčka 290  
PO–NE 9:00–21:00

19 poboček v ČR

od

od

splátky

Nejlepší 
financování 
aut v ČR

Využijte speciální nabídky a získejte 40 000 Kč hotově a na ruku.
Platí při koupi vozu na úvěr.
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                                                      DŮM   DĚTÍ   A   MLÁDEŽE   DUHA 
                                                                           604 209 661, duha@ddm-usti.cz, www.ddm-usti.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NÁBOR DĚTÍ DO                            
VODÁCKÉHO KROUŽKU 

• Chcete se naučit jezdit                           
na kánoi, kajaku, raftu? 

 • Chcete prožít nezapomenutelné 

chvíle  při  putování po českých 

řekách?                      

• Tak přijďte mezi nás!                                 

Jaro+podzim: každý ČT 16-18h  
v CAKLI 
Zima: 1x za 2 týdny ČT 16-17h 
v DDM 

 
 

HLEDÁME NOVÉ 
VEDOUCÍ KROUŽKŮ 
• UMÍŠ NĚCO ZAJÍMAVÉHO 
Z OBLASTI VÝTVARNÉ, TANEČNÍ, 
HUDEBNÍ, SPORTOVNÍ A 
DALŠÍCH?  

• PŘIJĎ MEZI NÁS A POZNÁŠ 
DALŠÍ ZAJÍMAVÉ LIDI 
 
 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘIPRAVUJEME NA PRÁZDNINY 
1.-5-7. VODÁCKÝ TÁBOR - 
- PUTOVÁNÍ PO ŘECE SÁZAVĚ 
Pro děti a rodiče s dětmi, Cena pro 
dítě bez rodičů: 2500 Kč, rodiny si 
hradí samy, zajistíme lodě a další 
příslušenství. Bližší info na tel.: 
774 688 793 
 
12.-16.8. ADRENALINOVÉ 
PRÁZDNINY NA KOLE 
Pro děti od 12 let, Cena: 1000 Kč 
Program: cyklovýlety do okolí - 
Cakle, lanový park, motokáry, sjezd 
na koloběžkách, bobová dráha. 
 
17.-25.8. OZDRAVNÝ POBYT  U 
MOŘE – Itálie (Misano Adriatico) 
Pro děti a rodiče s dětmi, Cena 
dítě: 7300 Kč, dospělý 7800 Kč, 
Bližší info na tel.: 734 267 424. 
 
PROVOZ. DOBA LEZECKÉ STĚNY 
V červnu a o prázdninách bude 
horolezecká stěna uzavřena. 
Těšíme se na Vás zase v září. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AKCE ČERVEN 
MĚSTO V POHYBU 
6.6. od 14.45 - Vystoupení 
kroužků na náměstí 
 
ZAHRADNÍ SLAVNOST   
NA KOCIÁNCE – 9.6.  od 14.30 
V případě nepříznivého počasí se 
akce koná v Kulturním domě. 
PROGRAM: 
- vystoupení kroužků:  
Flétna, pěvecký sbor Písnička, 
taneční soubor Srdíčko, Břišní 
tance, Aerobik, Karate, Dance 
fitness, Dramatický kroužek, Street 
dance NEON ÚO 
Přijďte se podívat na vystoupení 
Kroužku DDM DUHA! 
 
AKCE PRO ŠKOLY 
Út 4.6. Okrskové kolo ve 
vybíjené pro žáky 6. tříd 
10.-11.6. Krajské kolo dopravní 
soutěž mladých cyklistů  
18.6. Okresní finále ve vybíjené 
pro žáky 6.tříd 
 
PŘIPRAVUJEME NABÍDKU  
KROUŽKŮ NA NOVÝ ŠK.ROK 
Můžete se těšit na tradiční, 
oblíbené kroužky sportovní, 
taneční, umělecké a další. 
Připravujeme pro Vás  i nové  
zajímavé kroužky. 
Sledujte naše webové stránky, 
Facebook a Ústecké listy. 
!!!  TĚŠÍME SE NA VÁS  !!! 
 

NÁVŠTĚVA U HASIČŮ: středa 12. 
června v 16:00 hodin, sraz u budovy HZS 
na hlavní silnici na ČT
VÝLET DO BRANDÝSA NAD OR-
LICÍ: středa 19. června, sraz v 15:10 na 
hl. nádraží, odjezd v 15:30 hod., návrat 
z Brandýsa cca v 18:00 hod., výlet se koná 
pouze za pěkného počasí.
HURÁ NA PRÁZDNINY s nafukova-
cím hradem Generali: středa 26. června 
od 15:00 hodin, vstupné dobrovolné, pro 
každého malého šikulku čeká dáreček
PROVOZNÍ DOBA:
PO od 8:00 – 12:00 hod. – NEMLUV-
ŇÁTKA + cvičení + výtvarná dílna
ÚT od 9:00 – 12:00 hod. – PŘEDŠKOL-
KÁČEK – volná herna
ST od 9:00 – 12:00 hod. – PŘEDŠKOL-
KÁČEK – přednášky + zpívánky + herna
ST od 15:00 – 18:00 hod. – PŘEDŠKOL-
KÁČEK – výlety (za deště herna)
ČT od 9:00 – 12:00 hod. – PŘEDŠKOL-
KÁČEK – malovánky + herna
KONTAKT: K. Fišarová, tel.: 605 965 
463, M. Crhonková, tel.: 605 774 569, 
medvidekuo@seznam.cz, www.medvi-
dekuo.cz, FB – Mateřské centrum Med-
vídek
Za finanční podpory města Ústí nad Orlicí 
a Pardubického kraje

