
InvestIce, velké opravy 
a regIonální rozvoj 
města v roce 2011

Schválený rozpočet města pro letošní rok předpo-
kládá výdaje z vlastních zdrojů na investice, vel-
ké opravy a regionální rozvoj v celkové výši 46,5 
mil. Kč. Jednotlivé akce jsou vždy na začátku roku 
projednávány v radě města a následně v zastupi-
telstvu, kterému přísluší konečné schválení. Akce, 
které jsou zařazeny do rozpočtu korespondují 
nejen s dlouhodobými záměry města, ale i s jeho 
aktuální potřebou a v mnohých případech reagují 
na podněty občanů.
V letošním roce jsou velkými investičními akcemi 
zejména dokončení výstavby technické infrastruk-
tury v lokalitě Štěpnice U Letiště včetně výstavby 
nové dešťové kanalizace (10 mil. Kč) a dokončení 
zateplení ZŠ Bratří Čapků (11,5 mil. Kč). Novou 
zásadní investicí, která by měla být zahájena v dru-
hé polovině roku je snížení energetické náročnosti 
ZŠ Třebovská. Jedná se o zateplení všech budov 
základní školy a kompletní výměnu obvodových 
výplní. Předpokládané celkové náklady na reali-
zaci stavby činí 16,5 mil. Kč a tato akce by měla 
být podpořena ze zdrojů EU v rámci Operačního 
programu Ministerstva životního prostředí dotací 
ve výši 7,5 mil. Kč. V současné době však stále 
ještě čekáme na konečné rozhodnutí ministerstva 
a nutno dodat, že stavba bez jeho souhlasu nemůže 
být zahájena.
Dalšími stavbami, u kterých se dokončuje přípra-
va a následně tedy budou realizovány, jsou zejmé-
na obnova veřejné zeleně, chodníků a městské-
ho mobiliáře na sídlišti Podměstí (1,8 mil. Kč), 
výstavba dětského hřiště v Hylvátech (600 tis. Kč) 
a obnova kulturních památek ve výši 750 tis. Kč 
(sanace vlhkého zdiva budovy Radnice a restauro-
vání sochy Bičování Krista umístěné v Oldřicho-
vicích). 
Samozřejmě i v letošním roce jsou v rámci rozpoč-
tu chváleny finanční prostředky na dokončení roz-
pracovaných investic z loňského roku ve výši 4,5 
mil. Kč (např. oprava lávky v Hylvátech, chodník 
UO – Oldřichovice, technická infrastruktura pro 
výstavbu rodinných a bytových domů v lokalitě 
Andělov Hylváty a Štěpnice Na Pláni). Dále pak 
výdaje na opravu chodníků a komunikací (1,5 mil. 
Kč), na investice do okrajových částí města (1,8 
mil. Kč), výdaje na zajištění činností souvisejících 
s regionálním rozvojem (3,2 mil. Kč). Při návrhu 
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letošního rozpočtu byl zvýšený důraz na zajiště-
ní finančních prostředků pro projekční přípravu 
investičních akcí města pro následující rok (1 mil. 
Kč), pro přípravu akcí město pro lidi (600 tis. Kč) 
a bezbariérové město (200 tis. Kč) a v neposlední 
řadě zmíním výdaje do obnovy a doplnění měst-
ského mobiliáře (100 tis. Kč). 

Petr Hájek
starosta města Ústí nad Orlicí

v 3. nadzemním podlaží. Minimální kupní cena 
je stanovena ve výši 140.000,- Kč. (Záměr pro-
deje zveřejněn na elektronické úřední desce dne 
11.05.2011)
Bližší informace o podmínkách prodeje a náležitos-
tech nabídky získáte na úřední desce Městského 
úřadu v Ústí nad Orlicí, na www.ustinadorlici.cz 
v sekci úřad - úřední deska a na tel. 465 514 262 
(vyřizuje E. Polakovičová)

senior klub při csp 
města Ústí n.o.

Čtvrtek 16.6. – Zájezd na zámek Rudoltice 
a poutní místo Mariánská Hora
Přihlášky 31.5. a 7.6. od 10:00-12:00 hod. ve Slad-
kovně, poplatek pro člena SK 80 Kč, nečlenové 
100 Kč, zahrnuta je doprava a vstupné, platba při 
přihlášení. Info: 722475132, pí Bílková
Odjezdy autobusu:
Penzion 13:00 hod., Tvardkova 13:05 hod., 
nádraží ČSAD 13:10 hod., žel. zast ÚO u hotelu 
UNO 13:15 hod., Dukla prodejna 13:20 hod., Hyl-
váty ČSAD 13:25 hod.
Čtvrtek 30.6. – Zájezd hrady, zámky, kostely 
v okolí Klodska
S průvodcem navštívíme městečko Bardo, dále šik-
mou věž a zámek v Zabkowice Slazskie, v Kami-
eniec Zabkowicky si prohlédneme zámek a park 
královny Marie Oranžské, kostel s dřevěným oltá-
řem a muzeum. Na zpáteční cestě je dvouhodinová 
zastávka v Bystřici Kladské. Společný oběd neza-
jišťujeme. Nutno si vyměnit zloté. Cestou zpět je 
připraveno překvapení. Zájezd je středně náročný.
Přihlášky: 31.5., 7., 14. a 21.6. od 10:00-12:00 hod. 
ve Sladkovně. Poplatek pro člena SK 150 Kč, nečle-
nové 200 Kč na dopravu a vstupy. Info: JUDr. Z. 
Ešpandr, tel.: 777736562, pí Bílková 722475132.
Odjezdy autobusu:
Hylváty ČSAD 6:20 hod., Dukla prodejna 6:25 
hod., žel. zastávka u hotelu UNO 6:30 hod., 
nádraží ČSAD 6:35 hod., Tvardkova 6:40 hod., 
Penzion 6:45 hod.

Těšíme se na Vaši účast!
Za výbor Senior klubu JUDr. Z. Ešpandr

Farmářské trhy
První farmářské trhy, které se v polovině května 
konaly v části veřejného prostranství podél Sme-
tanovy ulice nabídly veřejnosti široký sortiment 
zboží. Ke koupi tu byly např. zelenina, ovoce 

Zajímá Vás, jaké pěší trasy jsou pro obyvatele 
Ústí nejdůležitější? Chcete se dozvědět, jakým 

problematickým místům by se mělo vedení 
města věnovat přednostně? Máte nápady, co 
dalšího lze ve městě v oblasti veřejných pro-

stranství zlepšit?
Srdečně Vás zveme na druhé diskusní setkání 

k projektu

ÚSTÍ NAD ORLICÍ
 - MĚSTO PRO LIDI

které se uskuteční
v úterý 7. června 2011 v 17:00 hodin
v MALÉ SCÉNĚ v Ústí nad Orlicí.

Na setkání budou prezentovány výsledky prv-
ního setkání s veřejností a výsledky dubnového 

dotazníkového šetření.
Projekt realizuje město Ústí nad Orlicí z finanč-
ních prostředků Revolvingového fondu Minis-

terstva životního prostředí za spolupráce 
s Nadací Partnerství a OHGS s.r.o.

upozornění pro občany
Informační centrum, které je umístěné v budo-
vě radnice na ústeckém náměstí, ROZŠIŘUJE 
po DOBU LETNÍCH PRÁZDNIN – od 1.7. do 
31.8. - svoji PROVOZNÍ DOBU.
Otevřeno bude i v NEDĚLI a to od 10:00 do 
14:00 hodin.

město Ústí nad orlicí 
zveřejňuje záměr 
prodeje bytu do 

osobního vlastnictví
Byt č. 10 o velikosti 0+1 v ulici Sokolská 29, Ústí 
nad Orlicí - Kerhartice o celkové podlahové ploše 
bytu včetně příslušenství 32,14 m². Byt se nachází 
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knapovecká pouť 
sv.petra a pavla

Poslední červnovou neděli 26. 6. Vás zveme na 
pěší Knapoveckou pouť. Sraz poutníků je ve 13:00 
hod. u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí 
nad Orlicí a trasa do Knapovce vede přes letiště 
se zastávkou u sochy Nejsvětější Trojice nad Čer-
novírem. 
Poutní mše svatá začíná v 15:00 hod. v kostele 
sv.Petra a Pavla v Knapovci a doprovodí ji rytmic-
ká kapela mládeže z Ústí nad Orlicí. Po 16. hodině 
následuje pod břízami u kostela doprovodný pro-
gram: kolotoče, houpačky a divadélko pro děti, 
pro dospělé koncert kapely K-Band knapoveckého 
rodáka Dušana Kučery. Zveme na domácí pouťové 
koláče, opékané buřty a pivo. Program Knapovec-
ké pouti se koná pod širým nebem na louce pod 
kostelem, v případě nepříznivého počasí v sálku 
v Knapovci. Přijďte se potěšit a posedět. Akce je 
podporována Městem Ústí nad Orlicí. 

