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Dlouho očekávané stavební investice
Vážení spoluobčané, v  následujícím ob-
dobí budou v  našem městě zahájeny dvě 
významné stavební akce. Prostřednictvím 
společnosti Tepvos, spol. s r.o. bude v květ-
nu zahájena investice „Ústí nad Orlicí - ka-
nalizace a  ČOV“, která zahrnuje rekon-
strukci čistírny odpadních vod, dostavbu 
kanalizace v Ústí nad Orlicí a výstavbu nové 
kanalizace v obci Dlouhá Třebová. Dokon-
čení stavebních prací a  předání stavby in-
vestorovi se předpokládá v druhé polovině 
roku 2014. Následně bude probíhat roční 
zkušební provoz na čistírně odpadních vod 
Ústí nad Orlicí a  teprve po jeho ukončení 
bude celá stavba zkolaudována. Celkové 
náklady dosáhnou téměř tři čtvrtě miliar-
dy korun a  celý projekt bude spolufinan-

cován z prostředků Evropské unie v rámci 
Operačního programu Životního prostředí 
(OPŽP). Podrobnější informace lze získat 
již dnes na webových stránkách společnos-
ti Tepvos, spol. s r.o. a u jejich pověřených 
pracovníků.

Druhou významnou stavební investicí, 
která je dlouhodobě očekávána a  zároveň 
i  odkládána, je akce „Průjezd železničním 
uzlem Ústí nad Orlicí“. Tato stavba, jejímž 
investorem je Správa železniční dopravní 
cesty, je zařazena do Operačního progra-
mu doprava a i zde se jedná o financování 
akce prostřednictvím Evropské unie. Pro 
uvedenou stavbu jsou vydána všechna sta-
vební povolení a  realizace se předpokládá 

od června 2012 do konce 
roku 2014. Přípravné prá-
ce, které spočívaly v  ká-
cení veřejné zeleně, byly 
zahájeny již v  minulém 
měsíci a  v  současné době 
probíhá výběr zhotovi-
tele. Očekávané náklady 
celé stavby by měly dosáh-
nout dvou miliard korun. 
Po složitém jednání mezi 
Ministerstvem dopravy, 
SŽDC, Českými drahami, 

Ministerstvem kultury a  městem Ústí nad 
Orlicí bylo dosaženo dohody, která se týká 
výpravní budovy a  tedy důstojného odba-
vení všech cestujících. Dohodnuté řešení 
umožní využití historické budovy nádraží 
pro zřízení odpovídajícího centra pro od-
bavení cestujících, včetně dalších společen-
ských potřeb (sociální zařízení, restaura-
ce, drobné prodejny, informační středisko, 
půjčovna jízdních kol, apod.). O  konečné 
podobě ústeckého vlakového nádraží Vás 
budeme informovat následně. Já osobně 
v  současné době vyjednávám na Minister-
stvu dopravy vhodný termín a  způsob ve-
řejné prezentace, která celou složitou situaci 
objasní. Zároveň jsem v kontaktu s předsta-
viteli občanského sdružení Nádraží nedá-
me! A to zejména z důvodu koordinace po-
stupů a zamezení dalších obstrukcí, které by 
opětovně odložily zahájení stavby. 

Vážení spoluobčané, obě uvedené stavební 
akce velkým významem poznamenají chod 
našeho města a  dopravní situaci v  něm. 
A právě proto Vás již nyní žádám o trpěli-
vost a shovívavost. Samozřejmě, že další in-
formace a podrobný časový harmonogram 
budeme zveřejňovat a  aktualizovat podle 
vývoje na stavbách.

Petr Hájek, starosta města

JaRní setkání s veŘeJností
koMunitní Plánování Města Ústí naD oRlicí

Dne 25. dubna v 18:00 hodin se v Malé scéně uskuteční setkání realizátorů procesu komunitního plánování 
s občany města, kteří mají zájem o aktivity v sociální oblasti. V rámci jednání, které bezprostředně naváže na setkání představitelů obce s obča-
ny, seznámíme zájemce se změnami v práci sociálního odboru v souvislosti s přechodem některých kompetencí na úřad práce, s činností jed-
notlivých pracovních skupin komunitního plánování. Představíme také interaktivní katalog sociálních služeb. V diskuzi budou mít přítomní 
možnost vyjádřit se k sociální politice města. Na závěr setkání bude připraveno malé občerstvení. 
Tato aktivita je financována z  Evropského sociálního 
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské 
zdroje a  zaměstnanost. Projekt „Implementace plánu 
rozvoje sociálních služeb v Ústí nad Orlicí a okolí“.
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ZvláŠtní uŽívání Místních koMunikací
Odbor dopravy, silničního hospodářství 
a  správních agend jako příslušný silniční 
správní úřad ve věci místních komunikací, 
jejichž vlastníkem je Město Ústí nad Orli-
cí, informuje občany o  režimu povolování 
zvláštního užívání těchto komunikací (dle § 
25 zákona 13/1997 Sb., o pozemních komu-
nikacích, v platném znění).
Pozemní komunikace je dopravní cesta urče-
ná k užití silničními a jinými vozidly a chod-
ci. Jedná se o komunikace určené pro provoz 
silničních vozidel, parkoviště, samostatné 
chodníky, zklidněné komunikace, obytné 
a pěší zóny apod.
Pozemní komunikace smí každý užívat bez-
platně pouze obvyklým způsobem a  k  úče-
lům, ke kterým jsou určeny. 
K užití místních komunikací jiným než ob-
vyklým způsobem nebo k jiným účelům, než 
pro které jsou určeny, je třeba povolení sil-
ničního správního úřadu vydaného ve správ-
ním řízení formou rozhodnutí.
Zvláštním užíváním místních komunikací 
je např.:
- umísťování, skládání a nakládání věcí nebo 

materiálů nesloužících k  údržbě nebo 
opravám těchto komunikací, nebudou-li 

neprodleně odstraněny (zařízení staveniš-
tě, skládka stavebních hmot nebo paliva, 
lešení, kontejnery apod.), 

- provádění stavebních prací – výkopové 
práce, 

- zřizování vyhrazeného parkování, 
- zřizování a  provoz stánků, pojízdných či 

přenosných prodejních a  jiných podob-
ných zařízení, 

- umístění inženýrských sítí a  jiných nad-
zemních nebo podzemních vedení všeho 
druhu 

- pořádání sportovních, kulturních, nábo-
ženských, zábavních a podobných akcí

Silniční správní úřad vydá rozhodnutí o po-
volení zvláštního užívání na základě písem-
né žádosti na dobu určitou a  v  rozhodnutí 
stanoví podmínky zvláštního užívání. 
Ke správnímu řízení je třeba předchozí sou-
hlas vlastníka dotčené místní komunikace 
(Město Ústí nad Orlicí – Odbor majetko-
právní příp. Odbor rozvoje města) a souhlas 
Policie ČR Dopravní inspektorát Ústí nad 
Orlicí. Vydání rozhodnutí o povolení zvlášt-
ního užívání je dle zákona zpoplatněno.

MěÚ Ústí nad Orlicí, Odbor dopravy, SH a SA

nové MaPY Města a okolí
Město Ústí nad Orlicí vydalo z poskytnuté dotace Pardubickým krajem mapu města a mapu 
okolí. Obě mapy jsou vydány ve formě trhacích bloků ve velikosti A3. Na jedné straně tisko-
vin je mapa města a jeho částí nebo mapa okolí města a na druhé straně popis zajímavostí 
a služeb ve městě nebo popis turistické nabídky širšího okolí. V mapě okolí města jsou za-
kresleny cyklostezky a cyklotrasy, pěší turistické trasy, zajímavá místa, turistické cíle, mu-
zea, infocentra a přírodní zajímavosti.
Mapy jsou k dispozici zdarma v městském informačním centru v Ústí nad Orlicí. Po doho-
dě s ubytovateli je možná distribuce map v ubytovacích zařízeních ve městě. 

Bc. Zdenka Kroulíková, odd.cest.ruchu a propagace

hradecký kraj Lenka Vorlová. 
Kontejnery v Ústí nad Orlicí mají i  speciál-
ní kapsu určenou na baterie. „Přestože naše 
společnost sběr baterií přímo nezajišťuje, díky 
dostupné technologii jsme se od začátku letoš-
ního roku rozhodli kontejnery využít i  k  to-
muto účelu. Lidé dosud příliš nedokáží odli-
šit baterie od elektroodpadu, a  házeli je i  do 
našich sběrných nádob. Kapsu jsme použili již 
v několika městech a velmi se osvědčila,“ vy-
světluje Vorlová.
Celkem čtyři červené kontejnery byly roz-
místěny v  hustě zalidněných částech města, 
většinou na sídlištích, aby byl snadný pří-
stup umožněn co největšímu počtu obyva-
tel. „Kontejnery na drobný elektroodpad od 
společnosti ASEKOL vítáme jako doplněk naší 
stávající sběrné sítě. Sběr elektroodpadu v Ústí 
nad Orlicí pravidelně vzrůstá a  já věřím, že 
kontejnery tento trend ještě podpoří,“ říká 
Mgr. Jiří Holubář, místostarosta města Ústí 
nad Orlicí.
Do stacionárního kontejneru je možné vyha-
zovat malá elektrozařízení, například kláves-
nice, kalkulačky, mobilní telefony, elektrické 

Občané Ústí nad Orlicí mají nyní zjednodu-
šenou možnost třídění vysloužilých drob-
ných elektrozařízení a  baterií. Nezisková 
společnost ASEKOL, která organizuje sběr 
a  recyklaci elektroodpadu, v  ulicích měs-
ta k  tomuto účelu rozmístila čtyři speciální 
kontejnery. Cílem je ulehčit občanům třídění 
elektroodpadu a zároveň zvýšit objem sběru 
menších spotřebičů. Právě ty totiž nejčastě-
ji končí v  popelnici, odkud se k  ekologické 
recyklaci nedostanou. 
Ústí nad Orlicí je dalším městem, v  němž 
jsou instalovány kontejnery na drobná elek-
trozařízení. Ta totiž podle údajů kolektivního 
systému ASEKOL, který kontejnery zdarma 
instaluje, končí v  popelnici mnohem častě-
ji než větší druhy elektroodpadu. „Z našeho 
průzkumu vyplývá, že lidé považují tradiční 
sběrná místa, jako jsou například sběrné dvo-
ry, za příliš vzdálená. V důsledku pak do nich 
odmítají nosit elektrozařízení, která se bez 
problémů vejdou do popelnice. Takový osud 
má například více než polovina elektrických 
hraček,“ vysvětluje regionální zástupce spo-
lečnosti ASEKOL pro Pardubický a Králové-

sPeciální čeRvené konteJneRY na DRobná 
elektRoZaŘíZení a bateRie

hračky apod. Rozměr otvoru pro vhození je 
30 x 50 cm, což odpovídá standardní velikos-
ti počítače. Větší elektrozařízení – například 
televizory – mohou občané i  nadále ode-
vzdávat na sběrných dvorech nebo při koupi 
nového spotřebiče v prodejně tzv. kus za kus. 
Náklady na svoz a zpracování, stejně jako ná-
klady na pořízení nádob hradí ASEKOL. 
seznam míst, kde jsou v  Ústí nad orlicí 
rozmístěny kontejnery na drobné elektro:
ul. bratří čapků – před ZŠ
ul. sokolská – u prodejny adámek
hylváty – ul. třebovská

PoZvánka
na JaRní setkání 

s veŘeJností
vedení města Ústí nad Orlicí Vás srdečně 
zve na Diskusní setkání, které se 
uskuteční ve středu 25. dubna od 17:00 
hodin v Malé scéně v Ústí nad orlicí.
Na Vaše připomínky, náměty a  dotazy 
související s  problematikou města budou 
připraveni odpovídat: starosta města Petr 
Hájek, první místostarosta JUDr. Zdeněk 
Ešpandr a  neuvolnění místostarostové 
Mgr. Jiří Holubář a Ing. Vladislav Fajt.

Město Ústí nad orlicí zveřejňuje ZáMěR 
PRoDeJe bYtŮ Do osobního 

vlastnictví
Byt č. 6 o velikosti 2+1 v Knapovci č.p. 6, Ústí 
nad Orlicí - Knapovec o  celkové podlaho-
vé ploše bytu včetně příslušenství 78,53 m² 
(z toho místnosti 64,74 m², sklepy a kotelna 
13,79 m²). Byt se nachází v  2. nadzemním 
podlaží. Minimální kupní cena je stanove-
na ve výši 329.000,- kč. 
Byt č. 8 o  velikosti 3+1 v  ulici Letohradská 
543, Ústí nad Orlicí o celkové podlahové plo-
še bytu 110,93 m². Byt se nachází v 2. nad-
zemním podlaží. Minimální kupní cena je 
stanovena ve výši 600.000,- kč. 
Bližší informace o podmínkách prodeje a ná-
ležitostech nabídky získáte na úřední desce 
MěÚ v Ústí n.O., na elektronické úřední desce 
na www.ustinadorlici.cz v sekci úřad - úřední 
deska nebo majetkoprávní záležitosti na tel. 
465 514 262 (vyřizuje E. Polakovičová).

Město Ústí nad orlicí zveřejňuje ZáMěR 
PRoDeJe DRuŽstevních bYtŮ

o velikosti 1 + 1, výměra 37,33 m2, byt se na-
chází v ulici Polní v Ústí n.O., nejnižší kupní 
cena bytu je stanovena na 330 tis. kč
o velikosti 1 + 1, výměra 36,63 m2, byt se 
nachází v  ulici Polní v  Ústí n.O., nejnižší 
kupní cena bytu je stanovena na 330 tis. kč
o  velikosti 1 + 2, výměra 60,21 m2, byt se 
nachází v ulici Chodská v Ústí n.O.,nejnižší 
kupní cena bytu je stanovena na 440 tis. kč
Bližší informace o podmínkách prodeje a nále-
žitostech nabídky získáte na úřední desce MěÚ 
v Ústí n.O., na www.ustinadorlici.cz a na tel. 
čísle 465 514266
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inFoRMace k Městské autobusové DoPRavě
Od neděle 1. dubna budou zastávky autobusu – Dukla – Na Štěpnici – Popradská - obsluho-
vat autobusy ČSAD. Vzhledem k tomu, že do uzávěrky Ústeckých listů nebyl přesně znám 
časový harmonogram jízdních řádů, sledujte, prosím, jízdní řády na jednotlivých zastáv-
kách, informace lze získat rovněž na www.oredo.cz.
Jakmile budeme znát konečnou verzi jízdních řádů, umístíme je na webových stránkách 
města – www.ustinadorlici.cz, ve vývěsní skříňce v čp. 7 na Mírovém náměstí a v Informač-
ním centru.