DEN HER A DOVEDNOSTÍ 
VE WOLKEROVĚ ÚDOLÍ

V sobotu 27. dubna se uskutečnil ve Wolke-
rově údolí Den her a dovedností. I přes ne-
příznivou předpověď se nám počasí vydařilo 
a odpoledne si přišlo zasoutěžit přes 60 dětí 
s rodiči. Na stanovištích si účastníci vyzkou-
šeli různé dovednosti od vázání uzlů po chů-
zi na špalcích. Vrcholem všeho se pak stala 
malá lanovka, kterou si odvážné děti mohly 
vyzkoušet. Děkujeme všem soutěžícím a ro-
dičům za účast a především městu Ústí nad 
Orlicí za finanční podporu. Ústečtí skauti

POZVÁNKA NA DĚTSKÝ DEN
V sobotu 1. 6. 2013 od 13:00 hod. v are-
álu penzionu Koliba Hrádek pořádá o. s. 
Havlíček ve spolupráci s OU v Řetové 
a penzionem Koliba Hrádek Dětský den. 
Na děti čeká od 13:00 do 15:00 hod. po-
hádková cesta se spoustou různorodých 
úkolů. Doprovodný program: skákací 
hrad, jízda na koních a westernové úkoly, 
ukázka mysliveckých psů, střelba ze vzdu-
chovky apod. Na pódiu vystoupí literárně 
dramatický obor ZUŠ s pohádkou (15:30) 
Kuchař Sam a mořské panny a povídkou 
(16:30) Justýna a upíři, zahraje skupina 
Street of dream (17:30). Od 19:00 hodin 
Rockotéka rádia HEY.
Svoz na akci zajistí autobus ve 13:00 – au-
tobusové nádraží, 13:15 Kerhartice u so-
kolovny. Zpět 17:00 a 21:00hod. Z Řetové 
(náměstí) 14:00 a zpět v 18:00 hod.
Občerstvení zajištěno. Vstupné dobrovol-
né na celou akci. Těší se na Vás pořadatelé

O. S. HAVLÍČEK POŘÁDAL 1.ROČNÍK PEXESIÁDY
V sobotu 20. 4. 2013 jsme se rozhodli prově-
řit paměť, postřeh a důvtip u klasické dětské 
hry pexeso. Soutěžit s námi o zajímavé ceny 
přišlo 34 účastníků, které jsme rozdělili do 
tří kategorií. V kategorii předškoláček zá-
polilo 10 dětí. Vítězkou kategorie se stala 
Veronika Kolářová, která z devíti soubojů 
pouze jednou prohrála, druhé místo obsadil 
Tobias Bartoš a o třetí místo se svedl roz-
střel, který vyhrál Libor Král. V kategorii 
školák soutěžilo 15 dětí. Vítězem se stal 
Pavel Krása, druhé místo patřilo Adéle Ma-

čátové a bronzovou medaili získal Kryštof 
Matoušek. Do kategorie dospělých se při-
hlásilo devět odvážlivců, kteří sledovali ví-
tězné tažení Ondřeje Pávka. Ten soupeřům 
nedal žádnou šanci a všechny zápasy vyhrál. 
Druhou příčku obsadil Dominik Martinec 
a třetí místo patřilo Adéle Hanusové.
Všem účastníkům ještě jednou děkujeme za 
odvahu a odhodlání a těšíme se u dalšího 
ročníku.

Za pořadatele Ondřej Kolář - jednatel

KLUBCENTRUM 
ÚSTÍ NAD ORLICÍ 

NABÍDKA POŘADŮ – ČERVEN 2013

Čtvrtek 13. června
19:30 hodin – Roškotovo divadlo
M. Vačkář, O. Havelka: ZLOČIN V PO-
SÁZAVSKÉM PACIFIKU. Koprodukční 
inscenace Městského divadla Mladá Bole-
slav a Divadla Kalich Praha.
Hudební retrokomedie o světě trampingu, 
módním fenoménu třicátých let živě pro-
vázena originálními písněmi toužení dálek 
z první republiky. Zatímco zlatá mládež se 

potácí ve stinných údolích továrnického ži-
vota, smetánku slíznou milovníci posázav-
ských roklí. Divadelní předplatné, vstupné 
330 Kč

Město Ústí nad Orlicí si Vás dovoluje srdeč-
ně pozvat na městskou slavnost na Mírovém 
náměstí
3. – 8. června – ÚSTÍ NAD ORLICÍ 2013 
– Město v pohybu – týden dobré pohody
Podrobný program je součástí tohoto vy-
dání Ústeckých listů.

