
První setkání vedení města s občany se uskuteč-
ní ve čtvrtek 12. 5. od 17:00 hodin v Malé scé-
ně. V programovém prohlášení jsme slíbili zlepšení 
informovanosti a komunikace s Vámi, tedy s obča-
ny města. Naší snahou je poskytnout Vám prostor 
pro přímou konfrontaci se mnou a s mými zástupci. 
Budeme připraveni odpovídat na Vaše dotazy sou-
visející s problematikou města, vyslechneme Vaše 
připomínky, kritiku a samozřejmě budeme vděč-
ni za podnětné náměty a názory. Setkání s občany 
chceme organizovat dvakrát ročně a mělo by být 
otevřenou diskusí nad problémy, které Vás trá-
pí nebo zajímají. Na tuto diskusi naváže od 18:00 
hodin beseda s realizátory komunitního plánová-
ní, kteří Vás seznámí s aktivitou v sociální oblas-
ti. Srdečně Vás tedy na obě diskusní akce do Malé 
scény zvu.     
Květen je vždy v Ústí nad Orlicí ve znamení hud-
by. Nebude tomu jinak ani v letošním roce. Tradič-
ní Kocianovu houslovou soutěž orámuje VI. ročník 
hudebního festivalu Kocianovo Ústí 2011. Festival 
bude zahájen v úterý 3. května v Chrámu Nanebe-
vzetí Panny Marie. Od úterý do soboty se uskuteč-
ní celkem pět koncertů a kromě J. Svěceného se 
ústeckému publiku představí mj. jeho dcera Julie, 
Komorní filharmonie Pardubice, laureát KHS z roku 
2010 David Petrlik, G. Demeterová a Collegium 
GD, mezzosopránistka M. Kociánová a další. Umě-
lecký ředitel festivalu J. Svěcený v programovém 
zpravodaji říká, že Ústí nad Orlicí se v dnešní často 
povrchní a uspěchané době stále více zviditelňuje 
tím nejlepším, nejpřirozenějším a nejreprezentativ-
nějším způsobem – kulturou. Pro naše město je toto 
prohlášení velkým oceněním, ale zároveň i závaz-
kem do budoucnosti a výzvou. Osobně se této 
výzvy nebojím, protože jsem přesvědčen, že Ústí 
nad Orlicí má dostatečné kulturní podhoubí a dosta-
tek kulturního potenciálu ve svých občanech. Jen 
někdy tento potenciál zbytečně promrháváme sami 
mezi sebou. V osobních sporech, v žárlivosti nad 
úspěchem druhého, v pomluvách a ve vzájemném 
nevyslyšení. Uplynulé měsíce a některé novinové 
výroky mi dávají za pravdu. A jestli má mít naše 
město šanci i nadále se zviditelňovat kulturou, musí 
se v první řadě chovat kulturně i jeho občané.      
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květen 2011 zDaRMa

Cena města 
Ústí nad OrliCí 

za rOk 2010
Město Ústí nad Orlicí si váží svých občanů, kteří 
se svou činností, životem, tvorbou, postoji či výko-
ny významně zapsali do jeho historie a kteří mohou 
být vzorem pro další následovníky. Proto je již od 
roku 2002 v našem městě každoročně vyhlašována 
CENA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ. Toto čestné 
ocenění je udělováno zejména:
- za vynikající tvořivé výkony a významné výsled-

ky vědecké, technické, umělecké, sportovní, pub-
licistické a veřejně-prospěšné činnosti,

- za činnost osob, které významným způsobem při-
spěly k hospodářskému a kulturnímu rozvoji měs-
ta, k jeho propagaci doma i v zahraničí,

- za činnost osob při záchraně lidských životů 
a majetku,

- za jiné významné a vynikající skutky, které si 
zaslouží úctu, vážnost a jsou hodny následování.

Řádně odůvodněné návrhy na udělení Ceny města 
Ústí nad Orlicí za rok 2010 mohou zastupitelstvu 
města předkládat členové zastupitelstva a občané 
města do 30. 6. 2011 na adresu MěÚ Ústí nad Orli-
cí, Sychrova 16. Návrhy musí být písemné a ozna-
čené K jednání Zastupitelstva města Ústí n.O. 

den vítězství - kOneC 
druhé světOvé 
války v evrOpě

První světová válka skončila za situace, která dala 
vzniknout dalšímu mnohem ničivějšímu střetu 
– druhé světové válce. Vtělení Rakouska a vzhle-
dem ke svému zbrojnímu průmyslu i Českosloven-
ska v roce 1938 do Říše jen předznamenalo další 
osudný vývoj. Útokem na Polsko 1. září 1939 začal 
doposud nejničivější konflikt v lidských dějinách, 
za který Československo zaplatilo životy více než 
360 000 obětí na civilním obyvatelstvu a vojácích 
v rámci spojeneckých armád, další tisíce byly zra-
něny.
V posledních desetiletích z nás vyprchal onen pocit 
hrdosti na náš původ, národ či kraj. Měli bychom 
ho začít znovu hledat. Pomoci by nám v tom moh-
la úcta k památce těch, kdo padli za svobodu naší 
vlasti během druhé světové války. 
Československá obec legionářská Jednota Ústí nad 
Orlicí zve proto touto cestou širokou veřejnost na 
vzpomínkový pietní akt spojený s položením 

Vedení města Ústí nad Orlicí Vás 
 srdečně zve na první 

DISKUSNÍ SETKÁNÍ,
které se uskuteční 

ve čtvrtek 12. května v 17:00 hod.
v Malé scéně v Ústí nad Orlicí

Na Vaše připomínky, náměty a dotazy
související s problematikou města budou při-
praveni odpovídat: starosta města Petr Hájek, 

první místostarosta JUDr. Zdeněk Ešpandr
a neuvolnění místostarostové 

Mgr. Jiří Holubář a Ing. Vladislav Fajt 

věnců, který se uskuteční dne 6. 5. v 11:00 hodin 
v Ústí nad Orlicí u pomníku Bubnujícího legio-
náře a v parku Čsl. legií za účasti zástupců měs-
ta Ústí nad Orlicí, Svazu bojovníků za svobodu 
a armády ČR.   
Vladimír Pohorský, ČsOL Jednota Ústí nad Orlicí

Jarní setkání s veřeJnOstí 
– kOmunitní plánOvání 
města Ústí nad OrliCí

Dne 12. května 2011 se  v 18,00 hodin uskuteční 
v Malé scéně setkání realizátorů komunitního plá-
nování s občany města, kteří mají zájem o aktivity 
v sociální oblasti. V rámci jednání, které bezpro-
středně naváže na setkání představitelů obce s obča-
ny, seznámíme zájemce s Komunitním plánem  
města Ústí n.O. a s možnostmi jednotlivců  ovlivnit 
jeho obsah. Zástupci jednotlivých pracovních sku-
pin seznámí přítomné s aktivitami – péče o senio-
ry, rodiny s dětmi, zdravotně postižené. V diskuzi 
budou mít možnost vyjádřit se k sociální politi-
ce města. Na závěr setkání bude připraveno malé 
občerstvení. Tato aktivita je financována z Evrop-
ského sociálního fondu prostřednictvím Operační-
ho programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt 
„Implementace plánu rozvoje sociálních služeb 
v Ústí nad Orlicí a okolí“.

zápis dO přípravné třídy
Zápis do přípravné třídy pro školní rok 2011/12 zři-
zované v ZŠ Ústí nad Orlicí, Školní 75 –Kerhar-
ticích se uskuteční v úterý dne 17. května v době 
od 13:30 do 17:00 hodin. Výuka v přípravné třídě 
již druhým rokem úspěšně pomáhá dětem ve věku 
pěti a šesti let, které mají určité obtíže v sociální 
adaptaci, v mluveném či kresleném projevu nebo 
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soustředěnosti. Vzdělávání probíhá denně pod 
vedením odborně vzdělaného pedagoga a předško-
láci se cíleně připravují na úspěšný vstup do prv-
ní třídy. Zařazeny mohou být děti z celého města 
Ústí n.O. a okolí a zapsání nepodmiňuje nástup 
k plnění povinné školní docházky v Kerharticích. 
Pro zájemce bude dopravu dětí i nadále zajišťovat 
dopravní služba ČČK. 
K zápisu rodiče přinesou svůj občanský průkaz, 
rodný list dítěte a doporučení z vyšetření peda-
gogicko-psychologické poradny nebo speciálně 
pedagogického centra. Pro bližší informace kontak-
tujte vedení školy na tel. číslech 465523109 nebo 
739455277.

PaedDr. Eva Faltysová

nabídka služby 
Centrum sociální péče města Ústí n.O., Na Pláni 
1343 a její služby Chráněné bydlení a Pečovatel-
ská služba modernizovalo v roce 2010 zařízení pro 
speciální hygienu. Nabízíme seniorům a zdravotně 
postiženým pomoc s celkovou hygienou. Je možné 
využít při koupání zvedací zařízení do vany, spr-
chové kouty se sedačkou i vanu přístupnou ze tří 
stran. Přítomnost příbuzných je možná. Po dohodě 
lze využít dovoz autem pečovatelské služby. Služ-
ba je hrazena poměrem doby z částky 100,- Kč za 
hodinu.
Rádi Vás v našem zařízení přivítáme. 
Doba provozu: 7:00 hodin – 15:00 hodin vždy po 
dohodě. Telefon: 465524054,  728916474 

Jana Ešpandrová,  ředitelka CSP 

pOzvánka dO Centra 
sOCiální péče města 

Ústí nad OrliCí
Dne 10.5. Vás zveme na akci – „Výroba zvířátek 
z buráků“. Akce se koná v jídelně „Penzionu“, 
Na Pláni 1343 od 13:00 hodin. S sebou si přines-
te nůžky, ostatní materiál zajistíme. Vstup volný. 
Těšíme se na Vás. 