JUDr. Z. Ešpandr, 1. místostarosta města

kácení Zeleně 
v okolí náDRaŽí

V  měsíci březnu letošního roku došlo na 
území našeho města ke kácení vzrostlé ze-
leně. Z celkového počtu se jedná o přibliž-
ně 200 stromů a 180 m2 keřů ve vlastnictví 
města, které budou káceny v souvislosti se 
stavbou „Průjezd železničním uzlem Ústí 
nad Orlicí“. Další zeleň bude kácena i  na 
pozemcích jiných vlastníků – např. SŽDC 
s. o., Povodí Labe, s. p. atd. Povolení ke ká-
cení bylo po důkladném posouzení žádosti 
v terénu vydáno v květnu 2009.
Město Ústí nad Orlicí získalo jako náhra-
du za pokácenou zeleň částku přesahující 
3.250.000,- Kč. Dále byla v rámci povolení 
ke kácení nařízena investorovi stavby po-
vinnost provedení náhradní výsadby nejen 
v  rámci stavby samotné, ale i  na pozem-
cích ve vlastnictví města.
Kácení v souvislosti s výše uvedenou stav-
bou bude probíhat v  těchto lokalitách – 
ulice a cyklostezka J. K. Tyla mezi součas-
ným tělesem dráhy a tokem Třebovky, Pod 
Mendrikem, na „Královce“, v okolí nádraží 
a odbočky dráhy na Letohrad.
Pokácením zeleně byla celá stavba zahá-
jena, přes léto budou probíhat přípravné 
práce a  vlastní zahájení stavby „Průjezd 
železničním uzlem Ústí nad Orlicí“ se 
předpokládá na podzim letošního roku.
 Odbor ŽP MěÚ

naDační FonD Zelené oustí
Dne 7. ledna 2012 vznikl Nadační fond ZE-
LENÉ OUSTÍ, IČ 28827007, se sídlem Sych-
rova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí. Jeho zaklada-
telem je Město Ústí nad Orlicí.
Do správní rady nadačního fondu zaklada-
tel zvolil pana doc. Ing. Václava Kličku, CSc., 
Ph.D. (předseda správní rady), paní Mgr. 
Helenu Křížovou (člen správní rady) a pana 
MUDr. Lubora Špátu (člen správní rady).
Účelem fondu je finanční podpora ochrany, 
údržby a  rozvoje veřejné zeleně na území 
města Ústí nad Orlicí.
Formulář žádosti o  poskytnutí nadačního 
příspěvku, pravidla jeho poskytnutí a  další 
informace jsou zveřejněny na internetových 
stránkách Města Ústí nad Orlicí.
Se svými dotazy a  podněty se každý může 
obracet na Městský úřad Ústí nad Orlicí, od-
bor životního prostředí, konkrétně na Ing. 
David Soukala nebo paní Janu Bucháčkovou.

ul. královéhradecká – sběrný dvůr
kontakt: ASEKOL s. r. o.: Čs. exilu 2062/8, 
143 00, Praha 4, regionální zástupce pro Par-
dubický a Královéhradecký kraj: Lenka Vor-
lová, e-mail: vorlova@asekol.cz, tel.: 725 867 
395, www.asekol.cz , P.O.Box 51, 530 09 Par-
dubice

čeRné skláDkY okRáDaJí 
nás vŠechnY

Všímaví občané města Ústí nad Orlicí jistě 
zaznamenali, že v poslední době se čím dál 
více rozmáhá ukládání odpadů k místům na 
tříděný odpad (u  tzv. zvonů a  kontejnerů). 
Nejrůznější plastové pytle s odpadem, karto-
nové krabice s  papírem nebo velkoobjemo-
vý odpad a elektroodpad, to vše hyzdí naše 
město. Proto chceme všem znovu připome-
nout, že do kontejnerů patří pouze roztřídě-
ný odpad – papír, plasty, sklo. Ostatní odpad, 
který se do zvonů nevejde, případně který 
do nich vůbec nepatří (staré televize, pračky, 
nábytek, pneumatiky atd.) odvážejte do sběr-
ného dvora, který je pro Vás otevřený prak-
ticky neustále. Je na odpovědnosti a svědomí 
jednoho každého občana, aby k  času, který 
věnuje výběru a přivezení např. nového tele-
vizoru nebo pračky, přidal i čas na odvoz do-
sloužilého elektrospotřebiče na místo k tomu 
určené a  tím je jedině sběrný dvůr. Jen tak 
nebudou vznikat černé skládky u  hnízd na 
tříděný odpad (ale i jinde), jejichž úklid sto-
jí nemalé peníze, které by mohly být využity 
např. na nový městský mobiliář, dětské hřiště 
atd. 
Není bez zajímavosti, že částka 110.000,- Kč, 

určená v  letošním rozpočtu města na likvi-
daci černých skládek, je ve chvílích, kdy čtete 
tento článek, téměř vyčerpaná. Předvánoč-
ní úklid (fakturovaný po Novém roce) stál 
20.000,- Kč, povánoční úklid spojený s úkli-
dem vánočních stromečků a s úklidem černé 
skládky u cesty na Strážný sebral 30.000,- Kč. 
Objednán je úklid černé skládky v Hylvátech 
u zbouraných domů čp. 41 a 61, který zde zů-
stal po původních obyvatelích těchto domů, 
s  odhadovanými náklady cca 40.000,- Kč. 
Březnové svezení nepořádku kolem zvonů 
nás všechny stálo téměř 10.000,- Kč a v sou-
časné době můžeme jistě opět tato místa čistit 
a uklízet od věcí, které správně patří do sběr-
ného dvora.
Vynasnažme se všichni, ať to naše město je co 
nejčistší a finanční prostředky putují do věcí, 
které nám všem zpříjemní život.
A co na závěr? Věřme jen, že přiložený první 
díl fotoseriálu nebude mít další pokračování. 

Tomáš Knapovský a Ing. Jan Šebrle, 
odbor rozvoje města

PoPlatkY 
Za koMunální oDPaD

Město Ústí nad Orlicí vydalo s  účinností 
od 1.1.2012 Obecně závaznou vyhlášku č. 
5/2011 o místním poplatku za provoz systé-
mu shromažďování, sběru, přepravy, třídě-
ní, využívání a  odstraňování komunálního 
odpadu (o  místním poplatku za komunální 
odpad). Výše poplatku se nemění a  zůstává 
i pro rok 2012 ve výši 500 Kč ročně na jed-
noho poplatníka. 
Místní poplatek za komunální odpad platí:
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý po-

byt; za domácnost může být poplatek od-
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stavba „Ústí naD oRlicí 
– kanaliZace a čov“

Dne 9. 3. 2012 proběhlo v budově Městské-
ho úřadu Ústí nad Orlicí jednání týkající se 
„Programu výstavby vodovodních a  kanali-
začních přípojek“ v rámci akce „Ústí nad Or-
licí – kanalizace a ČOV“, v Ústí n.O. a Dlou-
hé Třebové, kde jsme byli seznámeni s  po-
čtem nemovitostí, jejichž majitelé mají (popř. 
nemají) zájem se na realizovanou kanaliza-
ci napojit, popř. již uzavřeli se společností 
TEPVOS, spol. s r.o. smlouvu na zpracování 
PD pro realizaci jednotlivých přípojek. 
Odbor životního prostředí tímto sděluje, že 
v  souladu s  ustanovením § 110 zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „vodní zákon“) budou v  letech 2012 – 
2013 probíhat namátkové kontroly dodržo-
vání ustanovení vodního zákona, týkající se 
likvidace odpadních vod z nemovitostí, které 
nejsou v  současné době napojeny na veřej-
nou kanalizaci v Ústí n.O. a Dlouhé Třebové.

Městský úřad Ústí nad Orlicí, 
odbor životního prostředí

váděn spol. zástupcem, za rodinný nebo 
bytový dům vlastníkem nebo správcem; 
tyto osoby jsou povinny obci oznámit 
jména a data narození osob, za které po-
platek odvádějí.

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stav-
bu určenou nebo sloužící k  individuální 
rekreaci, ve které není hlášena k trvalému 
pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této 
stavbě vlastnické právo více osob, jsou po-
vinny platit poplatek společně a nerozdíl-
ně, a  to ve výši odpovídající poplatku za 
jednu fyzickou osobu.

1) Poplatek se platí bez vyměření a je splatný:
a) jednou splátkou, nejpozději do 30.4. pří-

slušného kalendářního roku, činí-li cel-
ková poplatková povinnost poplatníka, 
spol. zástupce domácnosti, vlastníka nebo 
správce domu méně než 1.000 Kč

b) ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději 
do 30.4 a do 31.10. příslušného kalendář-
ního roku, činí-li celková poplatková po-
vinnost spol. zástupce domácnosti, vlast-
níka nebo správce domu více jak 1.000 Kč 
a méně než 10.000 Kč

c) ve čtyřech stejných splátkách, a to nejpoz-
ději do 30.4., 31.7., 31.10. a  31.12. pří-
slušného kalendářního roku, případně ve 
dvanácti stejných splátkách, a  to nejpoz-
ději do 25. dne příslušného měsíce, činí-
-li celková poplatková povinnost spol. zá-
stupce domácnosti, vlastníka nebo správ-
ce domu více jak 10.000 Kč

d) poplatek může být zaplacen i jednorázově 
do 30.4. příslušného kalendářního roku.

2) Místní poplatek za komunální odpad je 
osoba uvedená v  článku 2 této obecně zá-
vazné vyhlášky povinna uhradit bez vyzvá-
ní správce poplatku vždy nejpozději v termí-
nech uvedených v  písm. a)-d) předchozího 
odstavce a  to v  hotovosti v  pokladně Měst-

ského úřadu Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 
562 24 Ústí nad Orlicí nebo bezhotovostně 
na příjmový účet správce poplatku číslo 19-
420611/0100, konst. symbol 1318. 
Variabilní symbol bude poplatníkovi, nebo 
společnému zástupci sdělen telefonicky na 
čísle 465 514 210, na žádost na elektronické 
adrese machal@muuo.cz , nebo osobně v po-
kladně. Pro poplatníky, kteří hradili poplatek 
bezhotovostně v roce 2011 zůstává variabilní 
symbol beze změny.
Platby budou přijímány v  PO a  ST od 8:00 
do 17:00, v  ÚT, ČT a  PÁ od 8:00 do 14:00. 
V pokladně je také možné platbu provést jak 
hotovostně tak i  platební kartou. Při platbě 
v  hotovosti i  kartou sdělí poplatník, nebo 
společný zástupce rodné číslo nebo IČO. 
3) osvobození a úlevy:
Od poplatku se osvobozují poplatníci, kteří 
prokáží:
a) že se ve městě trvale nezdržují a současně 

hradí poplatek za odstraňování komunál. 
odpadu v jiné obci

b) že v  daném období byli ve výkonu tres-
tu odnětí svobody a  nebo jsou umístěni 
v  ústavech sociální péče nebo v  podob-
ných zařízeních

c) že se ve městě trvale nezdržují a žijí v  ji-
ném státě po dobu celého kalend. roku

d) úleva ve výši 50% poplatku se poskytu-
je poplatníkům, kteří pobývají v  zaříze-
ní pro přechodné ubytování a prokáží to 
smlouvou o ubytování.

Pokud nebude místní poplatek za komu-
nální odpad zaplacen včas nebo ve správné 
výši, vyměří správce poplatku místní popla-
tek za komunální odpad platebním výměrem 
a  může zvýšit včas nezaplacený poplatek až 
na trojnásobek !!! 