13. – 15. června
Malá scéna, Kulturní dům
Celostátní soutěž neprofesionální filmové 
tvorby – 60. ročník ČESKÝ VIDEOSA-
LON 2013, ZLATÉ SLUNCE 2013
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PŘEDPRODEJ: Informační centrum v bu-
dově radnice, tel.: 465 514 271.
Termíny zahájení předprodeje vstupenek 
jsou k nahlédnutí na Informačním centru, 
Klubcentru a webových stránkách KC.
INFORMACE: Klubcentrum v Ústí n.O., 
tel.: 465 521 047, 465 525 245 i fax, 
www.klubcentrum.cz, info@klubcentrum.cz

Z MĚSTSKÉHO MUZEA 
Městské muzeum Vás 
v červnu zve ještě na 
poslední chvíli na 
výjimečnou výstavu 

Náprstkova muzea asijských a afrických 
kultur o Japonsku, na které Vás osloví 
Gejša a samuraj. Nepromeškejte příleži-
tost jejího zhlédnutí, protože potrvá pouze 
do 18.června a na sklonku měsíce ji už vy-
střídá nová výstava. 
Její náplní budou fotografie skupiny 
„5+1“, v níž se Vám představí pět českých 
a jeden polský autor. Ten Vám však z na-
šich akcí není neznámý. Mimo této polské 
celebrity Boguslawa Michnika zde pozná-
te práci dalších ze skupiny: Víti Krejčí-
ho, Petra Moška, Rudy Němečka, Pavla 
Rejtara, Vladimíra Skalického. 
Akcí, která zaujme především milovníky 
výtvarného umění a ústecké patrioty je vý-
stava s výmluvným názvem Čada. Nosi-
tele tohoto jména Jaroslava znají obyvate-
lé města jako textilního návrháře a malíře, 
který se propracoval mezi nejlepší kraji-
náře Východočeského kraje. Prezentací 
jeho prací ze sbírek ústeckého muzea tak 
připomeneme letošní srpnové 110. výročí 
jeho narození. 
Předběžně můžeme prozradit, že v prvním 
červencovém týdnu se pak můžete těšit 
ještě na otevření výstavy o jablonecké bi-
žuterii nazvané Nekonečný příběh.
Za všechny muzejníky se na shledání 
s Vámi těší na vernisáži výstav v pátek 
dne 28. června v 17:00 hod. 

Jarmila Süsserová, 
ředitelka Městského muzea v Ústí n. Orl.

POZVÁNKY SOUBORU C-DANCE

VEČERNÍ POSEZENÍ V MALÉ SCÉNĚ
Srdečně Vás zveme na večerní posezení sou-
boru C-Dance a přátel, které se bude konat 
ve večerních hodinách v sobotu 15. června 
v Malé scéně u příležitosti 30. výročí soubo-
ru. Během večera se budou promítat vystou-
pení souboru C-Dance a další projekty.
PŘEDSTAVENÍ BĚH NA DLOUHOU 
TRAŤ
Soubor C-Dance již tradičně zve své příz-
nivce na celovečerní představení BĚH NA 
DLOUHOU TRAŤ, které se bude konat před 
Základní uměleckou školou J. Kociana, ve 
čtvrtek 6. června ve večerních hodinách. 
Milovníci tance a umění se mohou těšit na 
projekty stávajících choreografek, ale i za-
kladatelky souboru Evy Veverkové.
Všichni jste srdečně zváni!

Za soubor C-Dance Bc. V. Skalická

PROGRAM MALÉ SCÉNY NA ČERVEN 
3.6. – 30.6. – VÝSTAVA K 60. 
VÝROČÍ INTERNÁTNÍ ZŠ 
SPECIÁLNÍ. Vernisáž výstavy 
3.6. v 16:00 hodin.
1.6. – JAN ČERNÝ a SWING 
BARREL BAND. Recitál žáka 1. ročníku 
ZUŠ J. Kociana (klavír) v rytmu rock ´n 
´rollu a blues. V 18:00 hodin, vstupné do-
brovolné
1.6. – MARIKA SINGERS – ANDĚLÉ 
ROKU. Pražská vokální skupina, kterou 
musíte nejen slyšet, ale i vidět. V 19:30 ho-
din, vstupné 100 Kč
11.6. – O BUDULÍNKOVI, O LIŠCE 
A VLKOVI. Dvě krátké pohádky pro malé 
diváky připravili studenti 1. ročníku střední 
zdravotnické školy. V 15:00 hodin v kavárně 
Malé scény

13. – 15.6. – ČESKÝ VIDEO-
SALON 2013. Celostátní soutěž 
neprofesionální filmové tvorby
28.6. – M.B. BRAUN A JEHO 
NÁSLEDOVNÍCI ve východ-

ních Čechách a na Moravě. Povídání Jit-
ky Kuběnkové o tvorbě slavného sochaře 
a jeho následovníků v našem východočes-
kém regionu s přesahem na Moravu. Někteří 
z umělců byli vyučeni přímo v Braunově díl-
ně a jiní se „pouze“ inspirovali stylem toho-
to velkého génia. Shodně se však pro ně vžil 
termín Braunovci a jejich díla se vyznačují 
určitými podobnými rysy. V 18:00 hodin, 
vstupné 45 Kč
19.6. – 23.6. – MLADÁ SCÉNA 2013. Ce-
lostátní přehlídka mladého a studentského 
divadla

Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Středa 12.6. v 16:00 hodin 
– Akademie volného času 
– DOSUD NEZNÁMÉ 
OSOBNOSTI NÁRODNÍ-
HO OBROZENÍ V NA-
ŠEM REGIONU, přenáška 

Mgr. Věry Sekotové
Úterý 18.6. v 16:00 hodin – DOBRO-
DRUŽSTVÍ MEDVÍDKA PÚ. Medvídek 
PÚ a jeho kamarádi zvou všechny děti do 
knihovny na zábavné odpoledne, čekají Vás 
vyprávění a hry se zvířecími kamarády
Středa 19.6. v 18:00 hodin – VĚROZVĚS-
TOVÉ CYRIL A METODĚJ, přednáška 
Mgr. Zdeňka Hübnera k 1150. výročí jejich 
příchodu do českých zemí
PRÁZDNINOVÉ PŘEDČÍTÁNÍ
V KNIHOVNĚ – každou středu o prázdni-
nách zveme všechny malé čtenáře od 10:00 
hodin do knihovny na čtení pohádek a příbě-
hů s programem.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V DOBĚ 
ŠKOLNÍCH PRÁZDNIN
Městská knihovna oznamuje svým čtená-
řům, že v době školních prázdnin bude pro-
vozní doba upravena takto:
Oddělení pro dospělé
Úterý: 9:00 – 18:00 hodin
Středa: 9:00 – 14:00 hodin
Čtvrtek: 9:00 – 14:00 hodin
Pátek: 9:00 – 18:00 hodin
Sobota: zavřeno
Dětské oddělení
Úterý: 9:00 – 14:00 hodin
Středa:  9:00 – 14:00 hodin
Čtvrtek: 9:00 – 14:00 hodin
Pátek: 9:00 – 14:00 hodin
Sobota: zavřeno
Informace o letní provozní době naleznete 
i naší domovské stránce: 
www.knihovna-uo.cz. 
Těšíme se na Vaši návštěvu!

PhDr. Jana Kalousková, ředitelka MěK

TANEČNÍ KURZY V ÚSTÍ N.O. – PODZIM 2013
Zájemci mají opět možnost přihlašovat se 
do TANEČNÍCH KURZŮ pořádaných RE-
LAX DANCE SERVISEM Jana Bílka z Ústí 
n.O.
Základní kurz bude zahájen v neděli 8. září 
2013 od 16:00 hod. v Kulturním domě 
v Ústí n.O.
Prodej legitimací od května ve FOTO 
IRENA u autobusového nádraží v Ústí n.O. 
Kontakt: Jan Bílek, tel.: 733 706 123. Cena 
kurzu: 1.550 Kč. Chlapci spěchejte s při-
hlášením! Vy, kteří se přihlásíte včas, tj. do 
30.6. 2013 DOSTÁVÁTE SLEVU 250 Kč! 
Kurzovné pro přihlášené sourozence je 
též se slevou 250 Kč!

NEVÁHEJTE, kapacita kurzu je omezena 
a bývá brzy naplněna!

Dále opět připravujeme TANEČNÍ KURZ 
PRO DOSPĚLÉ, tj. páry starší 18 let. ZA-
HÁJENÍ předpokládáme od 6.10. 2013 po 
tanečních pro mládež, tj. od 19:30 do 22:00 
hod. – NEDĚLE – 10 lekcí, cena 1.300 Kč/
osoba.

Podmínkou zahájení je účast min. 30 párů, 
oslovte své známé a přijďte se pobavit! 
Prodej též ve FOTO IRENA.

VÍCE NA: www.tanecnibilek.cz

VÝUKA HRY NA ZOBCOVOU FLÉTNU
Pro školní rok 2013-2014 nabízím výuku na všechny druhy zobcových fléten. Vhodná pro 
děti od pěti let, horní věková hranice není omezena. Výuka probíhá individuelně.
Pro flétnový soubor Acri Tibia hledáme flétnisty, popř. hráče na housle, violoncello, ky-
taristu, hráče na africký buben. Soubor pracuje také za finanční pomoci města Ústí nad 
Orlicí. KONTAKT: d.filipova@tiscali.cz, tel.: 604 580 011, pí Dagmar Filipová



12 www.ustinadorlici.cz6/2013

JUBILEJNÍ NEJEN 
TENISOVÉ PRÁZDNINY

Pro tenisové začátečníky i závodní hráče ve 
věku od 7 do 14 let pořádáme již 10. ročník 
příměstského tábora.
Nabízíme bohatý program se širokou škálou 
aktivit: soutěže, hry, tenis, bowling, aqua-
park, florbal, cyklistika, atletika.
Termín: 8. – 12. července od 8:30 do 15:00 
hodin. Kurzovné zahrnuje – stravování, pit-
ný režim, pronájem dvorců, vstupné. Teniso-
vé rakety dětem zapůjčíme zdarma.
Přihlášky a další info: David Němeček, 
tel.: 777 183 683, 
davenemecek@seznam.cz

Těšíme se na Vás!

