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SKATEPARK ÚSTÍ NAD ORLICÍ 
UVEDEN DO PROVOZU

V pátek 25. května 2012 byl v našem městě 
slavnostně otevřen nový skatepark. V  ne-
využívané hale bývalého výrobního závodu 
Prefa vznikl tento projekt za necelých šest 
měsíců. Svým charakterem, zaměřením 
a velikostí se jedná nejen v kraji, ale v rám-
ci celé České republiky o výjimečnou rea-
lizaci. Podobné haly sice existují, ale jejich 
výměra je menší a na rozdíl od skateparku 
v Ústí nad Orlicí nezaručují celoroční pro-
voz. Nový skatepark je určen jak pro aktiv-
ní závodníky, tak i  pro všechny nadšence 
skateboardingu, in-line, BMX a koloběžek.

Všechna uvedená sportovní odvětví si při-
jdou na své díky sestavení dřevěných pře-
kážek. Ty obsahují nejen prvky pro street 
style, tedy překážky napodobující prvky na 
ulici, ale také minirampu, což je zmenšená 
verze vertikální U-rampy. Celkový rozměr 
plochy je 40x10 metrů a skatepark je vyba-
ven klubovou místností, sociálním zaříze-
ním a diváci mohou sledovat umění jezdců 
z vyvýšené galerie. Na základě výběrového 
řízení bylo za provozovatele vybráno ob-
čanské sdružení Česká asociace skateboar-

dingu Praha, které kromě denní možnosti 
sportování a  organizace jednotlivých sou-
těží, připravuje školu skateboardingu pro 
nejmladší zájemce a další akce. 

Investorem projektu bylo město Ústí nad 
Orlicí prostřednictvím společnosti Tepvos, 
spol. s r.o. Celkové náklady dosáhly 2,6 mil. 
Kč a akce byla finančně podpořena ve výši 
1,24 mil. Kč ze státního rozpočtu Minister-
stva pro místní rozvoj z dotačního Národ-
ního programu podpory cestovního ruchu. 
Vlastní zdroje města tedy představovaly 
1,36 mil. Kč. Na realizaci se mimo společ-
nosti Tepvos, spol. s r.o. Ústí nad Orlicí po-
dílely dodavatelské firmy OHGS s.r.o. Ústí 
nad Orlicí, AG ATELIER s.r.o. Kostelec 
nad Orlicí, D.A.N. spol. s r.o. Rychnov nad 
Kněžnou, a PARKPILOT Vamberk. 

Skatepark Ústí nad Orlicí je nyní každo-
denně otevřen pro všechny zájemce a do-
plnil vybavenost sportovního areálu o dal-
ší využití volného času, tentokrát zejména 
z řad dětí a mládeže. 

Petr Hájek, starosta města
DEN S IZS

Již tradiční akce Město v  pohybu 2012 
doznala některých změn. Jednou z  nich 
je i změna v prezentaci jednotlivých slo-
žek Integrovaného záchranného systému. 
V  minulých letech byly pro tyto složky 
vyčleněny vždy dva dny. Z důvodu zvýše-
ní atraktivnosti a ucelenosti se pořadatelé 
rozhodli pro jinou formu a připravili tak 
pro vás na čtvrtek 7. června 2012 společ-
ný program pod názvem „DEN S IZS“.
Všechny složky IZS se tak v  prostoru 
„Kociánky“ představí společně a  přesto 
každý sám za sebe. Celé dopoledne bude 
rozděleno do jednotlivých bloků, kde se 
seznámíte s činností každé složky samo-
statně.  pokračování na str. 2

INFORMACE ODBORU 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vážení spoluobčané,
protože někteří z Vás již dříve upozorňovali 
na nevhodné umístění hromad stavebního 
materiálu v  blízkosti hřbitova v  Hylvátech, 
prověřili jsme aktuální situaci.
Materiál nashromážděný na těchto plochách 
buď čeká na zpracování v  recyklačním za-
řízení, nebo již na opětovné využití při plá-
novaných stavebních činnostech, nejedná se 
tedy o odpad.
Využití pozemků tímto způsobem je zároveň 
v souladu s platným územním plánem města 
Ústí nad Orlicí.
Zástupci vedení města Ústí nad Orlicí do-
hodli s dotyčnou firmou výsadbu izolačního 
pásu zeleně, který pohledově oddělí hroma-
dy stavebního materiálu od hřbitova v Hyl-
vátech a vytvoří tak důstojnější prostředí to-
hoto pietního místa.

Městský úřad Ústí nad Orlicí, 
odbor životního prostředí
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ZÁMĚR PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR 
V DOMĚ čP. 90 V čERNOVÍRU

Město Ústí nad Orlicí tímto zveřejňuje záměr pronájmu nebytových prostor v domě čp. 90 
v městské části Černovír (objekt restaurace a sálu) včetně movitého majetku (základní vyba-
vení restaurace), dvou ubytovacích místností a bytových prostor v II.NP objektu čp. 90 (byt 
o 1 kuchyni, 3 pokojích s příslušenstvím koupelny a WC).
Výběr nájemce bude proveden „obálkovou metodou“, tzn. kupujícím bude určen ten, kdo 
nabídne nejvýhodnější nabídku za pronájem nemovitosti uvedené v záměru, a  to současně 
za předpokladu splnění níže uvedených podmínek. Jediným hodnotícím kritériem je výše 
nájmu.
Město Ústí nad Orlicí tímto vyzývá všechny zájemce, aby předložili své finanční nabídky 
k projednání v Radě města Ústí nad Orlicí, a to nejpozději do dne 10.7.2012 do 15:00 hod., 
v podatelně Městského úřadu v Ústí nad Orlicí. Stanovení pořadí došlých nabídek se bude 
konat na nejbližším zasedání rady města. 

Účel pronájmu: provozování restaurace 
Předpokládané zahájení pronájmu: září 2012
Výměry pronajímaného prostoru: 

restaurace  byt                    ubytovací místnost

místnost výměra v m2 místnost výměra v m2  místnost  výměra v m2 

Restaurace  62,6  Kuchyň  10,0 Místnost 1  15,4
Sál  214,5  Pokoj  7,6 Místnost 2  11,3
Bar  22,8  Pokoj  17,8
Klubovna  31,4  Pokoj  24,0
Kuchyň  20,8  Předsíň  11,0
Chodba  28,4  Koupelna 5,3
Vchod do sálu  7,4  Spíž  2,0
WC  1,2

Nabídka zájemce musí splňovat tyto závazné podmínky:
a) musí být doručena v uzavřené obálce opatřené na uzavření podpisem zájemce, jeho přes-
nou adresou a označené „NABÍDKA – pronájem restaurace černovír - NEOTVÍRAT“
b) musí obsahovat konkrétní finanční nabídku výše nájemného 
minimální cena nájmu restaurace - není stanovena 
minimální cena nájmu bytu - 3.966,-Kč 

Po vyhodnocení obálkové metody Radou města Ústí nad Orlicí, formou usnesení na řádném 
zasedání rady města, bude 
vítěz soutěže vyzván k  uza-
vření nájemní smlouvy. 

Město Ústí nad Orlicí si vy-
hrazuje právo odmítnout 
všechny předložené nabídky, 
zrušit výběrové řízení kdy-
koliv bez uvedení důvodu 
a  nevracet podané nabídky. 
Vaše nabídka bude akcepto-
vána pouze v případě, že bu-
dete mít vyrovnány všechny 
závazky vůči městu Ústí nad 
Orlicí. 

ZMĚNY VE SVOZU 
NÁDOB NA SMĚSNÝ 

KOMUNÁLNÍ ODPAD

Společnost EKOLA České Libchavy s.r.o. 
ve spolupráci s Městským úřadem Ústí nad 
Orlicí provedla v  průběhu měsíce května 
a června 2011 sčítání odpadových nádob, 
které používají občané města (pouze fyzic-
ké osoby) k ukládání směsného komunál-
ního odpadu.
Cílem této akce bylo získat evidenci sou-
časného stavu odpadových nádob, která 
byla následně využita k  plánování svozo-
vých tras, určení rozsahu služeb a podmí-
nek, za kterých je svoz odpadu městu Ústí 
nad Orlicí poskytován.
Od 1. května 2012 EKOLA České Libcha-
vy sváží pouze evidované nádoby označe-
né známkou.
Občané, kteří nemají svoji nádobu ozna-
čenou známkou, si ji mohou vyzvednout 
na Městském úřadu Ústí nad Orlicí, u ve-
doucího odboru životního prostředí opro-
ti potvrzení o zaplacení místního poplatku 
za komunální odpad.
Děkujeme Vám touto cestou za pocho-
pení a  vstřícnost při akci, jejímž cílem je 
zlepšení Vám poskytovaných služeb a op-
timalizace nákladů, které město Ústí nad 
Orlicí hradí za nakládání s  komunálním 
odpadem.

Městský úřad Ústí nad Orlicí, 
odbor životního prostředí

INFORMAčNÍ CENTRUM

V  následujících měsících jsme pro vás 
upravili otevírací dobu městského infor-
mačního centra.

29. 6. 2012 
ZAVŘENO – INVENTURA

4. – 9. června 2012
Během akce MĚSTO V POHYBU – 

TÝDEN DOBRÉ POHODY 
bude informační centrum 

OTEVŘENO do 18:00 hodin 
(včetně soboty).

1.7. - 31. 8. 2012 (LETNÍ PRÁZDNINY)
V tomto období informační centrum 

rozšiřuje svoji provozní dobu o NEDĚLI. 
PROVOZNÍ DOBA IC:

Pondělí – pátek: 7:00 – 17:00 hodin
Sobota: 8:00 – 12:00 hodin

Neděle: 10:00 – 14:00 hodin

Naše kontakty: 
Tel.: 465 514 271, ic@muuo.cz 

DEN S IZS  pokračování ze str. 1
Velké množství statických ale i dynamických ukázek vám dá nahlédnout do náročných profe-
sí, bez kterých se dnešní život neobejde a ukáže na nezbytnost celého tohoto systému. Teprve 
provázaností a spoluprací hasičů (HZS a JSDH) policie (PČR a MP), lékařů, záchranářů (ZZS 
a ČČK) a vojáků (AČR) může vzniknout silný a akceschopný tým, který pomáhá chránit naše 
zdraví, životy, majetky a životní prostředí. 
Součástí této akce bude i slavnostní předání a uvedení do provozu nového dopravního auto-
mobilu jednotky dobrovolných hasičů Ústí nad Orlicí. Toto vozidlo bylo nakoupeno z finanč-
ních prostředků města a dotací Pardubického kraje. 
Přijďte i vy a nahlédněte do zákulisí atraktivní, různorodé a profesně velmi náročné práce 
složek Integrovaného záchranného systému. Ing. J. Nykodým

Krizové řízení, MěÚ Ústí nad Orlicí
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PROč SE LETOS NEKONALA „ÚSTECKÁ 21“
Dovolte mi reagovat na časté dotazy obča-
nů a na nepravdivé informace, které jsou zá-
měrně šířeny. Za vedení města odmítám tvr-
zení, že město Ústí nad Orlicí zrušilo konání 
tradičních automobilových závodů „Ústecká 
21“. V této souvislosti upozorňuji na skuteč-
nost, že pořadatelem a organizátorem závo-
dů byl Autoklub Ústí nad Orlicí. Město jako 
spolupořadatel se na akci každoročně vý-
razně podílelo finanční částkou cca 100 tis. 
Kč. Po skončení závodů v loňském roce byl 
Autoklubem vznesen požadavek na opravu 
komunikace na Andrlův Chlum. Celkové 

náklady byly odhadnuty na cca 7,5 mil. Kč. 
Vlastníkem komunikace je Pardubický kraj 
(silnice II. třídy), od křižovatky U Loučení 
město Ústí nad Orlicí a  v  samotném závě-
ru obec Řetová. Žádný z vlastníků komuni-
kace nebyl v rámci svého rozpočtu na tento 
požadavek finančně připraven. Navíc stav 
povrchu vozovky vyhovoval v době jednání 
běžnému silničnímu provozu, a  proto ne-
mohla být žádost Autoklubu akceptována. 
Zároveň bylo pořadateli doporučeno, aby 
se automobilové závody uskutečnily bez 
formulových vozů, které vyžadují nejvyšší 

kvalitu silničního povrchu. Tuto variantu 
Autoklub odmítl a „Ústeckou 21“ nepřihlá-
sil do kalendáře FIA pro rok 2012. O dalším 
postupu mělo být jednáno během letošní-
ho roku. Bohužel z  důvodu onemocnění 
a následného úmrtí dlouholetého předsedy 
Autoklubu Ústí nad Orlicí pana Miroslava 
Urbana se jednání již neuskutečnilo. Práce 
a obětavosti pana Urbana si město Ústí nad 
Orlicí vždy uvědomovalo a vážilo. Nezbývá 
než věřit, že se v řadách členů Autoklubu na-
jdou jeho pokračovatelé.  Petr Hájek