Jana Ešpandrová,  ředitelka CSP 

slOváCi Opět v Ústí
Dne 3.6. po dlouhé době přijedou delegace ze Slo-
venska. Vzájemné vztahy města Ústí n.O. a města 
Poprad byly oficiálně přerušeny kvůli finanční krizi. 
V letošním roce se podařilo po delším úsilí navázat 
na spolupráci se seniory města Poprad, kdy 3. – 5.6. 
bude v našem městě jejich dvacetičlenná delegace. 
Zúčastní se i se svým vystoupením na městské akci 
„Ústí v pohybu“ v sobotu v dopoledních hodinách. 
Přijede i čtyřčlenná delegace vedení města vedená 
Ing. Kubíkem.
Senioři vřele vzpomínají na časy před 50 lety, kdy 
započala spolupráce a návštěvy delegací obou 
měst. Máte-li zájem se se seniory z Popradu setkat, 
můžete tak učinit 3.6. v 10:00–10:30 hod. v jídel-
ně Penzionu– CSP v Ústí n.O. Senioři odjíždějí 
v neděli večer.

JUDr. Z. Ešpandr

veřeJná služba 
v našem městě

Byla zahájena v červnu 2009, dle zákona č. 
111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění 
pozdějších předpisů, které od 1. 1. 2009 umožni-
ly zaměstnávání osob v novém institutu „Veřejná 
služba“. Po prvotních problémech a zkušenostech 
je veřejná služba částečně stabilizována a zajišťuje 
práci pro více než 50 osob v hmotné nouzi.
Veřejná služba se zejména zaměřuje na zlepšení 
životního prostředí ve městě a jeho blízkém oko-
lí, jako je například úklid chodníků, veřejných 
prostranství apod. Městský úřad může v jednom 
kalendářním měsíci nabídnout osobám v hmot-
né nouzi možnost odpracování 20 nebo 30 hodin 
veřejně prospěšných prací. Před nástupem na veřej-
nou službu musí být zajištěna vstupní lékařská pro-
hlídka, provedeno proškolení z BOZP (bezpečnosti 
a ochrany zdraví pracovníků), vybavení pracovníků 
OOPP (ochrannými osobními pracovními prostřed-
ky), sepsána řádná smlouva o výkonu veřejné služ-
by a pracovních podmínkách. Dále je třeba vést řád-

nou evidenci a mnoho dalších záležitostí, ale přede-
vším přesně vymezit úkoly, které mají být těmito 
pracovníky provedeny. Samozřejmostí je pravidel-
ná kontrola zadaných prací. Veškeré tyto úkoly jsou 
zajišťovány organizátorem veřejné služby.
Obracím se proto na Vás, na občany, pokud máte 
podněty na práce, které by bylo možné pracovní-
ky ve veřejné službě v našem městě zajistit, abyste 
svoje náměty a připomínky  sdělili organizátorovi 
veřejné služby, který se dle možností bude snažit 
o jejich realizaci.
Kontaktní telefonní čísla – 465 514 248, 465 514 534 
nebo mobil – 777 736 569.

A. Jedlička, organizátor veřejné služby

sčítání nádOb na směsný 
kOmunální Odpad

Společnost EKOLA Č. Libchavy s.r.o. ve spoluprá-
ci s MěÚ Ústí n.O. provede v průběhu měsíce květ-
na a června sčítání odpadových nádob, které použí-
vají občané města (pouze fyzické osoby) k ukládání 
směsného komunálního odpadu. Cílem této akce 
je získat evidenci současného stavu odpadových 
nádob, která bude následně využita k plánování 
svozových tras, určení rozsahu služeb a podmínek, 
za kterých je svoz odpadu městu Ústí n.O. posky-
tován.
Vaši domácnost navštíví ve výše uvedeném termínu 
osoba, která se prokáže pověřením MěÚ Ústí n.O. 
k provedení sčítání nádob a která uskuteční samot-
nou evidenci tím, že zapíše do soupisu číslo popis-
né příslušné nemovitosti, typ nádob, počet nádob 
a nádobu označí evidenční známkou. Od 1. 1. 2012 
pak budou svozovou společností sváženy pouze 
evidované nádoby označené známkou.
Děkujeme Vám touto cestou za pochopení a vstříc-
nost při akci, jejímž cílem je zlepšení Vám poskyto-
vaných služeb a optimalizace nákladů, které město 
Ústí n.O. hradí za nakládání s komunálním odpa-
dem.

infOrmaCe z OdbOru 
živOtníhO prOstředí

Závěr zjišťovacího řízení podle zákona o posu-
zování vlivů na životní prostředí.
Ministerstvo ŽP jako příslušný úřad podle zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní pro-
středí, ve znění pozdějších předpisů, ukončil zjišťo-
vací řízení podle § 10d tohoto zákona u koncepce 
„Program rozvoje Pardubického kraje“.
Jedná se o koncepci připravovanou jako aktualizaci 
stávajícího Programu rozvoje Pk, který je zpraco-
váván na následující programové období let 2012 
- 2016. Program rozvoje Pardubického kraje je 
hlavním nástrojem řízení a koordinace rozvoje kra-
je. V návaznosti na vizi a strategické cíle kraje a ve 
vazbě na programové priority politické reprezenta-
ce kraje konkretizuje pro plánovací období cíle, pri-
ority a rozvojové aktivity v kraji.
V závěru zjišťovacího řízení ministerstvo konstatu-
je, že po zhodnocení připomínek v rámci zjišťovací-
ho řízení tato koncepce naplňuje dikci ustanovení 
§ 10a odst. 1 písm. a) zákona, proto bude zpraco-
váno vyhodnocení jejích vlivů na životní prostře-
dí a veřejné zdraví dle ustanovení § 10e zákona, 
zároveň tato koncepce podléhá hodnocení důsledků 
na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti 
podle § 45h a § 45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochra-

VÝZVA OBČANŮM MĚSTA

Vážení spoluobčané, 
vedení města Ústí nad Orlicí

se na Vás obrací s výzvou finanční sbírky na 
akci

Město v pohybu – týden dobré pohody 

Příspěvky na výdaje související s akcí
lze posílat v období od 1.5. do 31.8.2011

na účet číslo 19-420611/0100
variabilní symbol: 9100

Jakýkoliv finanční příspěvek bude vítán
a předem za něj děkujeme 

seniOr klub při Csp 
města Ústí n.O.

Středa 11.5. – Zájezd na hrad Svojanov, město 
Polička, osada Mendryka u Litomyšle. Přihlášky 
v 3.5. od 10:00-12:00 hod. ve Sladkovně. Člen SK 
140 Kč, nečlen 190 Kč, platba při přihlášení (v ceně 
doprava a vstup na hrad). Při zastávce v Poličce 
individuální oběd, více info: 722475132, pí Bílko-
vá.
Odjezdy autobusu: Penzion 7:30 hod., Tvardko-
va 7:35 hod., nádraží ČSAD 7:40 hod., žel. zast. 
U hotelu UNO 7:45 hod., Dukla-prodejna 7:50 
hod., Hylváty ČSAD 7:55 hod.
Středa 18.5. – Zájezd na zámek Jánský vrch a oko-
lí. Zájezd připravujeme společně s klubem důchod-
ců Hylváty. Přihlášky každé ÚT 10:00-12:00 hod. 
ve Sladkovně do 10.5., do vyčerpání 20 volných 
míst pro SK, platba 200 Kč při přihlášení (doprava 
a vstup do zámku), více info: 607965982
Odjezdy autobusu: Hylváty ČSAD 6:30 hod., Duk-
la-prodejna 6:40 hod., žel.zast. u hotelu UNO 6:45 
hod., nádraží ČSAD 6:50 hod., Tvardkova 6:55 
hod., Penzion 7:00 hod.
Úterý 17.5. – Cestopisná přednáška „Srdce Afri-
ky“. Začátek v 19:00 hod. v Roškotově divadle, 
vstup pro členy SK 40 Kč. Přihlášky do 10.5. ve 
Sladkovně, více info: pí Bílková
Středa 18.5. – Přednáška z cyklu Akademie vol-
ného času. Městská knihovna v 18:00 hod., předná-
ší Prof. PhDr. Fr. Musil, CSc.: Vrcholná kolonizace 
Podorlicka a počátky města Ústí n.O., vstup volný

Těšíme se na Vaši účast!
Za výbor Senior klubu JUDr. Zdeněk Ešpandr
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ně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
(„zákon o ochraně přírody a krajiny“).
Ministerstvo stanovilo 10 aspektů nad rámec 
základních zákonných požadavků daných § 2, 
§ 10b a přílohou č. 9 zákona, na které je třeba se při 
zpracování vyhodnocení zaměřit. Závěr zjišťovací-
ho řízení je k nahlédnutí na odboru ŽP, v kanceláři 
č. 256 nebo v IS SEA na http://eia.cenia.cz/sea/kon-
cepce/prehled.php pod kódem MZP115K.  