P. Vladislav Brokeš, děkan
Jana Staňková, Knapovec 122

z městské knihovny
Městská knihovna v Ústí nad Orlicí 
oznamuje svým čtenářům, 
že v době školních prázdnin 
bude provozní doba Městské 
knihovny upravena takto:
Oddělení pro dospělé bude 
otevřeno:
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 bude otevřeno:
Úterý - Pátek 9:00 – 14:00 hodin
Sobota zavřeno
Informace o letní provozní době naleznete i na naší 
domovské stránce: www.knihovna-uo.cz. Těšíme 
se na Vaši návštěvu.
PhDr.Jana Kalousková, ředitelka MěK 

****** ****** ****** ******
Další přednáška z cyklu Akademie volného času se 
v městské knihovně koná dne 15.6. v 18:00 hodin. 
Na téma Vznik textilního továrního průmyslu 
přednáší Mgr. Věra Sekotová.

****** ****** ****** ******

Knihovna na léto připravuje pro děti novou akci ve 
stylu příměstských táborů. Prázdninové pondělky 
v knihovně se budou konat ve dnech 18. a 25. 7. 
od 8:00 – 16:00 hod. Přihlašování je možné do 
6.6. Bližší informace na plakátech a na 

www.knihovna-uo.cz

z městského muzea
Až do 3. července je mož-
né v městském muzeu 
navštívit novou kolekci 
výstav:
„Cesta do pohádky“ 

plná pohádkových postav a strašidel, která vznik-
la kombinací pohádkových postav z Turnovska 
a vlastní tvorby L. Tapušíkové z H. Třešňovce 
potěší zejména děti. Výstava „Křídla motýlí...“, 
představuje svět hmyzu sběratele a fotografa R. 
Krejčího z Petrovic. Putovní výstava vamberecké-
ho muzea přibližuje „Kouzlo krajky“. Na přání 
ústeckých patriotů reprízujeme výstavu „Jak jde 
čas Oustím“ srovnávající městská zákoutí v minu-
losti a současnosti. K tomu všichni zároveň poznají 
další oustecké osobnosti III., nyní učitele a příro-
dovědce Václava Kuťáka a muzikanta Františka 
Špindlera. Příjemně můžete relaxovat i u pohybli-
vého betlému Kamila Andrese. 
Při výstavě Cesta do pohádky budou po celou dobu 
expozice probíhat doplňkové programy a dílny. 
NEPŘEHLÉDNĚTE: Tvořivé čtvrtky v Měst-
ském muzeu v Ústí nad Orlicí pro děti od 7-15 
let za 35,- Kč od 15:30-17:00 hod.
2.6. Výroba loutek a strašidýlek z přírodních mate-
riálů
16.6. Quillingové tvoření (stáčení a lepení barev-
ných proužků)
23.6. Výroba prázdninového kufříku na zážitky
Kapacita dílen je omezena, proto děti prosím 
předem objednávejte na telefonu 464 524 555, 
777 687 279, v pokladně muzea nebo emailem 
papackova@muzeum-uo.cz
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 Süsserová

klub přátel umění 
Ústí nad orlicí

Do 12. června je v Galerii pod radnicí otevřena 
výstava s názvem

GRAND PRIX ARCHITEKTŮ 2010

V pátek 17. června bude v Galerii pod radnicí zahá-
jena výstava
František KUPKA – Čtyři příběhy černé a bílé 
(ke 140. výročí narození)
Vernisáž výstavy se uskuteční 16.6. od 18:00 hod.
Otevřeno denně mimo pondělí, 10-12, 14-17 hod., 
sobota, neděle 14-17 hod.

základní umělecká 
škola jar. kociana

Třídní hudební besídka žáků p. uč. I. Charou-
sové - kytara
1.června v 16:30 hod. - koncertní sál ZUŠ
Třídní hudební besídka žáků p. uč. L. Lipenské 
- akordeon
3. června v 16:00 hod. - koncertní sál ZUŠ
Koncert symfonického orchestru DECAPODA

vÝzva občanŮm města
Vážení spoluobčané, 

vedení města Ústí nad Orlicí
se na Vás obrací s výzvou o poskytnutí finanč-

ního příspěvku na financování akce

Město v pohybu – týden dobré pohody 

Příspěvky na výdaje související s akcí
lze posílat do 31.8.2011

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

Jakýkoliv finanční příspěvek bude vítán
a předem za něj děkujeme.

Dárci bude na jeho žádost vystavena darovací 
smlouva.

a výrobky z nich, masné výrobky, koření, cukrář-
ské výrobky, květiny apod.
Trhy se budou konat jednou za 14 dní vždy ve čtvr-
tek od rána do odpoledních hodin.
Trhy jsou naplánovány na dny: 9. a 23.6., 7. a 21.7., 
4. a 18.8., 1. , 15. a 29.9., 13. a 27.10. 2011.

vypínání analogového 
vysílání čt

Ve čtvrtek 30.6. v pozdních večeních hodinách 
ukončí řádný provoz analogové dokrývače ČT 1 
Ústí n.O. (26. kanál) a ČT 1 Černovír (30. kanál).
Jejich vysílání bude od 23. týdne označené pikto-
gramem, vedle něhož se bude průběžně objevovat 
také textová lišta s bližšími informacemi.
Pokrytí digitálním zemským vysíláním ČT – mul-
tiplexem veřejné služby se všemi čtyřmi programy 
ČT – v územní oblasti Trutnov, kam Ústí n.O. patří, 
zajišťují vysílače velkého výkonu Liberec – Ještěd 
(43. kanál), Trutnov – Černá hora (40. kanál) a Par-
dubice – Krásné (32. kanál). Příjem programů ČT 
v komplikovaných lokalitách umožňuje satelitní 
digitální vysílání z družice Astra 3A a Astra 3B.
Podrobnosti jsou k dispozici na www.ceskatelevi-
ze.cz, www.digict.cz, tel.: 261137474 (denně 7:30-
20:00 hod.).

pozvání na setkání
Kolektiv ZŠ Bratří Čapků v Ústí nad Orlicí Vás 
zve na slavnostní setkání, které se uskuteční 28. 
června od 14:00 hodin na prostranství před 
hlavním vchodem do školy u příležitosti ukon-
čení významné akce Města Ústí nad Orlicí – 
zateplení budovy školy.
Na tomto setkání rádi uvítáme rodiče a žáky naší 
školy, ale i další širokou veřejnost.
Přijďte se spolu s námi podělit o radost z nového 
duhového kabátu, který naše ZŠ získala.

Za ZŠ Bratří Čapků
ředitelství školy

historickÝ mezník 
ve sportovních dějinách 

zš bratří čapkŮ

Úterý 17. května vstoupilo do sportovních dějin 
ZŠ Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332. Přes četné 
dřívější úspěchy se nikdy v minulosti nepodařilo, 
aby v jediný den postoupila družstva této školy do 
krajského finále hned ve 3 různých kolektivních 
sportovních soutěžích.
Do krajského kola postoupil tým 1.-3. tříd, který 
zvítězil v okresním finále soutěže McDonalds’s 
Cup v minikopané, kde si skvěle vedli i žáci 4.-5. 
tříd, kteří ve své kategorii obsadili 2. místo. Na ně 
potom navázali starší žáci, kteří zvítězili v okres-
ním finále Poháru rozhlasu v atletice i družstvo, 
které vybojovalo první místo na okresním finále 
malé kopané v Králíkách.

vítězka soutěže mladÝ 
demosthenes

Vítězkou krajského kola Mladý Demosthenes, což 
je celostátní soutěž v umění komunikace, se stala 
Barbora Vojtíšková, žákyně 6. třídy ZŠ Komenské-
ho Ústí nad Orlicí. Reprezentovat Pardubický kraj 
bude v květnu v klášteře Emauzy v Praze. Držme 
palce! Dana Špindlerová
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3. června v 18:00 hod. – Roškotovo divadlo
Absolventský koncert
B. Strnadová – klavír, P. Benáková – klavír
7. června v 18:00 hod. – koncertní sál ZUŠ
Setkání s absolventy
14. června v 18:00 hod. – koncertní sál ZUŠ
Vernisáž výstavy prací V. až VII. ročníku 
výtvarného oboru
16. června v 17:30 hod. – společné prostory ZUŠ
Třídní hudební besídka žáků p. uč. J. Kučery - 
trubka a M. Němce – klavír
20. června v 17:00 hod. - koncertní sál ZUŠ
SLAVNOST MEZI SLOUPY - závěrečný kon-
cert ZUŠ
21. června od 15:30 hod. – prostranství před ško-
lou
Třídní hudební besídka žáků p. uč. K. Šejnoho-
vé – klavír
23. června v 17:00 hod. - koncertní sál ZUŠ
Absolventský koncert
I. Pirklová - housle
24. června v 18:00 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

dŮm dětí a mládeže 
v červnu

ČT 2. 6. - Okresní finále ve vybíjené pro 6. roč-
ník, volejbalové kurty od 9:00.
NE 5. 6. - Zahradní slavnost, tradiční slavnost-
ní ukončení kroužků DDM se letos bude konat na 
Kociánce od 14:00. Program: vystoupení kroužků 
DDM ÚO, soutěže pro děti, výstava, vystoupení 
společnosti Chůdadlo, koncerty kapel Nové zboží 
a Hashberry, škola žonglování, loutkové divadlo, 
občerstvení aj. V rámci Dne dětí jsou součástí pro-
gramu i soutěže pro děti, které pořádá Sokol Ústí 
n. Orlicí. 
Vstupné dobrovolné. V případě špatného počasí 
akce proběhne v prostorách Sport music clubu. 
Všichni jste srdečně zváni. 