Ing. Jozef Polák, 
vedoucí finančního odboru

Financování novÝch 
PŘíPoJek na veŘeJnou 

kanaliZaci a RekonstRukce 
stávaJících PŘíPoJek

Město Ústí nad Orlicí poskytuje z  Fondu 
rozvoje bydlení právnickým i  fyzickým 
osobám, kteří jsou vlastníky obytných 
budov (tj. rodinných domů a  domů by-
tových) pomoc při financování výstavby 
nových přípojek na veřejnou kanalizaci 
a rekonstrukci stávajících přípojek formou 
půjčky do výše 100% nákladů na tuto in-
vestici (nebo opravu). Půjčka se poskytuje 
ve výši až 300.000 Kč se splatností až 10 let 
s  úrokem ve výši 3% ročně. Půjčka musí 
být zajištěna ručitelským prohlášením jed-
noho ručitele v případě půjčky ve výši do 
100.000 Kč, u vyšších částek musí ručit dva 
ručitelé. 
Půjčky poskytuje město prostřednictvím 
finančního odboru MěÚ. Podmínkou po-
skytnutí půjčky je předložení dokladů 
o vlastnictví obytné budovy, projektu, plat-
ného stavebního povolení nebo ohlášení, 
pokud jej zákon požaduje a dokladů o pří-
jmu žadatele nebo jiných dokladů, které 
osvědčí jeho schopnost půjčku splácet.
Město každý rok vypisuje výběrové říze-
ní na poskytnutí půjček. V roce 2012 je ve 
Fondu rozvoje bydlení vyčleněno na půjč-
ky na opravy a modernizaci obytných bu-
dov a na výstavbu nových bytů 10.000.000 
Kč. V  následujících letech budou podle 
potřeby vyčleněny další prostředky.
Ing. Jozef Polák, vedoucí finančního odboru 

MěÚ

ZMěnY ve veŘeJné sluŽbě v Roce 2012
Veřejná služba doznala, v rámci Sociální re-
formy od 1. 1. 2012, významných změn. No-
velizované zákony č. 111/ 2006 Sb. o pomo-
ci v  hmotné nouzi a  zákon č. 435/2004 Sb. 
o  zaměstnanosti, mimo jiné stanoví, že ve-
řejná služba je vykonávána osobami v hmot-
né nouzi a  osobami vedenými v  evidenci 
uchazečů o  zaměstnání. Nově zabezpečuje 
veřejnou službu krajská pobočka Úřadu prá-
ce ČR, která se může písemně dohodnout 
na zajišťování a organizování veřejné služby 
s obcí či dalším subjektem.
Nejvýznamnější změnou pro osoby, které 
byly vybrány Úřadem práce ČR k  výkonu 
veřejné služby, je skutečnost, že za odvede-
nou práci jim nenáleží žádná finanční od-
měna. V  případě, že by pracovník odmítl 
bez vážných důvodů vykonávat veřejnou 
službu, bude vyřazen z  evidence uchazečů 
o  zaměstnání a  systému pomoci v  hmotné 
nouzi, čímž pozbude na 6 měsíců veškeré 
dávky a výhody, které těmto osobám ze zá-
konů náleží. 
Město Ústí nad Orlicí uzavřelo písemnou 
smlouvu s Krajskou pobočkou Úřadu práce 
ČR o  tom, že bude organizátorem veřejné 

služby. Konkrétní osobou a  koordinátorem 
v  rámci jejího zajišťování (vlastní činnost 
veřejné služby, kontroly, evidence, hodno-
cení atd.) je pan Antonín Jedlička, telefon 
465 514 248, 465 514 534, mobil 777 736 569.
Pro město Ústí n.O. v této době pracuje cca 
50 pracovníků vybraných Úřadem práce ČR 
a přidělených na veřejnou službu. Vykonáva-
jí různé pracovní činnosti, např. úklid veřej-
ných prostranství, úklid chodníků, pomoc-
né práce ve školách, v  pečovatelské službě, 
v  domově seniorů, natěračské práce, úklid 
autobusových zastávek, úklid sněhu, atd. 
Nová legislativa, podle níž pracovníci veřej-
né služby nedostávají za svoji práci žádnou 
odměnu nebo alespoň navýšení sociálních 
dávek, je však příčinou toho, že o veřejnou 
službu mnozí nemají zájem a vyhýbají se jí. 
Ještě v  minulém roce se sami hlásili, letos 
mnozí jdou pracovat až na přímý příkaz pra-
covníka úřadu práce. To je také důvod, proč 
v našem městě nejsou tolik vidět jako dříve. 
Je pravda, že v zimním období na veřejných 
prostranstvích (s  výjimkou úklidu sněhu) 
není až tak moc práce, která by mohla být 
vykonávána vzhledem ke klimatickým pod-

mínkám. Věřme, že jarní měsíce tuto situaci 
změní.
Pokud budou mít občané města náměty na 
práce, které by mohli vykonávat pracovníci 
veřejné služby, nebo v případě dotazů, kon-
taktujte koordinátora veřejné služby.

Antonín Jedlička, koordinátor veřejné služby
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JeDnotka sDh Ústí naD oRlicí i.
Vážení čtenáři, pokračujeme v  informa-
cích o  sborech dobrovolných hasičů (SDH) 
a představíme Vám JSDH Ústí nad Orlicí I., 
která má sídlo v  hasičské zbrojnici naproti 
hlavní poště.
Jednotka požární ochrany našeho sboru má 
v současné době 20 členů z toho jsou: jeden 
velitel jednotky (v této funkci došlo ke změ-
ně od 1. března 2012), dva velitelé družstev 
a  čtyři strojníci, ostatní jsou členy. Všichni 
členové v průběhu minulého roku absolvo-
vali plánovaná školení a výcvik. 
Jednotka je povolávána k  zásahům buď 
z  HZS nebo z  městského úřadu. V  obdo-
bí od ledna 2011 do konce února 2012 byla 
jednotka povolána k 28 zásahům z toho bylo 
15 požárů, 10 technická pomoc a 2 náměto-
vá cvičení a 1 prověření akceschopnosti od 
HZS. Všechny tyto události mají samozřej-
mě vliv na techniku, kterou jednotka vlast-
ní a  kterou musí členové řádně ošetřovat. 
V současné době používáme požární vozidlo 
CAS Liaz a dále máme motorovou stříkačku 
PS 12, motorovou pilu, plovoucí čerpadlo, 
kalové čerpadlo, nafukovací člun, elektro-
centrálu a  vysavač hmyzu. Technika bude 
v letošním roce doplněna novým dopravním 

automobilem FORD Tranzit. Toto vozidlo se 
v  současné době upravuje dle našich poža-
davků. Zástupci jednotky se byli 1. března 
2012 podívat přímo ve firmě, která provádí 
tuto zakázku. Auto bude dodáno v  měsíci 
květnu a  jeho slavnostní převzetí, na které 
Vás tímto srdečně zveme, bude provedeno 
v průběhu akce „Město v pohybu 2012“. 
K  přípravě členů na výjezdy kromě školení 
slouží i sportovní činnost. Naše jednotka se 
v minulém roce zúčastnila tří soutěží v po-
žárním útoku.
Členové jednotky se mimo zásahů podílí i na 
dalších činnostech. Mezi ně patří spolupráce 
na úpravách hasičského domu – v poslední 
době byla opravena šatna pro zásahovou jed-
notku. Dále se podílí na všech akcích sboru 
– nejvýznamnější jsou Hasičský ples, hasič-
ská hospoda v rámci akce „Město v pohybu“ 
i „Staročeská pouť. 
Věříme, že do našeho sboru, který v  loň-
ském roce oslavil 140. výročí svého založení, 
se i nadále budou hlásit noví zájemci o čin-
nost jak v jednotce tak i ve sboru, abychom 
byli schopni pomáhat našim spoluobčanům 
hlavně v krizových situacích.

Jan Láslo, velitel SDH Ústí n/O. I. 

v Ústí naD oRlicí bYla 
PoDePsána sMlouva 

na RealiZaci PRoJektu 
„Ústí naD oRlicí – 

kanaliZace a čov“ Za 
stovkY MilionŮ koRun

Ve čtvrtek 1. března 2012 byla zástup-
ci zhotovitele a  investora společnosti 
TEPVOS, spol. s  r.o. podepsána smlouva 
o dílo na realizaci projektu „Ústí nad Or-
licí – kanalizace a  ČOV“. Tento projekt 
zahrnuje rekonstrukci čistírny odpadních 
vod a dostavbu kanalizace v Ústí nad Orli-
cí a výstavbu nové kanalizace v obci Dlou-
há Třebová. Hlavním cílem projektu „Ústí 
nad Orlicí – kanalizace a ČOV“ je zajiště-
ní jakosti a množství odváděných odpad-
ních vod tak, aby byly splněny hodnoty 
dle příslušných předpisů České republiky 
a Směrnice Rady č. 91/271/EEC o zacháze-
ní s městskými odpadními vodami a napl-
něna Směrnice Rady č. 86/278/EEC o pod-
poře využívání čistírenských kalů.
Zhotovitel, kterým se stalo sdružení firem 
SMP CZ, a.s., Praha, VCES a.s., Praha, 
HOCHTIEF CZ a.s., Praha a A.B.V. spol. 
s r.o., Ústí nad Orlicí byl vybrán v otevře-
ném výběrovém řízení, ukončeném v úno-
ru 2012. Podkladem pro výběr zhotovitele 
stavby byla zadávací dokumentace zpraco-
vaná společností AquaProcon, s.r.o., divize 
Praha. Správcem stavby je společnost D-
-PLUS PROJEKTOVÁ A  INŽENÝRSKÁ 
a.s., pobočka Olomouc.
První práce budou, dle smlouvy, zahájeny 
v květnu 2012, dokončení stavebních prací 
a předání stavby investorovi se předpoklá-
dá v  průběhu roku 2014. Následně bude 
probíhat roční zkušební provoz na čistírně 
odpadních vod Ústí nad Orlicí a  po jeho 
úspěšném završení bude celá stavba ukon-
čena a zkolaudována.
Celkové náklady dosáhnou téměř tři čtvrtě 
miliardy korun a celý projekt bude finan-
cován z prostředků Evropské unie v rámci 
Operačního programu Životního prostře-
dí (OPŽP) a z vlastních zdrojů investora, 
společnosti TEPVOS, spol. s r.o., jejímž je-
diným zakladatelem je Město Ústí nad Or-
licí. Vlastní zdroje budou částečně kryty 
bankovním úvěrem a půjčkou od Státního 
fondu životního prostředí. Bez této finanč-
ní pomoci by se takto rozsáhlý vodohos-
podářský projekt nepodařilo zrealizovat.
O dalším vývoji – harmonogramu, postu-
pu prací atd. budou podávány průběžné 
informace prostřednictvím všech dostup-
ných informačních zdrojů. Zástupci inves-
tora a představitelé vedení města Ústí nad 
Orlicí a obce Dlouhá Třebová věří, že celý 
projekt se podaří zrealizovat ke spokoje-
nosti všech zúčastněných stran a zejména 
občanů dotčených obcí.

tePvos s.r.o. a ÚkliD cYklosteZkY 
a koMunikací Po ZiMníM obDobí

V Ústí nad Orlicí, dne 12.3.2012
V  minulém týdnu bylo několik hezkých, 
téměř jarních, dní a  na společnost Tepvos 
s.r.o. se začaly valit požadavky, aby se nepro-
dleně začalo s úklidem cyklostezky a měst-
ských komunikací. Zřejmě si říkáte, co má 
společného úklid cyklostezky a  městských 
komunikací, ale společných atributů je více. 
V  obou případech je společnost TEPVOS 
pouze zhotovitel, tzn., že úklid provádí až na 

základě objednávky pověřené osoby – v pří-
padě cyklostezky je objednavatelem prací 
sdružení „Region Orlicko-Třebovsko“, v pří-
padě druhém je to „Město Ústí nad Orlicí“.
Na oba případy jsou uzavřeny smlouvy, ve 
kterých je stanoveno provádění prací od 1. 
dubna daného roku a nakonec to nejdůleži-
tější, na obě akce je vyčleněna částka financí 
vztažená pouze na 1 velký úklid po zimním 
období (míněno na úklid se sběrem posypo-
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vého materiálu). V praxi to znamená, že je nutno 
pečlivě posoudit a zvážit, kdy začít s čištěním ko-
munikací, abychom uklizené komunikace opět ne-
museli znečistit posypovým materiálem, jak jsme 
přesvědčili v minulých dnech (např. čtvrtek 8.3.12), 
kdy jsme díky bohaté sněhové nadílce museli posy-
pat většinu komunikací a části chodníků.
Obdobná situace je i u cyklostezek – půda je pře-
sycena vodou z tajícího sněhu a většina této vody 
tvoří v okolí nebo na cyklostezce jezírka a kaluže. 
Jsou-li okolo cyklostezky svahy, teče voda z těchto 
ploch přímo na komunikaci strhávaje sebou velké 
množství zeminy a nečistot, které se na cyklostezce 
usazují a silně ji znečišťují.
I  já jsem cyklistou a  jezdcem na kolečkových ly-
žích, a proto je i mým přáním, aby byly cyklostez-

ky co nejdříve čisté. V sobotu jsem proto větší část 
námi udržovaných cyklostezek projel na bicyklu 
a  musím konstatovat, že by se, vzhledem k  výše 
uvedeným skutečnostem, opravdu jednalo o před-
časnou a tedy i zbytečnou práci. Osobně si myslím, 
že je lepší si nějaký čas počkat, než bez rozmyslu 
uklidit a potom po zbytek sezóny jezdit na znovu 
znečištěné cyklostezce.
S  oběma objednavateli jsem v  kontaktu, a  v  oka-
mžiku jak se počasí ustálí a bude příznivá předpo-
věď počasí na delší časový úsek, začneme s úklidem 
dříve, než nám stanoví smlouva. Již nyní mohu při-
slíbit, že s úklidem městských chodníků začneme 
v 11. nebo 12. týdnu.

Ing. Petr Hovádek, 
ředitel divize Služeb

teRMínY 
FaRMáŘskÝch 

tRhŮ
V  letošním roce se far-
mářské trhy budou ko-
nat na Mírovém náměstí 
v  níže uvedených termí-
nech:
27. 03., 10. 04. a  24. 04., 
22. 05., 19. 06. 2012, 03. 
07. a 17. 07., 31. 07. 2012, 
28. 08., 11. 09. a  25. 09., 
09. 10. a 23. 10. 2012, 06. 
11. a 20. 11., 04. 12. 2012

ZáPis Do ÚsteckÝch MateŘskÝch Škol
ve čtvRtek 26. Dubna oD 14:00 – 16:00 hoDin PRoběhne ZáPis Dětí Do 
vŠech ÚsteckÝch MateŘskÝch Škol na školní rok 2012/2013. Rodiče k zápisu 
přinesou rodný list dítěte. V případě potřeby bližší informace poskytnou ředitelky MŠ.

inFoRMace Ze ZŠ koMenského
ekologové ze ZŠ komenského 
získali 2. místo v  soutěži Animalfest vyhlá-
šené Ekocentrem Paleta Pardubice. Žáci 
vyráběli trička s motivy chráněných a ohro-
žených živočichů. Výtěžek z  dražby těchto 
triček bude použit ve prospěch stanic na zá-
chranu ohrožených živočichů.

