
Informační list 
Měsíčník pro občany města Ústí nad Orlicí 
 
Duben 2009     Zdarma 
 
Kácení dřevin 

 
Podmínky a způsob kácení dřevin 
rostoucích mimo les upravuje zákon č. 
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
v platném znění a vyhláška č. 395/1992 Sb. 
o ochraně přírody a krajiny, kterou se 
upravují některá ustanovení zákona 
v platném znění. Povolení ke kácení vydává 
na základě správního řízení příslušný orgán 
ochrany přírody po vyhodnocení funkčního 
a estetického významu dřevin. Orgán 
ochrany přírody může ve svém rozhodnutí 
uložit žadateli přiměřenou náhradní 
výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy 
vzniklé pokácením. 
MěÚ Ústí nad Orlicí jako místně příslušný 
orgán ochrany přírody při obdržení žádosti 
o povolení kácení dřevin postupuje 
v souladu se zákonem. Při vlastním 
rozhodování využívá také znalostí 
z dendrologie, znaleckých posudků a 
odborných stanovisek. Klíčem pro 
fundované rozhodování o výsadbě, údržbě i 
případném kácení stromů je reálné 
pochopení toho, co existence konkrétního 
jedince na konkrétním stanovišti může 
přinést a co nikoli. Z toho jasně vyplývá, že 
jediným kritériem pro pokácení není 
zdravotní stav, ale ve stejné míře je důležitý 
estetický vliv na území, posouzení vhodnosti 
stanovištních podmínek a perspektiva 
stromu na konkrétním stanovišti.  
Právě nevhodné stanovištní podmínky jsou 
příčinou neprospívání řady dřevin a 
důvodem k pokácení. Zvláště u uličních 
stromů významnou roli hraje způsob úpravy 
a velikost nepřekrytého zemního prostoru 
vyhrazeného pro vývoj kořenového systému 
stromu. Příliš malý prostor, i při výměně 
zeminy za kvalitní substrát, vede k tomu, že 
se kořeny stáčejí pouze v prostoru zkypřené 
kvalitní půdy a vně nepronikají. Takovéto 
stromy se často ve vyšším věku vyvracejí, 
nehledě na stresování nedostatkem vody a 
živin. Chyby při výsadbě jsou v našem 
městě zásadním problémem. Na stromy má 
však významný vliv i silniční provoz. Kromě 
produkce imisí vznikajících spalováním se 
jedná o únik olejů a pohonných hmot 
způsobujících kontaminaci půdy, 
zhutňování půdy při parkování a úbytek 
stromů v ulicích při jejich rozšiřování, při 
zřizování parkovišť, při jiné výstavbě. 
Stejně negativní vliv mají na stromy i zemní 
práce. Významné jsou zejména mechanická 
poškození kořenů či kořenových náběhů, 
přetrhání kořenů či jednostranná redukce 
kořenů způsobující časem neprospívání 
stromu a případně i velmi nebezpečné 
statické selhání.  
Při komplexním hodnocení nelze 
opomenout i negativní vliv stromů na okolní 
prostředí. Jedná se zejména o produkci 
alergenů, opad listí, květů a plodů a 
ohrožení provozní bezpečnosti pádem 
kmenů, částí koruny či větví na chodníky a 
komunikace, znečišťování koruny pod 
průmětem koruny, ale také tolik 
diskutované stínění stromů v oknech nižších 
pater. Často se jedná o chyby při výsadbě, 

často jde jen o negativní postoj obyvatel 
vůči „cizímu“ prvku před jejich domem.  
Výsledkem posouzení je vydání vlastního 
povolení, které zpravidla obsahuje jako 
podmínku provedení náhradní výsadby. Její 
ukládání se řídí snahou vyvarovat se 
základních chyb při výsadbě stromů a 
vybrat takový druh stromu, který bude mít 
na daném stanovišti možnost vyrůst a jeho 
perspektiva bude dlouhodobá. 
Stále však je třeba mít na vědomí, že 
městské prostředí je natolik odlišné od 
přirozeného prostředí stromů, že pouhá 
jejich existence ve městě jim přináší 
rozsáhlý zdroj stresujících faktorů a že 
ovlivňovat negativní podmínky městského 
prostředí může pouze strom vitální, s dobře 
vyvinutou korunou a odpovídajícím 
zásobením vodou a živinami. Strom jako 
živý prvek městského prostředí nebude 
nikdy tak standardní a naplánovatelný jako 
prvek stavební. 