barevný den plný 
her na „kOCiánCe“ 

Součástí doprovodného programu městských slav-
ností v Ústí n.O. nazvaných Město v pohybu bude 
i Barevný den plný her. V úterý 31.5. se od 10:00 do 
14:00 hod. sejdou na „Kociánce“  všichni, kterým 
není lhostejné třídění odpadů a kteří se i u takové 
činnosti dokážou bavit. Akci plnou zábavy a her 
připravily společnosti EKO-KOM, a.s., ASEKOL 
s.r.o. a ELEKTROWIN a.s.
„Připravili jsme mnoho soutěží, her i zábavných 
prezentací na téma třídění odpadů a jeho dalšího 
využití. Naším projektem chceme zájem o třídění 
odpadů zvýšit. Naším cílem je ukázat, že třídění 
odpadů je samozřejmou součástí našeho života a že 
na něm není nic těžkého ani složitého,“ uvedl T. Pe-
šek, regionální manažer firmy EKO-KOM, a.s.
V rámci Barevného dne na „Kociánce“ připravili 
organizátoři mnoho atrakcí. Kromě zábavných her 
„Člověče, šup do sběrného dvora“ nebo hod mobi-
lem do dálky jsou připraveny také soutěže v jízdě 
na koloběžkách, točící kostky, trampolína, maxi-
domino nebo maxipexeso. Jednou z atrakcí bude 
i nafukovací hrad ve tvaru varné konvice, který 
propaguje zpětný odběr elektroodpadů. Podrobněj-
ší informace na www.ekontejnery.cz. 
Kontakt: 
T. Pešek, regionální manažer EKO-KOM, a.s., 
Tel.: 721 562 554, 
e-mail.: pesek@ekokom.cz

JubileJní 10. rOčník 
CyklO GlaCensis 2011

CYKLO GLACENSIS je největší mezinárodní 
cyklistickou akcí v česko-polském příhraničí. Akce 
se opakovaně koná pod záštitou vicehejtmana Par-
dubického kraje R. Línka a za dobu svého trvání se 
k ní připojilo mnoho celebrit a osobností veřejného 
a politického života. Za deset let si vytvořila ima-
ge zahajovací akce cykloturistické sezóny v česko-
polských regionech. CYKLO GLACENSIS 2011 
je v letošním roce spolufinancován z Fondu mik-
roprojektů Euroregionu Glacensis OPPS ČR-PR 
2007 – 2013.
10. ročník CYKLO GLACENSIS se uskuteční 
20. 5. V roce 2011 je cílem Dolní Čermná. V Areálu 
zdraví v D. Čermné se sejde 500 cyklistů, pro které 
jsou připraveny sportovní hry a večerní společen-
ský a kulturní program s prezentací činnosti zúčast-
něných českých a polských regionů. Účastníci v cíli 
přenocují a následující den se na kolech navrátí do 
svých domovů. 
Tým z Ústí n.O. startuje v pátek 20.5. v 8:00 hodin 
z náměstí. Pořadatel a organizátor Region Orlicko-
Třebovsko Vás srdečně zve. Další informace sle-
dujte na www.orlicko-trebovsko.cz a ve vývěsní 
skříňce KČT Horal na ul. 17.listopadu.

z městskéhO muzea
Městské muzeum v Ústí Vás zve dne 5. května 
v 16:00 hod. do Hernychovy vily na slavnostní 
zahájení zcela nového bloku výstav, které potr-
vají až do 3.července.  

„Cesta do pohádky“ plná 
pohádkových postav a straši-
del, která vznikla kombinací 
pohádkových postav z Turnov-

ska a vlastní tvorby Lenky Tapušíkové z Horní-
ho Třešňovce zcela jistě potěší zejména děti. Pro 
milovníky něžné krásy máme připraveny hned dvě 
výstavy, a to „Křídla motýlí...“, představující svět 
hmyzu sběratele a fotografa R. Krejčího z Petro-
vic a dále putovní výstavu vambereckého muzea 
„Kouzlo krajky“. Stranou v tomto bloku nezůsta-
nou ani patrioti. Na jejich přání reprízujeme výsta-
vu „Jak jde čas Oustím“ srovnávající městská 
zákoutí v minulosti a současnosti. K tomu všichni 
zároveň poznají další oustecké osobnosti III., nyní 
učitele a přírodovědce Václava Kuťáka a muzikan-
ta Františka Špindlera.  Příjemně můžete relaxovat 
i u pohyblivého betlému Kamila Andrese. 
Při výstavě Cesta do pohádky budou po celou dobu 
expozice probíhat doplňkové programy a dílny. 
Více na www. muzeum-uo.cz nebo v informační 
skříňce muzea. 
Takže vzhůru do muzea, u nás se nudit nebudete. 

Za všechny muzejníky srdečně zve Jarmila Süsse-
rová

klub přátel umění
Srdečně zveme do Galerie pod radnicí, kde je do 

8.5. výstava Jiří BRÁZDA – GRAFIKA.
****  **** ****  ****  ****  **** ****

Od 20.5. bude v Galerii pod radnicí otevřena 
výstava

GRAND PRIX ARCHITEKTŮ 2010
Výstava potrvá do 12.6.

Otevřeno denně mimo pondělí, 10-12, 14-17 hod., 
sobota, neděle 14-17 hod.

pOzvánka na interaktivní 
výstavu v perle

Interaktivní výstava POZNÁVEJ SE obsahuje přes 
60 exponátů, jež jsou sestrojeny tak, aby se náv-
štěvníci mohli hravou a zábavnou formou dozvědět 
spoustu zajímavých informací o fungování lidského 
těla, o lidských smyslech nebo i to, jak někdy vlast-
ní smysly klamou.
Výstava je otevřena od 8. dubna do 22. května 
v budově Perly v Lochmanově ul.
Otevřeno: PO – PÁ 8:00-18:00 hod., SO, NE 
a svátky 9:30 – 18:00 hod.
Vstupné: děti a studenti do 26 let: 50 Kč, 
důchodci: 70 Kč, dospělí: 90 Kč, rodinné vstupné 
(2+2): 200 Kč
Rezervace pro školy a další info: www.poznavej-
se.cz, e-mail: tomas@usmev.org, tel.: 732380319

rOdinné Centrum srdíčkO
PO: 8:30-12:00 hod. – Herna, výtvarná 
dílna pro dospělé, prográmek pro děti
ST: 8:30-12:00 hod. – Herna, prográmek 
pro děti (zpívání, vyrábění, pohyb...)
PÁ: 8:30-12:00 hod. – Herna, angličtina 

pro děti (kont.: J. Marková – 777 656047)

Začátky programů cca 9:30-10:00, pobytné 
30Kč/1 dítě, 40Kč/více dětí.
Témata výtvarných dílen
2.5. – Enkaustika – malba voskem pomocí speci-
ální žehličky
9.5. – Zdobení trika se zažehlovací folií
16.5. – Výroba korálků z FIMO hmoty
23.5. – Odlévání mýdel do formiček
30.5. – Zdobení hrnků pomocí zapékací folie
30.5. – Výtvarný speciál – od 17:00 hod. - Scrap-
booking – výroba netradičního fotoalba
(Dozor nad dětmi zajištěn, cena dle spotřebované-
ho materiálu)
Odpolední programy
PO: 17:00-18:00 hod. – Orientální tance, kont.: 
L. Holásková – 732985833, vstupné 50 Kč
ČT: 17:00-18:30 hod. – AJ pro dospělé, kont.: J. 
Voleská – 601203130, vstupné 50 Kč
PÁ: 16:00-18:00 hod. – Klub EXIT, pro mládež, 
kont.: M. Kalášek – 739420287
PÁ: 18:00-24:00 hod. – Klub deskových her
SO: 18:00-20:00 hod. – Sportování u Tří mostů, 
(14. a 28.5.), cena dle sportujících, účast nejpozději 
den předem, kont.: P. Novák – 604904710
Jednorázové akce v RC
ÚT 3.5. – Setkání DRC, od 17:00 hod.
ST 11.5. – Mléčná výživa, mlíčko s kaší, beseda, 
od 10:30 hod.
SO 21.5. – Dětský den před dětským dnem, letiš-
tě, od 10:00 hod.
Kont. osoba: Mgr. M. Dostrašilová, koordinátor 
RC, tel.: 604313249, e-mail: rcsrdicko@jbuo.cz, 
www.rcsrdicko.estranky.cz