Mgr. Hana Entová
namaluj mi park
Žákyně 9. třídy ZŠ Komenského Alice Kut-
narová obsadila 1. místo ve II. kategorii vý-
tvarné soutěže, kterou vyhlásil Městský úřad 
Ústí n.O. Mladí výtvarníci se zabývali ná-
vrhem realizace prostoru za Roškotovým di-
vadlem. Účastníci soutěže i obyvatelé města 
se určitě těší, že se budou brzy scházet v krás-
ném parku, jak si představovala děvčata z 9. 
tříd naší školy. Mgr. Eva Šrámková

nový muzikál na ZŠ komenského!
Zpěváci Zlatého klíčku a žáci 9. tříd, kteří na-
vštěvují předmět literárně – dramatická vý-
chova, společně připravují původní muzikál 

cesta koleM světa 
ve Školní DRuŽině 

ZŠ bRatŘí čaPkŮ
Školní družina v letošním roce přichystala 
pro rodiče novinku. K  pravidelným celo-
družinovým akcím, jako jsou Podzimní 
tvoření, Jarmark, Den otevřených dve-
ří, přibyla Cesta kolem světa. V  průběhu 
února se děti v  odděleních ŠD seznamo-
valy se životem na jednotlivých kontinen-
tech. Pro své rodiče si následně připravily 
odpoledne plné zajímavých překvapení. 
Na cestě kolem světa se mohli maminky 
a  tatínkové setkat se starými Egypťany, 
vyrobit si zbraň potřebnou k  lovu divo-
kých afrických zvířat. V  Americe zavítali 
do Bílého domu za prezidentem Obamou 
a se zdejším kovbojem nahlédli do minu-
losti Spojených států. Austrálie si připravi-
la výstavu z dílny původních domorodců. 
Pro všechny přítomné byl v asijské čajovně 
nachystán čaj a evropské návštěvníky při-
vítala selka chlebem a solí. K chuti přišly 
i tradiční koláčky a pizza z místní pizzerie. 
Cestovatelé zhlédli spoustu překrásných 
dětských výrobků a vyslechli zajímavý vý-
klad malých průvodců. Mnozí rodiče byli 
nadšeni šikovností svých ratolestí a nešet-
řili ani pochvalou na adresu vychovatelek 
a pana vychovatele. Ti se společně s dětmi 
těší na další připravované akce. Do konce 
školního roku ve školní družině proběhne 
soutěž talentů Družina má talent. Tradiční 
karneval, odpoledne v  Cakli, Jízda zruč-
nosti na kole.

PŘíPRavná tŘíDa PRo PŘeDŠkolákY 
Začátek školní docházky je důležitou a  ná-
ročnou zkouškou pro všechny děti, některé 
však nejsou na plnění školních povinností 
dostatečně připravené. Právě těmto dětem 
je určena přípravná třída, která se v příštím 
školním roce bude opět zřizovat v ZŠ Školní 
v Kerharticích za předpokladu, že bude napl-
něna minimálně deseti dětmi. 
Hlavním smyslem přípravné třídy je připra-
vit předškoláky v posledním roce před zahá-
jením povinné školní docházky na bezpro-
blémový nástup do 1. třídy základní školy. 
Do přípravky mohou být zařazeny děti 
z města Ústí nad Orlicí a okolí ve věku pěti 
a šesti let – s odkladem školní docházky, se 
sociálním znevýhodněním, s  poruchami 

pozornosti, komunikace, s problémy v psa-
ném nebo mluveném projevu. Zařazené děti 
se budou po celý rok a za odborného vede-
ní seznamovat se školním prostředím, cíle-
ně odstraňovat nedostatky a  připravovat se 
na úspěšné začlenění do výuky v první tří-
dě. Nízký počet zapsaných dětí ve třídě dává 
záruku plně individuálního pedagogického 
působení. Výuka v  přípravné třídě je bez-
platná, probíhá denně v  dopoledních ho-
dinách a  rodiče mohou pro své děti přímo 
ve škole využít nejen školní jídelnu a školní 
družinu, ale i mimoškolní volnočasové akti-
vity v některých zájmových kroužcích. 
Zápis se bude konat v  úterý 15. května 
v době od 13:00 do 17:00 hodin v budově 

ZŠ v kerharticích, v ojedinělých případech 
a  po domluvě i  později, nejdéle však do 
30.5. Zápis dítěte do přípravné třídy nepod-
miňuje následný nástup k  plnění povinné 
školní docházky v Kerharticích. Podmínkou 
k přijetí je žádost rodičů a vyšetření v peda-
gogicko psychologické poradně s doporuče-
ním k zařazení dítěte do přípravné třídy. Bliž-
ší informace na tel. čísle 736 503 567. 

PaedDr. Eva Faltysová, ředitelka ZŠ

Vskutku pravdivé obrázky z  roztodivných 
pověstí českých…Můžeme se těšit na hru pl-
nou vtipných dialogů, pěkných melodií a ori-
ginálních textů. Premiéru chystáme na čtvr-
tek 26. dubna do Roškotova divadla v 18:00 
hodin. Mgr. Alena Dostálová 

a Mgr. Dana Špindlerová

ZŠ komenského obhájila prvenství v  sou-
těži Mladý Demosthenes
Barbora Vojtíšková ze 7.A a Barbora Kopfs-
teinová z 8.B zvítězily v regionálním kole ce-
lostátní soutěže v umění komunikace. Školu 
i město Ústí nad Orlicí budou reprezentovat 
v krajském kole. Dana Špindlerová
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          kalenDáŘ akcí a uDálostí – Duben 2012

neDěle 1. Dubna

15:00 hodin POHÁDKOVÁ HODINKA Malá scéna

18:00 hodin EMIL A DETEKTIVOVÉ/pohádka Malá scéna

PonDělí 2. Dubna

9:00 hodin KAVÁRNIČKA MC Medvídek

HVĚZDNÉ OBRÁZKY/výstava Spol.centrum ČČK/do 27.4.

16:00 hodin KERAMIKA A HEDVÁBÍ/vernisáž Malá scéna

19:00 hodin PUTOVÁNÍ PO ALJAŠCE/filmy Malá scéna

ÚteRÝ 3. Dubna

9:00 hodin DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Spol.centrum ČČK

9:30 hodin PRVNÍ TANAEČNÍ KRŮČKY MC Medvídek

12:30 hodin ZDOBENÍ VEJDUNKŮ/dílna Centrum sociální péče

14:30 hodin MÁMY PRO MÁMY/výroba srdíček MC Medvídek

18:00 hodin KONCERT ABSOLVENTŮ I.STUPNĚ ZUŠ J. Kociana

stŘeDa 4. Dubna

9:30 hodin HOMEOPATICKÁ PORADNA PRO MAMINKY MC Medvídek

čtvRtek 5. Dubna

9:00 hodin VELIKONOČNÍ DÍLNA DDM Ústí n.O.

10:00 hodin JAK SE BUDÍ JARO/pohádky,čtení Městská knihovna

19:00 hodin MELANCHOLIA/film Malá scéna

Pátek 6. Dubna

16:00 hodin FK KERHARTICE-BOŘÍKOVICE/fotbal Kerhartice

19:00 hodin NÁŠ ISLÁM/divadlo Malá scéna

sobota 7. Dubna

18:00 hodin SPORTOVÁNÍ U TŘÍ MOSTŮ RC Srdíčko

neDěle 8. Dubna

9.30 hodin VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBA Jednota bratrská

19:30 hodin VELIKONOČNÍ TANEČNÍ ZÁBAVA Taneční centrum

PonDělí 9. Dubna

VELIKONOČNÍ VÝLET RC Srdíčko

ÚteRÝ 10. Dubna

9:30 hodin PRVNÍ TANEČNÍ KRŮČKY MC Medvídek

FARMÁŘSKÉ TRHY Mírové náměstí v ÚO

FESTIVAL JEDEN SVĚT/potrvá do 15.4. Malá scéna

14:00 hodin DRÁTKOVÁNÍ/dílna Spol.centrum ČČK

14:30 hodin SAVUJEME TRIČKA/dílna MC Medvídek

stŘeDa 11. Dubna

9:30 hodin ZDRAVÉ SNÍDANĚ A SVAČINKY MC Medvídek

čtvRtek 12. Dubna

14:00 hodin ŘIDIČI SENIOŘI V DOPRAVĚ/beseda Jídelna Penzionu

14:00 hodin TANEC, TANEC 2012 Roškotovo divadlo

Pátek 13. Dubna

19:30 hodin ČTYŘI SLUNCE/film Kino Máj

sobota 14. Dubna

8:45 hodin RODINNÉ KONSTELACE/do cca 17:00 hod. MC Medvídek

JARNÍ ÚSTECKO-ORLICKÁ SOUTĚŽ LET. MODELÁŘŮ  Aeroklub 
Ústí n.O.

15:00 hodin NENÍ DRAK JAKO DRAK/pohádka Roškotovo divadlo

19:30 hodin MINIMAXIPLES VOLEJBALISTŮ Taneční centrum

Více informací na: www.ustinadorlici.cz a IC města, tel.: 465 514 271
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neDěle 15. Dubna

19:30 hodin LABYRINT/film Kino Máj

PonDělí 16. Dubna

17:00 hodin HUDEBNÍ BESÍDKA ZUŠ J. Kociana

19:00 hodin VANDROVÁNÍ PO ALJAŠCE/přednáška Roškotovo divadlo

ÚteRÝ 17. Dubna

9:30 hodin PRVNÍ TANEČNÍ KRŮČKY MC Medvídek

14:30 hodin QUILLING/dílna MC Medvídek

stŘeDa 18. Dubna

9:30 hodin RESUSCITACE DĚTÍ A DOSPĚLÝCH MC Medvídek

13:00 hodin VYRÁBĚNÍ Z FIMO HMOTY/dílna Spol.centrum ČČK

19:00 hodin TO NEJLEPŠÍ Z MUZIKÁLŮ Malá scéna

čtvRtek 19. Dubna

19:00 hodin NORSKÉ DŘEVO/film Malá scéna

Pátek 20. Dubna

17:30 a 19:00 hodin TANČÍME PRO RADOST Roškotovo divadlo

sobota 21. Dubna

9:00 hodin PLETENÍ Z PAPÍRU/dílna Spol.centrum ČČK

10:00 hodin BURZA ČAJOVÝCH SÁČKŮ Spol.centrum ČČK

17:00 hodin FK KERHARTICE-RUDOLTICE/fotbal Kerhartice

18:00 hodin SPORTOVÁNÍ U TŘÍ MOSTŮ RC Srdíčko

19:30 hodin NAROZENINOVÝ TANEČNÍ VEČER Taneční centrum

neDěle 22. Dubna

8:00 – 9:00 hodin 27. ročník KOLEM PASTVINSKÉ PŘEHRADY/cyklojízda KČT Ústí n.O.

15:00 hodin FK KERHARTICE-LICHKOV/fotbal Kerhartice

ÚteRÝ 24. Dubna

9:30 hodin PRVNÍ TANEČNÍ KRŮČKY MC Medvídek

FARMÁŘSKÉ TRHY Mírové náměstí v ÚO

14:30 hodin SOVA-NÁSTĚNKA/dílna MC Medvídek

17:00 hodin ENERGIE ŽIVOTA/přednáška Malá scéna

19:30 hodin PROBUDÍM SE VČERA /film Kino Máj

19:30 hodin HARFA&HOBOJ/koncert ZUŠ J. Kociana

stŘeDa 25. Dubna

9:30 hodin SAMOVYŠETŘENÍ PRSU MC Medvídek

18:00 hodin SETKÁNÍ S OBČANY MĚSTA Malá scéna

18:00 hodin KDE SE VZAL VOLNÝ ČAS/přednáška Městská knihovna

čtvRtek 26. Dubna

16:30 hodin HUDEBNÍ BESÍDKA ZUŠ J. Kociana

19:00 hodin NA KOLE DO NORDKAPP/o cestě na Sever Malá scéna

Pátek 27. Dubna

14:00 hodin ČARODĚJNICKÉ POSEZENÍ Spol.centrum ČČK

18:00 hodin VERNISÁŽ VÝSTAVY-J. SLÍVA Galerie pod radnicí

19:00 hodin MARTINA TRCHOVA TRIO/hudba Malá scéna

19:00 hodin EVA A VAŠEK + SURF Kulturní dům

sobota 28. Dubna

7:30-8:30 hodin NA DROZDOVSKOU PILU/cyklovýlet Mírové náměstí v ÚO

17:00 hodin VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA/film Kino Máj

neDěle 29. Dubna

14:00 hodin TURNAJ V CARCASSONNE Jednota bratrská

PonDělí 30. Dubna

16:00 hodin OHNIVÁ JÍZDA aneb VÍTÁNÍ JARA zahrada RC Srdíčko

17:00 hodin HUDEBNÍ BESÍDKA ZUŠ J. Kociana

19:00 hodin TANEČNÍ ČARODĚJNICOVÝ REJ Taneční centrum

19:30 hodin PROUTNÍK POD PANTOFLEM/divadlo Roškotovo divadlo
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DROGERIE A BARVY-LAKY
V PODLOUBÍ

ÚSTÍ NAD ORLICÍ   NABÍZÍ:
DUBEN18.4.2012 Poradenský den 

EXTRA AKCE DNE: 18.4.
s českou kosmetikou RYOR

2012

kosmetika RYOR - 20% SLEVA!!

              tel 465 524 324 
e-mail:anna.sipkova@centrum.cz

- prodej pracovního oblečení
OBLÉKNEME I CELOU FIRMU *****************

• 1. JAZYKOVÁ ÚO, Mgr.Milan Pošepný, nabízíme • letní příměstský tábor 9.-13.července 2012 • letní sportovně-jazykový tábor 18.-25.srp-
na 2012. Na fotky z minulého roku se můžete podívat na našich webových stránkách www.1.jazykovauo.cz       mobil: 724 064 370

• Pronajmu byt 1 + 1 na sídlišti Štěpnice od 1.4.2012. Tel.: 728 856 668.