 
Městský úřad Ústí nad Orlicí, Odbor ŽP 
 
Informace odboru životního prostředí 
 
V dubnovém informačním listu Města Ústí 
nad Orlicí je vložen dvojlist informací o 
odpadech.  
Věříme, že vše uvedené přispěje k Vaší 
lepší orientaci v problematice likvidace 
odpadů a možnostem jejich třídění. 
V sekci „léky“ není uvedena lékárna Na 
Štěpnici a lékárna Na Příkopech byla 
přejmenována na lékárnu DR. MAXE. 
V sekci „monočlánky, suché baterie“ 
nejsou uvedeny tři kontejnery ASEKOLu, 
které jsou umístěny ve všech třech 
budovách našeho městského úřadu a kam 
můžete odevzdat i drobné spotřebiče 
(mobily, příslušenství počítačů apod.) 
Při přistavování velkoobjemových 
kontejnerů na jednotlivá stanoviště mohou 
obyvatelé alespoň 14 dní před termínem 
přistavení požádat vedoucího odboru ŽP o 
zvážení možnosti zajištění štěpkovače 
přímo na místě. 
 
 
Zápis dětí do MŠ 
 
Zápis dětí do mateřských škol na školní rok 
2009/2010 se uskuteční v úterý 21. dubna 
od 14:00 do 16:00 hodin ve všech 
ústeckých mateřských školách. 
Žádáme rodiče, kteří mají zájem o umístění 
dítěte v MŠ v uvedeném školním roce, aby 
přišli k zápisu. S sebou si vezměte rodný 
list dítěte. Informace o zápisu poskytnou 
ředitelky MŠ. 
(Upozorňujeme rodiče, že i v letošním roce 
bude otevřena v MŠ Klubíčko v Dělnické 
ulici logopedická třída pro děti s vadou řeči 
a v MŠ Na Výsluní mohou děti navštěvovat 
pěvecký soubor Větrníček). 
 
 
Výběrové šetření v domácnostech  
 
Český statistický úřad organizuje v roce 
2009 výběrové šetření o životních 
podmínkách domácností v České republice 
- Životní podmínky 2009. 
Smyslem šetření je získat reprezentativní 
údaje o ekonomickém a sociálním 

postavení českých domácností a jejich 
životních podmínkách potřebné pro 
usměrňování sociální politiky státu, její 
hodnocení, pro výzkumné účely i 
mezinárodní srovnání v rámci EU. 
Vlastní šetření probíhá od února do 10. 
května prostřednictvím speciálně 
vyškolených tazatelů. Pracovníci, zapojení 
do šetření, se budou prokazovat pověřením 
k výkonu funkce (vydává odbor terénních 
zjišťování ČSÚ), nebo služebním průkazem 
zaměstnance ČSÚ. Ve všech fázích 
zpracování je zaručena anonymita 
zjištěných údajů a získaná data jsou 
důsledně chráněna dle zákona o státní 
statistické službě a zákona o ochraně 
osobních údajů. 
 
WiFi hotspot na náměstí 
 
Od března 2009 je na Mírovém náměstí 
v Ústí nad Orlicí spuštěn WiFi hotspot, 
jehož provozovatelem je město Ústí n.O. a 
který umožňuje veřejnosti volný přístup na 
internet. V prostoru náměstí se lze připojit 
k internetu prostřednictvím jakéhokoliv 
zařízení podporujícího technologii WiFi. 
Připojení je omezeno rychlostí (256 kb/s), 
časem po který je možné být připojen (30 
minut) a počtem současně připojených 
uživatelů (10). Zájemci o tuto službu se 
připojují k nezabezpečené WiFi síti 
nazvané „namesti_free“. 
 