základní uměleCká 
škOla Jar. kOCiana

Komorní koncert 
J. Lána, V. Žižka, H. Jasanská, P. Kleislová
1. května v 17:00 hod. – koncertní sál ZUŠ
Kocianova houslová soutěž
4. až 7. května – koncertní sál ZUŠ, Roškotovo 
divadlo
Absolventský recital I. stupně
H. Švendová – kytara, flétna, housle
13. května v 18:00 hod. – koncertní sál ZUŠ
Hudební besídka žáků hudebního oboru
16. května v 17:00 hod. – koncertní sál ZUŠ
Hudební besídka žáků hudebního oboru
23. května v 17:00 hod. – koncertní sál ZUŠ
Třídní hudební besídka žáků p. uč. Z. Černého 
- klarinet
24. května v 17:00 hod. - koncertní sál ZUŠ
Koncert bývalých žáků
25. května v 18:00 hod. – koncertní sál ZUŠ
Třídní hudební besídka žáků p. uč. V Němcové 
– klavír
Hrajeme s rodiči
26. května v 17:00 hod. - koncertní sál ZUŠ
Závěrečný koncert dětského pěveckého sboru 
ČTYŘLÍSTEK
26. května v 18:30 hod. - koncertní sál ZUŠ
Vernisáž výstavy prací I. až VI.  ročníku výtvar-
ného oboru
31. května v 17:00 hod. – společné prostory ZUŠ
ZUŠ Jar.Kociana, Smetanova 1500, Ústí n.O., 
tel.: 465 569 551, www.ZUSUO.cz
e-mail: info@zusuo.cz
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GeneraCe s hlasOpletem
Na svůj jarní koncert s hosty si Generace pozva-
la vokální seskupení pěti mladých mužů z Plzně. 
Společně se pokusí vytvořit pohodovou atmosfé-
ru v koncertním sále ZUŠ ve čtvrtek 12. května 
v 19:00 hodin. Všichni jste srdečně zváni!
Informaci o hostech: www.hlasoplet.cz 

setkání u aničky
Žáci 9. ročníků ZŠ Komenského Ústí n.O. se před-
staví ve svém prvním samostatném divadelním 
představení v úterý 17. května v 18:00 hodin „na 
prknech“ Malé scény.
Příběh plný pohádek určitě potěší nejen malé divá-
ky, ale pobaví se i ti odrostlejší.
Srdečně zveme. Dana Špindlerová

zlatý klíček a muzika
DPS Zlatý klíček a Muzika z Ostravy se předsta-
ví na Jarním koncertě v Roškotově divadle v úte-
rý 24. května v 18:00 hodin. V programu, který 
zpěváci i instrumentalisté pečlivě pilovali, vystoupí 
také kytaristé 7., 8. a 9. tříd a flétnový soubor ZŠ 
Komenského Ústí nad Orlicí.

Dana Špindlerová

den prO sOusedy
Osadní výbor Černovír zve všechny 29.5. v 15:00 
na tradiční posezení sousedů na návsi. Pro děti 
budou připraveny netradiční soutěže. Můžete zde 
také ochutnat domácí speciality místních.

černOvírská pOuť
Dne 8.5. se na černovírské návsi koná pouť. Pro 
děti budou připraveny tradiční pouťové atrakce. 
V kapli sv. Gotharda proběhne mše sv. Jste všichni 
srdečně zváni.

mateřské Centrum 
medvídek

Odpolední úterky v květnu jsou 
věnovány výletům do okolí. Her-
na bude otevřena pouze za nepří-
znivého počasí. Pro aktuální info 
volejte 605965463. Děkujeme za 
pochopení.

Kavárnička: 2. května od 10:00 hod.
Výlet do Dlouhé Třebové – Kojovce „Oslova“, 
3. května. Sraz na autobusové zastávce „Na Špici“ 
v ČT v 15:00 hod. Akce se koná pouze za přízni-
vého počasí!
Sebeobrana aneb Chcete se umět bránit?: 5., 12., 
19. a 26. května od 17:30 hod., vstupné dobrovolné
Orientační běh pro nejmenší: 10. května od 15:30 
hod., sraz ve Wolkerově údolí u prolézaček v 15:00 
hod.
Polévky a kašičky pro nejmenší: 11. května od 
9:30 hod.
Moderní látkové pleny: 16. května od 9:30 hod.
Výlet do Chocně: 17. května, sraz ve 13:50 na hl. 
nádraží, odjezd ve 14:11 hod., z Chocně v 17:18 
hod.
Přirozená hygiena kojenců aneb Jde to i bez 
plen: 18. května od 9:30 hod.
Výlet do Letohradu: 24. května od 14:30 hod., 
sraz ve 14:10 na hl. nádraží, odjezd ve 14:27 hod., 
z Letohradu v 17:43 hod.

Aromaterapie-svět vůní: 25. května od 9:30 hod.
Výlet do Brandýsa n.O.: 31. května, sraz ve 13:50 
na hl. nádraží, odjezd ve 14:11 hod., z Brandýsa 
v 17:23 hod.
PROVOZNÍ DOBA
PO 9:00-12:00  – Nemluvňátka+volná herna
ÚT 9:00-12:00 – Předškolkáček-herna + pohybový 
kroužek
ÚT 14:30-17:30 – Výlety do okolí (herna pouze při 
nepříznivém počasí)
ST 9:00-12:00 – Předškolkáček-herna
ČT 9:00-12:00 – Předškolkáček-herna + zpívánky
Kontakt: M. Crhonková 605/774569, K. Fišarová 
605/965463, medvidekuo@seznam.cz,
www.medvidekuo.cz
Za finanční podpory Města Ústí nad Orlicí, Pardu-
bického kraje a MPSV

dům dětí a mládeže květen
ČT 11. 5. Okresní kolo Archimediády, od 8:00 na 
ZŠ Bratří Čapků
ÚT 17. 5. Okresní kolo dopravní soutěže mla-
dých cyklistů pro ZŠ, od 9:00 na dopravním hřišti 
u DDM.
ČT 19. 5. Preventan cup - krajské finále ve vybí-
jené pro žáky 4. - 5. tříd, od 9:00 volejbalové kurty 
ÚO.
SO, NE 28. - 29. 5. Velká cena města Ústí nad 
Orlicí - mezinárodní volejbalový turnaj juniorek 
a kadetek, volejbalové kurty ÚO od 9:00.
NE 5. 6. Zahradní slavnost, tradiční slavnostní 
ukončení kroužků DDM se letos bude konat na 
Kociánce od 14:00. Program: vystoupení kroužků 
DDM ÚO, soutěže pro děti, výstava, divadlo, kon-
certy kapel, občerstvení aj. V rámci Dne dětí jsou 
součástí programu i soutěže pro děti, které pořádá 
Sokol Ústí n. Orlicí.
Letní prázdniny s DDM 2011
Pestré prázdniny - příměstský tábor, I. termín 25. 
- 29. 7., II. termín 1. - 5. 8. Náplň: výlet do zoo, 
výlet na kole, sportovní a pohybové aktivity, nauč-
né zájezdy apod. Podrobné informace na www.
ddm-usti.cz

letní tábOr ddm 
Ústí nad OrliCí

Vážení rodiče, milé děti, zveme Vás na letní tábor 
do Zblovic, který se koná 2. 7. - 16. 7., ve Zblovi-
cích u Vranovské přehrady, nedaleko Znojma. Pes-
trý program zahrnuje celotáborovou hru, táborovou 
olympiádu, koncert, táborové kino, speciální doved-
nosti pro chlapce a děvčata, sportovní a pohybové 
aktivity atd. Strava je zajištěna 5x denně ve zděné 
nové jídelně, ubytování je v chatkách a ve stanech 
s podsadou. Nabídka je určena pro širokou veřej-
nost, nejen pro členy kroužků DDM ÚO. Letošní 
tábor má název podle celotáborové hry „Cesta za 
koncem duhy“, kde jak známo je ukrytý ...... .
Více informací a přihlášky naleznete na www.ddm-
usti.cz, nebo na tel: 465525469, nebo v kanceláři 
DDM každý den 8:00 – 17:00 hod.

stOmatOlOGiCká 
pOhOtOvOst

30.4. – 1.5. – MUDr. S. Moučková, Dolní 443, 
Choceň, tel.: 606565823
7. – 8.5. – MUDr. B. Nejedlý, Palackého 349, 
Choceň, tel.: 465472408

14. – 15.5. – MUDr. J. Pirkl, Litomyšlská 590, 
ČT, tel.: 606704599
21. – 22.5. – MUDr. J. Němcová, Smetanova 
1390, 
ÚO, tel.: 465523310
28. – 29.5. – MUDr. M. Nekůžová, Na Štěpnici 
999, 
ÚO, tel.: 465525210

zprávičky ze staCiOnáře
V měsíci dubnu jsme se prezentovali na FF Jeden 
svět. Uživatelé shlédli film ,,Zachraňte Edwardse“ 
a zapojili se do projektu na tomto festivalu.
Uživatelé využili nabídky prodeje předmětů na 
Srdíčkových dnech.
Tímto děkujeme těm, kteří si drobné předměty 
zakoupili a přispěli tak
na zakoupení lék. přístrojů pro nemocné děti.
Také probíhaly výměnné stáže pedagogických pra-
covníků našeho 
zařízení a Stacionáře Slunečnice v Pardubicích. Na 
měsíc květen plánujeme výlety za krásami a památ-
kami Pardubického kraje.
Zásady služby Stacionáře:
- pracovníci respektují základní lidská práva uživa-
telů služeb
- jejich nároky vyplývají z platných obecně závaz-
ných norem a   pravidel občanského soužití
- služby jsou nabízeny a poskytovány na základě 
individuálních potřeb a požadavků uživatele, který 
sám rozhoduje o využití nabídky poskytovaných 
služeb
- poskytování služeb je sjednáno smlouvou