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(http://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 Zblo-
vicích u Vranovské přehrady, nedaleko Znojma. 
Pestrý program zahrnuje celotáborovou hru, tábo-
rovou olympiádu, koncert, táborové kino, speci-
ální dovednosti pro chlapce a děvčata, sportovní 
a pohybové aktivity atd. Strava je zajištěna 5x den-
ně ve zděné nové jídelně, ubytování je v chatkách 
a ve stanech s podsadou. Nabídka je určena pro 
širokou veřejnost, 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.

policisté zvou na ,,den 
otevřenÝch dveří“ 

Ve čtvrtek 2. června se 
v době od 9:00 hod. do 
16:00 hod. otevřou brány 
policejní budovy Územní-
ho odboru Ústí nad Orlicí 
(vedle Galenu). K vidění 
budou dobové i historic-
ké policejní uniformy, výstroj pořádkového poli-
cisty, policejní člun a motorka, vozidlo mobilního 
krizového a komunikačního centra a dle situace 
budou mít občané možnost nahlédnout i do poli-
cejní cely.
Policejní budova územního odboru se v rámci oslav 
výročí 20 let Policie České republiky pro veřejnost 
opět otevře ještě v neděli 19. června v době od 
13:00 do 15:00 hodin.
Těšíme se na Vaši návštěvu. 

por. Bc. Iveta Lehká 

mateřské centrum 
medvídek

Odpolední úterky v červnu jsou 
věnovány výletům do okolí. Ty 
se uskuteční pouze za příznivé-
ho počasí. Herna bude v úterý 
odpoledne zavřená. Děkujeme za 
pochopení.

Kavárnička: středa 1.6. od 9:00 hodin
Kineziologie: středa 1.6. od 9:30 hodin
Zdravé chodidlo: středa 1.6. od 10:00 hodin
Návštěva u hasičů: úterý 7.6. v 15:30 hodin, star 
u budovy Hasičského záchranného sboru u hl. sil-
nice na ČT
Výlet do Dlouhé Třebové – Kojovce „Oslova“: 
úterý 14.6., sraz na autobusové zastávce „Na Špi-
ci“ v Č. Třebové v 15:00 hod.
Výlet do Cakle: úterý 21.6., sraz v Cakli pod horo-
lezeckou stěnou v 15:00 hod., dojezd po vlastní 
ose
Výlet do České Třebové: úterý 28.6., návštěva 
parku Javorka, sraz ve 14:20 na hl. nádraží ČD, 
odjezd ve 14:46, z ČT v 17:58 hod.
PROVOZNÍ DOBA
PO 9 - 12 hod. – Nemluvňátka + volná herna
ÚT 9 – 12 hod. – Předškolkáček-herna + pohybový 
kroužek
ÚT 14:30 – 17:30 hod. – Výlety do okolí (herna 
uzavřená)
ST 9 – 12 hod. – Předškolkáček-herna
ČT 9 – 12 hod. – Předškolkáček-herna + zpívánky
Kontakt: M. Crhonková 605/774569, K. Fišarová 
605965463, medvidekuo@seznam.cz, www.medvi-
dekuo.cz
Za finanční podpory Města Ústí nad Orlicí, Pardu-
bického kraje a MPSV.

rodinné centrum srdíčko 
Provozní doba: začátky programů 
cca 9:30-10:00, pobytné 30Kč/1 
dítě, 40Kč/více dětí
PO 8:30-12:00 hod. – Herna, 
výtvarná dílna pro dospělé, pro-
grámek pro děti
ST 8:30-12:00 hod. – Herna, pro-

grámek pro děti (zpívání, vyrábění, pohyb...)
PÁ 8:30-12:00 hod. – Herna, AJ pro děti (kontakt 
J. Marková 777656047)
Témata výtvarných dílen

6.6. – Filcování (plstění z ovčí vlny)
13.6. – Korálkování 
(Dozor nad dětmi zajištěn, cena dle materiálu)
ČT 16.6. – Výtvarný speciál – Twist art – deko-
race z papírových provázků
ODPOLEDNÍ PROGRAMY
PO 17:00-18:00 hod. – Orientální tance, kontakt 
L. Holásková 732985833, vstupné 50 Kč
ČT 17:00-18:00 hod. – AJ pro dospělé, kontakt J. 
Voleská 601203130, vstupné 50 Kč
PÁ 16:00-18:00 hod. – Klub EXIT – pro mládež, 
kontakt M. Kalášek 739420287
PÁ 18:00-24:00 hod. – Klub deskových her
SO 18:00-20:00 hod. – Sportování u Tří mostů 
– 11.6., cena dle sportujících, účast den předem, 
P. Novák 604904710
JEDNORÁZOVÉ AKCE
PO 6.6. v 11:00 hod. – Pitný režim u kojenců 
a malých dětí
ÚT 7.6. v 17:00 hod. – Setkání DRC
PO 20.6. – PÁ 24.6. – Pohádkový tábor s Berán-
kem – Vranice, pro rodiče s dětmi
(po dobu tábora běžný provoz centra ZRUŠEN!)
Cvičení pro těhulky- dle zájmu a po dohodě, S. 
Faltusová 606882719
Od 27.6. v RC zahájen prázdninový provoz. Po 
domluvě společné výlety, koupání a jiné akce....
Kont. osoba: Mgr. M. Dostrašilová-koordintor RC, 
tel.: 604313249. e-mail:rcsrdicko@jbuo.cz, 
www.ersrdicko.estranky.cz

pozvánka  
na vycházku a vÝlet

Svaz tělesně postižených civilizačními chorobami, 
místní organizace v Ústí nad Orlicí zve své příz-
nivce:
Pátek 10. 6. vycházka do Klopot (linkový auto-
bus, z nádraží ČSAD, stanoviště č. 3 ve 12:10 hod. 
směr Brandýs n. Orl. Zpět vlakem, busem nebo 
individuálně auty). Informace na tel. 732 868 714
Středa 22. 6. zájezd - Skuteč, Proseč, Luže, 
(odjezd v 8:00 hod. z ulice Tvardkovy). Informace 
na tel. 737 378 815
Na Vaši účast se těší výbor SPCCH!

pozvánka pro senIory
Oblastní charita Ústí nad Orlicí Dům pokojného 
stáří sv. Kryštof Ústí nad Orlicí, Kerhartice, 
Sokolská 68 zve seniory na vzdělávací dopoled-
ne:
V úterý 14. června od 9:00 hod. si budeme poví-
dat o bylinách – II. část.
Podáváme kávu, čaj. Těšíme se na vás.