Senior klub při M ěÚ Ústí nad Orlicí 
 
14.4. – Cestopisná přednáška – Thajsko, 
Laos, Kambodža, od 19:00 hod. 
v Roškotově divadle. Vstupenky v prodeji 
dne 31.3. a 7.4. v kanceláři Senior klubu, 
cena pro členy SK 40 Kč. 
24.4. – Flora Olomouc, zájezd je již 
obsazen. Pro veliký zájem žádáme členy, 
kteří se nemohou účastnit zájezdu, aby toto 
včas nahlásili na tel.: 731 052128, aby 
mohli jet nádradníci. 
Odjezdy autobusu: 
ČSAD Hylváty: 7:00 hod., Perla Hylváty: 
7:05 hod., Dukla: 7:10 hod., Zastávka staré 
nádraží: 7:15 hod., Nádraží ČSAD: 7:20 
hod., Tvardkova: 7:25 hod., Penzion Na 
Pláni: 7:30 hod. 
26.4. – Jarní rozjímání – Malá scéna, 
literární podvečer od 17:00 hod. Vstupenky 
v prodeji 14.4. a 21.4. v kanceláři SK od 
10:00-12:00 hod., cena je 30 Kč. 
29.4. – „Bezpečnost seniorů“ –beseda 
s veliteli MP a PČR, jídelna Penzionu Na 
Pláni 1343 ve 14:00 hod. 
Na květen připravujeme zájezd na Dlouhé 
Stráně, info v kanceláři Senior klubu. 
Byla navázána spolupráce s ČČK H. 
Králové, který nabízí rekondiční pobyty pro 
seniory od 55 let za zajímavé ceny. 
Informace v kanceláři Senior klubu. 
Těšíme se na Vaši účast! 
 
Zahájení sezóny na cyklo a in-line 
stezkách Regionu Orlicko-Třebovska 
 
Region Orlicko – Třebovsko Vás zve 
v pátek 17. 4. na slavnostní zahájení 
sezóny na stezkách. Začátek v 15:30 na 
hřišti u zimního stadionu. Zde bude 
připraven atraktivní program: představení 
dětí z In-line školičky, freestylová exhibice 



(bike, skateboard, in-line) a soutěže pro 
malé in-line bruslaře. Pokud nemáte vlastní 
brusle, můžete využít půjčovny v test centru 
Rollerblade. Pro cyklisty je připraven 30 
km dlouhý okruh s dvěma kontrolními 
stanovišti zakončený na tábořišti v Cakli. 
Tam Vás čeká od 18:30 doprovodný 
program: oheň a Cuba ColoRon (promítání 
fotek z cykloexpedice po Kubě). 
Více informací naleznete na www.orlicko-
trebovsko.cz 
 
 
Klub p řátel umění Ústí nad Orlicí 
 
Do 3. dubna je v Galerii pod radnicí 
otevřena výstava Grand Prix architekt ů 
2008. 
*** *** *** *** *** *** *** *** *** 
V pátek 24. 4. bude v Galerii pod radnicí 
zahájena výstava 
Olga VYCHODILOVÁ – volná grafika, 
exlibris, ilustrace 
Výstava potrvá do 15. května. 
 
Z městského muzea 
 
Do úterý 14. dubna je v Městském muzeu 
v Hernychově vile otevřena výstava 
s názvem „Nedáte-li malovaný...“, která se 
věnuje tématice svátků jara – Velikonoc. 
**** **** **** **** **** **** **** 
Vernisáží 2. dubna v 15:30 hodin začíná 
v Městském muzeu výstava LOUTKY  
zapůjčená z Muzea loutkářských kultur 
v Chrudimi. V Hernychově vile ji budete 
moci shlédnout do 28. června. 
 
 
Dům dětí a mládeže Ústí nad Orlicí 
 
Dílna V.  
18.4.  -  Pedig - výroba košíků, od 9:00 do 
15:00 hod., cena: 300,- Kč 
DDM ÚO ve spolupráci se ZŠ Komenského 
ÚO pořádají XII. ro čník Jarního běhu  - 
"O putovní pohár Václava Čevony", 
23.4. od 12:30 prezence na atletickém 
stadionu. Soutěží se v 10 kategoriích, start 
I. kategorie v 13:30 hodin 
 
 
Základní umělecká škola Jar.Kociana 
 
Koncert swingového orchestru BLACK 
BAND 
3. dubna v 19:00 hod – koncertní sál ZUŠ 
Hudební besídka žáků hudebního oboru 
6. dubna v 17:00 hod. – koncertní sál ZUŠ 
Heranova violoncellová soutěž 
16. dubna až sobota 18. dubna – koncertní 
sál ZUŠ 
Tančíme pro radost 2009 
17. dubna v 17:00 a 19:00.hod. – 
Roškotovo divadlo 
Hudební besídka žáků hudebního oboru 
20. dubna v 17:00 hod. – koncertní sál ZUŠ 
Výstava prací přípravného a I. ročníku 
výtvarného oboru 
23. dubna v 16:30 hod. - zahájení výstavy 
Srdečně zveme širokou veřejnost i případné 
zájemce o výuku denně v odpoledních 
hodinách až do 13. května. 
Koncert absolventů I. a II. stupně 
hudebního oboru 
28. dubna v 18:00 hod. – koncertní sál ZUŠ  

 
Základní umělecká škola Jar.Kociana 
Smetanova 1500, 562 01 Ústí nad Orlicí 
Tel.: 465 569 551, www.ZUSUO.cz 
e-mail:  info@zusuo.cz 
 
Dechový orchestr města Ústí n.O. 
 