H. Zastoupilová, DiS., ved. přímé péče

Centrum prO zdravOtně 
pOstižené  pk

Odborné sociální poradenství: PO-ČT 9 – 16 
hod., PÁ 9 – 15 hod.
Osobní asistence
Kontakty: 775693985, 775693983
Projekt sociální rehabilitace probíhá od 1.1. 2010 do 
31.12.2013 a je spolufinancován Evropským sociál-
ním fondem a státním rozpočtem ČR. Je zajišťován 
bezplatnou, bezbariérovou internetovou učebnou 
se 4 počítači a tiskárnou, PO – PÁ od 9 – 16 hod. 
Nabízíme zdarma školení v základech obsluhy PC.
Kontakt: 775693, 775 693986
V centru je možné zakoupit za výhodné ceny bate-
rie do sluchadel iCellTech.
Kurz AJ zdarma pro osoby se zdrav. postižením, 
přihlášky na 775693983 (i SMS), 
nebo na zaneta.houfova@czp-pk.cz
Centrum pro zdravotně postižené Pk, Čs. armády 
1181, ÚO, tel.: 465525324, www.czp-pk.cz

infOrmaCe Oblastní 
Charity

Oblastní charita Ústí n.O. přijme registrované vše-
obecné sestry do domácí zdravotní péče pro oblast 
ÚO, ČT a Choceň. Bližší info: 731402340

český červený kříž
Senior doprava ČČK
Službu lze objednat na tel.: 774412117, permanent-
ky k dostání na ČČK, Kopeckého 840, nebo v IC 
města. Senior doprava ČČK byla v r. 2011 podpoře-
na Městem Ústí n.O. a Pardubickým krajem.
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Senior centrum – vzdělávací, relaxační a volnoča-
sové centrum nejen pro seniory
Doprava na akce – možnost využití Senior dopra-
vy za cenu 5Kč/jízda/osoba. Objednávky na tel.: 
774412117. Pouze pro seniory.
3. 5. – Šikovné ručičky – Drátkování, od 14:00 
hod., vstupné 30 Kč
6.5. – Společenské posezení – Svátek matek, od 
10:00 hod.
9.5. – Den otevřených dveří v budově OS ČČK, 
Kopeckého 840, od 9:00-17:00
11.5. – Oblastní kolo soutěže Hlídek mladých 
zdravotníků, centrum města
11.5. – Český den proti rakovině, centrum města
16.5. Cyklo výlet, sraz v 9:00 hod. před budovou 
OS ČČK
19.5. – Naše zdraví v našich rukou, beseda 
o tibetsko-čínské medicíně, od 18:00 hod., vstupné 
dobrovolné
Pravidelné akce
Kavárnička-Centrum setkávání, každý PÁ od 
8:00-19:00 hod.
SeniorInternet kavárna, každý PÁ od 8:00-19:00 
hod.
Zdravé cvičení na gymn. míčích, 
bližší info.: 775112998
Masáže klasické, havajské, reflexní, bližší info 
a objednání: 464649590

reGiOnální 
OrGanizaCe rOska

Dne 26.3. se konal. Při setkání 50 účastníků, již 
třináctým rokem jednodenní seminář pro nemocné 
roztroušenou sklerózou. Hlavním bodem semináře 
byla přednáška MUDr. D. Horákové z MS Centra 
Neurologické kliniky v Praze. Za tato setkání jsme 
vděční, protože informovanost od lékařky nadmíru 
povolané, byla pro nás, nemocné, opět obrovským 
přínosem.

pOzvánka
Sbor Českobratrské církve evangelické ve Džbáno-
vě-Ústí nad Orlicí srdečně zve všechny na koncert 
Slávka Klecandra, který se uskuteční v neděli dne 
1.5.  v 17:00 hodin v kostele ve Džbánově.  Zve 
staršovstvo sboru

pOzvánka prO seniOry
Oblastní charita Ústí nad Orlicí Dům pokojného 
stáří sv. Kryštof Ústí nad Orlicí, Sokolská 68 zve 
seniory na vzpomínkové a tvořivé dopoledne:
Ve čtvrtek 5. 5. od 9:00 hod. si budeme povídat 
o našich maminkách a babičkách. V 10:00 hod. 
bude následovat vystoupení dětí ze ZŠ v Kerharti-
cích.
V úterý 24. 5. od 9:00 hod. budeme zdobit plecho-
vé dózičky ubrouskovou technikou. 
Podáváme kávu, čaj. Těšíme se na vás.

sběratelská burza
Oblastní filatelistická a sběratelská burza všech 
oboru se uskuteční v neděli 15. května od 7:30 
do 11:00 hod. v jídelně bývalého okresního úřadu 
v Ústí n.O. Občerstvení zajištěno.

extrémní pádlOvání 
v uGandě

3. května v 19:00 hodin se v Malé scéně předsta-
ví filmem čeští reprezentanti ve freestylu na divoké 
vodě Honza Špindler a Ondra Křivánek. Zimu strá-
vili na černém kontinentu - v Ugandě. Bílý Nil jim 
poskytl úžasné podmínky pro trénink a přípravu na 
nadcházející závodní sezónu. Nenechte si ujít zají-
mavé vyprávění.

klubCentrum Ústí n.O.
kinO máJ – květen

Neděle 1. – neděle 8.
KINO NEHRAJE

Pondělí 9. v 19:30 hodin
VARIETÉ, titulky, vstupné: 70 Kč

Středa 11. v 19:30 hodin
ODCHÁZENÍ, vstupné: 65 Kč

Neděle 15. v 17:00 hodin – Hrajeme pro děti
RANGO, česká verze, vstupné: 65 Kč

Středa 18. v 19:30 hodin
PROFESIONÁLNÍ MANŽELKA, 
titulky, vstupné: 70 Kč

Pátek 20. v 19:30 hodin
KRÁLOVA ŘEČ, titulky, vstupné: 60 Kč

Neděle 22. v 17:00 hodin – Hrajeme pro děti
GNOMEO A JULIE, česká verze, vstupné: 70 Kč

Čtvrtek 26. v 19:30 hodin
OBŘAD, titulky, vstupné: 70 Kč

Sobota 28. v 19:30 hodin
SPRÁVCI OSUDU, titulky, vstupné: 60 Kč

klubCentrum Ústí n.O.
nabídka pOřadů – květen

Úterý 3. května
19:30 hod. – Chrám Nanebevzetí Panny Marie
1. festivalový koncert: J. Svěcený, J. Svěcená, D. 
Vlachová, M. Kos – housle a VIRTUOSI PRA-
GENSES, vstupné 180 Kč

4. – 7. května
ZUŠ Jaroslava Kociana – 53. ročník KOCIANO-
VY HOUSLOVÉ SOUTĚŽE

Středa 4. května
19:30 hod. – Roškotovo divadlo
2. festivalový koncert: KOMORNÍ FILHAR-
MONIE  Pardubice, D. PETRLIK (Francie) – 
housle, laureát KHS 2010, S. Vavřínek – dirigent, 
vstupné 150 Kč

Čtvrtek 5. května
19:30 hod. – Roškotovo divadlo
3. festivalový koncert: Gabriela Demeterová & 
COLLEGIUM  GD, vstupné 150 Kč

Pátek 6. května
19:30 hod. – Chrám Nanebevzetí Panny Marie

4. festivalový koncert: J. Svěcený – housle, M. 
Kociánová – mezzosoprán, K. Englichová – harfa, 
Ž. Vokálková – flétna, vstupné: 180 Kč

Sobota 7. května 
14:30 hod. – Roškotovo divadlo
5. festivalový koncert
KONCERT VÍTĚZŮ A LAUREÁTA KHS 2011, 
vstupné 80 Kč

Čtvrtek 12. května
19:30 hodin – Roškotovo divadlo
D. Goggin: JEPTIŠKY – aneb Klášterní ško-
la U nesmyslosrdných sester, DS Dům kultury 
Kroměříž, Orlická Thálie – 4. soutěžní přestavení 
(divadelní předplatné), vstupné 110 Kč

Sobota 14. května
14:00 hod. – Roškotovo divadlo
TANEC, TANEC... 2011
Krajská přehlídka scénického tance mládeže 
a dospělých, vstupné 50 Kč

Úterý 17. května
19:00 hod. – Roškotovo divadlo
SRDCE AFRIKY
Cestopisná přednáška T. Kubeše o bílých místech 
střední Afriky, vstupné 65 Kč

Sobota 21. května
15:00 hod. – Roškotovo divadlo
VČELÍ MEDVÍDCI – Od jara do zimy, Diva-
dlo Věž Brno, představení s písničkami P. Skou-
mala s texty Z. Svěráka, pohádka pro děti, vstupné 
45 Kč

Středa 25. května
19:30 hod. – Roškotovo divadlo
K. Čapek: VĚC MAKROPULOS, Klicperovo 
divadlo Hradec Králové, (divadelní předplatné), 
vstupné 280 Kč