starosta města

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIčŮ KNAPOVEC
Vážení čtenáři, chceme Vám představit Sbor 
dobrovolných hasičů Knapovec.
Náš sbor má 54 členů, 31 mužů, 6 žen a 17 
dětí. Máme zásahovou jednotku, která má 
12 členů - 1velitele jednotky, 3 velitele druž-
stev, 2 strojníky a  6 hasičů. Naše jednotka 
spadá pod město Ústí nad Orlicí. Jsme zařa-
zeni v poplachovém plánu HZS Pardubické-
ho kraje. Naší hlavní činností je mimo jiné 
likvidace následků živelných pohrom např. 
záplav a polomů po vichřicích. Při požárech 
provádíme dálkovou dopravu vody pomocí 
čerpadla PS 12 a  zřizujeme čerpací stanici 
na doplňování zasahujících cisteren vodou. 
Naši členové jednotky mají pravidelná škole-
ní odborných hasičských témat. Organizuje-
me a zúčastňujeme se taktických a prověřo-
vacích cvičení. 
Jsme vybaveni touto technikou: plovoucím 
čerpadlem, motorovou pilou, motorovou 
stříkačkou PS 12, osvětlovací technikou 
s  elektrocentrálou. Jsou uloženy v  zásaho-
vém vozidle Peugeot Boxer a  přívěsném 
vleku. Technika je pravidelně udržována 
a vždy připravena k zásahům. Mezi naše nej-
větší zásahy patří výjezd při vichřici Emma, 
kdy jsme odstranili z  komunikace na Hor-
ní Dobrouč mnoho vyvrácených stromů 
a zprůjezdnili ji.
V  požárním sportu máme družstvo mužů, 
které se pravidelně zúčastňuje soutěží Or-

lické ligy a 2 družstva dětí, starších a mlad-
ších žáků, kteří úspěšně soutěží v okresní lize 
a hře Plamen. V roce 2011 se celkově umísti-
ly na výborném 7 a 9 místě v okrese.
Doufáme, že v  letošním roce budou naše 3 
závodní družstva ještě úspěšnější. Také se 
podílíme na kulturní a  sportovní činnosti 
v naší obci.
Pořádáme tyto akce: 
Velikonoční posezení v  hasičské zbrojnici, 
pálení čarodějnic, stavění a  kácení májky, 
vycházku dětí a  dospělých do Třebovských 
skal s  dobrodružnými hrami a  stanováním 
na tábořišti u  skal. Hasičské odpoledne při 
příležitosti Memoriálu Zdeňka Šaldy, kde 
děti a  dospělí soutěží v  požárním útoku, 
pořádáme branné závody našich a skuhrov-
ských dětí.
Na podzim děti pořádají křapáčové hody 
a  o  Vánocích připravujeme tradiční prodej 
kaprů.
Taky se podílíme na akci Město v  pohybu, 
kde vystavujeme naší techniku a děti prová-
dí ukázku v požárním sportu.
Činnost našich hasičů je pestrá a doufáme, 
že jsme v naší obci vidět. 
Chtěli bychom touto cestou poděkovat Měs-
tu Ústí nad Orlicí a  sponzorům, kteří nás 
podporují.

Za SDH Knapovec, 
velitel jednotky Kubát Miloslav

XXI. ROčNÍK SOUTĚŽE 
O čERNÉHO VÝRA

Sbor dobrovolných hasičů Černovír po-
řádá, v  sobotu 23.6. od 11:00 hodin na 
místním hřišti Pod lesem, XXI. ročník 
Mezinárodní hasičské soutěže O  černé-
ho výra. Budou zde soutěžit sedmičlenná 
družstva mužů a žen v disciplíně požární 
útok. Záštitu nad soutěží převzali: starosta 
města Ústí nad Orlicí Petr Hájek a ředitel 
územního odboru Ústí nad Orlicí Hasič-
ského záchranného sboru Pardubického 
kraje Ing. Roman Studený. 
Přijďte shlédnout špičkový hasičský sport 
a podpořit své hasiče.

INFORMACE Z LINKY 156
• Dne 06. 04. 2012 v odpo-

ledních hodinách ve spo-
lupráci s Policií ČR zjistila 
hlídka městské policie na 
hlavním vlakovém nádra-
ží nezletilou osobu, která 
byla v  celostátním pátrá-
ní.

• Dne 06. 04. 2012 v podvečer byla přivolána 
městská policie do jednoho z  obchodních 
domů, kde se měla skupinka osob podílet 
na krádeži zboží. Při projednávání přestup-
ků vyšlo u  jednoho z pachatelů najevo, že 
po této osobě je vyhlášeno celostátní pátrá-
ní. Hlídka proto hledanou osobu předvedla 
na Policii ČR k provedení dalších opatření.

• Dne 12. 04. 2012 odpoledne přijala měst-
ská policie oznámení pokusu o sebevraždu 
v  jednom z  bytů poblíž centra města. Na 
místě hlídka zklidnila situaci, poskytla zra-
něnému muži první pomoc a zajistila lékař-
skou pomoc. 

• Dne 18. 04. 2012 oznámil na linku 156 ces-
tující z vlaku, že na cyklostezce z Kerhartic 
do Klopot leží na zemi nějaká žena. Hlídka 
poté na místě poskytla zraněné ženě první 
pomoc a  přivolala lékaře a  hlídku Policie 
ČR, jelikož zde bylo podezření na sražení 
vozidlem.
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• Dne 19. 04. 2012 v dopoledních hodinách 
požádal o pomoc zaměstnanec jedné z uby-
toven v Ústí nad Orlicí, že jeden z ubytova-
ných se uzamkl v jedné místnosti a pravdě-
podobně trpí psychickými problémy. Stráž-
níci nakonec muže přesvědčili, aby otevřel 
a následně byl muž převezen do specializo-
vaného zdravotnického zařízení.

• Dne 25. 04. 2012 dopoledne oznámil na 
linku 156 jeden všímavý občan, že v  pro-
storu za hlavním vlakovým nádražím je 
v kanálu spadlý pes. Hlídka na místě zjis-
tila, že v přibližně 6 m hlubokém kanálu je 
na kabelu uvázaný kříženec kokršpaněla. 
Z dalšího šetření na místě bylo patrné, že 
psa dovnitř někdo hodil úmyslně. Strážníci 
psa zachránili a umístila do útulku pro psy. 
Celá věc je dále v  šetření a  tímto bychom 
současně chtěli požádat občany, pokud si 
kolem výše uvedeného data všimli v těchto 
místech někoho s tímto psem, aby nás kon-
taktovali telefonicky na l. 156, popř. osobně 
na služebně městské policie v Kostelní ulici 
č.p. 18. 
V  měsíci dubnu 2012 odchytila městská 
policie celkem sedm psů. Pouze dva se vrá-
tili majitelům. V případě zájmu o psa, popř. 
pokud svého psa postrádáte, můžete kon-
taktovat městskou policii na čísle 465 514 
265 nebo osobně na služebně v  Kostelní 
ulici č.p. 18. 

Zpracoval: Jiřina Vacková

POLICIE čESKÉ REPUBLIKY
Policie České republiky je 
jedna ze složek integrova-
ného záchranného systé-
mu, která spolu s  Hasič-

ským záchranným sborem České republiky, 
Zdravotnickou záchrannou službou a ostat-
ními složkami spolupracuje při méně či více 
složitých haváriích a pohromách. Společně 
pomáhají zachraňovat lidské životy, maje-
tek společnosti, životní prostředí a  snižují 
následky při mimořádných událostech. 
Územní odbor Policie české republiky 
Ústí nad Orlicí
Policisté z osmi obvodních oddělení v Čes-
ké Třebové, Chocni, Králíkách, Lanškrouně, 
Ústí nad Orlicí, Vysokém Mýtě, Žamberku, 
Letohradu, Oddělení hlídkové služby a Do-
pravního inspektorátu dohlíží na dodržová-
ní zákonů po celém Orlickoústecku.
Jsme ti, kteří:
- chrání Vaši bezpečnost a Váš majetek;
- zajišťují veřejný pořádek;
- zasahují při dopravních nehodách;
- kontrolují požívání alkoholu před nebo 

během jízdy;
- řeší domácí násilí a  vykazují násilníka 

z domu;
- pátrají po Vašich blízkých;
- Vás chrání před diváckým násilím
Další složka prověřující a vyšetřující nejen 
závažnou majetkovou a  násilnou trestnou 

činnost působící v rámci územního odboru 
je Služba kriminální policie a  vyšetřování 
rozdělená na Oddělení obecné kriminali-
ty, Oddělení hospodářské kriminality, Od-
dělení kriminalistické techniky a Oddělení 
analytiky. Všechna uvedená oddělení úzce 
spolupracují s jednotlivými odvodními od-
děleními. 
Jsme ti, kteří: 
- odhalují trestné činy a  zjišťují jejich pa-

chatele;
- vyhlašují celostátní pátrání;
- Vám poskytují intervenční pomoc
Územní odbor má také detašovaná praco-
viště Krajského ředitelství Policie České 
republiky Pardubického kraje - Odděle-
ní služební kynologie, Operační středisko, 
Preventivně informační skupina, Oddělení 
služby pro zbraně a  bezpečnostní materiál 
a Služba cizinecké policie. 
Jsme ti, kteří:
- Vás vyslechnou na tísňové lince 158;
- Vám radí jak předcházet dopravním neho-

dám, krádežím, podvodům, šikaně a nási-
lí;

- podávají televizím, rádiím a  novinářům 
informace z  místa vážných nebo tragic-
kých událostí;

- evidují držitele zbrojních průkazů;
- v rámci mezinárodní spolupráce mají spo-

lečné hlídky s policisty Polské republiky

DEN ZEMĚ V PŘÍRODĚ
V pátek 20. 4. se žáci I. stupně ZŠ Komen-
ského zúčastnili 11. ročníku závodu Den 
Země v  přírodě. Tříčlenné hlídky mladší 
(1.-2. třída ) a starší kategorie (3.-5. tř. ) bě-
haly po vytyčených trasách v okolí našeho 
města a odpovídaly na otázky zaměřené na 
poznávání živé a  neživé přírody, ekologii 
a  přírodovědné zajímavosti. Za chybnou 
odpověď jim byla připočítána 1 trestná 
minuta. Tři nejlepší hlídky v každém roč-
níku byly odměněny. Odměna čekala i na 
ty hlídky, které nezískaly žádnou trestnou 
minutu. Trasy zajišťovali žáci 8. ročníku. 
Za finanční pomoc děkujeme Městu Ústí 
nad Orlicí. Mgr. J. Eliášová

ŠKOLNÍ KOLO SOUTĚŽE 
V POZNÁVÁNÍ ROSTLIN 
2. -5. TŘÍD NA ŠTĚPNICI 

V úterý 17. dubna proběhlo na 1. stupni ZŠ Ko-
menského školní kolo soutěže v poznávání rostlin 
pro děti ze 2.-5. tříd. V kategorii 2. tříd zvítězili 
D. Roušar a M. Krupa (2.C), v kategorii 3. tříd to 
byla V. Marková (3.A), mezi dětmi ze 4. a 5. tříd 
byla nejlepší M. Nováková (5.A). Soutěže se zú-
častnilo celkem 69 dětí. Soutěž je součástí projek-
tu Poznáváme přírodu a  naše životní prostředí. 
Děkujeme Městu Ústí nad Orlicí za finanční po-
moc a odboru životního prostředí za odměny pro 
vítěze. Mgr. J. Eliášová

STARÉ POVĚSTI čESKÉ 
V ROŠKOTOVĚ DIVADLE

Staré pověsti české ožily koncem dubna na 
prknech Roškotova divadla zásluhou žáků 
devátých tříd a Zlatého klíčku ze ZŠ Komen-
ského. Poděkování patří rodičům, kteří se 
zasloužili o  zhotovení působivých kostýmů, 
a všem, kteří v divadle vytvořili nezapome-
nutelnou atmosféru. Překvapením pro divá-
ky, ale i pro „herce a zpěváky“ byla přítom-
nost autorek muzikálu – Lenky Roupové 
a Pavly Dědičové.
Děkujeme Městu Ústí nad Orlicí za finanční 
podporu. A. Dostálová a D. Špindlerová

AKADEMIE 2012
Krásnou tradicí, která trvá už skoro 
90 let, je na ZŠ Komenského nácvik 
akademií, divadelních pásem a  mu-
zikálů.
I  v  letošním roce na čtyři sta žáků 
pilně nacvičuje a připravuje program 
školní akademie. Co přinese?
To vám samozřejmě neprozradíme. 
Přijďte se podívat do Roškotova di-
vadla 22. června. Program začíná 
v 16:30 a v 19:30 hodin. 