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 
sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Je 
zajišťován bezplatnou, bezbariérovou interneto-
vou 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.
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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. armá-
dy 1181, ÚO, tel.: 465525324, www.czp-pk.cz

změny v lékařské 
službě první pomoci

Rozsah poskytované péče Lékařské služby první 
pomoci v Pardubickém kraji se od 1.5. sjednotil. 
Lékaři ve Svitavách, Chrudimi, Ústí nad Orli-
cí a Litomyšli budou sloužit na pohotovosti jen 
o víkendu. Pacienti s akutními problémy budou 
ošetřeni v nemocnici, ve všední dny by měli využí-
vat služeb svého praktického lékaře a v případě 
ohrožení života volat záchrannou službu.
Ordinační hodiny LSPP pro dospělé Orlickoús-
tecké nemocnice:
PÁ: 17:00 – 21:00 hodin
SO, NE, SVÁTKY: 9:00 – 18:00 hodin
LSPP je umístěna v areálu nemocnice, v přízemí 
neurologického pavilonu, tel.: 465 710 192.

e-mailové poradenství 
při lince dŮvěry

Od března letošního roku se rozšířila činnost Linky 
důvěry v Ústí n.O. o novou sociální službu – pora-
denství po e-mailu. Na pracovníky linky je možné 
se nově obracet s jakýmkoliv problémem či trápe-
ním na e-mailovou adresu: napis@linkaduveryuo.
cz. Tato nová služba je poskytována bezplatně.
Posláním e-mailového poradenství je umožnit 
lidem v nepříznivé životní situaci dosáhnout na 
bezplatné poradenství po e-mailu, které jim pomůže 
řešit jejich obtížnou situaci. Pokud pracovníci Lin-
ky důvěry nebudou moci poskytnout pomoc sami, 
odkáží žadatele na další odborníky, kteří problém 
pomohou vyřešit.
Rychlý kontakt:
Krizová pomoc na tel.: 465524252,
e-mail:napis@linkaduveryuo.cz

L. Řeháková, vedoucí Linky důvěry ÚO

stomatologIcká 
pohotovost

4. – 5.6. – MUDr. E. Pirklová, Litomyšlská 590, 
ČT, tel.: 606704599
11. – 12.6. – MUDr. R. Podgorný, Gen. Závady 
116, V. Mýto, tel.: 465423957
18. – 19.6. – MUDr. D. Polzerová, Třebovská 140, 
ÚO, tel.: 465524087
25. – 26.6. – MUDr. J. Ráčková, Vrbenského 
1075, ÚO, tel.: 465524127

lékárenská 
pohotovostní služba

Lékárenská pohotovostní služba je zajišťována 
v neděli a ve svátky pouze nemocniční lékárnou 
Orlickoústecké nemocnice a to od 8:00 do 12:00 
hodin, tel.: 465 521 007.
V sobotu dopoledne je možné využít běžné otevíra-
cí doby lékáren ve městě.

českÝ červenÝ kříž
Senior doprava ČČK, službu lze objednat na tel.: 
774412117, permanentky na ČČK, Kopeckého 
840, nebo v IC města. Senior doprava ČČK byla 
v r. 2011 podpořena Městem Ústí n.O. a Pardubic-
kým krajem.

Senior centrum, vzdělávací, relaxační a volno-
časové centrum nejen pro seniory, akce jsou urče-
ny i široké veřejnosti a konají se v budově ČČK, 
Kopeckého 840
Doprava na akce pořádané v budově ČČK Senior 
dopravou za zvýhodněnou cenu 5Kč/jízda/osoba, 
nutno objednat (tel. viz výše), pouze pro seniory!
7. června – Šikovné ručičky – Drátkování, od 
14:00 hod., vstupné 30 Kč
8. června – Lékařská přednáška na téma interní 
stavy, od 17:00 hod., vstupné dobrovolné
9. června – Naše zdraví v našich rukou, Den 
otevřených dveří tibetsko-čínské medicíny, od 
13:00 hod., vstupné dobrovolné
15. června – Cyklo výlet do okolí Ústí n.O., sraz 
cyklistů před budovou OS ČČK v 9:00 hod.
23. června – Šikovné ručičky – Kreativní tvoře-
ní z papíru, od 15:00 hod., vstupné dobrovolné
23. června – Naše zdraví v našich rukou, beseda 
o tibetsko-čínské medicíně, od 18:00 hod., vstupné 
dobrovolné
Uvedené akce se konají ve Společenském cen-
tru ČČK.
27. června – Zahradní posezení, občerstvení 
zajištěno, od 14:00 hod., zahrada ČČK
Kavárnička – Centrum setkávání, každý PÁ 
8:00-19:00 hod.
Seniorinternet kavárna, pro seniory internet 
zdarma, každý PÁ 8:00-19:00 hod.
Masáže klasické, havajské, reflexní, bližší info 
na tel.: 464649 590

cena města Ústí  
nad orlicí za rok 2010

Město Ústí nad Orlicí si váží svých občanů, kteří se 
svou činností, životem, tvorbou, postoji či výkony 
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, 
publicistické a veřejně-prospěšné činnosti,

- za činnost osob, které významným způsobem 
přispěly k hospodářskému a kulturnímu rozvoji 
města, 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 země v přírodě
V pátek 29.4. se žáci I. stupně ZŠ Komenského 
zúčastnili závodu Den Země v přírodě. Tříčlenné 
hlídky mladší ( 1.-2. tř.) a starší kategorie ( 3.-5. tř.) 
běhaly po vytyčených trasách v okolí našeho měs-
ta a odpovídaly na otázky zaměřené na poznávání 
živé a neživé přírody, ekologii a přírodovědné zají-
mavosti. Za chybnou odpověď jim byla připočítána 
1 trestná minuta. Tři nejlepší hlídky v každém roč-
níku byly odměněny. Odměna čekala i na ty hlíd-
ky, které nezískaly žádnou trestnou minutu. Tra-
sy zajišťovali žáci 8. ročníku. Za finanční pomoc 

děkujeme Městu Ústí nad Orlicí .
J. Eliášová, ZŠ Komenského

rozloučení žákŮ 9. ročníkŮ
Ve středu 22. června v 18:00 hodin se v Roškotově 
divadle uskuteční tradiční Rozloučení žáků devá-
tých ročníků ZŠ Komenského Ústí nad Orlicí.
Srdečně zveme na jejich představení.

Třídní učitelé devátých tříd ZŠ 
Komenského Ústí n.O.

anketa o stavu 
sIlnIc v regIonu

Pardubický kraj ve spolupráci se Správou a údrž-
bou silnic Pardubického kraje realizuje projekt tzv. 
komunikačních schránek, jejichž prostřednictvím 
může veřejnost vyjadřovat své názory a připomín-
ky k aktuální situaci v oblasti dopravní obslužnosti 
a stavu silnic.
Komunikační schránky označené logem Pardubic-
kého kraje a formuláře anketních lístků jsou veřej-
nosti k dispozici v Informačním centru města Ústí 
nad Orlicí, každý pracovní den v době od 07:00 do 
17:00 hodin.

zprávičky ze stacionáře
Měsíc květen byl pro naše uživatele bohatý, co 
se týče aktivních činností. Začátkem měsíce to 
byly výlety do Pardubic a Litomyšle, kde uživa-
telé mohli navštívit zámky a zámecké parky. 
V Litomyšli také Klášterní zahrady, rodný dům 
B.Smetany, Piaristický kostel, pomník B.Smetany 
a další zajímavosti.
Další naší akcí, kterou připravily p. vychovatelky 
pro své uživatele byl výlet do brandýského laby-
rintu a na zříceninu hradu. Pak to byla letohrad-
ská pouť a celodenní výlet do Moravské Třebové 
s návštěvou Speciálního učiliště, prohlídkou města 
a zámku.
V červnu se uživatelé těší do Zlína na FF, vyhlášení 
Knoflíkyády a na Člověk člověku v Zábřehu.
Pokračování na dotazy čtenářů:
Jak se mohu stát uživatelem Stacionáře?
- podat si žádost přímo do Stacionáře
- podat žádost na Odbor sociálních služeb a pra-
covnice nám žádost do Stacionáře předá
Naše webové stránky: www.stacionar-uo.cz (http://
www.stacionar-uo.cz)

Za Stacionář H. Zastoupilová, DiS., 
vedoucí přímé péče 

cyklopŮjčovny v síti čd
České dráhy v Pardubickém kraji zahájily 1.dubna 
již druhou sezónu fungování cyklopůjčoven. Služ-
ba je provozována ve spolupráci s vybranými měs-
ty a za podpory Pardubického kraje.
Objednávka výpůjčky kola musí proběhnout ales-
poň den předem, a to na telefonu 972 322 066 ane-
bo e-mailem na adrese PCEpujkol@kcod.cd.cz. 
Bez předchozího objednání lze navštívit cyklo-
půjčovny na nádražích v Pardubicích, Letohradu 
a České Třebové, ale po zkušenostech z loňské 
sezóny, kdy bylo zaznamenáno na 250 výpůjček, 
i sem doporučujeme rezervaci. Povinná rezervace 
platí pro cyklopůjčovny i v Ústí n.O. a Chocni. Pří-
prava kola do těchto stanic na smluvený termín je 
bezplatná. Pro zákazníky je také příznivou zprávou, 
že ceny půjčovného zůstávají nezměněny 99 Kč za 
výpůjčku 1 kola na den, 199 Kč při rodinné zápůjč-
ce (až 4 kola). Při výpůjčce se hradí i kauce, kte-
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rá činí 1.000 Kč pro jednotlivé kolo a 2.500 Kč 
u rodinné zápůjčky. Tato kauce bude při nepoško-
zení kola při návratu navrácena. Služby cyklopůj-
čoven je možno využívat i letos až do 31.října.