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: Informační cen-
trum v budově radnice, tel.: 465514271. Termíny 
zahájení předprodeje k nahlédnutí: IC MěÚ, Klub-
centrum a webových stránkách KC.
Informace:  KLUBCENTRUM v Ústí n.O., tel.: 
465521047, 465525245 i fax, www.klubcentrum.
cz, info@klubcentrum.cz

prOGram malé 
sCény v květnu 

1.5. Thajskem ve stínu lotosového květu II., 
výstava fotografií P. a L. Stránských z jejich cesty 
po památkách Thajska. Zahájení výstavy v podobě 
audiovizuální projekce proběhne 1.5. od 17 hodin.
4. 5. Ro(c)kování Jiřího Černého, v 19 hod., 
vstupné 70 Kč
5. 5.  Další rok - Velká Británie, 2010, film, v 19 
hod., vstupné pro členy FK 50 Kč, pro nečleny 
60 Kč
8. 5. Pohádka o mašinkách, v 15 hod., vstupné 
45 Kč
10.5. Z ústeckého filmového archivu, historií 
města v krátkých filmech Filmového studia Ústí 
n.O. provází J. Havel.
v 16 hod., vstupné 45 Kč
17. 5. Setkání u Aničky
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Vystoupení žáků 9. tříd ZŠ Komenského Ústí n.O.,v 
18 hodin, vstupné 50,- Kč
19. 5. Ztracená dovolená, Česko, 2006, film, v 19 
hod., vstupné pro členy FK 50 Kč, pro nečleny 
60 Kč
21. 5. Kvido a Gizela,  premiéra autorské komedie 
souboru Hem´S, v 19 hod., vstupné 55 Kč
24.  5. ALTERNATIVA, módní přehlídka ateliéru 
D. Jansové nabídne letní kolekci pro skutečné ženy, 
v 18 hod., vstupné 140 Kč
27. 5. „Pařížská kavárna“ - večer s hudbou, v 19 
hod., vstupné 30 Kč

in-linOvá škOlička 
O letníCh prázdnináCh 

Již pOčtvrté
Pro malé bruslaře pořádáme In-linovou školičku 
plnou her, smíchu a zábavy. Novinkou pro letošní 
rok je Biková školička, Adrenalinová a Freesty-
lová školička:
- Příměstské tábory pro děti od 5 do 14 let
- V červenci a srpnu vždy od PO do PÁ od 8 do 
16 hodin
- V ceně svačinky, obědy, pitný režim, pojištění, 
návštěva aquaparku a závěrečné překvapení
- Možnost zapůjčení bruslí i chráničů
Soukromé lekce in-line bruslení, přihlášky a další 
info na www.hepaoutfit.cz či tel.č. 602 245 393 – 
Markéta Strnadová. Těšíme se na Vás!!!!

první Jarní slet 
kaChen v Ústí

V neděli 15.5. se od 11:00 hodin na chatě Hvěz-
da na Andlově chlumu u Ústí nad Orlicí uskuteční 
1. regionální setkání majitelů a přátel legendárních 
vozidel Citroen 2 CV „Kachna“. Po 13:00 hodině 
pak vyrazí hejno kachen na jarní projížďku po okolí 
našeho města.
 

dětský den 
OutdOOrOvýCh aktivit

Pro děti jakéhokoliv věku pořádáme 1. června od 
16:00 Dětský den outdoorových aktivit v areá-
lu tábořiště Cakle. Připravili jsme pro Vás a Vaše 
děti spoustu her a soutěží-střílení z luku, práskání 
bičem, horolezecká stěna, in-line soutěže, in-line 
školka, bike překážky a spoustu dalšího. Účast 
zdarma a občerstvení zajištěno v přilehlém bufe-
tu. Přijeďte na kole na bruslích, či dorazte pěšky 
a pojďte s námi oslavit přicházející léto. K dispo-
zici bude půjčovna in-line bruslí pro děti i dospělé 
zdarma. Těší se na Vás kolektiv Letní inlinové ško-
ly Ústí n.O. M. Strnadová, tel: 602245393 

bladeniGhts – nOční 
vyJížďky městem 

na bruslíCh
Po roční odmlce jsme pro Vás připravili noč-
ní vyjížďky naším městem za doprovodu hudby 
a městské policie. Start je z parkoviště u Aqua-
parku 1.června ve 20:00. K dispozici bude i půj-
čovna bruslí zdarma, občerstvení zajištěno v přileh-
lém Sporthotelu. S sebou brusle či kolo, chrániče, 
helmu a blikačky či svítící pásky jakéhokoliv typu. 
Těší se na Vás kolektiv Letní inlinové školy Ústí 
n.O. M. Strnadová, tel: 602245393

hOrská kOla – 
veřeJný závOd 

Rádi bychom vás pozvali na 4. ročník Generali-
Sport Bárt BIKEMARATHONu, který se usku-
teční v sobotu 21.5. Start a cíl závodu je na letiš-
ti v Ústí nad Orlicí. Přihlásit k závodu se můžete 
od 9:00 do 10:30 hod. v místě startu, nebo předem 
prostřednictvím internetu. Trasy: 64 km (hlavní 
závod), 32 km, 13 km (lážo-plážo). Start 11:00 (64 
km), 11:30 (32 km). Závodí se v jednotlivých věko-
vých kategoriích. V rámci závodů proběhne dětský 
den (soutěže pro děti, skákací hrad, …) pod vede-
ním Rodinného centra Srdíčko. Bližší info: www.
bikemarathon.cz, nebo na tel.: 603 526 307.
Přijďte, těšíme se na Vás!

pOzvánka na Orientační 
běh dO WOlkerOva ÚdOlí

Oddíl orientačního běhu Magnus Orienteering 
a MC Medvídek si Vás dovolují pozvat na veřej-
ný závod do Wolkerova údolí. Závod se uskuteční 
v úterý 10. května od 15:30 do 17:00 hod. v rámci 
akce Dny orientace v přírodě, kterou zaštiťuje Čes-
ký svaz orientačních sportů. Sraz bude u skautské 
klubovny. 
Cílem je představit mladým zájemcům tento sport, 
přilákat je do oddílu orientačního běhu. Výhodou 
Wolkerova údolí je, že tam není skoro žádný les, 
navíc se jedná o známý terén, tudíž se zmenšuje 
možnost případného bloudění. 
Budou připraveny tratě pro nejmenší děti, které 
mohou běžet se svými rodiči, tratě pro začátečníky 
i pokročilé. Pro závodníky bude připraveno malé 
občerstvení, pro nejlepší běžce drobné ceny. 
Info: Kamil Koblížek, tel.: 604 288 976, mail: 
kamil.koblizek@seznam.cz.

sOkOlení  2011
Srdečně Vás zveme dne 21.5. od 14:00 hod. na 3. 
ročník sportovně-zábavné akce pořádané Sokolem 
Kerhartice. Odpoledne bude patřit všem, kdo rádi 
sportují, na své si přijdou velcí díky tradiční časov-
ce nebo pálkované. Pro děti je nachystána spous-
ta her a soutěží. Závěr dne obstarají kapely Lerion 
a neodolatelný revival Nirvany. Vstupné a občer-
stvení za lidovku. Přijďte si užít pohodový den 
a večer. Těšíme se na Vás.  

Sokol Kerhartice

pOzvánka na závOdy dO 
vrChu – „ÚsteCká 21“

AUTO-KLUB Ústí nad Orlicí Vás zve na 53. - 54. 
ročník Mezinárodního závodu automobilů do 
vrchu „Ústecká 21“.
Závod se koná 28. a 29. května. Trénink  po oba dny 
začíná v 9:00 hod. a závod ve 13:00 hod. Záštitu 
nad závodem převzal hejtman Pardubického kraje 
R. Martínek.
Upozornění pro občany
Důležitá informace pro občany z ulice Vrbová, 
Zelená, Lázeňská a Pod Horou. Při odchodu 
z domova ve dnech závodu  tj. 28. a 29. 5. si vez-
měte průkaz totožnosti nebo jiný doklad  s uve-
denou adresou bydliště, pro kontrolu u výběr-
čích.

M. Urban, předseda AUTO-KLUBU

krytý plaveCký bazén
PONDĚLÍ: 16:00 – 21:00 hodin
(9.5. – sanitární den)
ÚTERÝ: 5:30-8:00, 14:00-20:00 hod.
(3.5.: 5:30-8:00, 16:00-20:00 hod.)
STŘEDA: 17:00 – 21:00 hodin
ČTVRTEK: 16:00 – 21:00 hodin
PÁTEK: 5:30-8:00, 16:00-21:00 hodin
SOBOTA: 10:00 – 21:00 hodin
NEDĚLE: 10:00 – 20:00 hodin
(1. a 8.5.: 10:30 – 20:00 hod.)