Srdečně zvou učitelé a účinkující

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JAR. KOCIANA
KONCERT BÝVALÝCH ŽÁKŮ
Pátek 1.6. v 18:00 hod. – koncertní sál ZUŠ
TŘÍDNÍ HUDEBNÍ BESÍDKA ŽÁKŮ HUDEBNÍHO OBORU p.uč. M. Barvínkové – housle
Pondělí 4.6. od 16:30 hod. – koncertní sál ZUŠ
TŘÍDNÍ HUDEBNÍ BESÍDKA ŽÁKŮ HUDEBNÍHO OBORU p.uč. J. Kněžka – flétna
Pátek 15.6. od 16:00 hod. – koncertní sál ZUŠ
TŘÍDNÍ HUDEBNÍ BESÍDKA ŽÁKŮ HUDEBNÍHO OBORU p.uč. J. Kučery – trubka 
a M. Němce – klavír
Úterý 19.6. od 17:00 hod. – koncertní sál ZUŠ
SLAVNOST MEZI SLOUPY – ZÁVĚREčNÝ KONCERT ZUŠ
Středa 20.6. od 14:30 do 22:00 hod.
KONCERT GYMNÁZIA V ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Vystoupí pěvecký sbor a sólisté (žáci ZUŠ)
Středa 27.6. od 18:00 hod. – koncertní sál ZUŠ

Základní umělecká škola Jar. Kociana, Smetanova 1500, Ústí n.O., 
tel.: 465569551, e-mail: info@zusuo.cz, www.ZUSUO.CZ
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čESKÝ čERVENÝ KŘÍŽ
Senior doprava ččK 
– službu lze objednat 
na tel.: 774412117. 
Permanentky jsou 
k  dostání na ČČK, 
Kopeckého 840, nebo 
na Informačním cen-
tru města. Senior do-
prava ČČK je provozována za podpory města 
Ústí nad Orlicí a Pardubického kraje.
Senior centrum – vzdělávací, relaxační 
a  volnočasové centrum nejen pro seniory. 
Akce jsou určeny široké veřejnosti a konají se 
v budově ČČK, Kopeckého 840

4. – 29. června – „SVĚT KORÁLEK“ - pro-
dejní výstava šperků a doplňků od paní Bera-
nové ze Sloupnice, vstupné zdarma
6. června – ŠIKOVNÉ RUčIčKY – DRÁT-
KOVÁNÍ, výtvarná dílna od 14:00 hod. ve 
Společ. centru ČČK, vstupné 30 Kč
8. června – VÝLET DO LITOMYŠLE – vý-
stava irisů a  jarních trvalek. Přihlásit se 
můžete na tel.: 775112998, 724985511, nebo 
každý pátek od 8:00 do 17:00 hod. na ČČK, 
kde se provádí také úhrada za výlety. (Prosí-
me o úhradu výletu před odjezdem – děku-
jeme). Odjezd v 8:00 hod. z nádraží ČSAD, 
cena 60 Kč člen ČČK, 70 Kč ostatní
11. června – ŠIKOVNÉ RUčIčKY – PLE-
TENÍ Z  PAPÍRU, výtvarná dílna od 16:00 
hod. ve Společ. centru ČČK, vstupné 30 Kč
14. června – CYKLOVÝLET po okolí Ústí 
nad Orlicí, sraz účastníků v  9:00 hod., ve-
doucí výletu pan I. Preclík
15. června – BAZAR – SECOND HAND, 
dětské, dospělé oblečení, od 9:00 do 15:00 
hodin
21. června – TAJNÝ VÝLET, sraz v 7:00 ho-
din na nádraží ČSAD, pohodlnou obuv, ob-
čerstvení zajištěno
29. června – ZAHRADNÍ POSEZENÍ-VÍ-
TÁNÍ LÉTA, příjemné posezení – občerstve-
ní zajištěno, od 13:00 hodin na zahradě ČČK
PŘIPRAVUJEME
18. července – VÝLET DO ZOO, bližší info 
a přihlášky na tel.: 775112998, 724985511

PRAVIDELNÉ AKCE
Kavárnička – Centrum vzdělávání, každý 
PÁ od 8:00 do 17:00 hod. 
Seniorinternet kavárna, pro seniory inter-
net zdarma, každý PÁ od 8:00 do 17:00 hod. 
ve Společ. centru ČČK
Masáže klasické, havajské, reflexní terapie 
nově Shiatsu, bližší info a objednávky na tel.: 
775112998
SNOEZELEN – relaxační, multismyslo-
vá místnost, bližší info a  objednání na tel.: 
775112998, vstupné 30 Kč/1 hod./osoba

Bližší informace o  akcích Senior centra na 
www.cckuo.cz. 
Změna programu Senior centra vyhrazena.

POZNÁVACÍ ZÁJEZD BELGIE – ANGLIE 4.4. – 9.4. 2012
Dovolte nám, abychom vás seznámili se 
zážitky z našeho poznávacího zájezdu přes 
Belgii do Velké Británie. My, žáci ZŠ Bří 
Čapků, žáci ZŠ Libchavy a náš doprovod p. 
uč. Semirádová, Ešpandrová, Šedová a Ple-
váková jsme kvůli cestování obětovali naše 
velikonoční prázdniny. 
Cesta autobusem byla zdlouhavá. Každý se 
zabavil po svém: slečny na zadních seda-
dlech komunikovaly s řidiči nákladních aut, 
hrály se karty, slovní fotbal a mnohé další. 
Nechyběly ani otázky typu: „Tak už tam 
budem?“ a „Kam že to jedem?“. I ti nejne-
trpělivější se konečně dočkali příjezdu do 
Bruselu, kde jsme navštívili všechny známé 
památky včetně Atomia a vykoupili belgic-
kou čokoládu. Další zastávkou bylo město 
Bruggy. Po noci ve francouzském Calais 
jsme podjeli průliv La Manche a  vydali se 
do Canterbury, na křídové útesy Beachy 
Head a do přímořského letoviska Brighton. 

Večer jsme se seznámili s  našimi anglic-
kými rodiči a  vydali se do jejich domovů. 
Další den byl velkým dobrodružstvím pro 
naše milovníky přírody a  historie. Spatřili 
jsme mystické místo Stonehenge, obhlédli 
jsme stůl krále Artuše ve Winchesteru a vy-
zkoušeli si život námořníka na HMS Victo-
ry v Portsmouth. Poslední den jsme strávili 
v centru Londýna. Zavítali jsme do Science 
Museum a  poté jsme  na vlastní oči viděli 
nejznámější londýnské památky. Celou naši 
cestu jsme ukončili překročením nultého 
poledníku v Greenwich.
Ani jednou jsme se díky naší průvodkyni 
M. Květoňové a  našim řidičům neztratili. 
Tímto bychom chtěli poděkovat i  paním 
učitelkám a  CK Pro Travel Plzeň, že tento 
skvělý zájezd zorganizovaly!

Lucie Kroupová a Eliška Vorlíčková, 
9. ročník

Pro naše uživatele jsme po oslavách 20. výročí založení Stacionáře připravili za odměnu výlet 
do Litomyšle a Vlakem úsměvů na Filmový festival pro děti do Zlína. V červnu pojedeme na 
akci „Člověk člověku“ do Zábřehu na Moravě a na prohlídku města Pardubice spojenou s ná-
vštěvou zámku. H. Zastoupilová, DiS, ved. přímé péče

SENIOR KLUB PŘI CSP MĚSTA ÚSTÍ N.O.
SOBOTA 9. června – VÝSTUP NA ANDRLŮV CHLUM. V rámci akce Město v pohybu 
pořádáme v sobotu 9.6. společný výstup s polskými seniory na Andrlák. Sraz účastníků u fy. 
STAPO v 10:00 hod. (fyzicky zdatní členové SK – pěší výstup i sestup) do počtu 22 osob. 
Přednáška o historii místa a oběd zajištěn – zdarma. Pokud jsou ještě volná místa zjistíte 
u pí Bílkové, tel.: 722475132.
STŘEDA 13. června – „Z DĚJIN KAŽDODENNOSTI 19. století“, přednáška. V rámci 
druhého ročníku cyklu Akadamie volného času zveme naše členy do městské knihovny na 
přednášku do. PhDr. Marie Mackové Ph.D. na téma z dějin každodennosti 19. století: Proč 
a jak se vydávat na cestu. Začátek v 18:00 hod., vstup volný.
čTVRTEK 21. června – CELODENNÍ VÝLET „ADRŠPACH A OKOLÍ“. Dopoledne tu-
ristická vycházka, odpoledne Osobní volno v Novém Městě n. Metují. Platba zájezdu při 
osobním přihlášení v kanceláři ve „Sladkovně“. Člen SK hradí 180 Kč, nečlen 250 Kč (do-
prava a vstup). Přihlášky každé úterý od 10:00 do 12:00 hod. ve „Sladkovně“ (29.5., 5.6., 
12.6. a 19.6.). Výlet zajišťuje pí Tomanová. Čekáme maximálně 10 min.
Odjezdy autobusu: Hylváty ČSAO 7:00 hod., Dukla prodejna 7:10 hod., Babyka 7:15 
hod., nádraží ČSAD 7:20 hod., Tvardkova 7:25 hod., Penzion 7:30 hod.
čTVRTEK 28. června – ODPOLEDNÍ POHODOVÝ VÝLET NA HRAD LITICE – (pro 
méně pohyblivé seniory). Návštěva hradu, exkurze v místní elektrárně a posezení v restau-
raci Pod hradem. Člen SK hradí 60 Kč (doprava a vstup), nečlen 90 Kč (doprava a vstup). 
Přihlášky každé úterý od 10:00 do 12:00 hod. ve „Sladkovně“ (29.5., 5.6., 12.6., 19.6. a 26.6.). 
Platba zájezdu při přihlášení. Výlet zajišťuje M. Bílková, tel.: 722475132. Čekáme maximál-
ně 10 min.
Odjezdy autobusu: Hylváty ČSAO 13:00 hod., Dukla prodejna 13:10 hod., Babyka 13:15 
hod., nádraží ČSAD 13:20 hod., Tvardkova 13:25 hod., Penzion 13:30 hod.

KONTAKTY NA SK: 722475129, 722475132, 722475131.
Těšíme se na Váši účast!

Za výbor „Senior klubu“ 
JUDr. Zdeněk Ešpandr
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LETNÍ POBYTY PRO 
DĚTI A MLÁDEŽ – LETNÍ 

DĚTSKÝ TÁBOR S ččK
5. – 15. srpna (10 dní) – pro děti od 6 do 
16 let
5. – 12. srpna (7 dní) – pro děti od 6 do 16 let
5. – 12. srpna (7 dní) – pro děti od 6 do 16 
let. Pobyt je zaměřen na výuku první po-
moci.
5. – 15. srpna (10 dní) – pro děti od 6 do 16 
let s onemocněním Enuresis Nocturna (noč-
ní pomočování).
Všechny uvedené letní pobyty se konají 
v rekreačním zařízení Jívka v obci Jívka ne-
daleko Adršpašsko-teplických skal.
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Od 16. do 20. července – pro děti od 7 do 
12 let
Bližší informace o pobytech a přihlášky na 
www. cckuo.cz, nebo na tel.: 775112998
Ošacovací středisko ččK bude dne 4. červ-
na z provozních důvodů UZAVŘENO.