táta Fest III
Liga otevřených mužů zve tatínky, muže, ale i ženy 
a děti v sobotu 25. června od 14:00 hodin na hřiště 
Jednoty bratrské na již druhý ročník TátaFestu při 
příležitosti Dne Otců. Čeká vás „Dětský den nejen 
pro tatínky“:
Provazový žebřík, lukostřelba, vzduchovková 
ministřelnice, foukačka, geocaching, vepřová kýta, 
herní konzole a další adrenalinové atrakce.
Vstup zdarma, jídlo a pití za lidové ceny.
V Ústí n.O. se na akci podílí KlubEXIT,
Jednota bratrská a RC Srdíčko.

klubcentrum Ústí n.o.
kino máj – červen

Pondělí 6. v 19:30 hodin
NEZNÁMÝ

Doktor Martin Harris se probere z komatu po auto-
havárii v Berlíně a zjistí, že ho jeho vlastní žena 
vůbec nepoznává a jeho identitu si přivlastnil úpl-
ně cizí muž. Úřady, které mu nevěří, ho naprosto 
ignorují. Pronásledují ho tajemní nájemní vrazi 
a on je sám, unavený a na útěku. S pomocí nečeka-
ného spojence se po hlavě vrhá do smrtelné záhady, 
která ho přinutí pochybovat nejen o své příčetnosti 
a identitě, ale i o tom, jak daleko je schopný zajít, 
aby odkryl pravdu. Titulky. Vstupné: 70 Kč

Středa 8. v 19:30 hodin
DILEMA

Komedie o chlapovi, který stojí na životní křižovat-
ce a ví, že ať se vydá doprava nebo doleva, vždyc-
ky to dopadne špatně. A tak vyrazí rovně. A to je 
vůbec ze všeho nejhorší. Film názorně předvádí, 
že to, co řeknete svému nejlepšímu kamarádovi, je 
stejně důležité jako to, co mu neřeknete, a že tohle 
může opravdu potkat každého z nás. Ronny má 
problém, protože zjistil, že manželka jeho nejlep-
šího kamaráda a parťáka Nicka je nevěrná. Má mu 
říct pravdu? Titulky. Vstupné: 60 Kč

Pátek 10. v 19:30 hodin
SVĚTOVÁ INVAZE

Akční sci-fi s Aaronem Eckhartem v titulní roli. Po 
mnoho let byly zaznamenány případy pozorování 
UFO po celém světě – Buenos Aires, Soul, Němec-
ko Francie, Čína. Ale v roce 2011 se to, co kdysi 
bylo pozorováním, stane hroznou realitou, když je 
Země napadena neznámými silami. Jak lidé všude 
na světě přihlížejí tomu, že jsou dobývána největší 
města, tak se Los Angeles stane poslední výspou 
lidstva v bitvě, kterou nikdo nečekal. Titulky. 
Vstupné: 70 Kč

Neděle 12. v 17:00 hodin – Hrajeme pro děti 
MÁMA MEZI MARŤANY

Animovaná komedie. Malému Milovi je devět let 
a je ve věku, kdy se občas ke svým rodičům necho-
vá hezky. Když jednou své mamince řekne, že by 
mu bylo lépe bez ní, netuší, že ho to bude pěkně 
mrzet. Tu samou noc ji totiž unesou Marťané, kteří 
si ji vyhlédli jako vhodnou osobu na výchovu čers-
tvě narozených Marťánků.  
Česká verze. Vstupné: 70 Kč

Středa 15. v 19:30 hodin
ÚTĚK ZE SIBIŘE

Drama o skutečné události z roku 1940 popisuje 
útěk mezinárodní skupinky vězňů z ruského gula-
gu. Uprchlíci se vymaní ze sevření nelítostné sibiř-
ské zimy, projdou oblastí jezera Bajkal a překročí 
Transsibiřskou magistrálu. Před sebou však mají 
ještě mnohem krutější zkoušky lidské odolnos-
ti a vůle, poušť Gobi, Himaláje a Tibet. Zachrání 
se až po 4000 mílích v Indii. Film je založen na 
pamětech Slawomira Rawicza, který spolu s tisíci 
dalšími vězni podstoupil krutý tříměsíční transport 
do pracovního tábora na Sibiři. Titulky. Vstupné: 
65 Kč

Sobota 18. v 17:00 hodin – Hrajeme pro děti
AUTOPOHÁDKY

Rodinný animovaný povídkový film natočený na 
motivy stejnojmenné knížky Jiřího Marka o vzne-
šenosti a půvabu aut z dob minulých. Příběh je 
sestaven ze čtyř animovaných epizod a hrané čás-
ti, vypravěčem je zpěvák skupiny Chinaski Michal 
Malátný. O princezně, která se nesmála; Účetní 
a víla; Příběh o rybáři, jeho ženě a zlaté rybce; Pan 
Vincent.  Vstupné: 60 Kč

Pondělí 20. v 19:30 hodin
HLAVNĚ NEZÁVAZNĚ

Romantická komedie o skutečných současných 
mladých lidech, vtipná, provokativní, emocionální, 
v hlavních rolích Natalie Portman a Ashton Kut-
cher. Emma  a Adam se snaží udržovat svůj vztah 
na čistě fyzické úrovni – žádná romantika, ran-
dění, mazlení, žádná žárlivost, lži, výčitky a žád-
né společné snídaně. Kdo by ale  věřil tomu, že 
mezi mužem a ženou může existovat prosté sexu-
ální pouto, které nenaruší láska? Titulky. Vstupné: 
60 Kč

Úterý 21. – pondělí 27.
KINO NEHRAJE

Úterý 28. v 19:30 hodin
*LÁSKA A JINÉ ZÁVISLOSTI

Modrá je dobrá, a když má podobu malého prášku, 
který může mužům vrátit hrdost, je to ještě lepší. 
Vítejte v éře, kterou jako zářivá kometa zasáh-
la viagra, a v jednom neuvěřitelném partnerském 
vztahu, jenž s přispěním tohoto prášku vznik-
nul. Ostrá, zábavná, civilní komedie s neobvykle 
odvážnými milostnými scénami, které bravurně 
zvládají Anne Hathaway a Jake Gyllenhaal.
Titulky. Vstupné: 60 Kč

klubcentrum Ústí n.o.
nabídka pořadŮ – červen

Čtvrtek 2. června
19:30 hodin – Roškotovo divadlo

J.-J. Bricaire, M. Lassayques: VELKÁ ZEBRA 
aneb Jak že se to jmenujete?, Divadlo Palace 
Theatre Praha
Hrají: O. Vetchý, K. Hrachovcová-Herčíková, J. 
Dulava, K. Špráchalová... (divadelní předplatné), 
vstupné: 290 Kč

30.5. – 4.6. – Mírové náměstí
ÚSTÍ NAD ORLICÍ 2011

Město v pohybu – týden dobré pohody
(program najdete na www.ustinadorlici.cz, nebo 
v IC města)

16. – 18. června
Malá scéna, Kulturní dům

ČESKÝ VIDEOSALON 2011, 
ZLATÉ SLUNCE 2011 

Celostátní soutěž neprofesionální 
filmové tvorby

Předprodej vstupenek v Informačním centru 
v budově radnice, tel.: 465514271.
Termíny zahájení předprodeje vstupenek jsou 
k nahlédnutí na IC města, Klubcentru a na webo-
vých stránkách Klubcentra.
Informace: Klubcentrum Ústí n.O., tel.: 
465521047, 465525245 i fax. www.klubcentrum.
cz, info@klubcentrum.cz

program malé 
scény – červen

1.6. – 30.6. – Vicena v čase, výstava fotografií 
z divadelního života souboru Vicena Ústí n.O. Ver-
nisáž výstavy 1.6. v 17:00 hod.
6. června – Muzikanti z Yamahy, koncert malých 
muzikantů a rodičů, v 16:30 hod., vstupné dobro-
volné
7. června – Město pro lidi, setkání s občany města 
nad připravovaným projektem, v 17:00 hod.
11. června – Vyloženě rodinná historie, divadelní 
hra v podání integrovaného ochotnického soubo-
ru Divadla J. Pokojského, v 19:00 hod., vstupné: 
50 Kč
14. června – Kvido a Gizela, repríza autorské 
komedie souboru Hem ´S, v 19:00 hod., vstupné: 
55 Kč
16. – 18. června – Český videosalon, celostátní 
přehlídka neprofesionální filmové tvorby
22. – 26.6. – Mladá scéna 2011, celostátní přehlíd-
ka mladého a studentského divadla

hudební kurzy pro děti
Hudební škola Yamaha přijímá přihlášky na školní 
rok 2011/12. Pro děti ve věku od 4 do 18 měsíců 
nabízíme výuku oboru Robátka: poznávání svě-
ta hudby se zřetelem k úrovni smyslových a sen-
zomotorických zkušeností dětí, společný zpěv, 
hudebně-pohybové hry...Pro děti ve věku od 1,5 do 
4 let První krůčky k hudbě: zpěv jednoduchých 
písní,hudebně-pohybové hry, rytmická cvičení,
základy hry na rytmické nástroje...Pro děti ve věku 
od 4 do 6 let Rytmické krůčky: intonace, rytmus, 
hra na dětské hudební nástroje, základy hudeb-
ní nauky,hra na flétnu...Pro děti od 6let Zobcová 
flétna: rozvoj instrumentální a dechové techni-
ky, hra sólových skladeb s doprovodem, dua, tria 
a orchestrální skladby...Výuka probíhá jednou týd-
ně 45.minut pod vedením kvalifikovaného učitele 
na ZŠ Bratří Čapků.
Podrobnější informace a přihlášku získáte na 
www.yamaha-skola.cz,nebo tel.603834800.

taneční kurzy – 
podzim 2011

Zájemci mají opět možnost přihlašovat se do 
Tanečních kurzů pořádaných Relax Dance Servi-
sem J. Bílka z Ústí n.O.
Základní kurz bude zahájen 11.9. od 16:00 hod. 
v Kulturním domě v Ústí n.O.
Prodej legitimací: „FOTO IRENA“ u nádraží 
ČSAD v ÚO
Kontakt: J. Bílek, tel.: 603299520
Cena kurzu: 1.550 Kč, chlapci přihlášení do 30.6. 
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sleva 250 Kč, stejná sleva i pro přihlášené souro-
zence!