Plavání pro těhotné ženy: 4. a 18.5. od 13:00-
14:30 hod.
Aquaarerobic: každé ÚT od 20:00-21:00 hod.
Aqua Zumba pro nezájem zrušena!
Plavání kojenců a batolat + aroma masáže: info 
775858670
Kurzy plavání dětí s rodiči: každá ST 16:00 – 
17:00 hod., SO (mimo 28.5.) 8:30 – 10:00 hod.,  
info 777673357. Pokud nebude kurz v květnu napl-
něn, bude provozní doba pro veřejnost od 16:00 
hod.
CENTRUM RIO – SPINNING, K2 HIKING, FIT-
BOX – NOVINKA – TRX!
Rezervace: www.tepvos.cz/rezervace, 
nebo na 777 673359
Plavecký bazén má právo na změnu provozních 
hodin pro veřejnost. Info na tel.: 465524254, www.
tepvos.cz

kam za spOrtem v květnu
Neděle 1. května
TK ÚO „A“ (dorost) – LTC Pardubice
TK ÚO ml.žáci – TK Ledeč n.Sázavou
FK Kerhartice – Jehnědí (fotbal, od 15 hod., doma)
Sobota 7. května
TJ Jiskra ÚO – Svitavy (fotbal, kr.přebor, st. a ml. 
dorost, od 12:30 a 14:45 hod.)
TK ÚO „A“ (dospělí) – TK ÚO „B“ (dospělí)
TK ÚO babytenis „B“ – TK Č. Třebová „A“
Neděle 8. května
TJ Jiskra ÚO „B“ – Pomezí (fotbal, 1.B třída, muži 
B, od 17 hod.)
TJ Jiskra ÚO – Pardubice „C“ (fotbal, kr.přebor, st. 
a ml. žáci, od 13:30 a 15:15 hod.)
TK ÚO (dorost) – TC Jevíčko
TK ÚO minitenis – TK Choceň
FK Kerhartice – Klášterec n.O. (fotbal, od 16 hod., 
venku)
FK Kerhartice – Helvíkovice (fotbal, od 16 hod., 
venku)
Sobota 14. května
Přebor mládeže Pardubického kraje v leteckém 
modelářství (letiště Aeroklubu Ústí n.O.)
TJ Jiskra ÚO – SK H. Měcholupy (fotbal, divize C, 
muži A od 17 hod.)
TJ Jiskra ÚO – V. Mýto (fotbal, kr.přebor, st. a ml. 
dorost, od 12:30 a 14:45 hod.)
TK ÚO „B“ (dospělí) – LTC V. Mýto
TK ÚO babytenis „A“ – TK Choceň
FK Kerhartice – Boříkovice (fotbal, od 17 hod., 
doma)
Neděle 15. května
TJ Jiskra ÚO „B“ – V. Mýto „B“ (fotbal, 1.B třída, 
muži B, od 17 hod.)
TJ Jiskra ÚO – V. Mýto (fotbal, kr.přebor, st. a ml. 
žáci, od 13:30 a 15:15 hod.)
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TK ÚO „A“ (dorost) – TCV Pardubice
TK ÚO ml.žáci – LTC V.Mýto „B“
FK Kerhartice – Libchavy „B“ (fotbal, od 15 hod., 
doma)
Úterý 17. května
Okresní kolo Poháru rozhlasu v atletice žactva od 
14 hod. na stadionu
Středa 18. května
I. kolo krajského přeboru v atletice přípravek od 15 
hod. na stadionu
Neděle 22. května
FK Kerhartice – Mistrovice (fotbal, od 16 hod., 
venku)
Středa 25. května
I. kolo krajského přeboru v atletice ml. žactva od 15 
hod. na stadionu
Sobota 28. května
TJ Jiskra ÚO – 1. FK N. Paka  (fotbal, divize C, 
muži A, od 17 hod.)
TJ Jiskra ÚO – SK Chrudim (fotbal, kr.přebor, st. 
a ml. dorost, od 12:30 a 14:45 hod.)
TK ÚO „A“(dospělí) – TC Přelouč
TK ÚO „C“(dospělí) – TK Č. Třebová „B“
TK ÚO babytenis „A“ – TO TJ Tesla Pardubice 
„B“
Neděle 29. května
TJ Jiskra ÚO „B“ – Sloupnice (fotbal, 1.B třída, 
muži B, od 17 hod.)
TJ Jiskra ÚO – M. Třebová (fotbal, kr.přebor, st. 
a ml. žáci, od 13:30 a 15:15 hod.)
TK ÚO „B“(dorost) – TK Letohrad
FK Kerhartice – Dlouhoňovice (fotbal, od 16 hod., 
venku)
FK Kerhartice – Albrechtice „B“ (fotbal, od 16 
hod., hřiště Sázava)
II. kolo krajského přeboru v atletice st. žactva od 
9:30  na stadionu 

nábOr žáků
FK Kerhartice – fotbalový oddíl – pořádá dne 6. 
května od 16:30 hodin na hřišti v Kerharticích 
nábor žáků ročníku 2001 a mladší.

spOrtOvní Centrum radava
Pondělí 2.5. – 18:00 – 23:00 hodin
HELPÁCKÝ POHÁR (jednotlivci)
Úterý 3.5. – 19:30 – 23:00 hodin
VYCHLEAS 1.LIGA  (družstva)
Středa 4.5. – 17:00 – 19:15 hodin
VEČERNÍČEK (jednotlivci)
Středa 4.5. – 19:30 – 23:00 hodin
PROPLAST 2.LIGA (družstva)
Neděle 8.5. – 9:30 – 14:00 hodin
1.LIGA ČBA VÝCH.ČECH (družstva)
Neděle 8.5. – 14:30 – 17:30 hodin
2.LIGA ČBA VÝCH.ČECH (družstva)
Neděle 8.5. – 18:00 – 22:00 hodin
STAROBRNO-MALÉ FINÁLE (družstva)
Pondělí 9.5. – 18:30 – 23:00 hodin
STEEL CUP (jednotlivci)
Středa 11.5. – 19:30 – 23:00 hodin
HENRY GRIL 4.LIGA (družstva)
Neděle 15.5. – 10:30 – 15:30 hodin
1.LIGA ČBA O ZÁCHRANU (družstva)
Pondělí 16.5. – 18:30 – 22:00 hodin
PEMI CUP (jednotlivci)
Úterý 17.5. – 19:30 – 23:00 hodin
STAPO 5.LIGA (družstva)

Středa 18.5. – 17:00 – 19:15 hodin
VEČERNÍČEK (jednotlivci)
Středa 18.5. – 19:30 – 23:00 hodin
„U MALINŮ“ 6.LIGA (družstva)
Pondělí 23.5. – 18:00 – 23:00 hodin
MERKA CUP DVOJIC (dvojice)
Úterý 24.5. – 19:30 – 23:00 hodin
ESAB 3.LIGA (družstva)
Středa 25.5. – 16:30 – 23:00 hodin
TACL CUP (jednotlivci)
Sobota 28.5. – 10:00 – 12:30 hodin
FINÁLOVÝ TURNAJ JEDNOTLIVCŮ 
Pondělí 30.5. – 18:00 – 23:00 hodin
HELPÁCKÝ POHÁR (jednotlivci)
Úterý 31.5. – 19:00 – 23:00 hodin
VYCHLEAS 1.LIGA (družstva)
Tel. rezervace: 465 529477-9, 
e-mail: radava@radava.cz, www.radava.cz

pOzvánka dO evis studia
Firma ENERGY Vás zve na měření přístrojem 
Supertronic, který diagnostikuje zdraví jedince, 
odhaluje příčiny zdravotních problémů, pomá-
há určit léčbu a nasazení bioinformačních, bylin-
ných homeopatických přípravků, dle principů 
čínské medicíny. Nutné telefonické objednání: 
734 330 460. Den konání: 25.5., cena: 200 Kč. Mís-
to konání: studio Evis-bývalá poliklinika naproti 
OHGS, 17.listopadu 725, Ústí n.O.

lk spinninG Centrum
Hala SŠUP, Zahradní 541, Ústí n.O.
Ukončení sezony 20.5.,  info: www.lkspinning.
com
Děkujeme za přízeň. LK 

k rOzhledně na 
andrlův Chlum

Klub českých turistů v Ústí nad Orlicí připravil 
na neděli 15. května 16. 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 hod. Nejkratší 8 km trasa je 
vypsána pro pěší i cyklisty, pro vzdálenější účastní-
ky je vhodná i cílová jízda. Nejdelší trasa 175 km je 
určena zkušeným cykloturistům. Ostatní cyklotrasy 
45, 60, 80, 120, 140 km. Mládež do 15 let se může 
akce zúčastnit pouze v doprovodu dospělé osoby. 
Akce je pořádána za finanční podpory města Ústí 
nad Orlicí.
                                                                                                       

velká Cena města 
v časOvCe dO vrChu

V neděli 8. května se uskuteční 22. ročník cyklis-
tického závodu do vrchu Velká cena města Ústí 
nad Orlicí na Andrlův chlum.
Start je od 11:00 hod. u PVT v minutových inter-
valech. Přihlášky ve firmě Fort Frames (200 m od 
startu) od 8:00 – 10:00 hod.
Závod je veřejný pro všechny věkové kategorie. 
Cyklistická přilba povinná. Za překonání traťového 
rekordu 8:34.0 finanční prémie 1000 Kč. První tři 
v každé kategorii dostanou věcnou cenu. Na závěr 
losování tomboly mezi všemi startujícími o věcné 
ceny  -  hlavní cena rám kola firmy Fort. Výsledky 
a další info.na http:// ctc.wz.cz/andrlak

hOlmes-enGlish 
JazykOvá škOla 

Nabízíme příměstský anglický tábor 1.- 5.8. výlety, 
hry, angličtina ...
Družinku pro děti od 2 - 6 let, každou středu 9:00 
- 11:00 hod., hlídání dětí, hraní, tanec, malování, 
angličtina ...
Více info: www.holmes-english.cz, blanka@hol-
mes-english.cz, tel. 737 744975
 