VÝLET DO CAKLE S o.s. PAS
Občanské sdružení Poruchy autistického spektra zve všechny děti (s autismem, mentálním či 
kombinovaným postižením), jejich sourozence, rodiče a asistenty PAS na výlet, který se koná 
v sobotu 16. června. Pro účastníky, kteří absolvují trasu pěšky, je sraz v 9:00 hod. na vlako-
vém nádraží v ÚO – hl. nádraží. Do cílového místa (tábořiště Cakle) půjdeme společně – cca 
1 hodina cesty. Možnost občerstvení. Pro účastníky, kteří pojednou vlakem, je sraz v Cakli 
v 10:15 hod.
Program: * procházka po naučně stezce kolem Orlice * návštěva dětského hřiště * hry na 
louce * možnost opékání buřtů*

Přihlášky a další info na: zuzka.zuzu@seznam.cz, tel.: 777882337, Z. Poláková

CENTRUM PRO 
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ 
PARDUBICKÉHO KRAJE,

detašované pracoviště Ústí nad Orlicí 
Poskytuje služby: Sociální rehabilitaci

Sociální rehabilitace osob se zdravotním po-
stižením je u  nás zajišťována prostřednic-
tvím bezbariérové Internetové učebny, kde 
jsou k dispozici 4 osobní počítače, tiskárna, 
kopírka a skener. V učebně je také přítomen 
zaměstnanec Centra, který vždy rád ochotně 
a odborně poradí. Zájemcům zdarma nabí-
zíme školení v  základech obsluhy osobního 
počítače a práce s Internetem. 
Služba sociální rehabilitace je poskytována 
bezplatně a je určena osobám se zdravotním 
postižením ve věku od 19 do 64 let v nepříz-
nivé sociální situaci.
Projekt sociální rehabilitace probíhá od 1. 
ledna 2010 do 31. 1. 2013. Tento projekt je 
spolufinancován Evropským sociálním fon-
dem a státním rozpočtem České republiky.
• Odborné sociální poradenství, 
• Osobní asistenci
…dále nabízíme BATERIE DO SLUCHA-
DEL. V  našem Centru je také možno za-
koupit baterie do sluchadel značky iCellTech 
(typy 10, 13, 312, 675) za velice výhodnou 
cenu 100Kč za plato (6ks).
Kde nás najdete: Čs. armády 1181, 562 01 
Ústí nad Orlicí, (ve výškové budově Rieteru, 
naproti hotelu Uno)
Kontakty: telefon: 465 525 324, 
mob.: 775 693 985 (Eva Jiřincová), 
775 693 986 (Mgr. Kateřina Sloupenská), 
465 525 324 (Radka Venclová), 
fax 465 525 324
e-mail: eva.jirincova@czp-pk.cz, 
katerina.sloupenska@czp-pk.cz,
radka.venclova@czp-pk.cz
web: www.czp-pk.cz 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V CZP PK
Centrum pro zdravotně postižené Pardu-
bického kraje, detašované pracoviště Ústí 
n.O. Vás srdečně zve na DEN OTEVŘE-
NÝCH DVEŘÍ dne 6. června od 9:00 do 
16:00 hodin, který se uskuteční v  prosto-
rách Centra (výšková budova RIETER, na-
proti Hotelu UNO, 3. patro).
Program:
- prohlídka prostor včetně nové půjčov-

ny kompenzačních pomůcek pro děti se 
zdravotním postižením

- praktická ukázka práce s počítačem v in-
ternetové učebně

- možnost odborného sociálního poraden-
ství pro osoby se zdravotním postižením 

a jejich rodinné příslušníky
Doplňkový program:
- od 16:00 hod. povídání Michala Vidury 

o plavbě na moři party nadšenců s posti-
žením, které se koná v zasedací místnosti 
budovy Rieter

Drobné občerstvení zajištěno, vstup na 
program zdarma. Těšíme se na Vás.

Centrum pro zdravotně postižené 
Pardubického kraje, Čs. armády 1181, ÚO, 

tel.: 465525324, www.czp-pk.cz

POZVÁNKA PRO SENIORY
Oblastní charita Ústí nad Orlicí Dům pokojného stáří sv. Kryštof Ústí nad Or-
licí, Kerhartice, Sokolská 68 zve seniory na vzdělávací a výtvarné dopoledne:
V úterý 12. června od 9:00 hod. Katka Fišarová povede kurz pletení z papíru 
pro začátečníky. 
V úterý 26. června od 9:00 hod. pan Stanislav Zeman promluví o významném 
kerhartickém rodákovi, architektovi Alfrédu Pifflovi. 
Podáváme kávu, čaj. Těšíme se na vás.

STOMATOLOGICKÁ 
POHOTOVOST

2. – 3. 6. – MUDr. M. Formánek, Masaryko-
va 1071, ČT, tel.: 465535198
9. – 10.6. – MUDr. H. Hausknechtová, 
Habrmanova 306, ČT, tel.: 465534835
16. – 17.6. – MUDr. P. Hejnová, Smetanova 
1390, ÚO, tel.: 465523310
23. – 24.6. – MUDr. Z. Hendrych, Husova 
191/IV, V. Mýto, tel.: 465423970
30.6. – 1.7. – MUDr. M. Hendrychová, Hu-
sova 191/IV, V. Mýto, tel.: 465423960

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH 
CIVILIZAčNÍMI CHOROBAMI, 

ZO ÚSTÍ N.O.
Pozvánka na středu 13. června 2012 na zá-
jezd: Jaroměřice nad Rokytnou (zámek, kos-
tel sv. Markéty), odpoledne zastávka -Třebíč 
x Jimramov. Odjezd ze zastávky Tvardkova 
v 6:00 hod., cena 250 Kč. 
Připravujeme na červenec společně se Senior 
klubem: zájezd – Lysá nad Labem – výstava 
květin. 

Kontakt: 737 378 815, 732 868 714

HUDEBNÍ KURZY PRO NEJMENŠÍ
Nyní se můžete přihlásit do kurzů. Pro děti ve věku od 4 do 18 měsíců nabízíme výuku oboru 
Robátka: poznávání světa hudby se zřetelem k úrovni smyslových a senzomotorických zku-
šeností 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 hudební nauky, hra na flétnu... Pro děti od 6let. Zob-
cová flétna: rozvoj instrumentální a dechové techniky, hra sólových skladeb s doprovodem, 
dua, tria a orchestrální skladby...Výuka probíhá pod vedením kvalifikovaného učitele na ZŠ 
Bratří Čapků.

Přihlášku a bližší informace získáte na www.yamaha-skola.cz, nebo tel.603834800
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          KALENDÁŘ AKCÍ A UDÁLOSTÍ – čERVEN 2012
Více informací na: www.ustinadorlici.cz a IC města, tel.: 465 514 271

PÁTEK 1. ČERVNA

17:50 hodin DEN KOSTELŮ kostel nanebevzetí Panny Marie

18:00 hodin KONCERT BÝVALÝCH ŽÁKŮ ZUŠ ZUŠ J. Kociana

19:30 hodin RAIN MAN/divadlo Roškotovo divdlo

22:00 hodin 36. ročník pochodu ORLICKÝM PODHŮŘÍM/start 100 km trasy Restaurace U Malinů
SOBOTA 2. ČERVNA
7:00-10:00 hodin 36. ročník pochodu ORLICKÝM PODHŮŘÍM/ostatní trasy Restaurace U Malinů
11:00 hodin II.kolo II. ATLETICKÉ LIGY MUŽŮ A ŽEN stadion TJ Jiskra
15:00 hodin DEN PRO SOUSEDY A KÁCENÍ MÁJE Černovír
17:00 hodin FK KERHARTICE-ALBRECHTICE/fotbal Kerhartice
19:30 hodin BUTTERFLY and HURRICANES/koncert kapely Malá scéna
NEDĚLE 3. ČERVNA

15:00 hodin FK KERHARTICE-ŽICHLÍNEK/fotbal Kerhartice

19:30 hodin PRCI,PRCI,PRCIČKY:ŠKOLNÍ SRAZ/kino Kino Máj
PONDĚLÍ 4. ČERVNA

SVĚT KORÁLEK/výstava/potrvá do 29.6. Spol.centrum ČČK
10:00 hodin VÝROBA HUBERTA/dílna RC Srdíčko
16:30 hodin TŘÍDNÍ HUDEBNÍ BESÍDKA ZUŠ J. Kociana
ÚTERÝ 5. ČERVNA

9:30 a 10:00 hodin PRVNÍ TANEČNÍ KRŮČKY MC Medvídek

10:30 hodin 44. ročník celostátní POHÁRU ROZHLASU PRO DRUŽSTVA ZŠ stadion TJ Jiskra

14:00 hodin POHÁDKOVÉ HRÁTKY/pro děti Malá scéna

16:00 hodin DNY ORIENTACE V PŘÍRODĚ MC Medvídek
STŘEDA 6. ČERVNA
9:00 hodin KAVÁRNIČKA MC Medvídek
9:00-16:00 hodin DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ CZP Pk budova RIETER, 3. patro
10:00 hodin VÝCHOVA NEJMENŠÍCH DĚTÍ/přednáška RC Srdíčko
14:00 hodin DRÁTKOVÁNÍ/dílna Spol.centrum ČČK
15:00 hodin DĚTSKÝ DEN OUTDOOROVÝCH AKTIVIT tábořiště Cakle
ČTVRTEK 7. ČERVNA

19:00 hodin JAK SE DOMLUVIT V PRAXI/přednáška Malá scéna

20:00 hodin VYSTOUPENÍ SOUBORU C-DANCE prostor před ZUŠ
PÁTEK 8. ČERVNA
8:00 hodin VÝLET DO LITOMYŠLE/výstava květin ČČK/sraz na nádraží ČSAD
SOBOTA 9. ČERVNA

8:45-17:00 hodin RODINNÉ KONSTELACE MC Medvídek

10:00 hodin VÝSTUP NA ANDRLŮV CHLUM Senior klub

13:00 hodin DEN ZDRAVÍ DĚTEM/zábavné odpoledne Malá scéna

18:00 hodin SPORTOVÁNÍ U TŘÍ MOSTŮ RC Srdíčko
NEDĚLE 10. ČERVNA
13:30 a 15:15 hodin TJ JISKRA ÚO-SK HOLICE/fotbal stadion TJ Jiskra
14:00 hodin ZAHRADNÍ SLAVNOST DDM prostor na Kociánce
15:00 hodin FK KERHARTICE-JEHNĚDÍ/fotbal Kerhartice
17:00 hodin TJ JISKRA ÚO“B“-VERMĚŘOVICE/fotbal stadion TJ Jiskra
PONDĚLÍ 11. ČERVNA

10:00 hodin TWIST ART/dílna RC Srdíčko

16:00 hodin PLETENÍ Z PAPÍRU /dílna Spol.centrum ČČK
ÚTERÝ 12. ČERVNA
9:00 hodin PLETENÍ Z PAPÍRU/dílna DPS sv. Kryštof Kerhartice
9:30 a 10:00 hodin PRVNÍ TANEČNÍ KRŮČKY MC Medvídek
15:30 hodin NÁVŠTĚVA U HASIČŮ MC Medvídek
19:30 hodin OKRESNÍ PŘEBOR-Poslední zápas Pepíka Hnátka/film  Kino Máj
STŘEDA 13. ČERVNA

18:00 hodin Z DĚJIN KAŽDODENNOSTI 19. stol./přednáška Městská knihovna
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ČTVRTEK 14. ČERVNA
9:00 hodin CYKLOVÝLET po okolí ÚO ČČK

ČESKÝ VIDEOSALON 2012/do 16.6. Malá scéna
ZLATÉ SLUNCE 2012/do 16.6. Malá scéna

9:00 hodin OKR.FINÁLE VE VYBÍJENÉ pro žáky 6.tř. ZŠ volejbalové kurty
PÁTEK 15. ČERVNA

9:00-15:00 hodin BAZAR-SECOND HAND Spol.centrum ČČK

16:00 hodin TŘÍDNÍ HUDEBNÍ BESÍDKA ZUŠ J. Kociana

18:30 hodin KAREL MAY známý i neznámý/beseda Městská knihovna
SOBOTA 16. ČERVNA
9:00 hodin VÝLET o.s.PAS/ do Cakle hl. nádraží ČD ÚO
17:00 hodin FK KERHARTICE-LUKOVÁ/fotbal Kerhartice
17:00 hodin MODRÝ TYGR/film pro děti Kino Máj
19:00 hodin JÍRA DANDA aneb CHUDÁK MANŽEL/divadlo Džbánov-modlitebna
NEDĚLE 17. ČERVNA

9:00 hodin 6. STUDÁNKOVÝ VÝSTUP na Andrlův chlum start u PVT Lázeňská ul.