• Vodácké tábořiště CAKLE – vodácká půjčovna, lezecká stěna, tábořiště, outdoorová půjčovna, turistická ubytovna. 
tel.: 604 644 418, www.cakle.cz

• Prodám dřevo na topení. Levné, suché, poštípané, 500 Kč bm, 1000 Kč za m3. info@dobredivadlo.cz, 777 637 888

volné místo ossZ Ústí nad orlicí na pozici:
Vedoucí/ho oddělení a lékaře/lékařku na oddělení lékařské posudkové služby OSSZ Ústí nad Orlicí. Požadujeme: specializovanou způsobi-
lost v klinickém oboru, uživatelskou znalost MS Office, dobré komunikační dovednosti. Nabízíme: zařazení ve 13. platové třídě podle nař.
vl.č. 564/2006 S., v platném znění, pracovní poměr na dobu neurčitou. Kontakt: Ing. P. Jagenbreinová, ředitelka OSSZ Ústí n.O., tel.: 465 563 
305, e-mail:petra.jagenbreinova@cssz.cz

neJen tenisové PRáZDninY JiŽ PoDeváté
Pro tenisové začátečníky i závodní hráče ve věku od 7 do 15 let pořádáme již 9. ročník příměstského tábora. Bohatý program se širokou šká-
lou aktivit: soutěže, hry, bowling, aquapark, florbal, atletika. termíny: 9. 7. - 13. 7. a 20. 8. - 24. 8. 2012 od 8:30 do 15:00 hodin. Kurzovné 
zahrnuje - stravování, pitný režim, pronájem dvorců, vstupné. Tenisové rakety dětem zapůjčíme zdarma. Veškeré dění bude probíhat na 
tenisových dvorcích TK Ústí nad Orlicí a přilehlých sportovištích. 
Přihlášky a další info: 777 183 683 - David němeček; davenemecek@seznam.cz.  Těšíme se na Vás!

************************************************************************************
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ZáklaDní uMělecká Škola 
JaRoslava kociana

koncert absolventů i. stupně
úterý 3. 4 v 18:00 hod. – koncertní sál ZUŠ
hudební besídka žáků hudebního oboru 
pondělí 16.4. v  17:00 hod. – koncertní sál 
ZUŠ
tančíme pro radost – vystoupení tanečního 
oboru
pátek 20. 4.v 17:30 a 19:00 hod. – Roškotovo 
divadlo
třídní hudební besídka žáků hudebního 
oboru p. uč. věry Matějů – kytara
čtvrtek 26.4. v 16:30 hod. – koncertní sál ZUŠ
hudební besídka žáků hudebního oboru
pondělí 30.4.v 17:00 hod. – koncertní sál ZUŠ

Základní umělecká škola Jar.Kociana, 
Smetanova 1500, 562 01 Ústí nad Orlicí
Tel.: 465 569 551, www.ZUSUO.cz, 
e-mail: info@zusuo.cz

soutěŽ v PoZnávání 
ŽivočichŮ na ŠtěPnici

V  úterý 6. března proběhlo na 1. 
stupni ZŠ Komenského Školní 
kolo soutěŽe v  PoZnává-
ní ŽivočichŮ pro žáky 2. - 5. 
tříd. V  kategorii 2. tříd zvítězili A. 
Doleček, H. Dolečková a  V. Sýkora 
(všichni 2. A), v  kategorii 3. tříd to 
byly N. Červená (3. A) a  S. Hegro-
vá (3. B), mezi dětmi ze 4. a 5. tříd 
byli nejlepší O. Tomáš (4. A) a  M. 
Nováková (5. A). Všichni vítězové 
získali plný počet bodů. Soutěže se 
zúčastnilo celkem 77 dětí. Účastní-
kům soutěže gratulujeme k jejich vý-
konu. Děkujeme odboru životního 
prostředí MÚ za odměny pro vítěze.
 Mgr. J. Eliášová

ZPRávičkY Ze stacionáŘe
V uplynulém měsíci se v našem stacionáři konalo setkání starostů z okolních měst a obcí, kde si mohli prohlédnout naše zařízení a seznámit 
se s prostředím, kde někteří uživatelé přes týden bydlí a jiní zde zase tráví většinu dne. Po prohlídce se konala beseda starostů, ved. sociální-
ho odboru s vedením Stacionáře Ústí nad Orlicí.
Naši uživatelé využili nabídky Městské knihovny v Ústí nad Orlicí na akci Jarní prázdniny s Trnkou konané 13.3.,kde mohli kreslit a vyrábět 
loutky.  H.Zastoupilová, ved.přímé péče

senioR klub PŘi csP Města Ústí naD oRlicí

čtvRtek 12.4. – „Řidiči senioři a bezpeč-
nost seniorů v dopravě“. Setkání s dopravní 
policií ČR se koná v jídelně Penzionu, Na Plá-
ni 1343 od 14:00 hod. Využijte možnosti osob-
ního setkání a připravte si dotazy. Vstup volný.
PonDělí 16.4. – „vandrování po aljašce“ 
– cestopisná přednáška. Koná se v Roškotově 
divadle od 19:00 hod. O  svém cestování po-
hovoří místní občan, horolezec a cestovatel J. 
Hrma. Vstupné pro člena SK 45 Kč. Hlásit se 
můžete v kanceláři SK každé úterý, nebo tele-
fonicky na tel.: 722475132.
čtvRtek 19.4. – Zájezd na „Floru olo-
mouc“. Přihlášky každé úterý od 10:00 do 
12:00 hod. ve Sladkovně, uzávěrka přihlášek 
je 10.4. Platba zájezdu při přihlášení. Člen 
SK 160 Kč (doprava a  vstup), nečlen 180 Kč 
(doprava a vstup). Při zpáteční cestě exkurze 
v pivovaru Litovel. Vstupné do pivovaru 40 Kč 
a ochutnávku 40 Kč si hradí každý sám. Mož-
nost zakoupit i občerstvení (např. guláš 72 Kč). 
Bližší info na tel.: 722475132, 777736562.
Odjezdy autobusu: Penzion 7:00 hod., Tvard-
kova 7:05 hod., Nádraží ČSAD 7:10 hod., Žel. 
zastávka ÚO 7:15 hod., Dukla prodejna 7:25 
hod., Hylváty Perla 7:30 hod., Hylváty ČSAD 
7:35 hod.

ÚteRÝ 24.4. – „energie života“ – přednáška 
o automatické kresbě, energiích a jejich vlivu 
na život člověka. Malá scéna od 17:00 hod. 
Vstupné pro člena SK 40 Kč, Hlásit se můžete 
v  kanceláři SK každé úterý, nebo telefonicky 
na tel.: 722475132.
stŘeDa 25.4. – „kde se vzal a k čemu byl 
volný čas“ – přednáška. V  rámci druhého 
ročníku cyklu Akademie volného času zve-
me naše členy do knihovny na přednášku doc. 
PhDr. Marie Mackové Ph.D. na téma z dějin 
každodennosti 19. století. Začátek v  18:00 
hod., vstup volný.

PŘiPRavuJeMe na květen
Na 6. května připravujeme zájezd do Polska 
s  názvem „Svátek města – den sv. Floriana“. 
Navštívíme Strony Slezskie – Hutě skla, Kletno 
– Muzeum Země, Medvědí jeskyni, kde bude 
přednáška o blízkém kraji. V Bystřici Kladské 
bude uspořádána soutěž o nejlepší fotku, nebo 
báseň (případně jinou aktivitu). Platba: člen 
SK 120 Kč, nečlen 140 Kč. V  ceně doprava, 
vstupy, občerstvení. 
Kontakty na SK: 722475129, 722475132, 
722475131
Těšíme se na Vaši účast!
Za výbor „Senior klubu“ JUDr. Zdeněk Ešpandr

inFoRMace Z centRa 
sociální Péče

Zveme Vás do jídelny Centra sociální 
péče města Ústí n.O., kde se 3. dubna od 
12:30 hod. sejdeme při zdobení vejdun-
ků s velikonočním motivem. S sebou si 
přineste vejdunky, nůžky, brýle. Ostatní 
materiál bude k  dispozici. Vstup zdar-
ma. Těšíme se na Vás!

ohlédnutí za zdařilou akcí v csP
Dne 17. února se v Centru sociální péče 
města Ústí n.O. konal masopustní rej. Za 
hojné účasti masek, klientů a  veřejnos-
ti, za doprovodu živé hudby se všichni 
krásně pobavili.

Jana Ešpandrová, ředitelka CSP

PoZvánka PRo senioRY
Oblastní charita Ústí nad Orlicí Dům 
pokojného stáří sv. Kryštof Ústí nad Or-
licí, Kerhartice, Sokolská 68 zve seniory 
na kulturní a tvořivé dopoledne:
ve čtvrtek 5. dubna od 9:30 hod. nám 
přijdou zazpívat děti z Mateřské školy 
z kerhartic. v úterý 17. dubna od 9:00 
hod. nám katka Fišarová z  kerhartic 
předvede techniku pergamano a  také 
si ji vyzkoušíme.
Podáváme kávu, čaj. Těšíme se na vás.

ZáPis Dětí Do ZuŠ JaR. kociana
ZUŠ Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí, Smeta-
nova 1500 vYhlaŠuJe ZáPis Dětí.
huDební oboR, sÓlovÝ a  sboRovÝ 
ZPěv
taneční oboR
vÝtvaRnÝ oboR pro děti, které nastupují 
do 1. třídy ZŠ do přípravné hudební výchovy, 
a pro starší přímo do ročníku daného oboru
liteRáRně DRaMatickÝ oboR pro děti 
z 1. třídy ZŠ a starší a studenty středních škol

PŘIHLÁŠKY jsou k  dispozici v  kanceláři školy, 
u vyučujících v ZUŠ a na www. zusuo.cz. Vypl-
něné přihlášky odevzdejte do ZUŠ NEJPOZDĚ-
JI DO 18. KVĚTNA 2012. Přijetí do ZUŠ bude 
zveřejněno 22. června 2012 vyhláškou školy. Pře-
hled o činnosti školy a více informací naleznete na 
www. zusuo.cz. Reagujeme i na pozdější přihláš-
ky.
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českÝ čeRvenÝ kŘíŽ
senior doprava ččk – službu lze 
objednat na tel.: 774412117. Perma-
nentky jsou k  dostání na ČČK, Ko-
peckého 840, nebo na Informačním 
centru.
senior centrum – vzdělávací, rela-
xační a  volnočasové centrum nejen 
pro seniory. Akce jsou určeny široké veřej-
nosti a konají se v budově ČČK, Kopeckého 
840
2. – 27. dubna – „hvěZDné obRáZkY“ 
– výstava obrázků dětí z  Klubu Hvězdička, 
vstupné zdarma
3.4. – Den otevŘenÝch DveŘí – při-
jďte si prohlédnout prostory a  seznámit se 
s činností Českého červeného kříže, od 9:00 
do 17:00 hod.
4.4. – vÝlet Do Polska – ku-
DoWa ZDRoJ. Přihlásit se můžete na tel.: 
775112998, 724629031, nebo každý PÁ od 
8:00 do 17:00 hod. na ČČK, kde se provádí 
i úhrada za výlety (prosíme o úhradu výletu 
před odjezdem – děkujeme). Odjezd v 7:00 
hod. z nádraží ČSAD, cena 120 Kč člen ČČK, 
140 Kč ostatní
společenské centrum ččk:
10.4. – Šikovné RučičkY – DRátko-
vání – výtvarná dílnička od 14:00 hod., 
vstupné 30 Kč
18.4. – Šikovné RučičkY – FiMo – vý-

tvarná dílnička, vyrábění z polyme-
rové hmoty od 13:00 hod., vstupné 
30 Kč
21.4. – Šikovné RučičkY – 
Pletení Z  PaPíRu – výtvarná 
dílnička od 9:00 hod., vstupné 30 Kč
21.4. – BURZA ČAJOVÝCH SÁČ-

KŮ – od 10:00 do 12:00 hod., vstupné dob-
rovolné
27.4. – čaRoDěJnické PoseZení – 
přijďte na čarodějnické posezení – občer-
stvení, zábava zajištěna, od 14:00 do 17:00 
hod. – zahrada ČČK, v případě špatného po-
časí uvnitř budovy
PRaviDelné akce
kavárnička – Centrum setkávání: každý PÁ 
od 8:00 do 17:00 hod.
seniorinternet kavárna: internet pro seni-
ory zdarma, každý PÁ od 8:00 do 17:00 hod.
Zdravé cvičení na gymnastických míčích: 
bližší info na tel.: 775112998
Masáže klasické, havajské, reflexní, nově 
od dubna i  schiatsu: bližší info na tel.: 
775112998
snoezelen – relaxační, multismyslová 
místnost, bližší info a  objednání na tel.: 
775112998, vstupné 30 Kč/1hod./1osoba
Bližší informace o  akcích Senior centra na 
www.cckuo.cz. Změna programu Senior cen-
tra vyhrazena.

stoMatoloGická 
Pohotovost

31.3. – 1.4. – MuDr. M. teplý, Gen. Závady 
116, V. Mýto, tel.: 465485155
7. – 8.4. – MuDr. M. vávrová, Dolní 
Dobrouč 446, tel.: 465543015
9.4. – MuDr. l. Zapletalová, Smetanova 
1390, ÚO, tel.: 465524126
14. – 15.4. – MuDr. v. Zapletalová, Smeta-
nova 1390, ÚO, tel.: 465524126
21. – 22.4. – MuDr. k. Fialová, žel. polikli-
nika, ČT, tel.: 723036370
28. – 29.4. – MuDr. l. Židek, Kollárova 605, 
Choceň, tel.: 465471324
1.5. – MuDr. M. Židková, Kollárova 605, 
Choceň, tel.: 465471223

svaZ tělesně PostiŽenÝch civiliZačníMi 
choRobaMi, Zo Ústí naD oRlicí

Pozvánka na sobotu 14. dubna do východočeského divadla Pardubice na představení 
„Zvoník Matky boží“. Cena 250 Kč. Odjezd ze zastávky Tvardkova v 15:00 hod. 
Pozvánka na pátek 20. dubna na výroční členskou schůzi na 14:00 hod. Místo konání 
bude upřesněno členům na pozvánkách. Kontakt: 737 378 815, 732 868 714

letní akce PRo Děti s ččk
Příměstský tábor: 16. – 20.7., místo koná-
ní: Ústí n.O. a okolí, pro děti ve věku 7-12 
let
tábor s  první pomocí: 5. – 12.8., místo 
konání: rekreační zařízení Jívka v obci Jív-
ka, pro děti ve věku 7-16 let
tábor na 10 dní: 5. – 15.8., místo konání: 
rekreační zařízení Jívka v  obci Jívka, pro 
děti ve věku 7-16 let
tábor na 7 dní: 5. – 12.8. místo konání re-
kreační zařízení Jívka v obci Jívka, pro děti 
ve věku 7-16 let
tábor pro zdravotně oslabené děti s one-
mocněním enuresis nocturna (noční po-
močování): 5. – 15.8., místo konání: rekre-
ační zařízení Jívka v obci Jívka, pro děti ve 
věku 7-16 let
Bližší informace a přihlášky na OS ČČK 
Ústí n.O., nebo na www. cckuo.cz