ORLICKÝM PODHŮŘÍM
Klub českých turistů v Ústí nad Orlicí zve všechny milovníky přírody na dálkový pochod 
a cyklojízdu „ORLICKÝM PODHŮŘÍM“. Akce je pořádána u příležitosti 125 let KČT 
a 95 let KČT v Ústí nad Orlicí. Na Mezinárodní den dětí zvou pořadatelé ty nejmladší 
„pochodníky“. Pro ně připravili 7 km dlouhou „Šmoulí stezku“ plnou bájných pohádko-
vých postaviček, soutěží za sladké odměny, jízdu na lodičkách a opékání buřtíků. Diplom 
a medaile jejich sportovní výkon potvrdí.
Odrostlejší turisté si na 37. ročníku „ORLICKÝM PODHŮŘÍM“ mohou projít pěší trasy 
15km – 30km – 50km dlouhé, pro cyklisty jsou připraveny trasy 25 – 50 – 100km a horská 
kola se projedou 25 nebo 50km.
Start všech tras je 1. června 2013 od 7:00 do 10:00 hodin v Zahradní restauraci 
U MALINŮ, cíl tamtéž.
ZDRÁVI DOŠLI!  MR

LANŠPERSKÝM PANSTVÍM... 
ORLICKÝM CYKLO & IN-

LINE KRÁLOVSTVÍM
Sbor pro záchranu hradu Lanšperka Re-
gion Orlicko – Třebovsko Vás srdečně 
zvou na 6. ročník akce LANŠPERSKÝM 
PANSTVÍM – ORLICKÝM CYKLO & 
IN-LINE KRÁLOVSTVÍM – 22. června 
– Loděnice KČT Cakle, Ústí n.O. – Oldři-
chovice
PRO CYKLISTY
Rytířské klání: cyklo-orientační soutěž 
dvojic (MTB a crossová kola)
Pážecí hrátky: cyklo-orientační sou-
těž apro méně zdatné jednotlivce a týmy 
(MTB a crossová kola)
Kavalírská jízda: turistický výlet s trasa-
mi 30, 60 a 90 km po silnicích
PRO PĚŠÁKY
Pohádkový výlet na hrad: vycházková 
trasa nejen pro děti
Vycházka na Lanšperk: turistické trasy 
12 a 20 km
PRO BRUSLAŘE
In-line novoty: projeďte se s námi po 
cyklostezce
INFORMACE: www.lansperk-sbor.cz, 
cyklo.lansperk@seznam.cz

PODĚKOVÁNÍ 
PRO FK KERHARTICE

Jménem o. s. Havlíček děkujeme mladým 
hráčům kerhartického fotbalového oddílu 
a jejich trenérovi P. Teplému za nezištnou 
pomoc při výkopových pracích. 

Mgr. et Mgr. Hana Hanusová 

KAM ZA SPORTEM V ČERVNU
Středa 5. června
II. kolo krajského přeboru přípravek do 11 
let – atletika od 15 hod.
Sobota 15. června
5. ročník Cyklomaratonu v České Třebové 
(65 nebo 34 km)
Neděle 16. června
7. Studánkový výstup k chatě na Andrlově 
chlumu – trasy od 4 do 10 km, start průběžný 
od 9 do 12 hod. z Lázeňské ulice
III. kolo krajského přeboru družstev st. žáků 
a žákyň v atletice, od 9:30 hod. na stadionu
Pondělí 1. července
17. ročník Mistrovství České republiky v te-
nisu mužů a žen – RIETER CUP, zápasy od 
10 hod. na tenisových kurtech, mistrovství 
pokračuje denně až do pátku 5. července

NOVÁ RESTAURACE 
NA STADIONU

Atletický oddíl Jiskry Ústí nad Orlicí otevřel 
na stadionu novou restauraci. Je umístěna 
v 1. poschodí budovy v cíli a má tuto pro-
vozní dobu: pondělí – zavřeno, úterý – pátek 
otevřeno od 15:00 do 20:00 hod. O víkendu 
bude otevřena jen když bude na stadionu fot-
bal, nebo atletika. V restauraci je k dispozici 
velkoplošná televize.

SPORTOVNÍ CENTRUM RADAVA
Sobota 1.6. – 10:00 – 18:00 hodin
Finále PUBL Praha – Ústí (družstva)
Úterý 4.6. – 19:00 – 22:30 hodin
Ústecká 1. liga (družstva)
Středa 5.6. – 16:30 – 18:45 hodin
Večerníček (jednotlivci)
Středa 5.6. – 19:00 – 23:00 hodin
Proplast 2. liga (družstva)
Čtvrtek 6.6. – 18:30 – 22:00 hodin
Generali cup (jednotlivci)
Úterý 11.6. – 19:00 – 22:30 hodin
Esab 3. liga (družstva)
Středa 12.6. – 19:00 – 22:30 hodin
Kaja UNO 4. liga (družstva)
Čtvrtek 13.6. – 18:30 – 22:00 hodin
CBT Cup (jednotlivci)
Úterý 18.6. – 19:00 – 22:30 hodin
Henry gril 5. liga (družstva)
Středa 19.6. – 16:30 – 18:45 hodin
Večerníček (jednotlivci)
Středa 19.6. – 19:00 – 22:30 hodin
„U Malinů“ 6. liga (družstva)
Úterý 25.6. – 16:30 – 22:30 hodin
Tacl Cup (jednotlivci)
Středa 26.6. – 18:15 – 22:00 hodin
Merka cup dvojic (dvojice)
Tel. rezervace: 465 529 477 – 9, 
e-mail:radava@radava.cz, 