16:00 hodin TÁTAFEST RC Srdíčko/zahrada
PONDĚLÍ 18. ČERVNA
10:00 hodin MODELOVÁNÍ Z POLYMEROVÉ HMOTY/dílna RC Srdíčko
ÚTERÝ 19. ČERVNA

9:30 a 10:00 hodin PRVNÍ TANEČNÍ KRŮČKY MC Medvídek

14:25 hodin VÝLET DO BRANDÝSA N.O. MC Medvídek

17:00 hodin TŘÍDNÍ HUDEBNÍ BESÍDKA ZUŠ J. Kociana
STŘEDA 20. ČERVNA

MLADÁ SCÉNA 2012/do 24.6. Malá scéna
14:30-22:00 hodin SLAVNOST MEZI SLOUPY ZUŠ J. Kociana
17:00 hodin BIŽU NEBO ŠPERK/vernisáž výstavy Městské muzeum
ČTVRTEK 21. ČERVNA

CELODENNÍ VÝLET Adršpach a okolí Senior klub

7:00 hodin TAJNÝ VÝLET sraz na nádraží ČSAD
PÁTEK 22. ČERVNA
16:30 a 19:30 hodin AKADEMIE 2012 Roškotovo divadlo
SOBOTA 23. ČERVNA

11:00 hodin O ČERNÉHO VÝRA/soutěž SDH Černovír

18:00 hodin SPORTOVÁNÍ U TŘÍ MOSTŮ RC Srdíčko

19:30 hodin BITEVNÍ LOĎ/film Kino Máj
NEDĚLE 24. ČERVNA
15:00 hodin KNAPOVECKÁ POUŤ Knapovec
15:00 hodin HURÁ NA PRÁZDNINY/soutěžní odpoledne tělocvička TJ Sokol Černovír
PONDĚLÍ 25. ČERVNA

10:00 hodin SMALTOVANÝ ŠPERK/dílna RC Srdíčko

20:00 hodin DÁMSKÁ JÍZDA RC Srdíčko
ÚTERÝ 26. ČERVNA
9:00 hodin BESEDA O A. PIFFLOVI DPS sv. Kryštof Kerhartice
9:30 a 10:00 hodin PRVNÍ TANEČNÍ KRŮČKY MC Medvídek
14:25 hodin VÝLET DO CHOCNĚ MC Medvídek
18:00 hodin VEČER ODMĚN/oceňování studentů gymnázia Malá scéna
STŘEDA 27. ČERVNA

18:00 hodin KONCERT GYMNÁZIA V ÚSTÍ N.O. ZUŠ J. Kociana
ČTVRTEK 28. ČERVNA

VÝLET NA HRAD LITICE Senior klub
POSLEDNÍ ČTVRTEK S PANÍ UČITELKOU MC Medvídek

19:00 hodin MODERNÍ DĚJINY IZRAELE A KONFLIKT NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ Malá scéna
PÁTEK 29. ČERVNA

13:00 hodin ZAHRADNÍ POSEZENÍ-VÍTÁNÍ LÉTA zahrada ČČK
SOBOTA 30. ČERVNA
8:00 hodin LANŠPERSKÝM PANSTVÍM A ORLICKÝM CYKLO&IN LINE 

KRÁLOVSTVÍM tábořiště Cakle
8:00 hodin NOVOHRADSKÁ 70/podrobnosti uvnitř ÚL TJ. Sokol Kerhartice
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PŘIPRAVUJE NA PRÁZDNINY  
Pobytový tábor – Pas-
tviny: 30.6.-8.7.2012, 
cena: 2900 Kč
Příměstské tábory: 
V  červenci - 23.-27.7., 
program: Bowling, 

Mohelnice - dopravní hřiště, Brandýs 
n.O., ZOO Brno atd. 
V srpnu - 27.-31.8., program: Wester-
nové městečko - Boskovice, hřebčín 
Karlen, ZOO Olomouc atd.
Adrenalinové prázdniny na kole: 
30.7.-3.8., program: Lanové centrum 
- Česká Třebová, Vysoké Mýto - moto-
káry, Cakle - lezení, loďky, lukostřelba, 
Přívrat - sjezd na koloběžkách. Cena: 
900 Kč/ týden - zahrnuje vstupné, 
jízdné, pojištění
Tvořivý týden: 20.-24.8., program - 
výtvarné techniky: tkaní, tisk, pedig, 
qulling atd. Cena: 800 Kč - zahrnuje 
materiál, pojištění. Informace a  při-
hlášky: 607 209 661, www.ddm-usti.cz
Město v  pohybu - ve středu 6.6. od 
14:15 hod. vystoupení kroužků Aero-
bik, Břišní tance, Street dance a C-WALK.
Zahradní slavnost na Kociánce dne 10.6. 
od 14:00 hod. Program: závěrečná přehlíd-
ka celé naší zájmové činnosti  Veselé loutkové 
divadlo R. Pokorného, doprovodný program.

Všichni jste srdečně zváni.
14.6. - okresní finále ve vybíjené pro 6. tří-
dy ZŠ. Začátek: 9:00 hod. na volejbalových 
kurtech.

MATEŘSKÉ CENTRUM MEDVÍDEK
Odpolední úterky v  červnu 
jsou věnovány výletům do 
okolí s  programem FITMA-
MI. Ty se uskuteční pouze za 
příznivého počasí.
Herna bude v úterý odpoled-

ne otevřena pouze za deště. Děkujeme za 
pochopení.

PRVNÍ TANEčNÍ KRŮčKY: úterý 5., 12. 
19. a 26. června, od 9:30 hodin – malé děti 
s rodiči, od 10:00 hodin – větší děti. Vstupné: 
30 Kč/ dítě
DNY ORIENTACE V  PŘÍRODĚ: úterý 
5. června v  16:00 hodin u  gymnázia. Sraz 
v 15:45 hodin před gymnáziem. Pro mamin-
ky s  kočárky a  malými dětmi je připravena 
snadná trať na orientační běh. Pojďte s námi 
bloudit po Ústí a podpořte náš medvídkov-
ský tým
KAVÁRNIčKA: středa 6. června od 9:00 ho-
din
RODINNÉ KONSTELACE: sobota 9. červ-
na od 8:45 do cca 17:00 hodin. Kapacita 
účastníků je omezená, účast možná nad 18 
let. Prosíme nahlásit účast na tel.: 739 951 931 
nebo 604 473 074 (možno i SMS se jménem), 
nebo na e-mail: StrnadovaIvana@seznam.cz. 
Zodpovíme na Vaše případné dotazy a Vaši 
účast potvrdíme. Cena 400 Kč
NÁVŠTĚVA U  HASIčŮ: úterý 12. června 
v 15:30 hodin. Sraz u budovy hasičského zá-
chranného sboru u hlavní silnice směr Česká 
Třebová. 
VÝLET DO BRANDÝSA n.O. s FITMAMI: 
úterý 19. června. Pojeďte s námi vlakem do 
Brandýsa n.O. Sraz ve 14:25 hod. na hlavním 
nádraží, odjezd ve 14:40 hod. Odjezd z Bran-
dýsa v cca 18:00 hod. Výlet se koná pouze za 

RODINNÉ CENTRUM SRDÍčKO
PROVOZNÍ DOBA: během 
této doby začátky programu 
cca 9:30-10:00 hod., pobytné 
30 Kč/dítě, 40 Kč/více dětí)
TÉMATEM MĚSÍCE JSOU 
KRAVIČKY
PO: 8:30-12:00 hod. – Herna, 

výtvarná dílna pro dospělé a  v  jednodušší 
variantě i pro děti
ST: 8:30-12:00 hod. – Herna, prográmek pro 
děti – zpívání, vyrábění, pohyb...
PÁ: 8:30-12:00 hod. – Herna, AJ pro děti, 
kontakt: J. Marková, 777656047
PONDĚLNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY (cena dle 
spotřebovaného materiálu)
PO 4.6. od 10:00 hod. – VÝROBA HUBER-
TA, proměňte s námi vařečku na postavičku
PO 11.6. od 10:00 hod. – TWIST ART, papí-
rový provázek opět v akci
PO 18.6. od 10:00 hod. – MODELOVÁNÍ 
Z POLYMEROVÉ HMOTY (Fimo, Cernit)
PO 25.6. od 10:00 hod. – SMALTOVANÝ 
ŠPERK
ODPOLEDNÍ PROGRAMY (multifunkční 
sál, 1. patro)
ČT: 17:00 – 18:30 hod. – AJ pro dospělé, 
kontakt: J. Procházka, 603795738
ČT: 18:30 – 20:00 hod. – KLUB EXIT – pro 
mládež, kontakt: D. Dostrašil, 603913885
PÁ: 18:00 – 24:00 hod. – KLUB DESKO-
VÝCH HER S  KAVÁRNOU, kontakt: M. 

Kalášek, 739420287
JEDNORÁZOVÉ AKCE
ST 6.6. od 10:00 hod. v  RC – VÝCHOVA 
NEJMENŠÍCH DĚTÍ, interaktivní přednáš-
ka Mgr. E. Ruckého, možnost hlídání dětí 
v herně
ČT 14.6. od 17:00 hod. v  herně RC – SE-
TKÁNÍ DRC
SO 9. a 23.6. od 18:00 hod. – SPORTOVÁNÍ 
U TŘÍ MOSTŮ, cena dle počtu sportujících 
(cca 60 Kč), přihlášky nejpozději den pře-
dem, P. Novák, 604904710
NE 17.6. od 16:00 hod. zahrada RC – TÁTA-
FEST, ke Dni otců už tradičně zveme tatínky 
s  celými rodinami na odpoledne plné pře-
vážně „chlapských“ aktivit, zajištěno opět 
grilování vepřové kýty
PO 25.6. od 20:00 hod., herna RC – DÁM-
SKÁ JÍZDA
V případě pěkného počasí máme možnost 
část programu strávit na zahradě na hřišti 
– prosíme proto převlečení s sebou!

KONTAKT: Mgr. M. Dostrašilová, 
tel.: 604313249, 603976036, 

e-mail:RCSRDICKO@JBUO.CZ, 
WWW.RCSRDICKO.ESTRANKY.CZ

PRÁCI RODINNÉHO CENTRA SRDÍČKO 
PODPORUJE MPSV, PARDUBICKÝ KRAJ 

A MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ 
TÁBOR S KLUBEM EXIT

Klub EXIT pořádá pro děti ve věku 7 – 14 
let Letní příměstský tábor – 20. – 24. srp-
na v prostorách rodinného centra Srdíčko. 
Soutěže, deskové hry, lanové prolézačky, 
táborák, bazén, výlet. Svačinky a teplé obě-
dy každý den, mnoho zábavy.
Celý tábor na motivy Letopisů Narnie lev, 
čarodějnice a skříň. Cena tábora je 1500 
Kč. Přihlášky a foto z loňského tábora na 
www.klubexit.cz. Další informace u  ve-
doucího M. Kaláška, tel.: 739420287.

DDM ÚO

Dům dětí a mládeže Ústí nad Orlicí, Špindlerova 1167, 562 01 Ústí nad Orlicí, www.ddm-usti.cz

DDM ÚO

Hledáme nové vedoucí kroužků!
Umíš něco zajímavého 

z oblasti taneční, výtvarné, hudební, sportovní, rukodělné a dalších,
 co bys mohl předat ostatním?  

Zájemci volejte na tel: 604 209 661

Přijď poznat další zajímavé lidi! 

Dům dětí a mládeže Ústí nad Orlicí ve 
spolupráci s českou asociací skatebordin-
gu připravil pro zájemce ve věku 6 – 14 
let kurz jízdy na sketeboardu v nově ote-
vřeném skateparku v Ústí n.O. a to 13.6-
15.8. vždy ve středu 15:30-17:00 hod. Cena: 
350Kč /8 lekcí, max. počet: 10 dětí.
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pěkného počasí. V  případě deště bude ote-
vřena herna.
VÝLET DO CHOCNĚ S FITMAMI: úterý 
26. června. Výlet vlakem do Chocně do par-
ku na houpačky a prolézačky. Sraz ve 14:25 
hod. na hlavním nádraží, odjezd ve 14:40 
hod. Odjezd z Chocně v cca 18:00 hod. Výlet 
se koná pouze za pěkného počasí. V případě 
deště bude otevřena herna. V  parku si vy-
zkoušíme cvičení FITMAMI.
POSLEDNÍ čTVRTEK S  PANÍ UčITEL-
KOU: čtvrtek 28. června. Přijďte se rozloučit 
s paní učitelkou Šilarovou, která nám vypo-
máhala pravidelně každý čtvrtek několik let
PROVOZNÍ DOBA

PONDĚLÍ: 9:00 – 12:00 hod. – Nemluvňátka 
+ volná herna
ÚTERÝ: 9:00 – 12:00 hod. – Předškolkáček 
–herna + pohybový kroužek
ÚTERÝ: 14:30 – 17:30 hod. – Výlety do okolí 
(herna otevřena pouze za deště)
STŘEDA: 9:00 – 12:00 hod. – Předškolkáček 
– herna
ČTVRTEK: 9:00 – 12:00 hod. – Předškolká-
ček-herna + zpívánky
KONTAKT: K. Fišarová 605/965463, M. Cr-
honková 605/774569, medvidekuo@seznam.
cz, www.medvidekuo.cz
Za finanční podpory města Ústí nad Orlicí 
a Pardubického kraje.