DŮM Dětí a MláDeŽe
velikonoční PRáZDninY
5. dubna – hala tongo hradec králo-
vé – zábavný park www.tongohradec.cz, 
cena 250 Kč, informace a přihlášky na tel.: 
604209661
5. dubna – velikonoční dílna – malé ve-
likonoční přírodní dekorace: zdobení va-
jíček různými technikami, přírodní deko-
race
Místo: DDM Ateliér od 9:00 do 12:00 ho-
din, cena 30 Kč, uzávěrka přihlášek 2. dub-
na
olympiády a soutěže:
11. dubna – Matematická olympiáda 
Z 6,7,8 v ZŠ Komenského Ústí n.O.
25. dubna – Jarní běh – 15. ročník „O po-
hár Václava Čevony“, atletický stadion Ústí 
n.O.
26. dubna – Preventan Cup – okresní finá-
le ve vybíjené pro 4. a 5. ročníky ZŠ celého 
okresu na volejbalových kurtech

klub eXit vás Zve na 
tuRnaJ v klasické Deskové 

hŘe caRcassonne
V  neděli 29. dubna od 14:00 do 17:00 
hod. v multifunkčním sále Jednoty bratr-
ské (u autobusového nádraží v Ústí n.O.) 
proběhne místní turnaj v  Carcassonne, 
v rámci 10. ročníku mistrovství ČR v Car-
cassonne. Turnaj je určen pro nejširší ve-
řejnost - od lidí, kteří se s hrou ještě nese-
tkali a mají chuť se jí jen naučit, až po zku-
šené hráče. Hráči, kteří získají dostatečný 
počet kvalifikačních bodů, se utkají v říjnu 
2012 na festivalu deskových her „Desko-
hraní“ v Praze. Více na http://www.carcas-
sonne-tour.cz
Základní hru Carcassonne i její různé ver-
ze a rozšíření se můžete naučit na Klubu 
deskových her, každý pátek od 18:00 do 
24:00 hod. v Klubu EXIT. Vstup na páteč-
ní hraní je zdarma (díky podpoře Města 
Ústí n.O.), turnajový poplatek je 30 Kč. 
Více na www.klubexit.cz

klub MaRinG(o)Dka
Klub zahajuje svou činnost v neděli 1.dubna. 
Realizační tým mladých dobrovolníků získal 
pro svůj projekt finanční podporu a vlastními 
silami upravil klubovnu z vyřazené maringot-
ky. Budeme připravovat každotýdenní progra-
my pro mládež ve věku 10 až 15 let. 
Zahajovací slavnost začíná ve 14:00 hodin 
na zahradě Jednoty bratrské, bude se skládat 
z ochutnávky z našeho chystaného programu 
– soutěží o  ceny, dobrodružných úkolů, ko-
mických výstupů a  sladkých překvapení. Při-
jďte si prohlédnout naši maringotku, seznámit 
se s realizačním týmem, jejich přáteli a hosty 
z celého světa. Vstup zdarma.
Sledujte i  další chystané maringotkové akce 
na našem webu: http://www.maringoodka.es-
tranky.cz/
Děkujeme všem, kdo nám přispěli – dobro-
volnickou prací, finančním darem, slevami 
na služby a výrobky nebo materiálem pro naši 
práci. Seznam darů, dobrovolníků i  nákladů 
zveřejňujeme na našich webových stránkách. 
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RoDinné centRuM sRDíčko
Provozní doba: (během této doby za-
čátky programů cca 9:30-10:00 hod., 
pobytné 30Kč/1 dítě, 40 Kč/více dětí). 
Tématem měsíce jsou motýlci.
PO: 8:30 – 12:00 – Herna, výtvarná díl-
na 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 DílničkY 
(cena dle spotřebovaného materiálu)
PO 2.4. od 10:00 hod. – PLETENÍ POMLÁ-
ZEK
PO 16.4. od 10:00 hod. – MALOVÁNÍ NA 
PORCELÁN
PO 23.4. od 10:00 hod. – SMALTOVANÍ 
PTÁČCI
PO 30.4. od 10:00 hod. – UBROUSKOVÁ 
TECHNIKA
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
ÚT 3.4. – Setkání DRC, od 17:00 hod., her-
na RC
SO 7. a 21.4. – Sportování U  tří mostů, od 
18:00 hod., cena dle počtu sportujících, při-
hlášky nejpozději den před akcí, P. Novák, 
604904710
PO 9.4. – Velikonoční výlet – Choceň – Peli-
ny a hřiště v zámeckém parku, 
PO 30.4. – Ohnivá jízda aneb Vítání jara, 
16:00 hod., zahrada RC
KONTAKT: 
Mgr. Marcela Dostrašilová, tel.: 604313249, 
e-mail:RCSRDICKO@JBUO.CZ,
WWW.RCSRDICKO.ESTRANKY.CZ

MateŘské centRuM MeDvíDek

PoZoR novinka! 
PRvní taneční kRŮčkY: 
každé úterý od 9:30 hodin. Prv-
ní tanečky a první krůčky k hud-
bě pro nejmenší. Cca hodinovým 
programem provede děti paní 
učitelka P. Lipenská ze ZUŠ. Vstupné 30 Kč/
dítě
kaváRnička: pondělí 2. dubna od 9:00 
hodin
PRvní taneční kRŮčkY: úterý 3., 10., 
17. a 24. dubna od 9:30 hodin
MáMY PRo MáMY – vyrábíme srdíčka: 
úterý 3. dubna od 14:30 hodin
hoMeoPatická PoRaDna PRo Ma-
MinkY: středa 4. dubna od 9:30 hodin
savuJeMe tRička: úterý 10. dubna od 
14:30 hodin, s  sebou vyprané triko tmavé 
barvy, mikinu, tašku… vše tmavé!
ZDRavé sníDaně a  svačinkY PRo 
neJMenŠí: středa 11. dubna od 9:30 hodin
RoDinné konstelace: sobota 14. 
dubna od 8:45 do cca 17:00 hodin. Kapacita 
účastníků je omezena, účast možná nad 18 
let. Prosíme nahlásit účast na tel.: 739951931 
nebo 604473074 (možno i SMS se jménem), 
nebo na e-mail: StrnadovaIvana@seznam.cz 
Zodpovíme na Vaše případné dotazy a Vaši 

účast potvrdíme. Cena 400 Kč
QuillinG: úterý 17. dubna od 14:30 ho-
din, technika stáčení papírových proužků
Resuscitace Dětí a  DosPělÝch: 
středa 18. dubna od 9:30 hodin, nácvik po-
moci za účasti členů ČČK
sova – nástěnka: úterý 24. dubna od 
14:30 hodin
saMovYŠetŘení PRsu: středa 25. dub-
na od 9:30 hodin

PRovoZní Doba
Pondělí od 9:00 do 12:00 hod.: Nemluvňátka 
+ volná herna
Úterý od 9:00 do 12:00 hodin: Předškolkáček 
– herna + pohybový kroužek
Úterý od 14:30 do 17:30 hodin: Předškolká-
ček – herna + výtvarný kroužek
Středa od 9:00 do 12:00 hodin: Předškolká-
ček – herna
Čtvrtek od 9:00 do 12:00 hodin: Předškolká-
ček – herna + zpívánky

KONTAKT: K. Fišarová 605/965463, 
M. Crhonková 605/774569, medvidekuo@
seznam.cz, www. medvidekuo.cz
Za finanční podpory Města Ústí nad Orlicí 
a Pardubického kraje

klub PŘátel uMění Ústí naD oRlicí
Klub přátel umění Ústí nad Orlicí vás zve do Galerie pod radnicí na prohlídku výstavy 
GRanD PRiX aRchitektŮ 2011. Výstava byla zahájena 30. března a potrvá do 20. dubna.

*******
Srdečně vás a vaše přátele zveme též na další výstavu JiŘí slíva – GRaFika a kResba. 
Vernisáž je v pátek 27. dubna v 18:00 hodin.
Galerie je otevřena denně mimo pondělí, úterý až pátek 10-12, 14-17 hod., v sobotu a v ne-
děli 14-17 hod.

Z Městské knihovnY
O  velikonočních prázdninách 
pořádáme akcí pro děti s  ná-
zvem Jak se budí jaro – a  co 
o  tom čteme v  pohádkách. 
Bude se konat ve čtvrtek 5. 
dubna od 10:00 hodin a možná při ní s po-
hádkovými bytostmi probudíme k životu se-
mínko.
Také pokračujeme v  lekcích v  rámci cyklu 
Akademie volného času – 25. dubna od 18:00 
hodin srdečně zveme na přednášku doc. 
PhDr. Marie Mackové, Ph.D. Z  dějin kaž-
dodennosti 19. století: kde se vzal a k čemu 
byl volný čas.

Z Městského MuZea 
S  přicházejícím jarem Vás srdečně zve-
me na nově otevřené výstavy. V  přízemí 
naleznete výstavu ústeckého fotoklubu 
„OKO“ s  názvem Jak FotoGRaFuJí 
v bosně, Polsku,…a u nás. Výstava 
PaPíRovÝ svět aRchitektuRY je 
první komplexní výstavou, která prezentu-
je tvorbu pana Milana Bartoše. Modeláře 
z  Jablonného nad Orlicí, který do mode-
lové formy převedl spoustu staveb z okolí 
Ústí nad Orlicí. Na výstavě však můžete 
vidět i  díla jiných modelářů. Např. Ing. 
Arch. Richarda Vyškovského, jehož mo-
dely dlouhá léta vycházejí v časopise ABC. 
Některé modely je možné zakoupit v po-
kladně muzea.
V prvním patře se můžete těšit na barevný 
rej masek, doplněný fotografiemi z maso-
pustního veselí v našem regionu. Autorem 
výstavy MasoPust je studentka etnolo-
gie a  rodačka z  Ústí nad Orlicí Michaela 
Ptáčková. Nabídku uzavírá výstava uspo-
řádána ke 105. výročí narození významné-
ho ústeckého rodáka – violoncellisty, hu-
debního pedagoga bohuŠe heRana. 
U  příležitosti tohoto výročí muzeum vy-
dalo bibliografii o této zajímavé osobnosti.
S blížícími se Velikonocemi budou v mu-
zeu probíhat dílny pro veřejnost i pro ško-
ly. Podrobnější informace naleznete na 
www.muzeum-uo.cz

Srdečně zvou ústečtí muzejníci

GeneRace na kaRlŠteJně
Jménem kastelána hradu Karlštejn pana Ja-
romíra Kubů a správy hradu zveme širokou 
veřejnost a  příznivce dámského vokálního 
okteta Generace na koncert, který se koná 
na karlštejně v Rytířském sále císařského 
paláce dne 21.dubna v 18: hodin.
Výtěžek ze vstupného bude věnován Dětské-
mu domovu v Uherském Hradišti, jehož pat-
ronem hrad Karlštejn je. 
Na setkání se těší Generace a propagátor hra-
du Karlštejn Stanislav Chlumecký. Více na 
www.hradkarlstejn.cz
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PRoGRaM kina MáJ
Upozorňujeme návštěvníky kina, že vzhle-
dem k postupnému přechodu kin na digita-
lizaci, dochází k omezení nabídky filmových 
představení v  klasickém 35 mm formátu. 
Z  tohoto důvodu bude kino snižovat před-
stavení a  z  technických důvodů omezovat 
provoz.