***** ***** ***** ***** ***** *****
Připravujeme Taneční kurz pro dospělé (páry star-
ší 18 let). Předpokládané zahájení 2.10. po taneč-
ních pro mládež, od 19:30-22:00 hod., neděle, 10 
lekcí, cena 1.300 Kč/osoba. Podmínkou zahájení je 
účast min. 30 párů.

Více na: www.tanecnibilek.cz

velká prodejní 
výstava – stany – spací 

pytle - karImatky

Výstava se uskuteční ve dnech 9. - 11. 6. před 
obchodním domem Lidl v Ústí nad Orlicí. Odbor-
né poradenství při výběru zboží, velký výběr všech 
typů stanů, výstavní slevy 20%.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

info: www.sportbart.cz, tel.: 603 526 307

„o černého vÝra“ 
– XX. ročník

Sbor dobrovolných hasičů Černovír pořádá v sobo-
tu 25.6.2011 jubilejní XX.ročník hasičské soutěže 
mužů a žen v požárním útoku „O černého výra.“ 
Letos je tato soutěž součástí akcí u příležitosti 
desetileté družby mezi SDH Černovír a OSP Stary 
Waliszów u Bystrzyce Klodzké. Začátek je v 11:00 
hodin na místním hřišti Pod lesem v Černovíru. 
Přijďte podpořit své hasiče a zhlédnout špičkové 
výkony.

nejen tenisové prázdniny
Pro tenisové začátečníky i závodní hráče ve věku 
od 7 do 15 let pořádáme již 8. ročník příměstského 
tábora. Bohatý program se širokou škálou aktivit 
zahrnuje soutěže, hry, bowling, aquapark, florbal, 
atletiku.
Termín: 15. - 19. 8. od 8.30 do 15.00 hodin.
Kurzovné zahrnuje - stravování, pitný režim, pro-
nájem dvorců, vstupné.
Tenisové rakety dětem zapůjčíme zdarma.
Veškeré dění bude probíhat na tenisových dvorcích 
TK Ústí nad Orlicí a přilehlých sportovištích. Při-
hlášky a další info na tel.: 777 183 683 - D. Něme-
ček nebo e-mailu: davenemecek@seznam.cz. 
Těšíme se na Vás!

lanšperským panstvím
Sbor pro záchranu hradu Lanšperka Vás zve na 
další ročník cykloakce LANŠPERSKÝM PAN-
STVÍM, který se uskuteční v sobotu 26. června.
Start: loděnice KČT Horal v Cakli, 8:00-10:00 
hod.
Kategorie:
Rytířské klání - cykloorientační závod dvojic
Pážecí hrátky – méně náročná cykloorientační 
soutěž pro 1-5 členná družstva 
Kavalírská cesta – klasické cyklotrasy o délce 30, 
60 a 90 km (nesoutěžní)
Bližší info: www.sbor.lansperk.cz,
cyklo.lansperk@seznam.cz
Těšíme se na Vaši účast!

14. ročník jarního běhu 
o pohár václava čevony

Ve středu 20. dubna se necelých 160 závodníků ze 
6 škol z Ústí n.O. a okolí zúčastnilo tradiční akce, 
kterou pořádá ZŠ Komenského Ústí n. O. a DDM 

Ústí n.O. za finanční podpory MěÚ Ústí nad Orl. 
Závodilo se v 10 kategoriích, v celkovém pořa-
dí zvítězilo a pohár získalo Gymnázium Ústí nad 
Orlicí, na druhém místě skončila ZŠ Bratří Čapků 
a třetí místo obsadila ZŠ Komenského. 

Za organizační tým Kamil Koblížek, 
ZŠ Komenského 

kam za sportem v červnu
Sobota 4. června
35. ročník turistické akce „Orlickým Podhůřím“ 
pěšky, nebo na kole, různé trasy, start 7-10 hod. od 
restaurace U Malinů
TK ÚO babytenis B – Spartak Polička
FK Kerhartice – Rudoltice (od 17 hod., doma)
Neděle 5. června
TK ÚO dorost B – TK Č. Třebová B
FK Kerhartice – Verměřovice B (od 15 hod., 
doma)
Sobota 11. června
TJ Jiskra ÚO – SK Semily (fotbal, divize C, muži 
A, od 17 hod.)
TJ Jiskra ÚO – Polička (fotbal, kr.přebor, st. a ml. 
dorost, od 12:30 a 14:45 hod.)
Neděle 12. června
TJ Jiskra ÚO „B“ – Polička „B“ (fotbal, 1.B tř., 
muži B, od 17 hod.)
TJ Jiskra ÚO – Hlinsko (fotbal, kr.přebor, st. a ml. 
žáci, od 13:30 a 15:15 hod.)
FK Kerhartice – D. Třešňovec (od 16 hod., venku)
FK Kerhartice – Rokytnice v O.h. (od 16 hod., ven-
ku)
Sobota 18. června
TK Ústí n.O. – USK Pardubice a TK Ústí n.O. 
B – Jevíčko (dva zápasy VČ divize v tenisu, od 9 
hod.)
TK ÚO C dospělí – TK Letohrad
FK Kerhartice – Žichlínek (od 17 hod., doma)
Neděle 19. června
Pátý Studánkový výstup z ÚO na Andrlův chlum, 
pěší trasy 4 až 10 km, start 9-12 hod. od PVT 
v Lázeňské ul.
TK ÚO A dorost – TK VČE H. Králové A
TK ÚO ml. žáci – TC Chrudim B
TK ÚO minitenis – Slovan M. Třebová
TK ÚO minitenis – TK Č. Třebová
Sobota 25. června
TK ÚO A dospělí – LTC V. Mýto
Neděle 26. června
II. atletická liga mužů a žen od 11 hod. na stadi-
onu
TK ÚO B dorost – TK Choceň

blíží se rieter cup
V pondělí 4. července bude zahájen tradiční teniso-
vý turnaj mužů a žen Rieter Cup. I letos je to sou-
časně Mistrovství České republiky a hrát se bude 
denně od 10:00 hod. v tenisovém areálu. Finále 
čtyřhry mužů a žen bude ve čtvrtek a finále dvou-
hry mužů a žen v pátek.
Celkem bude sehráno 92 zápasů.
Pořadatelé srdečně zvou ústeckou veřejnost – vstup 
je zdarma.

sportovní kempy
Na četné dotazy rodičů ohledně sportovních kempů 
v roce 2011 zveřejňujeme jejich termíny:
1. termín: 11. – 15. července
2. termín: 18. – 22. července

3. termín: 22. – 26. srpna
Bližší informace podá T. Herník, tel.: 777645721, 
e-mail:Tomas.Hernik@seznam.cz, nebo na strán-
kách klubu www.tkuo.com/sportovni-kempy/

tenisové prázdniny
Nabízíme tenisový kemp v termínu 6. – 12.8. v are-
álu SPORTLAND Litohoř. Bližší informace: T. 
Herník-trenér, tel.: 777 645721, www.activedays.
cz

krytý plavecký bazén

Středa 1.6.  17:00 – 21:00 hodin

Čtvrtek 2.6.  5:30-8:00, 15:00-21:00 hodin

Pátek 3.6.     15:00 – 21:00 hodin

Sobota 4.6.     10:00 – 21:00 hodin

Neděle 5.6.     10:00 – 20:00 hodin

Pondělí 6.6.    15:00 – 21:00 hodin

Úterý 7.6.   5:30-8:00, 15:00-20:00 hodin

Středa 8.6.   17:00 – 21:00 hodin

Čtvrtek 9.6.  5:30-8:00, 15:00-21:00 hodin

Pátek 10.6.     15:00 – 21:00 hodin

Sobota 11.6.    10:00 – 21:00 hodin

Neděle 12.6.    10:00 – 20:00 hodin

Pondělí 13.6.    15:00 – 21:00 hodin

Úterý 14.6.  5:30-8:00, 15:00-20:00 hodin

Středa 15.6.     17:00 – 21:00 hodin

Čtvrtek 16.6.  5:30-8:00, 15:00-21:00 hod.