letní tábOry 
s anGličtinOu 2011

1.Jazyková ÚO (Mgr.Milan Pošepný) pořádá 
letní příměstský tábor pro děti (5-12 let),  sport, 
angličtina, hry,  od 11.-15. července v ÚO, cena 
1.500,-Kč
a letní sportovně-jazykový tábor pro děti (7-14 
let), téma „KOUZLA, MAGIE“ od 13.-19. srp-
na,  Horní Jelení, cena 3.300,-Kč. Informace na 
www.1.jazykovauo.cz
Mobil: 724 064 370 nebo 602 653 773

miniGOlf
V sobotu 30. dubna začínáme novou sezónu!
Vchod: od „pilinovky“ (u regule).
Provozní doba: sobota - neděle od 14:00 do 17:00 
hod. (poslední vstup v 16:00 hod).
Hra na 18 minigolfových dráhách v příjemném par-
kovém prostředí jako nenáročná relaxace vhodná 
pro každého i celou rodinu. Možnost skupinových 
rezervací (školní, firemní) nad 20 osob v jakýko-
liv pracovní den. Otevřeno 1. i 8. května. Vstupné 
nezměněno. Zvýhodněné rodinné vstupenky a per-
manentky opět v nabídce! Při nepříznivém počasí 
zavřeno.
www.minigolf-uo.estranky.cz

přes tři hrady – 
pěšky i na kOle

V sobotu 7.5. se uskuteční 39. ročník pochodu Přes 
tři hrady a 27. ročník Přes tři hrady na kole.
1. start. místo: Sopotnice na hřišti od 7 hod.
2. start. místo: Žampach areál zámku od 8 hod.
3. start. místo: Potštejn Pod lipami od 8 hod.
Startovné 20 Kč (pěší), 25 Kč (cyklotrasy).
Kontakt: všechny dotazy, přihlášky noclehů: 
P. Lžičař, Sopotnice 184, tel.: 605740037, 
e-mail:lzicar.petr@tiscali.cz, 
www.kct-sopotnice.com

akademie vzdělávání 
Ústí nad OrliCí

17.5. – Povinnosti zaměstnavatele při pracovních 
úrazech a nemocech z povolání (R. Křepinský)
19.5. Hygienický balíček pro prac. veřejného stra-
vování (Mgr. J. Havel)
Podrobné info, nebo nabídku seminářů rádi 
zašleme!Tel.: 465 523129, www.akademieuo.cz, 
seminar@akademie.uo.cz

sOlární studiO 
a infrasaina

Připravte se na léto- opalte se v luxusních
soláriích, Vibra deska v ceně opálení.
Kde: Královéhradecká 498
Info na: www.solarium.yc.cz
Objednávky na tel.: 737 470 380
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Ohlédnutí za událOstmi    
16. března – 16. dubna 2011

Text a foto L. Prokeš
Více informací na www.ustinadorlici.cz

výstava „20 let 
vydavatelství Oftis“

Ve dnech 11. 3. – 1.4. se v Galerii pod radnicí konala 
zajímavá výstava věnovaná 20. výročí vydavatelství 
OFTIS Ústí nad Orlicí. Vystaveno bylo množství 
vydané tvorby mnoha autorů -  knihy, publikace, 
betlémy, papírové skládačky, kalendáře, gratulace, 
grafiky a kresby. 

březen – měsíC 
čtenářů 2011

V rámci celorepublikové akce „Březen – měsíc 
čtenářů 2011“ se v městské knihovně uskutečnila 
řada akcí. 22.3. setkání s básníkem M. Vídenským 
v rámci Světového dne poezie, 29.3. slavnostní 
vyhlášení soutěže „Čtenář roku 2010“ a „Čtenář-
ské ligy“. Na 1. dubna byla připravena tradiční akce 
Noc s Andersenem.

výstava fOtOklubu OkO
Vernisáží byla v pátek 1. dubna zahájena výstava 
ústeckého fotoklubu OKO. Poprvé se každoroční 
výstava fotografií konala v Malé scéně. Své prá-
ce – portréty, krajiny, zvířata a řadu dalších -  zde 
vystavuje 12 z 25 členů fotoklubu. Fotoklub OKO 
navázal kontakt s nejstarším fotoklubem v Rakous-
ku a plánují společné výstavy svých členů jak 
v Rakousku tak u nás. 

setkání s devadesátníky
V úterý 5.4. se uskutečnilo již  tradiční setkání  
devadesátiletých občanů s vedením města. Starosta 
Petr Hájek a místostarosta Zdeněk Ešpandr přivítali 
na radnici občany, kteří v letošním roce slaví 90. 
narozeniny. Pozvání přijaly paní Jiřina Strnadová, 
Božena Švadlenová, Milena Málková, Jarmila Keb-
rlová a Věra Halamová.

Laureátem letošního ročníku HVS se stal Joachim 
Birman z Francie.

tančíme prO radOst 
– 34. rOčník

V pátek 15. dubna se v Roškotově divadle v usku-
tečnila 34. premiéra moderního scénického tan-
ce v podobě celovečerního vystoupení Tanečního 
oddělení ZUŠ J.Kociana nazvaná „Tančíme pro 
radost“. 

tenisOvá sezOna 2011 
v Ústí n.O. zaháJena 

V sobotu 16.4. se na tenisových dvorcích uskutečnil 
turnaj závodních i rekreačních hráčů. Tento termín 
také vyhovoval Janu Hernychovi, který patří mezi 
nejlepší české tenisty a jehož pradědeček Florián 
Hernych úspěšně podnikal v textilním průmyslu 
a jím postavená vila je dominantou centra města.

Jan Hernych ochotně přijal pozvání TK a sehrál 
tréninková utkání s našimi tenisovými nadějemi.

vOdáCi Otevřeli OrliCi
Na sobotu 16. dubna připravili vodáci z Ústí n.O. 
tradiční zahájení vodácké sezóny na Tiché Orlici. 
Sraz všech účastníků, byl v Hnátnici v Nebíčku. 
Symbolické odemčení Tiché Orlice provedl nes-
tor ústecké turistiky Zdeněk Švábenský, který letos 
oslaví významné životní jubileum 

JuniOři Ústí JsOu 
vítězem 1. liGy

Velkým úspěchem skončila 1. juniorská liga pro 
tým volejbalistů Jiskry Ústí n.O. S 25 vítěznými 
zápasy a pouhými 3 porážkami obsadil jednoznačně 
1. místo a v kvalifikaci o extraligu se utká s vítězem 
zápasu Prosek Praha-VK Ústí n.L.

dObrOčinná štafeta 
v plavání

V rámci celorepublikové dobročinné akce Aquau-
nited se v ústeckém bazénu a dalších více jak 10 
bazénech a aquaparcích po celé ČR konala dob-
ročinná štafeta. V našem městě se štafeta plavala 
pro Stacionář. Štafety se účastnilo cca 40 plavců 
a v době od 10:00 do 10:30 hod. uplavali 2 150 m. 

41. rOčník OrliCké 
šaChOvniCe

V sobotu 26. března se uskutečnil již 41. ročník 
turnaje mládeže „Orlická šachovnice“ a současně 
i Krajský přebor PDŠS v kategorii do 8 let. Orlic-
ké šachovnice, která je jedním z největších turnajů 
v této oblasti, se zúčastnilo celkem 80 dětí ze 17 
oddílů a to nejen Pardubického kraje.

taneční maratOn 
– 10. rOčník

Jubilejní 10. ročník Tanečního maratonu, který 
pořádá Speciální základní škola Ústí nad Orlicí, se 
konal v pondělí 28. března v tělocvičně ústecké ško-
ly. Soutěže, rozdělené do čtyř kategorií, se zúčastni-
lo 74 soutěžících ze sedmi základních a speciálních 
základních škol z Orlickoústecka a Pardubic.

kraJská přehlídka 
sCéniCkéhO tanCe

Ve čtvrtek 7. dubna se v Roškotově divadle kona-
la Krajská postupová přehlídka dětských skupin 
scénického tance. Nominaci na postup na celostát-
ní přehlídku, která se koná v květnu v Kutné Hoře 
získaly, mimo jiné, i choreografie O. Čopianové 
s názvem „Na nás si nepřijde...“ a choreografie Z. 
Bartošové s názvem „Lesní“ – obě ZUŠ J. Koci-
ana.

Vyhlášení výsledků soutěže Biblioweb 2011
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR 
(SKIP) zorganizoval již dvanáctý ročník BIBLI-
OWEBu, soutěže o nejlepší webovou prezentaci 
knihovny. V kategorii knihoven v obcích od 3 tisíc 
obyvatel do 20 tisíc obyvatel byla nejúspěšnější 
MěK v Ústí n.O. před MěK v Č. a Místní knihov-
nou Radotín.

xiii. rOčník festivalu 
Jeden svět

V ústecké Malé scéně začal ve středu 13. dubna 2011 
třináctý ročník Festivalu dokumentárních filmů 
o lidských právech JEDEN SVĚT 2011. V našem 
městě se tento festival koná potřetí a organizuje ho 
občanské družení SPOUSTI – Spolek pro organické 
Ústí společně se společností Člověk v tísni. 

mladí viOlOnCellisté 
se sešli v Ústí

Ve čtvrtek 14.4. byl v ZUŠ J. Kociana slavnostně 
zahájen již XXI. ročník Heranovy violoncellové 
soutěže. Do Ústí se sjelo 40 mladých muzikantů 
z více jak 10 zemí světa. 