Pátek 13. dubna v 19:30 hodin
čtYŘi slunce

Příběh rodiny a jejích přátel z menšího města 
vypráví o touze proměnit život k lepšímu, ale 
také o  tom, jak často jsou děti ovlivňovány 
přešlapy svých rodičů. Vstupné 70 Kč

Neděle 15. dubna v 19:30 hodin
laRYRint

Skupina čtyř lidí se snaží najít legendární ka-
takomby staré Prahy, jejich výprava do laby-
rintu středověkých chodeb se ale změní v boj 
o holý život. Vstupné: 80 Kč

Úterý 24. dubna v 19:30 hodin
PRobuDíM se včeRa

Komedie s  originální zápletkou, v  níž se 
hlavnímu hrdinovi naskytne jedinečná šance 
cestovat v čase do svých studentských let, ale 
návraty nejsou nikdy snadné. Vstupné: 80 Kč

Sobota 28. dubna v 17:00 hodin 
Hrajeme pro děti

velká vánoční JíZDa
Animovaná komedie konečně nabízí odpo-
věď na otázku: jak jen to Santa Klaus dělá, že 
během jedné noci dokáže nadělit dárky všem 
dětem. Česká verze. Vstupné: 70 Kč

nabíDka PoŘaDŮ – Duben

Úterý 3. dubna
toMáŠ klus – Divadelní túra 2012 k albu 

Racek - VYPRODÁNO

Čtvrtek 12. dubna
14:00 hodin – Roškotovo divadlo

kRaJská PŘehlíDka DětskÝch 
skuPin scénického tance tanec, 
tanec….2012, vstupné 50 Kč

Sobota 14. dubna
15:00 hodin – Roškotovo divadlo

není DRak Jako DRak, loutková po-
hádka s herci, vstupné 50 Kč

Pondělí 16. dubna
19:00 hodin – Roškotovo divadlo
vanDRování Po alJaŠce

Premiéra cestopisné diashow horolezce 
a  cestovatele J. Hrmy doplněná poutavým 
výkladem o cestě od Tichého oceánu přes se-
verní polární kruh a řeku Yukon, přes ledové 
pláně Arktidy až na pobřeží Severního ledo-
vého oceánu, vstupné 65 Kč

Pátek 20. dubna
17:00 a 19:00 hodin – Roškotovo divadlo

tančíMe PRo RaDost, vstupné 70 Kč

Úterý 24. dubna
19:30 hodin – ZUŠ J. Kociana

haRFa & hoboJ …..dialog na hranicích 
možného, K. Englichová – harfa, V. Veverka 
– hoboj
Tyto dvě významné osobnosti, přední hrá-
če evropské hudební scény, spojil dohroma-
dy výjimečný cit pro komorní hudbu a tou-
ha překonávat stávající interpretační limity. 
Koncertní předplatné, vstupné 120 Kč

Pátek 27. dubna
19:00 – 23:00 hodin – Kulturní dům

taneční PoDvečeR s  evou a  vaŠ-
keM, skupina SURF Blansko, vstupné 180 Kč

Pondělí 30. dubna
19:30 hodin – Roškotovo divadlo

G. Feydeau: PRoutník PoD Pan-
toFleM, Divadlo Na Fidlovačce, Praha
Šarmantní záletník Fernand se má oženit 
s mladinkou Vivianou, dcerou ctihodné pa-
řížské baronky. Nemá ale odvahu to přiznat 
své stávající milence, kterou je populární 
a především velice temperamentní šantáno-
vá zpěvačka Lucetta. Hrají: T. Bebarová, M. 
Holý, M. Randová, D. Rous. Divadelní před-
platné, vstupné: 320 Kč

Předprodej vstupenek: Informační cent-
rum v  budově radnice, tel.: 465514271, info: 
Klubcentrum v  Ústí n.O., tel.: 465521047, 
465525245, info@klubcentrum.cz, www.klub-
centrum.cz

PRoGRaM Malé scénY – Duben
2.4. – keRaMika a heDvábí
Výstava žáků speciální školy a mateřské školy Ústí n.O. Vernisáž výstavy se uskuteční 2. dubna od 16:00. Výstava v Malé scéně potrvá do 
27. dubna.
1.4. – PoháDková hoDinka
Pro nejmenší návštěvníky jsme připravili hodinu plnou kreslených pohádek a soutěží. Začátek v 15:00 hod., vstupné 40 Kč
1.4. – eMil a Detektivové. Pohádka o prolhaném prodavači novin Bohoušovi. Veselé zrcadlo Gymnázia Ústí n.O. uvádí dva pohád-
kové příběhy. Začátek v 18:00 hod., vstupné 50 Kč
2.4. – Putování Po alJaŠce. Dva filmy pozvou diváky do drsné přírody vhodné k procházkám, táboření, rybaření, putování na raftech 
a kánoích. Ke všemu je ale zapotřebí velká dávka odvahy a odměnou velká dávka adrenalinu. Začátek v 19:00 hod., vstupné 45 Kč
5.4. – Melancholia (2011). Dánský film o konci světa popisuje uhrančivý příběh dvou sester, z nichž ta mladší se právě vdává. Svatební 
veselí překazí zpráva o blížící se rudé planetě Melancholia a případné srážce s ní. Začátek v 19:00 hod., vstupné pro členy FK 50 Kč, ostatní 
60 Kč
6.4. – náŠ isláM. První představení dramaturgické linie Identita brněnského divadla Feste, které hledá kořeny předsudků Evropanů vůči 
lidem a jejich způsobu života v islámských zemích či komunitách. Přijďte se podívat na dokumentární drama, nový směr v českém divadel-
ním světě. Začátek v 19:00 hod., vstupné 100 Kč
10. – 15. 4. – Festival JeDen svět. Mezinárodní festival o lidských právech, který pořádá Člověk v tísni, je v současnosti největším 
dokumentárním festivalem s tématikou lidských práv na světě.
18.4. – RaDiM schWab, to nejlepší z muzikálů. Muzikálový zpěvák, pro kterého je současnou domovskou scénou divadlo Ta Fantastika, 
přijede zazpívat slavné muzikálové melodie z neméně slavných českých muzikálů. Začátek v 19:00 hodin, vstupné 80 Kč
19.4. – noRské DŘevo, filmová podoba knižního bestselleru H. Murakamiho, začátek v 19:00 hodin, vstupné pro členy FK 50 Kč, ostatní 
60 Kč
24.4. – eneRGie Života. Přednáška o automatické kresbě, energiích a jejich vlivu na život s lektorkou E. Motyčkovou. Začátek v 17:00 
hod., vstupné 60 Kč
25.4. – Město PRo liDi. Setkání s občany města nad připravovaným projektem. Přijďte se podívat. Začátek v 17:00 hod., vstup zdarma
26.4. – na kole Do noRDkaPP. Žamberecký cyklista M. Vítek bude vyprávět o svém putování z Žamberka na daleký Sever, do kraje 
volnosti, čistoty a půlnočního slunce. Začátek v 19:00 hod., vstupné 45 Kč
27.4. – MaRtina tRchova tRio. Repertoár tria tvoří písničky z pera M. Trchové. Hudebně se trio pohybuje na rozhraní žánrů, inspi-
raci nalézá v jazzu, blues, latinskoamerické hudbě i v klasické hudbě. Kromě zpěvačky se na koncertě představí P. Henel (kytarista, aranžér) 
a R. Polívka (kontrabasista). Začátek v 19:00 hod., vstupné 70 Kč 
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velikonoční bohosluŽba v JeDnotě bRatRské
V neděli 8. dubna od 9:30 hod. v Bratrském sboru v Ústí nad Orlicí proběhne oslava největší-
ho křesťanského svátku v roce. Zveme všechny, kdo se chtějí dozvědět více. Po shromáždění 
vás zveme na malé pohoštění. Na setkání s vámi se těší Daniel Dostrašil, správce sboru

„JeDen svět “
PoZvánka na Festival

Od středy 11. 4. do neděle 15. 4. můžete 
v  Malé scéně navštívit filmový festival Je-
den svět. Uvidíte pestrý výběr skvělých do-
kumentů s  tématikou lidských práv, některé 
projekce jsou doprovázeny besedami se za-
jímavými osobnostmi. V  Ústí se tak objeví 
např. režisér M. Mareček s nejlepším doku-
mentem roku 2011 Pod sluncem tma, novi-
nář a nezávislý senátor J. Štětina, cestovatelka 
P. Jazairiová či kandidát na běloruského pre-
zidenta A. Michalevič.
Festival doprovodí v  pátek 6. 4. divadelní 
představení Náš islám divadla Feste z Brna, 
které hledá kořeny předsudků Evropanů 
vůči lidem a  jejich způsobu života v  islám-
ských zemích či komunitách a které uvozuje 
v mnohém jistě pravdivá myšlenka: „Pokud 
jediné obrazy, které o  druhých máme, jsou 
obrazy šílenců, pak strach je to jediné, co 
dostaneme…“ V  anketě Divadelních novin 
obdržela inscenace nominaci na Inscenaci 
roku 2007.
Další doprovodná akce bude v  úterý 10. 4., 
kdy na jedno odpoledne otevřeme areál Perly 
v centru města, kde se uskuteční jedna z fil-
mových projekcí, doplněná prohlídkou are-
álu. 
Výtěžek festivalu bude letos věnován or-
ganizaci DebRA ČR, která pomáhá lidem 
s tzv. nemocí motýlích křídel. Celá podpora 
je spojená s fotografickou výstavou projektu 
12plus12 J.Čvančarové. Výstava bude na Mí-
rovém náměstí slavnostně zahájena v pátek 6. 
4. v 16:30 a program bude plynule navazovat 
krátkou projekcí a besedou v Malé scéně, kde 
se můžete o celém projektu dozvědět více.
Vše o festivalu najdete na www.spousti.cz či 
v přiloženém letáku.

Srdečně Vás všechny zveme na festival 
Jeden svět. Spousti, o.s. 

MuZikál Živé PaŠiJe v knaPovci 
Zveme Vás na Květnou neděli 1. dubna v 15:00 hod. do knapoveckého kostela na muziká-
lové představení o utrpení a smrti Ježíše Krista. Pašijové hry byly inspirací pro zajímavý 
projekt Živé pašije, který vznikl v roce 2010 v Litomyšli. V projektu účinkuje téměř šedesát 
mladých zpěváků, herců, sólistů, tanečnic a muzikantů (rocková kapela, smyčcový sextet, 
žesťové trio). Před představením je od 14:00 hod. v Mateřské škole Knapovec prodejní vý-
stava velikonočních dekorací. Po představení zveme na občerstvení v duchu lidových tradic 
a českých Velikonoc. Akce je podporována městem Ústí n.O.

PhDr. Jana Staňková, Knapovec 122 
P.Vladislav Brokeš, děkan

vicena PŘeD PReMiéRou
Ústečtí divadelní ochotníci ze souboru VI-
CENA připravují intenzivně svoji 52. pre-
miéru (od roku 1973). Ke zkouškám vyu-
žívají pohostinství jevištních prostor Malé 
scény (prostor jeviště v  Roškotově divadle 
je totiž pro ně finančně nedostupný) a pilují 
pod režijním vedením Radky Bucháčkové 
divadelní hru Vlastimila Pešky: bylo neby-
lo aneb jak Švédové l.p. 1645 brno mar-
ně dobývali či také jak generál torsten-
son ostrouhal kolečka chcete-li komedie 
naučná o  tom, kterak lid dle své potřeby 
dějiny obrací. Do inscenace je pojen opět 
téměř celý soubor a  tak se snad příznivci 
ochotnického divadla mají na co těšit. Pre-
miéra je naplánována na 4. května 2012 
do Roškotova divadla.
Divadelní soubor vicena hleDá nové, 
zejména mladé tváře – zájemce o činnost 
v divadelním souboru. Uvítáme nejen zá-

jemce o jevištní projev, ale i technicky zdat-
né a  šikovné kutily pro zajišťování scény, 
osvětlení a  jevištního zákulisí. Uplatnění 
u nás najdou také ženy jako švadlenky při 
zhotovování kostýmů, či jako nápovědky.
Překonejte ostych a přijďte mezi nás!

Informace na: www.vicena.cz, info@interie-
rart.cz, nebo pavelscek@centrum.cz
předseda souboru Jan Štěpánský, 
mobil: 606788269

MeZináRoDní Den tance 
a souboR c-Dance

Členové souboru C-Dance opět zvou obyva-
tele z Ústí nad Orlicí i okolí na příjemně strá-
venou neděli 29. dubna, do parku Kocianka 
před místní ZUŠ. Bude se zde konat oslava 
k Mezinárodnímu dni tance. Návštěvníci se 
mohou opět těšit na bohatý taneční a dopro-
vodný program, možnost si zatančit a spojit 
se tak s tanečníky z celé České republiky. Za 
podporu soubor C-Dance děkuje ZUŠ Jaro-
slava Kociana a zastupitelstvu města Ústí nad 
Orlicí. V. Skalická

taneční centRuM – nabíDka akcí v Dubnu
Každý pátek „Salsa večery s Michalem a Terezou“ – výuka tance salsa v jednotlivých lekcích 
pro páry, od 19:00 - 20:30 hod., poté volný taneční večer v rytmu salsy a dalších „latino dan-
ce“…
neděle 8.4. – „velikonoční taneční zábava“, od 19:30 hod., vstupné 70 Kč
sobota 14.4. – „Minimaxiples volejbalistůůůů“, od 19:30 hod.
sobota 21.4. – „narozeninový taneční večer nejen pro dubňáky“, od 19:30 hod.
Pondělí 30.4. – „taneční čarodějnicový rej“, od 19:00 hod., vstupné 70 Kč, pro účastníky 
v maskách čarodějů a čarodějnic vstupné 20 Kč
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

inFoRMace Z tenisového klubu
nábor do tenisové školičky tk Ústí nad orlicí
Dne 21.4. v 11:00 hod., proběhne v areálu TK Ústí nad Orlicí na dvorci č. 9 pod vedením trenéra TK Tomáše Herníka , nábor dětí do teniso-
vé školičky ročník narození 2004, 2005,2006 a 2007. Bližší informace podá trenér TK pan Tomáš Herník na tel.777 645 721 nebo na e-mailu 
tomas.hernik@seznam.cz
Zahájení tenisové sezony 2012
Dovolujeme si Vás pozvat na zahájení letní tenisové sezony, které proběhne od 9:00 hod. dne 28.4. v areálu tenisového klubu Ústí nad Orlicí. 
Součástí zahájení bude turnaj členů tenisového klubu a malé pohoštění. Srdečně zveme všechny členy a příznivce ústeckého tenisu. 