www.radava.cz

FFT SLOPESTYLE VOL. 5
Rádi bychom Vás pozvali na již pátý ročník 
FFT Slopestyle, který se bude konat 1. 6. 
2013 v bikeparku pod Duklou v Ústí nad Or-
licí. Na tento závod se sjedou ti nejlepší ev-
ropští jezdci z Visegrádské čtyřky, Norska, 
Německa a Velké Británie. Bikeři budou na 
svých horských kolech předvádět akrobatic-
ké kousky na obrovských skocích. Během 
závodu se budete moci občerstvit, zhlédnout 
vystoupení TS Agony Crew, navštívit spon-
zorské stánky a Vaše ratolesti si přijdou na 
své ve skákacím hradu a u hasičské stříkač-
ky. Závod se pojede od 13:00, kdy odstartu-
jeme kvalifikaci všech přihlášených bikerů. 
Po závodě ve 20:00 se můžete těšit na af-
terparty ve Sport Music Clubu Poprad, kde 
zahrají dvě kapely a nakonec to roztočí DJ.
Za pořadatele Matouš Holubář – FFT Bikes 
o.s. www.fftbikepark.com

DĚTSKÝ DEN OUTDOOROVÝCH AKTIVIT
Ve středu 5.června se uskuteční 3.ročník Dětského dne outdoorových aktivit od 15:00 ho-
din v tábořišti Cakle. Součástí programu spousta her a soutěží, horolezecká stěna, lodičky, 
bike, in-line, taneční vystoupení, slackline, opékání vuřtů apod. Bližší info na tel. 602 245 
393 nebo e-mailu: market@hepaoutfit.cz. Těší se na Vás Markéta Skalická a team letní 
in-line školičky.

POWERJÓGA PRO 
ZAČÁTEČNÍKY I POKROČILÉ 

Přijďte si protáhnout a posílit celé tělo. 
Taneční centrum Relax Caféé (bývalá 
Družba), každé úterý 18:30 – 19:30 hod. 
Gymnázium UO (boční vchod), každý 
čtvrtek 18:30 – 19:30 hod. Cena 50,-Kč. 
Bližší informace o termínech hodin a kur-
zů: Markéta Skalická 602 245 393.
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NOVOHRADSKÁ 70
T.J. Sokol Kerhartice pořádá v sobotu dne 29.června 2013 šes-
tý ročník cyklistického výletu Novohradská 70 - Memoriál Ing. 
Františka Mejdra. Dovolujeme si pozvat všechny příznivce po-
hodové turistiky a zdravého pohybu na atraktivní trasy pro všech-
ny věkové a výkonnostní kategorie, vedoucí krásnou přírodou 
s kulturními a historickými památkami. Start v 8:00 hod. a cíl 
do 18:00 možný na pěti místech trasy: Sokolovna Kerhartice, 
Restaurace Taverno Choceň, Restaurace U Lípy Vysoké Mýto, 
Bistro v podzámčí Nové Hrady a Pohostinství U Sv. Floriána 
v Cerekvici nad Loučnou. K dispozici občerstvení v restauracích 
na trati a pro vylosované výherce stylová trička. Mapka a bližší 
informace na www.novohradska70.kerhartice.com. Těšíme se na 
Vaši účast. T.J. Sokol Kerhartice.

MINIGOLF 
Vchod: od „pilinovky“ (u regule) a z Aquaparku.
Provozní doba: pátek - neděle od 14:00 do 17:00 hod (poslední 
vstup v 16:00 hod).
Hra na 18 minigolfových dráhách v příjemném parkovém pro-
středí - Relaxace vhodná pro každého bez ohledu na věk či 
kondici, i celou rodinu! Možnost skupinových rezervací (školní, 
firemní) nad 20 osob v jakýkoliv pracovní den.
Vstupné nezměněno. Zvýhodněné rodinné vstupenky a perma-
nentky opět v nabídce!
V případě nepříznivého počasí (déšť) je sportoviště zavřeno.
Těšíme se na Vaši návštěvu.  www.minigolf-uo.estranky.cz

IN-LINOVÁ ŠKOLIČKA O LETNÍCH 
PRÁZDNINÁCH JIž POŠESTÉ...