KLUBCENTRUM ÚSTÍ 
NAD ORLICÍ

KINO MÁJ 
Neděle 3. v 19:30 hodin
PRCI, PRCI, PRCIčKY: ŠKOLNÍ SRAZ
*V roce 1999 se čtyři mladíci z malého mi-
chiganského městečka pokoušeli přijít o pa-
nictví. Nyní uplynulo deset let, jsou zpátky 
starší, ale uvnitř stále stejní. Titulky. Vstup-
né: 60 Kč

Úterý 12. v 19:30 hodin
OKRESNÍ PŘEBOR – POSLEDNÍ ZÁPAS 
PEPIKA HNÁTKA
Film vychází z  populárního televizního se-
riálu a  objeví se zde legendami opředená 
postava trenéra s  licencí – Josefa Hnátka. 
Vstupné: 60 Kč

Sobota 16. v 17:00 hodin – Hrajeme pro děti
MODRÝ TYGR
Dobrodružný, magický a  humorný rodinný 
film vtáhne děti a jejich rodiče do světa fan-
tazie.Vstupné: 70 Kč

Sobota 23. v 19:30 hodin
BITEVNÍ LOĎ
Velkolepá akční sci-fi podívaná plná úžas-
ných trikových scén a  humoru se odehrává 
na mořích, na nebi i napříč zeměmi naší pla-
nety. Titulky. Vstupné: 60 Kč

NABÍDKA POŘADŮ – čERVEN
Pátek 1. června

19:30 hodin – Roškotovo divadlo
Dan Gordon: RAIN MAN, Divadlo Pod 

Palmovkou Praha.
Příběh o velmi překvapivém setkání dvou 

bratrů a složitých a nečekaně krásných 
zákoutích lidské duše je známý zejména 

z amerického oscarového filmu. Divadelní 
předplatné, vstupné: 290 Kč

Město Ústí nad Orlicí si Vás dovoluje pozvat 
na městskou slavnost

4. – 9. června – ÚSTÍ NAD ORLICÍ 2012
Město v pohybu – týden dobré pohody. 
Podrobný program celého týdne městské 
slavnosti je přílohou tohoto vydání Ústec-

kých listů.

14. – 16. června
Malá scéna – Kulturní dům

Celostátní soutěž neprofesionální filmové 
tvorby – 59. ročník čESKÝ VIDEOSA-

LON 2012, ZLATÉ SLUNCE 2012

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: 
Informační centrum v budově radnice, 

tel.: 465514271
INFORMACE: KLUBCENTRUM v Ústí 

n.O., tel.: 465521047, 465525245 i fax, 
www.klubcentrum.cz, info@klubcentrum.cz

PROGRAM MALÉ SCÉNY V čERVNU
červen – Výstava výtvarných prací Stacionáře ve spolupráci se SŠUP.

2.6. – BUTTERFLY AND HURRICANES
Alternative indie, pop-rocková kapela z Ústí n.O. vznikla v zimě minulého roku ve složení 
Markéta Svobodová, Tomáš Krejčík, Michal Papáček, Václav Klička a Petr Vencl, v 19:30 hod., 
vstupné 40 Kč
5.6. – POHÁDKOVÉ HRÁTKY
Čtyři krátké pohádky pro malé diváky a jejich rodiče zahrají před MS žáci střední zdravotnic-
ké školy. Při nepříznivém počasí zahrajeme pohádky v kavárně, ve 14:00 hod.
7.6. – JAK SE DOMLUVIT V PRAXI
Praktická přednáška o komunikaci a  řešení konfliktů je určena pro pedagogické a  sociální 
pracovníky, pro rodiče a pro všechny, kteří se potřebují DOMLUVIT. Lektorkou je Mgr. Táňa 
Brodská, v 19:00 hod., vstupné 50 Kč
9.6. – DEN ZDRAVÍ DĚTEM
Zábavné odpoledne plné her se koná pod záštitou společnosti TIENS čínsko-tibetské medi-
cíny, ve 13:00 hod.
14.6. – 16.6. – čESKÝ VIDEOSALON 2012, ZLATÉ SLUNCE 2012
Celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby – 59. ročník
20.6. – 24.6. - MLADÁ SCÉNA 2012
Celostátní přehlídka studentského a mladého divadla
26.6. – VEčER ODMĚN
Večer spojený s oceňováním nejlepších studentů ústeckého gymnázia, v 18:00 hod.
28.6. – MODERNÍ DĚJINY IZRAELE A KONFLIKT NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ
Přednášek bude RNDr. Mojmír Kallus, předseda české pobočky ICEJ – „Mezinárodní křes-
ťanské velvyslanectví Jeruzalém“. Pořadatelem akce je Církev bratrská, v 19:00 hod., vstupné 
dobrovolné – výtěžek bude využit v rámci některého projektu na podporu Izraele

KLUB PŘÁTEL UMĚNÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Do 15. června je výstavní síni v Galerii pod radnicí otevřena výstava 
JAN KARPÍŠEK – ŠEL JSEM BOSÝNA ZAHRADU (OBRAZY).

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat do Galerie pod radnicí, kde bude dne 22. června slav-
nostní vernisáží zahájena 

PRODEJNÍ VÝSTAVA OBRAZŮ, GRAFIKY, KERAMIKY, FOTOGRAFIÍ A KNIH.
Výstava potrvá do 4. července.

Otevřeno denně mimo pondělí, úterý až pátek 10-12, 14-17 hod., 
sobota a neděle 14-17 hod.

KNAPOVECKÁ POUŤ 
Poslední červnovou neděli 24. 6. 2012 Vás zveme do Knapovce na pouť. Mše svatá začíná 
v  15.00 hod. v  kostele sv.Petra a  Pavla a  doprovodí ji rytmická kapela mládeže z  Ústí nad 
Orlicí. Po 16. hodině následuje pod břízami u kostela doprovodný program: kolotoče, hou-
pačky a divadélko pro děti, pro dospělé koncert kapely PPS Ústí nad Orlicí. Zveme na domácí 
koláče, opékané buřty a pivo. Program Knapovecké pouti se koná pod širým nebem na louce 
pod kostelem, v případě nepříznivého počasí je změna vyhrazena. Přijďte se potěšit a posedět. 
Akce je podporována Městem Ústí nad Orlicí.  Jana Staňková, Knapovec 122
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POZVÁNKA NA NOC KOSTELŮ – 1. čERVNA
Vážení spoluobčané, drazí přátelé,
rádi bychom vás pozvali Noc kostelů 2012, tentokrát v pátek 1. června 2012, do našeho kos-
tela, kde jsme spolu s místními farníky pro vás připravili zajímavý program. Kromě uvede-
ného programu můžete také během večera vhodit do připraveného košíku modlitby k Bohu 
nebo poděkování, které budou za vás vysloveny při závěrečné adoraci.
Na určených místech v  kostele můžete zapálit připravené svíce jako vzpomínku na vaše 
blízké zemřelé.
Srdečně vás zveme a těšíme se na setkání s vámi. P. Vladislav Brokeš, děkan

Ústí nad Orlicí, kostel Nanebevzetí Panny Marie 
17:50 hod. - Prohlídka věže se zvoněním
18:30 hod. - Mše svatá
19:30 hod. - Úvodní slovo, hudební vy-

stoupení dětí z farnosti
20:00 hod. - Acri tibia– flétnový soubor
20:30 hod. - ZUŠ Jaroslava Kociana
21:00 hod. - Procházka kostelem - pro-

gram pro děti
22:00 hod. - Trombonový soubor Bo-

neTeT 
23:00 hod. - Varhanní hudba, individu-

ální prohlídka kostela
23:30 hod. - Modlitba a adorace
24:00 hod. - Závěr

****
20:00-22:00 hod. - Otevřený kůr, věž a areál starého hřbitova u kostela
20:00-22:00 hod. - Cukrárna na faře

Program se uskuteční za finanční podpory Města Ústí nad Orlicí

Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Středa 13.6. od 18:00 hodin bude v  rám-
ci Akademie volného času přednášet doc. 
PhDr. Marie Macková, Ph.D. Lekce má ná-
zev Z dějin každodennosti 19. století: proč 
a  jak se vydávat na cestu. Vstup zdarma, 
všichni jsou srdečně zváni.
Pátek 15.6. od 18:00 hodin – Karel May zná-
mý i neznámý – beseda věnovaná 100. výro-
čí úmrtí známého spisovatele

čARODĚJNICKÁ NOC 
V KNIHOVNĚ

Čarodějnickou nocí knihovna navázala 
na Hororovou noc, která se na počest K. J. 
Erbena konala v listopadu. Opět byly zvá-
ny všechny odvážné slečny od 13 let - na-
konec se nás sešlo 18. Program byl velmi 
pestrý a jako červená nit se jím táhlo čaro-
dějnické téma. Od seznamovací po velkou 
magickou Hru, vyrábění woodoo panenek 
či přednášky o  bylinkách. Vyvrcholením 
akce byla půlnoční procházka po měsícem 
zalitém Ústí až k řece, kde každá z účastnic 
vhodila do vody
vlastnoručně natrhané květiny spolu se 
speciální formulí a  tajným přáním. Noc 
proběhla poklidně, ráno byly rozdány di-
plomy za odvahu a rozešly jsme se domů. 
Díky nadšeným reakcím našich čarodějek 
už přemýšlíme, co provedeme příště.

MUZEUM JE V čERVNU VYHRAZENO ZEJMÉNA DĚTEM A MAMINKÁM 
Chcete svým dětem 
ukázat, jak se rodí 
večerníčky nebo 
jim zprostředkovat 
setkání se středově-

kem? Vezměte je v  červnu do Hernychovy 
vily na interaktivní výstavy a přitom se samy 
potěšte novou výstavou „Bižu nebo šperk“, 
která bude otevřena slavnostní vernisáží ve 
středu 20.6.2012 v  17:00 hod. Je možné, že 
se zde inspirujete k  vlastní tvorbě nebo si 
odsud odnesete nejen pocit příjemně strá-

veného času, ale i  zakoupenou ozdobu Va-
šeho šatníku. Zatímco se Vy budete kochat 
šikovností autorek šperků, Vaše děti se samy 
budou moci obléknout do středověkých šatů 
a brnění se zbraněmi, zkusí si složit okenní 
vitráž, psát brkem nebo si vyrobit pečeť, ani-
movat postavičky či vystupovat v televizi. 
Kromě těchto výstav jsou nadále přístupné 
výstavy o  Jaroslavu Kocianovi, betlémech 
a čerstvě i o historii ústeckého Sokola obo-
hacenou dobovými oděvy.

Srdečně zvou muzejníci.

POZVÁNKA NA DIVADLO 
DO DŽBÁNOVA

Evangelický sbor ve Džbá-
nově-Ústí nad Orlicí po-
řádá divadelní představení 
Moliere - „Jíra Danda aneb 
Chudák manžel“. (hraje Di-

vadelní klub Makov). Sobota 16. června od 
19:00 hodin ve džbánovské modlitebně.

SOUBOR C-DANCE 
TANčÍ PŘED ZUŠ

7. června proběhne před Základní umě-
leckou školou Jaroslava Kociana v  Ústí 
nad Orlicí představení místního taneč-
ního souboru C-Dance. Ten se předvede 
se svým celovečerním programem, který 
mohli milovníci tance vidět na podzim 
v Roškotově divadle. Netradiční exteriérní 
prostory však přinesou tancům nový ná-
dech a diváci se mohou těšit na večer plný 
umění. Předpokládaný začátek akce bude 
okolo 20hodiny, dle světla a  počasí. Sou-
bor C-Dance děkuje za finanční podporu 
městu Ústí nad Orlicí a ZUŠ Jaroslava Ko-
ciana. 