Pátek 17.6.   15:00 – 21:00 hodin

Sobota 18.6.   10:00 – 21:00 hodin

Neděle 19.6.    10:00 – 20:00 hodin

Pondělí 20.6.     15:00 – 21:00 hodin

Úterý 21.6.  5:30-8:00, 15:00-20:00 hod.

Středa 22.6.   17:00 – 21:00 hodin

Čtvrtek 23.6.  5:30-8:00, 15:00-21:00 hod.

Pátek 24.6.     15:00 – 21:00 hodin

Sobota 25.6.    10:00 – 21:00 hodin

Neděle 26.6.     10:00 – 20:00 hodin

Pondělí 27.6.     15:00 – 21:00 hodin

Úterý 28.6.  5:30-8:00, 15:00-20:00 hod.

Středa 29.6.       15:00 – 21:00 hodin

Čtvrtek 30.6.  5:30-8:00, 15:00-21:00 hod.

(Plavecký bazén má právo na změnu provozních 

hodin, info na www.tepvos.cz, 

nebo na tel.: 465524254)
**********

NOVINKA od 16.5. – HODINOVÝ VSTUP!
Plavání pro těhotné ženy: ST 1. a 15.6. od 13:00-
14:30 hod.
AquaAerobik: každé ÚT 20:00-21:00 hod.
Kurz dětí s rodiči: každá ST 16:00-17:00 hod. 
(mimo 29.6.), SO 4.6. od 8:30-10:00 hod., ukáz-
ková hodina SO 11.6. od 9:00-10:00 hod., (bližší 
info: 777673357)
Plavání kojenců a batolat + aroma masáže: 
bližší info 775858670

**********
CENTRUM RIO: Spinning, K2 Hiking, Fitbox, 
novinka – TRX! (rezervace na www.tepvos.cz/
rezervace, nebo na tel.: 777673359
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sportovní centrum radava
Středa 2.6. – 16:30 – 18:45 hodin
VEČERNÍČEK (jednotlivci)
Středa 2.6. – 19:00 – 23:00 hodin
PROPLAST 2. LIGA (družstva)
Pondělí 6.6. – 18:30 – 22:00 hodin
STEEL CUP (jednotlivci)
Úterý 7.6. – 19:00 – 23:00 hodin
ESAB 3. LIGA (družstva)
Středa 8.6. – 19:00 – 23:00 hodin
HENRY GRIL 4. LIGA (družstva)
Pondělí 13.6. – 18:30 – 22:00 hodin
PEMI CUP (jednotlivci)
Úterý 14.6. – 19:30 – 23:00 hodin
STAPO 5. LIGA (družstva)
Středa 15.6. – 16:30 – 18:45 hodin
VEČERNÍČEK (jednotlivci)
Středa 15.6. – 19:00 – 23:00 hodin
„U MALINŮ“ 6. LIGA (družstva)
Čtvrtek 16.6. – 18:00 – 23:00 hodin
DÁMSKÁ JÍZDA (jednotlivci)
Neděle 19.6. – 18:00 – 22:30 hodin
LETNÍ POHÁR (družstva)
Pondělí 20.6. – 18:00 – 23:00 hodin
MERKA CUP DVOJIC (dvojice)
Středa 22.6. – 16:30 – 23:00 hodin
TACL CUP (jednotlivci)
Pondělí 27.6. – 18:00 – 22:30 hodin
HELPÁCKÝ POHÁR (jednotlivci)
Středa 29.6. – 16:30 – 18:45 hodin
VEČERNÍČEK (jednotlivci)
Středa 29.6. – 19:00 – 23:00 hodin
PROPLAST 2. LIGA (družstva)
Čtvrtek 30.6. – 19:00 – 23:00 hodin
RADAVAN I. (klub)

Tel. rezervace: 465529477-9, 
e-mail:radava@radava.cz, www.radava.cz

turnaj v malé kopané
FK Kerhartice pořádá dne 25. června turnaj v malé 
kopané. Počet hráčů 1 + 5, max. 10 družstev. Při-
hlášky do 10.6. možno zaslat na: ZdenekBubeni-
cek@seznam.cz
Info: Z. Bubeníček, tel.: 737573615

novohradská 70
T.J. Sokol Kerhartice pořádá v sobotu dne 2.čer-
vence čtvrtý ročník cyklistického výletu Novo-
hradská 70 - Memoriál Ing. Františka Mejdra. 
Dovolujeme si pozvat všechny příznivce pohodové 
turistiky a zdravého pohybu na atraktivní trasy pro 
všechny věkové a výkonnostní kategorie, vedou-
cí krásnou přírodou s kulturními a historickými 
památkami. Start v 8:00 hod. a cíl do 18:00 možný 
na šesti místech trasy: Kerhartice - U Kačera, Cho-
ceň - restaurace Taverno, V. Mýto - restaurace 
U Lípy , Nové Hrady - Chata Polanka, Cerekvice 
nad Loučnou - pohostinství U Sv.Floriána a jako 
novinka Litomyšl - restaurace Slunce na náměs-
tí. K dispozici občerstvení v restauracích na trati 
a pro vylosované výherce stylová trička. Mapka 
a bližší informace na www.novohradska70.kerhar-
tice.com. 

Těšíme se na Vaši účast. T.J. Sokol Kerhartice

sportovní gymnastIka 
tj jIskra

Postup a účast na Krajském přeboru ve sportovní 
gymnastice dne 30. 4. v České Třebové přinesla 
členkám našeho oddílu pěkná umístění. Závodů se 
zúčastnilo celkem 74 závodníků (včetně 15 gym-
nastů) z Pardubického a Královéhradeckého kraje. 
V této konkurenci jsme získaly v kategorii mlad-
ších žákyň: 3. místo - V. Škrobánková, 5. místo - 
S. Venclová, 15. místo - L. Paulavets a 16. místo 
- P. Plchová, a v kategorii starších žákyň: 5. mís-
to - R. Škrobánková. Věříme, že tento premiérový 
začátek obnovené závodní činnosti oddílu je přísli-
bem nadále se zlepšujícího úspěchu do budoucna. 
 www.sport-gym.estranky.cz  Tým trenérek

cyklo & In-lIne klání
Region Orlicko-Třebovsko vás zve v sobotu 25. 
června na 2. ročník sportovně-zábavné akce 
„Cyklo&in-line klání“. Začátek je v 10 hodin ve 
sportovním areálu Cakle. 
Program: cyklistický a in-line peloton, středově-
ké soutěže pro děti a dospělé, vystoupení šermí-
řů, projížďky na lodích, kapela k tanci a poslechu 
a ukázky a testování elektrokol a kol střední a vyšší 
třídy.
Bližší informace o programu naleznete na www.
orlicko-trebovsko.cz

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 dal-
ší info na www.hepaoutfit.cz či tel.č. 602 245 393 
– Markéta Strnadová. Těšíme se na Vás!!!!

mInIgolF
Vchod: od „pilinovky“ (u regule) a z Aquaparku.
Provozní doba: pátek - neděle od 14:00 do 18:00 
hod (poslední vstup v 17:00 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 jakýkoliv 
pracovní den.
Vstupné nezměněno. Zvýhodněné rodinné vstu-
penky a permanentky opět v nabídce!
V případě nepříznivého počasí (déšť) je sportoviště 
zavřeno.
18. 6. Charitativní turnaj na podporu dětské 
audiologie - více informací na 
www.minigolf-uo.estranky.cz

lk spInnIng centrum
Hala SŠUP, Zahradní 541, Ústí n.O.
Ukončení provozu centra.
info: www.lkspinning.com Děkujeme. LK 

plážovÝ volejbal 
v hylvátech

Sokol Hylváty nabízí možnost využití 2 kurtů na 
plážový volejbal, rezervace na tel.:731186371. 
Pro veřejnost jsou také přístupné 2 antukové kurty 
vhodné pro hraní tenisu, nohejbalu a volejbalu. 
Obě sportoviště se nachází v areálu M. Svojanov-
ského v Ústí nad Orlicí - Hylvátech.

letní tábory 
s angličtinou 2011

1.Jazyková ÚO (Mgr.Milan Pošepný) pořádá letní 
příměstský tábor pro děti (5-12 let), sport, angličti-
na, 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

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@holmes-english.cz, tel. 737 744975
 

prázdninové 
jazykové kurzy

1. Jazyková ÚO nabízí:
červen, červenec, srpen 2011
Anglický jazyk: 
- konverzace s rodilou mluvčí
- zdokonalovací a opakovací kurzy s českými lek-

tory
- prázdninové doučování pro žáky a studenty
Český jazyk: 
- doučování 

Kontakt: 602 653 773, 724 064 370
e-mail: m.posepny@ktuo.cz

solární studio 
a InFrasauna

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

akademie vzdělávání 
v Ústí n.o.