Pro malé bruslaře pořádáme IN-LINOVOU ŠKOLIČKU pl-
nou her, smíchu a zábavy. Pro velký zájem pořádáme taktéž 
BIKOVOU ŠKOLIČKU, ADRENALINOVOU, FREESTY-
LOVOU ŠKOLIČKU a letošní novinku: PŘÍMĚSTSKÝ ZÁ-
ŽITKOVÝ TÁBOR:
-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 aqua-
parku a závěrečné překvapení
-možnost zapůjčení bruslí i chráničů
Bruslařům začátečníkům i pokročilým nabízíme soukromé 
lekce in-line bruslení. Přihlášky a další info na www.he-
paoutfit.cz či na tel. : 602 245 393 – Markéta Strnadová 
Skalická. Těšíme se na Vás!
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OMEZENÍ PROVOZU NA PŘEJEZDU A POSTUP PRACÍ NA MENDRIKU 
Od pondělí 6. května byla na železničním 
přejezdu z Ústí nad Orlicí do Kerhartic 
zahájena uzavírka pro osobní vozidla. Že-
lezniční přejezd byl opatřen zákazovými 
značkami, které zakazují průjezd osobním 
vozidlům mimo vozidel obyvatel s trvalým 
pobytem v Kerharticích a Hrádku. Z obou 
stran dopravu řídí městská policie, která 
řidiče, kteří nemají tento trvalý pobyt, od-

klání na objížďku. Upozorňujeme, že měst-
ská policie provádí kontroly také přímo na 
železničním přejezdu a v případě zjištění 
porušování zákazu vjezdu osobních vozidel 
uděluje pokuty.
Toto opatření je zavedeno z důvodu velmi 
vážné dopravní situace na přejezdech. Vy-
hodnocení zkušebního provozu se uskuteční 
koncem května a o jeho výsledku budeme 

občany informovat.
Stavba Průjezdu železničním uzlem Ústí 
nad Orlicí dále pokračuje. Na Mendriku se 
v současné době betonují základy mostních 
pilířů nového železničního mostu, který 
bude rovnat současnou trať. Pokračují také 
terénní a ostatní práce na místě budoucí 
nové výpravní budovy na kerhartické straně.
 Text a foto L. Prokeš
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• Prodám chatu u Ústí n. Orlicí, obec Hrádek, v klidném místě na 
vlastním pozemku – veřejný vodovod, elektřina (i motor), dobré 
spojení. Cena dohodou. Tel.: 776 502 445

• Pojeďte s námi do CHORVATSKA
 autokarem z ÚO,ČT, Baška Voda nebo Tučepi - posledních 6 

míst, termín: 27.6. - 7.7.2013 /8 nocí/ ubytování v apartmá-
nech, možnost polopenze, cena: Kč 5 800,-/osoba dítě do 12 let 
Kč 5 400,- (v ceně doprava autokarem, 8x ubytování)

 další zájezd:BaškaVoda nebo Tučepi nebo ostrov Hvar nebo 
Trogir, termín: 30.8. - 8.9.2013 (7 nocí) ubytování v apartmá-
nech, možnost polopenze, cena Kč 5 600,-/osoba dítě do 12 let 
Kč 5 000,- (v ceně doprava autokarem, 7x ubytování)

 Tyto autokarové zájezdy nabízíme ve všech termínech od 
17.5. do 22.9.2013, odjezd každý pátek ve 14:00 hod. z ÚO,ČT 
vždy 7 nebo 14 nocí, lze využít ubytování také ve Vodici, Piro-
vacu, Gradacu, na ostrově Hvar-Stari Grad

 Nabízíme ubytování v apartmánech v Chorvatsku, celé po-
břeží Jadranu, ubytování na libovolný počet nocí, 

 nabídka na www.ckm-tour.cz
 Cestovní agentura CAM s.r.o., Ústí nad Orlicí, M.R. Štefá-

nika 234, tel.. 465 527 696, mobil: 606 748 616, 
 e-mail:mankova@ckm-tour.cz , www.ckm-tour.cz

Cestovní kancelář MTM tour působí v Ústí n.O. již více než 
14 let. V květnu otevřela, v úzké spolupráci s největším inter-
netovým prodejcem zájezdů – Cestovní agenturou INVIA CZ, 
a.s., klientské centrum INVIA. Najdete ho na Lochmanově ul. 
177 (autobusové nádraží), tel.: 465 525 465, 737 111 886. Pro 
zájemce o cestování připravilo Centrum nabídku zájezdů 350 
CK z ČR, Německa, Slovenska, zahrnující zájezdy poznávací, 
za exotikou i cenově dostupné rodinné autokarové či letecké 
pobyty.



OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI 
15. KVĚTNA – 15. ČERVNA 2013

Text a foto L. Prokeš.
Více informací na www.ustinadorlici.cz
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22. HERANOVA VIOLONCELLOVÁ 
SOUTĚž MÁ SVÉ VÍTĚZE

V sobotu 20. dubna se v ZUŠ Jaroslava Ko-
ciana v Ústí n.O. uskutečnilo slavnostní za-
končení 22. ročníku Heranovy violoncellové 
soutěže spojené s předáváním ocenění vítě-
zům jednotlivých kategorií, vyhlášením lau-
reáta soutěže a závěrečným koncertem všech 
vítězů.
Letošním laureátem, tedy hlavním vítězem, 
se stal Vilém Vlček z Prahy, který se účastnil 
předchozích dvou ročníků a v tom letošním 
dosáhl té nejvyšší příčky.