Za soubor C-Dance, 
Vendula Skalická

DEN PRO SOUSEDY A KÁCENÍ MÁJE
OSV Černovír a místní SDH zvou všechny v sobotu 2.6. v 15:00 hod. na posezení sousedů 
na návsi. Pro děti budou připraveny zajímavé soutěže. Můžete zde opět ochutnat domácí 
speciality místních. Součástí akce bude tradiční kácení májky členy SDH.



www.ustinadorlici.cz136/2012

TANEčNÍ CENTRUM – NABÍDKA AKCÍ V čERVNU
PO: JUMPING – cvičení na trampolínách – 17:30-18:30 hodin, od poloviny června PILATES – 19:00-20:00 hodin
ÚT: SALSA PRO ŽENY, pokračovací lekce – 18:00 – 19:15 hodin
ST: TANEČNÍ KLUB SPOLEČENSKÝCH TANCŮ PRO HOBBY DANCE, od 15 let – 16:45-18:00 hodin
 JUMPING – cvičení na trampolínách – 18:15-19:15 hodin
ČT: STREET dance, kurzy od 16:00-19:15 hodin
PÁ: JUMPING – cvičení na trampolínách – 17:00-18:00 hodin
SO: TANEČNÍ KLUB SPOLEČENSKÝCH TANCŮ PRO HOBBY DANCE, od 15 let – 14:00-16:00 hodin
NE: JUMPING – cvičení na trampolínách – 17:00-18:00 hodin

„STREETOVÉ ODPOLEDNE“ – neděle 17.6. od 15:00 do 17:00 hodin - s vystoupeními účastníků kurzů volnou taneční diskotékou. Ur-
čeno nejen pro účastníky kurzů STREET DANCE

TANEčNÍ KURZY – PODZIM 2012
Relax Dance Servis Jana Bílka z Ústí n.O. zahajuje prodej pro zájemce o taneční kurzy pro mládež, které se budou konat každou neděli od 
16:00 hod. tradičně v Kulturním domě v Ústí n.O. Zájemci mohou zakoupit legitimaci ve FOTO IRENA, nebo v Tanečním centru v Ústí n.O. 
Kurzy budou zahájeny v neděli 9.9., bližší info na www.tanecnibilek.cz, nebo na tel.: 603299520

15. ROčNÍK JARNÍHO BĚHU O POHÁR VÁCLAVA čEVONY
V  pátek 27. dubna se na místním atletickém stadionu uskutečnil 15. ročník Jarního běhu, 
který nese přídomek ústeckého atleta Václava Čevony. O pořadatelství se již tradičně podělily 
ZŠ Komenského a DDM za finanční podpory města Ústí nad Orlicí. Závodu se zúčastnilo 158 
závodníků z šesti základních a středních škol z Ústí nad Orlicí a blízkého okolí. 
Závodilo se v  deseti kategoriích, v  celkovém pořadí zvítězila ZŠ Bratří Čapků, na druhém 
místě skončila ZŠ Komenského, na třetím shodně ZŠ Dolní Dobrouč a Gymnázium Ústí n. O.
Vítězové jednotlivých kategorií: předžákyně – V. Rohlenová (ZŠ Komenského), předžáci – 
K. Fikejz (ZŠ Bratří Čapků), nejmladší žákyně – E. Šedová (ZŠ Bratří Čapků), nejmladší žáci 
– L. Elčkner (ZŠ Bratří Čapků), mladší žákyně – N. Beranová (ZŠ Bratří Čapků), mladší žáci 
– M. Rajnet (ZŠ Dolní Dobrouč), starší žákyně – A. Kašparová (ZŠ Bratří Čapků), starší žáci – 
P. Horníček (ZŠ Bratří Čapků), dorostenky – J. Hartigová (ZŠ Dolní Dobrouč), dorostenci – J. 
Procházka (Gymnázium Ústí n. O.).

Za organizační tým Kamil Koblížek, 
ZŠ Komenského 

NÁBOR DO FLORBALOVÉHO TÝMU
Máš rád florbal a je ti mezi 5 a 17 roky, tak to jsi ten pravý pro náš tým, který tě rád uvítá 
do svých řad. Náš tým FbK Orlicko-Třebovko je jeden z největších a nejúspěšnějších týmů 
v našem kraji. Tréninky jsou 2x -3x týdně v Ústí nad Orlicí i České Třebové, vedeny vyško-
lenými trenéry. Každoročně pořádáme příměstský kemp talentované mládeže. OTéčko se 
také každoročně účastní různých letních turnajů jako jsou Nisa Open, Prague Open, Czech 
Open, ….. Všichni naši členové mají slevu na florbalové vybavení od firmy Salming. A po-
kud stále nejsi přesvědčen tak se přijď podívat na některý z našich tréninků. Více informací 
nalezneš na našich internetových stránkách www.fbkot.cz nebo ti je rádi zodpovíme na 
tel.č. 733 373 397.

NOVOHRADSKÁ 70
T.J. Sokol Kerhartice pořádá v sobotu dne 
30. června pátý ročník cyklistického vý-
letu Novohradská 70 - Memoriál Ing. 
Františka Mejdra. Dovolujeme si pozvat 
všechny příznivce pohodové turistiky 
a zdravého pohybu na atraktivní trasy pro 
všechny věkové a  výkonnostní kategorie, 
vedoucí krásnou přírodou s  kulturními 
a  historickými památkami. Start v  8:00 
hod. a cíl do 18:00 možný na šesti místech 
trasy: Sokolovna Kerhartice, Restaurace 
Taverno Choceň, Restaurace U Lípy Vyso-
ké Mýto, Chata Polanka Nové Hrady a Po-
hostinství U  Sv.Floriána v  Cerekvici nad 
Loučnou a  restaurace Slunce v  Litomyšli. 
K  dispozici občerstvení v  restauracích na 
trati a pro vylosované výherce stylová trič-
ka. Mapka a bližší informace na www.no-
vohradska70.kerhartice.com. 
Těšíme se na Vaši účast. T.J. Sokol Kerhar-
tice.

SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE 
V čERNOVÍRU

TJ Sokol Černovír pořádá v neděli 24. června 
od 15:00 hodin u černovírské tělocvičny sou-
těžní odpoledne HURÁ NA PRÁZDNINY. 
Zveme všechny nedočkavce – školáky i  ne-
školáky …. škola už to má za pár … tak se 
přijďte pobavit. Občerstvení zajištěno.

KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN

PONDĚLÍ:  15:00 – 21:00 hodin
4.6.  sanitární den – zavřeno
ÚTERÝ:  5:30 - 7:55, 16:00 - 20:00 hodin
STŘEDA:  17:00 – 21:00 hodin
6.6.  17:30 – 21:00 hodin
27.6.  15:00 – 21:00 hodin
ČTVRTEK:  5:30 - 7:55, 15:00 - 21:00 hodin
PÁTEK:  5:30 - 7:55, 15:00 - 21:00 hodin 
SOBOTA:  10:00 – 21:00 hodin
NEDĚLE:  10:00 – 20:00 hodin
Upozorňujeme veřejnost na skutečnost, že 
plavecký bazén má právo na změnu provoz-
ních hodin pro veřejnost, na omezení provozu 
relaxačního centra a ostatních atrakcí, info na 
734353475, nebo na www.BAZENUSTI.CZ, 
www.facebook.com/rs.tepvos.uo

Terasa otevřena!! – Prodloužené vstupné – 
za 3 hodiny zaplatíte 70 Kč.
Plavání dětí s rodiči: bližší info 777673357, 
Plavání kojenců a  batolat: bližší info 
775858670
CENTRUM RIO – Spinning, K2 Hiking, 
Fitbox, TRX – SLEVA 10Kč/hod. Rezer-
vace na www.tepvos.cz/rezervace, nebo na 
777673359. Prodloužená akce SOLÁRIUM 
- 6Kč/min. 

PŘEDPOKLÁDANÉ OTEVŘENÍ AQUA-
PARKU JE 16. ČERVNA, PROVOZNÍ 
DOBA V ČERVNU 11:00 – 19:00 hod.
PROVOZ SAUNY byl UKONČEN 11. květ-
na. Děkujeme všem příznivcům a těšíme se 
na další sezónu. 

DĚTSKÝ DEN OUTDOOROVÝCH 
AKTIVIT

Ve středu 6. června se uskuteční 2. ročník 
Dětského dne outdoorových aktivit od 
15:00 hod. v  tábořišti Cakle. Součástí pro-
gramu je spousta her a soutěží, horolezecká 
stěna, lodičky, bike, in-line, taneční vystou-
pení apod. Bližší info na www.hepaoutfit.cz 
nebo na tel.: 602 245 393.
Těší se na Vás team letní in-line školičky.
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SPORTOVNÍ CENTRUM RADAVA
Neděle 3.6. – 18:00 – 22:30 hodin
Pilsner Urquell – Letní pohár (družstva)
Pondělí 4.6. – 18:30 – 22:00 hodin
Generali Cup (jednotlivci)
Úterý 5.6. – 19:00 – 22:30 hodin
WTI 1. liga (družstva)
Středa 6.6. – 16:30 – 18:45 hodin
Večerníček (jednotlivci)
Středa 6.6. – 19:00 – 23:00 hodin
Proplast 2. liga (družstva)
čtvrtek 7.6. – 19:00 – 23:00 hodin
Dámská jízda (ženy)
Pondělí 11.6. – 18:30 – 22:00 hodin
Steel Cup (jednotlivci)
Úterý 12.6. – 19:00 – 23:00 hodin
Esab 3. liga (družstva)
Středa 13.6. – 19:00 – 23:00 hodin
Henry gril 4. liga (družstva)
Neděle 17.6. – 18:00 – 22:30 hodin
Pilsner Urquell – Letní pohár (družstva)
Pondělí 18.6. – 18:30 – 22:00 hodin
CBT Cup (jednotlivci)
Úterý 19.6. – 19:00 – 23:00 hodin
Stapo 5. liga (družstva)
Středa 20.6. – 16:30 – 18:45 hodin
Večerníček (jednotlivci)
Středa 20.6. – 19:00 – 23:00 hodin
U Malinů 6. liga (družstva)
čtvrtek 21.6. – 19:00 – 23:00 hodin
RADAVAN I. (klub)
Pondělí 25.6. – 18:15 – 22:00 hodin
Merka cup dvojic (dvojice)
Středa 27.6. – 16:30 – 22:30 hodin
Tacl Cup (jednotlivci)

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

POCHOD A CYKLOJÍZDA 
ORLICKÝM PODHŮŘÍM

Klub českých turistů v  Ústí nad Orli-
cí zve V  SOBOTU 2. čERVNA všechny 
příznivce turistiky na 36. ROčNÍK PO-
CHODU A  CYKLOJÍZDY ORLICKÝM 
PODHŮŘÍM.
START: Restaurace U Malinů v Ústí n.O. 
Pěší trasa 100 km v pátek 1.6. ve 22:00 hod. 
Ostatní trasy, včetně cyklotras v  sobotu 
2.6. od 7:00 do 10:00 hod.
CÍL: Restaurace U  Malinů 2.6. do 22:00 
hod.
ODMĚNA: Diplom a medaile
PĚŠÍ TRASY
8 km: Tradiční trasa „Šmoulí stezkou“ 
bude vyznačena v  okolí města směrem 
na Kubincův kopec a  Kerhartice. Známé 
postavičky Šmoulů dovedou děti i dospě-
lé k  různým atrakcím, soutěžím, opékání 
buřtů a jízdě na lodích po Tiché Orlici.
Další trasy: 15 km, 25 km, 50 km, 100 km
CYKLO TRASY – SILNICE: 25 km, 50 
km, 75 km, 100 km
CYKLO TRASY – HORSKÁ KOLA: 20 
km, 40 km, 60 km

Na cyklotrasách je nutné správné vybavení 
kola a cyklistická přilba! Děti do patnácti 
let se mohou zúčastnit pouze v doprovodu 
osoby starší osmnácti let!

Podrobné informace: 
M. Richter, Na Bělisku 745, ÚO, 

tel.: 465527651, mobil: 732 352 203, 
e-mail: richterpoetik@seznam.cz

PUTOVÁNÍ LANŠPERSKÝM 
PANSTVÍM A ORLICKÝM CYKLO 

& IN-LINE KRÁLOVSTVÍM
Sbor pro záchranu hradu Lanšperka a  Re-
gion Orlicko-Třebovsko Vás zve 30. ČERV-
NA do loděnice KČT „Cakle“ na putování 
LANŠPERSKÝM PANSTVÍM a  ORLIC-
KÝM CYKLO & IN-LINE KRÁLOVSTVÍM
CYKLISTIKA
Rytířské klání: cykloorientační soutěž dvojic
Pážecí hrátky: cykloorientační soutěž pro 
méně zdatné jednotlivce a týmy
Kavalírská jízda: turistické trasy 30, 60 a 90 
km po silnicích
Start: průběžný 8:00-10:00 hod., Cakle. Na 
soutěž je nutné se přihlásit předem!!!
PĚŠÍ TURISTIKA
Pohádkový výlet na lanšperský hrad, určený 
nejen dětem. Potkat můžete třeba princeznu 
nebo Stromoucha.
Vycházka na Lanšperk – pěší trasa na hrad 
a zpět krásnou přírodou.
Start: průběžný 8:00-10:00 hod., Cakle
IN-LINE BRUSLENÍ
In line novoty: bruslařská projížďka po cyk-
lostezce podél Orlice
Trasy: 
Cakle – Lanšperk a  zpět, Cakle – Letohrad 
a zpět, Letohrad – Cakle (bez startu, pouze 
registrace v Cakli)
Start: přůběžný 8:00-10:00 hod., Cakle (ÚO)
ODPOLEDNÍ PROGRAM (od 13:00 hod.)
-dětské soutěže, reprodukovaná hudba, testy 
špičkových kol (Stratílek Litomyšl)

DALŠÍ INFORMACE: 
www.lansperk-sbor.cz, 

cyklo.lansperk@seznam.cz

TENISOVÉ MÍSTROVSTVÍ čR MUŽŮ A ŽEN TRADIčNĚ V ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Rieter Cup bude plnoletý