9.6. – DPH ve znění roku 2011 (Ing. V. Zachová)
14.6. – Daňové aktuality (Ing. J. Trávníček)
21.6. – Důchodové pojištění po 30.9.2011 
            (J. Dorčáková)
Podrobné info k seminářům, nebo jejich nabídku 

Vám rádi zašleme.
Tel.: 465523129, www.akademieuo.cz, 

seminar@akademieuo.cz



jaro v Ústeckém muzeum
V městském muzeu v Hernychově vile je do 3. čer-
vence otevřeno pět nových výstav. Cesta do pohád-
ky, Krajka (z depozitářů Muzea krajky ve Vamber-
ku), Křídla motýlí, ústecké osobnosti a historické 
fotografie města v kontrastu se současností - Jak 
jde čas Oustím.

66. vÝroční osvobození 
československa

U příležitosti 66. výročí osvobození Českosloven-
ska a ukončení 2. světové války proběhlo v pátek 
6. května u Památníku odboje, v Parku Česko-
slovenských legií a na ústeckém hřbitově kladení 
věnců. Pietního aktu se zúčastnili zástupci města, 
vojenské správy, Československé obce legionářské 
a Českého svazu bojovníků za svobodu

khs má svoji laureátku
V sobotu 7.5.  se konalo slavnostní vyhlášení 
výsledků a závěrečný koncert 53. ročníku Kocia-
novy houslové soutěže. Absolutní vítězkou  - laure-
átkou 53. ročníku KHS se stala 16 letá Eva Schäfe-
rová z Liberce.

Informační list
Měsíčník pro občany města Ústí nad Orlicí. Vydává Město Ústí nad Orlicí. Redaktorka Zuzana Pražáková. Adresa redakce: Sychrova 16, tel.: 465 514 251, 
e-mail: prazako@muuo.cz, IČO: 279 676. Uzávěrka je každého 10. v měsíci. Číslo 6/2011 vychází 26.5. 2011. Sazba JPG Ústí nad Orlicí. Tisk: Grantis, s.r.o., 
tel.: 465 525741.    ZDARMA  MK ČR E100 39

ohlédnutí za událostmi  
17. dubna – 17. května 2011

iv.ročník hasičskÝch 
závodŮ tFa

V sobotu 23. dubna se na Andrlově chlumu u Ústí 
nad Orlicí konal čtvrtý ročník nejnáročnějších 
hasičských závodů TFA (Toughest Firefighter Ali-
ve – Nejtvrdší hasič přežívá) nazvaných „Ohnivá 
rozhledna“. Jedná se o simulaci zásahové činnosti 
v ochranném oděvu pro hasiče za použití izolač-
ního vzduchového dýchacího přístroje. Na start 
nastoupilo celkem 53 profesionálních i dobrovol-
ných hasičů z celé republiky.Absolutním vítězem 
se stal domácí Lukáš Novák z HZS Ústí n.O., na 
druhém místě skončil Jiří Mikulecký také z HZS 
Ústí n.O. bronzové místo vybojoval Tomáš Lehný 
stejně tak z HZS Ústí n.O. 

den rozmanitÝch činností 
na specIální škole

Ve středu 27. dubna  proběhla tradiční akce Den 
rozmanitých činností – Den otevřených dveří na 
Speciální základní škole a Mateřské škole v Ústí 
n.O. Na tento den byla pro žáky školy připrave-
na netradiční výuka formou dílen, kdy si sami žáci 
vybrali aktivitu podle svého zájmu. Do provozu 
byla slavnostně uvedena i nová keramická pec 
v hodnotě 77 tisíc, kterou škola získala díky spon-
zorským darům.

mezinárodní den tance
29. dubna se po celém světě slaví jako Mezinárod-
ní den tance a oslavili jej i tanečníci z Ústí n.O. 
Oslavy se konaly před ZUŠ J. Kociana a v nedale-
kém parku Kocianka. Na diváky čekali nejen mla-
dí tanečníci z tanečního oboru, ale také pořádající 
soubor C-Dance a jeho hosté.

sbor alou vIvat slavIl 
10. vÝročí založení

V pátek 29. dubna se v ZUŠ J. Kociana v Ústí n.O. 
konal jubilejní koncert Smíšeného pěveckého sbo-
ru ALOU VIVAT k 10. výročí jeho založení. Na 
programu koncertu bylo 18 skladeb českých i svě-
tových autorů v doprovodu pedagogů hudebních 
oborů ZUŠ. Od svého vzniku vystoupil sbor více 
jak čtyřicetkrát a to jak u nás tak v zahraničí. 

bronrosauří šlápoty 
– 26. ročník 

V neděli 1. května se šel 26. ročník turistického 
pochodu Brontosauří šlápoty, který pořádal Čes-
ký svaz ochránců přírody Ústí n.O. Start středně 
náročné 7 km dlouhé trasy byl na hřišti v Hylvá-
tech. I přes ranní chladnější počasí pochod absol-
vovalo 274 účastníků.

první diskusní setkání 
s veřejností

Setkání se uskutečnilo ve čtvrtek 15.5. v Malé scé-
ně za účasti celého vedení města Ústí n.O.
Diskutovalo se mj. o komunikacích, investičních 
akcích, areálu Perla, jízdních řádech, ústeckém 
nádraží či zřízení dalších parkovacích míst ve měs-
tě. Následně byli zájemci z řad veřejnosti infor-
mováni o projektu Komunitního plánování města 
a s možnostmi jednotlivců ovlivnit jeho obsah.

první Farmářské 
trhy v Ústí

Ve čtvrtek 12. května se v části veřejného prostran-
ství podél Smetanovy ulice konaly první farmář-
ské trhy, které veřejnosti nabídly široký sortiment 
zboží jako jsou například květiny, zelenina, ovo-
ce, výrobky z ovoce a zeleniny, šťávy, alkoholické 
a nealkoholické nápoje, cukrářské výrobky, koře-
ní, masné výrobky apod. Trhy se budou konat ve 
čtvrtek jednou za 14 dní od rána do odpoledních 
hodin.

dvacátá první orlická věž
V pátek 13. května se v areálu požární stanice HZS 
Pardubického kraje v Hylvátech v Ústí n.O. konal 
XXI. ročník soutěže „Orlická věž“ v disciplíně 
požárního sportu výstup na cvičnou věž pomocí 
hákového žebříku. Soutěže, která je součástí Ligy 
ČR 2011 v této disciplíně, se zúčastnilo celkem 122 
závodníků z celé České republiky a Slovenska.

tanec, tanec 2011
V sobotu 14. května se v Roškotově divadle v Ústí 
nad Orlicí konala tradiční Krajská postupová pře-
hlídka scénického tance mládeže a dospělých 
TANEC, TANEC 2011. Přehlídky se zúčastnilo 
celkem 13 souborů s 18 choreografiemi. Výkony 
hodnotila odborná porota. 

krajskÝ přebor leteckÝch 
modelářŮ mládeže

V sobotu 14. května na letišti místního Aeroklubu 
uspořádal LMK JUNIOR KLUB Ústí nad Orlicí, 
Krajský přebor mládeže leteckých modelářů. Akce 
se konala pod záštitou členky Rady Pardubického 
kraje Ing. Jany Pernicové. Počasí mladým mode-
lářům přálo, foukal slabý vítr a občas svítilo i slu-
níčko. Létalo se o postup na MČR, které se bude 
konat 10. září 2011 v Hořicích a soutěžilo se v pěti 
kategoriích volných modelů. Na přebor byli přihlá-
šeni mladí modeláři z LMK Choceň, Bohdaneč, 
Svitavy, Litomyšl a nejpočetnější skupinu tvořili 
členové LMK JUNIOR KLUBU Ústí n.O.

silniční časovka  
na andrlŮv chlum

22. ročník Velké ceny města Ústí nad Orlicí - Sil-
niční časovka do vrchu se jel v neděli 8. května. 
Start závodu byl v Lázeňské ulici s cílem na Andr-
lově chlumu u Chaty Hvězda. Závod byl určen 
pro veřejnost všech věkových kategorií. Závodu 
se účastnilo 75 závodníků. Nejrychlejším závod-
níkem se stal Lukáš Kočař z EKOL Team Brno, 
který trať zdolal za 9 minut a 28 sekund.

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