VV TK Ústí nad Orlicí
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kRYtÝ PlaveckÝ baZén
NE 1.4. 9:00 – 20:00 hodin
PO 2.4.  SANITÁRNÍ DEN
ÚT 3.4. 5:30-7:55, 18:30-20:00 hodin
ST 4.4. 17:00 – 21:00 hodin
ČT 5.4. 5:30-7:55, 8:00-21:00 hodin
PÁ 6.4. 5:30-7:55, 8:00-21:00 hodin
SO 7.4. 9:00 – 21:00 hodin
NE 8.4. 9:00 – 20:00 hodin
PO 9.4. ZAVŘENO
ÚT 10.4. 5:30-7:55, 16:00-20:00 hodin
ST 11.4. 17:00 – 21:00 hodin
ČT 12.4. 5:30-7:55, 14:00-21:00 hodin
PÁ 13.4. 5:30-7:55, 14:00-21:00 hodin
SO 14.4. 11:00 – 21:00 hodin
NE 15.4. 11:00 – 20:00 hodin
PO 16.4. 14:00 – 21:00 hodin
ÚT 17.4. 5:30-7:55, 16:00-20:00 hodin
ST 18.4. 17:00 – 21:00 hodin
ČT 19.4. 5:30-7:55, 14:00-21:00 hodin
PÁ 20.4. 5:30-7:55, 14:00-21:00 hodin
SO 21.4. 10:00 – 21:00 hodin
NE 22.4. 11:00 – 20:00 hodin
PO 23.4. 14:00 – 21:00 hodin
ÚT 24.4. 5:30-7:55, 16:00-20:00 hodin
ST 25.4. 17:00 – 21:00 hodin
ČT 26.4. 5:30-7:55, 14:00-21:00 hodin
PÁ 27.4. 5:30-7:55, 14:00-21:00 hodin

SO 28.4. 10:00 – 21:00 hodin
NE 29.4. 11:00 – 20:00 hodin
PO 30.4. 14:00 – 21:00 hodin
Informace na tel.: 734353475, nebo na www.
tepvos.cz, www.facebook.com/rs.tepvos.uo

5. – 6. Dubna – velikonoční 
PRáZDninY, 8. Dubna – veliko-
noční naDílka
voDní víkenD – 13. – 15. Dubna 
– víkenD PlnÝ ZvÝhoDněnÝch 
vstuPŮ a atRakcí
voDní noc – 14. Dubna – 21:00 – 
24:00 hodin
voDní PÓlo – 13. Dubna - 19:00 – 
21:00 hodin
Plavání Dětí s RoDiči: bližší info 
777673357, ukáZková hoDina 
ZDaRMa dne 14.4. od 10:00-11:00 ho-
din. Plavání koJencŮ a batolat: 
bližší info 775858670, ukáZková 
hoDina ZDaRMa dne 14.4. od 10:00-
11:00 hodin.
centRuM Rio – spinning, k2 hiking, 
Fitbox, tRX– ReZeRvace na WWW. 
tePvos.cZ/ReZeRvace nebo na 
tel.: 777673359

Zimní sezóna na zimním stadionu skonči-
la – děkujeme všem návštěvníkům za pří-
zeň a těšíme se na letní provoz.

PRovoZní Doba saunY
PONDĚLÍ 17:00-21:00 hod. – společná
ÚTERÝ 15:00-21:00 hod. – ženy
STŘEDA 14:00-17:00 hod. – muži
ČTVRTEK 14:00-17:00 hod. – ženy
 17:00-20:00 hod. – muži
PÁTEK 14:00-21:00 hod. - muži

kaM Za sPoRteM v Dubnu
neděle 1. dubna
TJ Jiskra ÚO „B“ – SK Polička „B“ (fotbal, I.B 
muži, od 16:30 hod.)
TJ Jiskra ÚO – D. Újezd (fotbal, KP st. + ml. 
žáci, od 13:00 a 14:45 hod.)
sobota 7. dubna
FK Kerhartice – Boříkovice (fotbal, OP III.tř. 
od 16:00 hod.)
sobota 14. dubna
TJ Jiskra ÚO – Polepy (fotbal, divize muži, 
od 16:30 hod.
TJ Jiskra ÚO – Svitavy (fotbal, KP dorost, od 
13:30 hod.)
neděle 15. dubna
TJ Jiskra ÚO „B“ – Choceň „B“ (fotbal, I.B. 
muži, od 16:30 hod.)
TJ Jiskra ÚO – FK Pardubice „B“ (fotbal, KP 
st. + ml. žáci, od 13:00 a 14:45 hod.)
sobota 21. dubna
FK Kerhartice – Rudoltice (fotbal, OP III.tř. 
od 17:00 hod.)
neděle 22. dubna
FK Kerhartice – Lichkov (fotbal, OP IV.tř., 
od 15:00 hod.
sobota 28. dubna
TJ Jiskra ÚO – 1. FK N. Paka (fotbal, divize 
muži, od 17:00 hod.)
TJ Jiskra ÚO – SK Holice (fotbal, KP dorost, 
od 14:00 hod.)
neděle 29. dubna
TJ Jiskra ÚO „B“ – V. Mýto „B“ (fotbal, I.B 
muži, od 17:00 hod.)
TJ Jiskra ÚO – SK V. Mýto (fotbal, KP st. + 
ml. žáci, od 13:30 a 15:15 hod.

slavnostní otevŘení nového sPoRtovního 
aReálu v keRhaRticích

T.J. Sokol Kerhartice a  FK Kerhartice slavnostně otevírá nově vybudované multifunkční 
hřiště s umělým povrchem, beachvolejbalový kurt, dětské hřiště a oslavíme 65. výročí zalo-
žení fotbalového hřiště dne 28.dubna v 16:00 hodin.
Hřiště bylo vybudováno za podpory poskytnuté z Ministerstva školství a mládeže a Města 
Ústí nad Orlicí. Mimo oficiálních hostů, sokolů a fotbalistů, srdečně zveme všechny občany 
města a blízkého okolí. Po slavnostním přestřižení pásky je připraveno mimo jiné vystou-
pení místních dětí, seskok parašutistů, fotbalové utkání, beachvolejbalová show profesio-
nálních hráčů, hry pro děti na hřišti (skákací hrad) a svým humorem nás pobaví imitátor 
Václav Faltus. V tělocvičně budou vystaveny historické a současné fotografie z naší činnosti, 
které připomenou v letošním roce 150. výročí založení Sokola. Na závěr si u táboráku při 
opékání buřtů zazpíváme s místní kapelou „NAHONEM“. V případě nepříznivého počasí 
je připraven alternativní program. Občerstvení zajištěno! Neváhejte a přijďte, těšíme se na Vás!
 T.J. Sokol a FK Kerhartice

sPoRtovní centRuM RaDava
Neděle 1.4. – 18:00 – 22:00 hodin
PILSNER URQUELL BW.liga (družstva)
Pondělí 2.4. – 18:00 – 23:00 hodin
GENERALI POHÁR(jednotlivci)
Úterý 3.4. – 19:00 – 22:30 hodin
WTI 1. liga (družstva)
Středa 4.4. – 16:30 – 18:45 hodin
VEČERNÍČEK (jednotlivci)
Středa 4.4. – 19:00 – 23:00 hodin
PROPLAST 2. liga (družstva)
Pondělí 9.4. – 18:30 – 22:00 hodin
STEEL CUP (jednotlivci)
Úterý 10.4. – 19:00 – 23:00 hodin
ESAB 3. liga (družstva)

Středa 11.4. – 19:00 – 23:00 hodin
HENRY GRIL 4. liga (družstva)
Neděle 15.4. – 18:00 – 22:00 hodin
PILSNER URQUELL liga –malé finále 
(družstva)
Pondělí 16.4. – 18:30 – 22:00 hodin
CBT CUP (jednotlivci)
Úterý 17.4. – 19:00 – 23:00 hodin
STAPO 5. liga (družstva)
Středa 18.4. – 16:30 – 18:45 hodin
VEČERNÍČEK (jednotlivci)
Středa 18.4. – 19:00 – 23:00 hodin
U MALINŮ 6. liga (družstva)
Neděle 22.4. – 10:00 – 15:00 hodin
1.REG. LIGA ČBA V.Č. (družstva)

Pondělí 23.4. – 18:15 – 22:00 hodin
MERKA CUP DVOJIC (dvojice)
Středa 25.4. – 16:30 – 22:30 hodin
TACL CUP (jednotlivci)
Neděle 29.4. – 10:00 – 15:00 hodin
ČBA DIVIZE sk. C (družstva)
Neděle 29.4. – 18:00 – 22:00 hodin
PILSNER URQUELL liga-semifinále (druž-
stva)
Pondělí 30.4. – 18:00 – 23:00 hodin
GENERALI POHÁR (jednotlivci)

TEL.: 465 529477-9
e-mail:radava@radava.cz, www.radava.cz

in-linová Školička o letních 
PRáZDninách JiŽ PoPáté

Pro malé bruslaře pořádáme in-linovou ško-
ličku plnou her, smíchu a zábavy. Pro velký 
zájem pořádáme taktéž bikovou školičku, 
adrenalinovou a Freestylovou školičku.
- příměstské tábory pro děti od 5 do 16 let
- v červenci a srpnu vždy od PO do PÁ od 8 

do 16 hod.
- v ceně svačinky, obědy, pitný režim, pojiš-

tění, návštěva aquaparku a  závěrečné pře-
kvapení

- možnost zapůjčení bruslí i chráničů
Bruslařům začátečníkům i  pokročilým na-
bízíme soukromé lekce in-line bruslení. 
Přihlášky a další info na www.hepaoutfit.cz, 
nebo na tel.: 602245393 – M. Strnadová.

Těšíme se na Vás!!



DalŠí JeDnání o JíZDních 
ŘáDech s oReDeM

Ve čtvrtek 16. února se v Ústí n.O. uskutečni-
lo další setkání zástupců Pardubického kraje 
a  společnosti OREDO se starosty obcí spa-
dajících pod Ústí n.O. Cílem tohoto setkání 
bylo zapracování požadavků obcí a potažmo 
cestujících do nových jízdních řádů, které 
budou platit od dubna.
Co se týká Ústí n.o. dojde ke zvýšení počtu 
autobusů z více směrů, které budou zastavo-
vat na Tvardkově ulici a dojde tak k posíle-
ní městské dopravy. Další velká připomínka 
byl k  obslužnosti městské části Kerhartice. 
Nově zde budou jezdit autobusy ze směru od 
Hrádku, které budou obsluhovat vnitřních 
části Kerhartice. Autobusy od Č. Třebové bu-
dou nově zastavovat a končit jízdy na hlavní 
železniční stanici Ústí n. O. Další dílčí připo-
mínky budou zpracovány písemně a společ-
nosti OREDO budou následně doručeny. 

tRaDiční Pololetní 
konceRt v ZuŠ 

Na středu 29. února připravila ZUŠ Jarosla-
va Kociana tradiční pololetní koncert hu-
debních oddělení. Novinkou byla prezentace 
sedmi dětských animovaných filmů, jejichž 
autory jsou žáci výtvarného oboru. Soubo-
ry Kocianek a Decapoda budou v nejbližších 
dnech školu reprezentovat v  soutěži žáků 
uměleckých škol. 

 „Dětská scéna 2012“
Ve dnech 6. – 7. března se v Kulturním domě 
konala oblastní přehlídka dětských recitáto-
rů nazvaná „DĚTSKÁ SCÉNA 2012“. V cel-
kem 4 kategoriích zde soutěžilo 69 žáků ze 
škol celého okresu. Jejich recitační výkony 
hodnotila odborná porota. Ti nejlepší po-
stupují do krajského kola, které se uskuteční 
v dubnu v Pardubicích.

čeRvené konteJneRY 
na bateRie a DRobná 

elektRoZaŘíZení
Ve městě byly umístěny čtyři speciální čer-
vené kontejnery. Občané mají nyní zjedno-
dušenou možnost třídění vysloužilých drob-
ných elektrozařízení a  baterií. Kontejnery 
k tomuto účelu rozmístila nezisková společ-
nost ASEKOL, která organizuje sběr a recyk-
laci elektroodpadu.

hleDání stRoMoucha 
na novÝch tRasách

V  sobotu 3. března se šel již dvanáctý roč-
ník pochodu pro malé i  velké „Hledání 
Stromoucha“. Pochod pro pěší, který po-
řádá Sbor pro záchranu hradu Lanšper-
ka, byl rozdělen na sedm tras v délkách 10, 
15, 25, 35, 50 a 100 km a  trasa hvězdicová. 
Start a  cíl pochodu byl v  Pivnici U  Skoby.  
Letošní ročník byl s počtem 384 pochodníků 
rekordní a o 80 účastníků překonal ten mi-
nulý. Stejně jako každý rok se pochodu s ob-
libou účastní turisté z celé republiky. 

MuZeuM vYstavuJe 
FotoGRaFie a PaPíRové 

MoDelY
Ve čtvrtek 8. března byly v Městském muzeu 
v Ústí nad Orlicí zahájeny dvě nové výstavy, 
které jsou umístěny v  přízemí Hernychovy 
vily. První z  nich je výstava fotografií vý-
znamného polského fotografa a básníka Bo-
guslava Michnika, nejlepšího bosenského fo-
toklubu DOBOJ a ústeckého fotoklubu OKO.

Druhá zahájená výstava prezentuje tvorbu 
ústeckého rodáka Milana Bartoše, který se 
od dětství věnuje tvorbě papírových mode-
lů. Předlohou pro modely mu jsou zajímavé 
a významné stavby z Čech, Moravy, Sloven-
ska i zahraničí.

v knihovně vZPoMínali 
na JiŘího tRnku

V  Městské knihovně v  Ústí nad Orlicí si 
v  úterý 13. března připomněli 100. výročí 
narození vynikajícího malíře Jiřího Trnky. 
Akce pro děti nazvané Prázdniny s  Trnkou 
se zúčastnilo 10 dětí a 7 klientů ústeckého 
Stacionáře. Účastníci vytvořili koláž na téma 
Trnkova zahrada,  pokryli celou perníkovou 
chaloupku omalovanými „perníčky“ a vytvo-
řili krásné a nápadité loutky.

v PRvníM DoMácíM ZáPasu 
JiskRa skÓRovala

V  sobotu 17. března se na ústeckém fotba-
lovém stadionu uskutečnilo první domácí 
utkání Jiskry Ústí nad Orlicí s celkem ADMI-
RA Praha. Jarní domácí premiéra se svěřen-
cům trenéra Navrátila vydařila. Za krásného 
slunečného počasí si cestu na ústecký stadion 
našlo 350 diváků a tato slušná kulisa přízniv-
ců si vychutnala i první zasloužené vítězství 
Jiskry v novém roce.

ohléDnutí Za uDálostMi
15. ÚnoRa – 15. bŘeZna

Text a foto L. Prokeš Více informací na www.ustinadorlici.cz
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ZačalY PŘíPRavné PRáce na koRiDoRu
Více o zahájení a průběhu stavby najdete uvnitř čísla.