SOKOL KERHARTICE 
SLAVIL 90 LET

TJ Sokol Kerhartice si na úterý 23. dubna při-
pravil pro své cvičence a jejich blízké oslavu 
90. výročí od svého založení. Program úter-
ního odpoledne byl sestavený z ukázek cviče-
ní jednotlivých věkových kategorií a sportů, 
které se v místním Sokole provozují. Divá-
ci tak mohli vidět oblíbené cvičení rodičů s 
dětmi, předškoláky, žáky a žákyně, ukázku 
florbalu a volejbalu a na závěr se představi-
ly ženy s ukázkou aerobiku. Cvičení doplnila 
ještě výstava fotografií a dokumentární film 
zachycující historii zdejšího Sokola.

STAROSTA SE SEŠEL S 
VÁLEČNÝMI VETERÁNY

Ve středu 24. dubna se na radnici setkal 
starosta města Petr Hájek a místostarosta 
Zdeněk Ešpandr se členy Svazu bojovníků 
za svobodu (SBS) a Československé obce 
legionářské(ČsOL).
Přátelské setkání inicioval starosta města za 
účelem vzájemné informovanosti zejména o 
činnosti a struktuře SBS A ČsOL. Došlo také 
na vyprávění válečných veteránů a vzpomín-
ky na boje 2. světové války. Mezi hosty byli 
také účastníci bojů u Sokolova, bitvy o Kyjev 
nebo o Duklu, kteří se vyjadřovali k dnešní 
době, která zapomíná na tradice, národní hr-
dost a málo připomíná období 1. a 2. světové 
války.

Město Ústí nad Orlicí se několikrát ročně se-
tkává se zástupci Svazu bojovníků za svobo-
du a ČsOL několika společných akcích. Jedná 
se například o Den válečných veteránů, Den 
vzniku samostatného Československa nebo 
oslavy osvobození Československa.
Starosta města nakonec všem poděkoval za 
jejich celoživotní postoj, odvahu a statečnost.

16. ROČNÍK JARNÍHO BĚHU „O 
POHÁR VÁCLAVA ČEVONY“

16. ročník jarního běhu „O pohár Václava 
Čevony“ připravil na pátek 26. dubna ústec-
ký Dům dětí a mládeže společně se ZŠ Ko-
menského. Závodů rozdělených do 10 kate-
gorií (300 m – 1500 m) se ho na 250 závodní-
ků ze 7 ZŠ ve městě a okolí. Mezi závodníky 
nechyběl ani několikanásobný vítěz doroste-
necké kategorie z předchozích ročníků Jakub 
Procházka z Gymnázia v Ústí n.O., který také 
letos své prvenství obhájil. Letošní výsledky 
kopírovaly ty loňské a putovní pohár zůstal 
na ZŠ Bratří Čapků. Druhá skončila ZŠ Ko-
menského a na třetím místě skončilo Gym-
názium Ústí nad Orlicí. 

„NA DROZDOVSKOU PILU“ 
PO PĚTADVACÁTÉ

25. ročník tradičního cykloturistického výle-
tu „Na Drozdovskou pilu“ se konal v sobotu 
27. dubna. Prezentace a průběžný start byl na 
Mírovém náměstí v Ústí nad Orlicí, odkud se 
účastníci vydávali na trasy dlouhé 70 nebo 
100 km. Letošního ročníku se účastnilo cel-
kem 614 cyklistů.

DRUHÝ ÚSTECKÝ MAJÁLES 
LÁKAL NA KOCIÁNKU

První květnovou sobotu se na veřejném pro-
stranství Kociánka v  Ústí nad Orlicí konal 
druhý ročník Ústeckého MAJÁLESU. V pro-
gramu celého dne nechyběla spousta muziky 
v podání 10 kapel, vystoupení žáků Základní 
umělecké školy Jaroslava Kociana, divadelní 
pohádka pro děti, skákací hrad a samozřejmě 
bohaté občerstvení.

Letos také organizátoři vylepšili zastřešení 
vystupujících formou pódia, které bylo umís-
těno v  amfiteátru. Cílem akce bylo obnovit 
tradici květnových oslav dnes studentstva, 
které v Ústí nad Orlicí před lety zanikly.

55. ROČNÍK  KHS MÁ 
SVÉHO LAUREÁTA

Sobota 11. května byla závěrečným dnem 
55. ročníku Kocianovy houslové soutěže a 8. 
ročníku hudebního festivalu Kocianovo Ústí. 
Dopoledne přijal účastníky, jejich doprovod 
a porotu v obřadní síň radnice starosta města 
Petr Hájek, který pogratuloval všem vítězům, 
poděkoval organizátorům a zhodnotil letošní 
ročník hudební festival.
 Samotné slavnostní vyhlašování výsledků a 
předávání ocenění vítězům spojené se závě-
rečným koncertem se uskutečnilo v  Roško-
tově divadle. V úvodní řeči soutěž a výkony 
soutěžících zhodnotil předseda poroty Pavel 
Hůla.
Letošního ročníku KHS se účastnily na 4 de-
sítky mladých houslistů ze 13 zemí. Hana Ja-
sanská z domácí ZUŠ Jaroslava Kociana, kte-
rá soutěžila ve 2. kategorii obsadila 3. místo. 
Po třetí v  historii se laureátkou soutěže se 
stala soutěžící 1., tedy nejmladší kategorie, 
Alexandra Cooreman z Belgie.