Začátek letních prázdnin patří v  Ústí nad 
Orlicí tradičně tenistům, vždyť již od roku 
1997 se v našem městě bojuje o české mis-
trovské tituly v kategorii mužů žen. Populár-
ní Rieter Cup se letos bude hrát od 2. do 6. 
července.
Šampionát dlouhodobě podporuje jeden 
z největších zaměstnavatelů v regionu, spo-
lečnost Rieter CZ Ústí nad Orlicí, která je 
součástí průmyslového koncernu RIETER 
se sídlem ve švýcarském Winterthuru. Kon-
cern Rieter vyvíjí a  vyrábí stroje a  zařízení 
pro zpracování příze a strojírenské kompo-
nenty.
„Turnaj v roce 1995 vymyslel ing. Jan Lustyk, 
v  současnosti generální ředitel společnosti 
Rieter CZ Ústí nad Orlicí. První dva ročníky 
měly přívlastek turnaje kategorie A, od roku 
1997 se na ústecké antuce hraje o tituly mis-
trů republiky. V  letošním roce tedy turnaj 
oslaví krásné osmnácté narozeniny,“ připo-
míná jeho ředitel Mgr. Vladimír Vaněk. 
Mistrovský Rieter Cup vloni oslavil patnác-
té narozeniny. Zásluhu na tom má několik 
subjektů. V  první řadě titulární sponzor, 
společnost Rieter CZ Ústí nad Orlicí. Dále 
Český tenisový svaz, pořádající společnost 

RC Sport, město Ústí nad Orlicí a místní te-
nisový klub.
V  závěru loňského roku došlo v  zákulisí 
turnaje k  zásadní změně. Pořadatelem Rie-
ter Cupu turnaje již nebude společnost RC 
Sport, její majitel se rozhodl zaměřit svoj ak-
tivity jiným směrem. „Bylo to trochu neče-
kané, s ohledem na jednání o nové smlouvě 
s Českým tenisovým svazem a ústeckým te-
nisovým klubem jsme museli hledat rychlé 
řešení. Myslím, že jsme nalezli to nejlepší. 
Pořadatelem bude společnost Vaněk Agen-
cy. Dlouholetý ředitel Rieter Cupu Vladimír 
Vaněk ví o  turnaji prakticky všechno. S ús-
teckým klubem byla podepsána nová smlou-
va, tenisový šampionát by se měl v Ústí nad 
Orlicí hrát v letech 2012 až 2014,“ říká ing. 
Jan Lustyk. 

MISTŘI čESKÉ REPUBLIKY 2011:
Dvouhra mužů: L. Rosol (TK Precolor Pře-
rov). Dvouhra žen: Z. Skočdopolová (LTC 
Pardubice). Čtyřhra mužů: L. Rosol, M. 
Schulhauser (TK Precolor Přerov, TK SC 
Ostrava). Čtyřhra žen: I. Gerlová, J.Jandová 
(TK Spartak Jihlava, TK Neridé). 
PROGRAM RIETER CUPU 2012:
Pondělí 2. července: 1. kolo dvouhry mužů 
a žen, 1. kolo čtyřhry mužů a žen. 

Úterý 3. července: 2. kolo dvouhry mužů 
a žen, 2. kolo čtyřhra mužů a žen.
Středa 4. července: čtvrtfinále dvouhry 
mužů a žen, semifinále čtyřhry mužů a žen.
čtvrtek 5. července: semifinále dvouhry 
mužů a žen, finále čtyřhry mužů a žen.
Pátek 6. července: finále dvouhry mužů 
a žen. 
Další informace na webových stránkách tur-
naje www.rietercup.cz (re) 

V roce 2011 se stal v Ústí n.O. mistrem České 
republiky ve dvouhře český tenisový reprezen-
tant L. Rosol. Foto: Lukáš Březina
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NEJEN TENISOVÉ PRÁZDNINY JIŽ PODEVÁTÉ
Pro tenisové začátečníky i závodní hráče ve věku od 7 do 15 let 
pořádáme již 9. ročník příměstského tábora.
Nabízíme bohatý program se širokou škálou aktivit: soutěže, 
hry, bowling, aquapark, florbal, atletika.
Termíny: 9. 7. - 13. 7. a 20. 8. - 24. 8. 2012 od 8.30 do 15.00 hod.
Kurzovné zahrnuje - stravování, pitný režim, pronájem dvorců, 
vstupné.
Tenisové rakety dětem zapůjčíme zdarma. 
Přihlášky a další info: 777 183 683 - David Němeček; 
davenemecek@seznam.cz.  Těšíme se na Vás!

DVAKRÁT KVALITNÍ ATLETIKA 
Atletický stadion v Ústí n.O. uvidí na začátku června dva kvalitní atle-
tické podniky. Nejprve to bude v sobotu 2. června II. kolo II. aletické 
ligy mužů a žen. Startovat bude celkem 18 družstev, mezi nimi i obě 
družstva domácí Jiskry Ústí n.O. Na programu bude celkem 34 disciplín 
a bojovat se bude o 1904 bodů.
Pořadatelé zajistili elektrické měření časů, a protože bude startovat ko-
lem 300 atletů a atletek tak také kiosek s občerstvením. Na startu bude 
několik předních atletů České republiky, protože přijede např. Chru-
dim, Čáslav, Jihlava, Třebíč, AKTIS Praha a jiné kluby. Začátek ligové 
atletiky je stanoven na 11:00 hodin.
Krátce nato, v úterý 5. června bude stadion patřit žactvu z celé České 
republiky. Do Ústí n.O. byl přidělen 44. ročník celostátního poháru žac-
tva. Startují čtyři věkové kategorie (mladší a starší) a na startu bude 320 
žáků a žákyň. I tady je zajištěno elektrické měření časů. Na programu 
bude 24 různých disciplín a začátek je stanoven na 10:30 hodin.

       KVALITA SLUŽEB ZA PŘÍZNIVOU CENU 
 
Nabízíme/zajistíme:  ‐    ubytování v příjemných pokojích 

- pobytové balíčky 
- chutné polední menu – u nás 11. menu zdarma 
- kvalitní jídelní lístek 
- firemní akce a rodinné oslavy 
- svatební hostiny 
- rauty a gastronomické akce 
- salónky pro školení a semináře 
- kongresový sál pro konference a společenské akce 
- možnost parkování 
 

Pozvánka: 16. června   GRILOVÁNÍ NA TERASE A VEČER S HUDBOU 70. a 80. LET 
 

Hotel UNO – Váš partner pro ubytování a gastronomii 
Telefon: 465 521 256 / 725 885 155                              www.hoteluno.cz 
 
 



lým povrchem o  velikosti 25 x 36 metrů, 
beach volejbalový kurt 25x14 metrů, dětské 
hřiště, parkoviště a  související komunikace. 
Celou sobotu byl v areálu Sokola Kerhartice 
připraven bohatý program v podobě fotbalo-
vých turnajů, seskoku parašutistů, dětských 
vystoupení a mnoho dalšího.

MEZINÁRODNÍ DEN TANCE 
V ÚSTÍ NAD ORLICÍ

V  neděli 29. dubna se po celém světě sla-
ví Mezinárodní den tance. V  letošním roce 
se podařilo již potřetí v ČR (ve 29 městech) 
a  podruhé v  Ústí nad Orlicí spojit taneční 
síly a  uspořádat velkou taneční oslavu. Po-
selstvím je spojit dohromady všechny druhy 
tance, jeho různé podoby a projevy.
Den tance oslavili také tanečníci z Ústí nad 
Orlicí. Oslavy se konaly před Základní umě-
leckou školou Jaroslava Kociana a  v  přileh-
lém amfiteátru na Kociance. Na diváky čekali 
nejen mladí tanečníci z tanečního oboru, ale 
také pořádající soubor C-Dance.

SLAVNOST SV. FLORIÁNA 
BYSTRZYCI KLODSKE 

Město Bystrzyce Klodzka, partnerské město 
Ústí nad Orlicí, pořádalo v neděli 6. května 
městskou slavnost na počest sv. Floriána, pa-
trona města a hasičů. Těchto oslav se za měs-
to Ústí nad Orlicí zúčastnila delegace složená 
ze zástupců vedení města, sboru dobrovol-
ných hasičů a skupina ústeckých seniorů.
Připraven byl pro veřejnost bohatý kulturní 
program na Parkové hoře nad městem, sva-
tá mše v kostele Michaela Archanděla, slav-
nostní průvod a různé soutěže a hry pro děti 
i  dospělé. Celá akce je financována z  pro-
středků ERDF prostřednictvím Euroregionu 
Glacensis.

15. ROčNÍK JARNÍHO BĚHU 
„O POHÁR VÁCLAVA čEVONY“

Již 15. ročník jarního běhu „O pohár Václava 
Čevony“ připravil na pátek 27. dubna ústec-
ký Dům dětí a mládeže společně se Základní 
školou Komenského. Závodů rozdělených do 
10 kategorií (300 m – 1500 m) se zúčastnilo 
celkem 158 závodníků ze základních škol ve 
městě a  okolí. Letos putovní pohár na atle-
tickém stadionu vybojovala ZŠ Bratří Čapků. 
Druhá skončila ZŠ Komenského a na třetím 
místě skončilo shodně Gymnázium Ústí nad 
Orlicí a ZŠ Dolní Dobrouč.

GRAFIKY A KRESBY JIŘÍHO 
SLÍVY POD RADNICÍ

Vernisáží byla v  pátek 27. dubna v  Galerii 
pod radnicí zahájena výstava grafik a kreseb 
Jiřího Slívy, českého výtvarníka a  básníka, 
věnujícího se kreslenému humoru, litografii 
a knižní ilustraci. Na výstavě můžete shléd-
nout mnoho humorných kreseb plných pa-
radoxů a nečekaných kontrastů.

NA DROZDOVSKOU PILU“ 
OPĚT REKORDNĚ

Již 24. ročník tradičního cykloturistického 
výletu „Na Drozdovskou pilu“ se konal v so-
botu 28. dubna. Prezentace a průběžný start 
byl na Mírovém náměstí v  Ústí nad Orlicí 
odkud se účastníci vydávali na trasy dlouhé 
70 nebo 100 km. Letošní ročník dosáhl re-
kordní účasti 851 cyklistů (loni to bylo 780).

NOVÝ SPORTOVNÍ AREÁL 
OTEVŘELI V KERHARTICÍCH

Nový sportovní areál byl slavnostně otevřen 
v sobotu 28. dubna v Kerharticích. Nově zde 
bylo vybudováno multifunkční hřiště s umě-

JELA SE čASOVKA 
NA ANDRLŮV CHLUM

23. ročník Velké ceny města Ústí nad Orli-
cí - Silniční časovka do vrchu se jel v úterý 
8. května. Trať závodu měřila 3800 metrů 
s převýšením 228 metrů a účastnilo se ho 92 
závodníků. Nejrychlejším se stal J. Svoboda 
z YOGI Racing Ostrava, který trať zdolal za 
9 minut a 22 sekund. Druhý skončil M. Zá-
leský z domácího týmu FORT SMC Ústí n.O. 
s časem 9 minut a 37 sekund a na třetím mís-
tě skončil L. Maiwaelder EKOL Team Brno 
s časem 9 minut a 38 sekund. 

NEMOCNICE CHYSTÁ 
MODERNIZACI LAPAROSKOPU

Ve čtvrtek 10. května byl v  Orlickoústec-
ké nemocnici prezentován Projekt pořízení 
nové laparoskopické věže. Současná laparo-
skopická věž byla pořízena v roce 1995 a již 
technicky i  funkčně zastaralá. Nová laparo-
skopická věž stojí 1 300 000 – 2 000 000 Kč. 
Její cena je odvislá od vybavení. Na projektu 
se významným způsobem podílí nejen řada 
sponzorů, ale také města a  obce našeho re-
gionu.
Laparoskopie výrazně zkracuje dobu pobytu 
v nemocnici, umožňuje větší pooperační po-
hodu pacientům a rychlejší rekonvalescenci.

54. KOCIANKA 
MÁ SVÉHO LAUREÁTA

V  sobotu 12. května dopoledne přijal sta-
rosta města P. Hájek účastníky a hosty KHS 
v  obřadní síni ústecké radnice. Odpoledne 
se pak v Roškotově divadle uskutečnilo slav-
nostní vyhlášení výsledků 54. ročníku Kocia-
novy houslové soutěže. Absolutní vítězkou 

- laureátkou soutěže se stala 14 letá vítězka 
III. kategorie Marta Hereha z Hudební ško-
ly Lviv z Ukrajiny. Z domácích soutěžících se 
v I. kategorii na třetím místě umístila Hana 
Jasanská ze Základní umělecké školy Jarosla-
va Kociana Ústí nad Orlicí.

OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI  
15. DUBNA – 15. KVĚTNA 2012

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