Zahájili jsme druhý rok činnosti. Naši 
příznivci si nás mohou najít na adrese 
www.douo.xf.cz 
Pro zdárné fungování orchestru hledáme 
stálé sponzory a hráče na žesťové nástroje. 
Přijďte mezi nás. 
Za DO Josef Kněžek 
 
 
Služby lékáren 
 
30.3. – 5.4.  Lékárna Melisa, ČT 
6.4. – 12.4.  Lékárna Dr. Max (bývalá Na 
Příkopech), ÚO 
13.4. – 19.4.  Lékárna Arnika, ČT 
20.4. – 26.4.  Lékárna Na Kociánce, ÚO 
27.4. – 3.5.  Lékárna Anna, ČT 
 
Stomatologická pohotovost 
 
4. - 5.4. - MUDr. H. Zemánková, 
F.V.Krejčího 405, ČT, tel.: 465 531555 
11. – 12.4. - MUDr. L. Židek, Kollárova 
605, Choceň, tel.: 465 471223 
13.4. - MUDr. J. Dostálová, Husova 191, 
V. Mýto, tel.: 465 423949 
18. – 19.4.  - MUDr. M. Židková, 
Kollárova 605, Choceň, tel.: 465 471223 
25. – 26.4. - MUDr. V. Dostál, Smetanova 
1390, ÚO, tel.: 465 523877 
1.5. – MUDr. K. Fialová,  žel. poliklinika, 
ČT, tel.: 723036370 
 
Český červený kříž 
 
Senior doprava – službu lze objednat na 
tel.: 774 412117, permanentky na ČČK, 
Kopeckého 840, nebo v IC města 
Senior centrum – vzdělávací, relaxační a 
volnočasové centrum pro seniory a nejen 
pro ně, budova ČČK 
Doprava na akce – možnost dopravy na 
akce v budově ČČK Senior dopravou za 
zvýhodněnou cenu, nutné objednat na tel.: 
774 412117, pouze pro seniory 
6. – 30.4. – Výstava fotografií, vstup 
zdarma 
6. – 10.4. – Výstava ubrousků, od 9:00 do 
17:00 hod., vstupné dobrovolné 
30.4. – Prevence kriminality – beseda, od 
16:00 hod., vstupné dobrovolné, káva 
zdarma, přednáší P. Vodstrčil 
16.4. – Finsko, cestopisná beseda 
s promítáním diapozitivů MUDr. Kučírka, 
od 16:00 hod., vstupné dobrovolné, káva 
zdarma 
23.4. Jaro začíná – beseda, od 16:00 hod., 
vstupné dobrovolné, káva zdarma 
4.4. – Společenský večer ČČK , Kulturní 
dům Ústí n.O., hraje skupina Monitor, 
předprodej vstupenek na IC města, prodejna 
zdravotnických potřeb Galen 
Pravidelné akce: 
Kavárni čka – Centrum setkávání, každé 
pondělí od 8:00-19:00 hod.,  
SeniorInternet kavárna, pro seniory 
internet zdarma, každé pondělí od 8:00-
19:00 hod. 

Zdravé cvičení na gymnastických míčích, 
info na tel.: 775 112998 
Masáže pro seniory, cena masáže 
100Kč/30 min. dle přání klienta, info a 
objednání na tel.: 775 112998 
Senior a kamarád počítač, počítačový 
kurz II., 10 lekcí (22.4. – 24.6.), každou 
středu na ZŠ Komenského, info a přihlášky 
na tel.: 775 112998, cena kurzu 300 Kč. 
 
Mateřské centrum Medvídek + LOGO 
 
Kavárni čka: 1.4. od 10:00 hodin 
Maminky maminkám – Alternativní 
léčení, 1.4. od 9:30 hodin 
Velký dětský maškarní rej, 2.4. od 16:00 
hod. v Kulturním domě ÚO, odměny pro 
děti, občerstvení zajištěno, vstupné 45 
Kč/dítě, 20 Kč/doprovod 
Cvičení rodičů s dětmi , 6. a 20.4., od 
10:00 hod. miminka, od 10:15 hod. větší 
děti 
Potisk textilu, 7.4. od 14:30 hod., s sebou 
vyprané bavlněné triko jakékoliv barvy 
Zdravé velikonoční mlsání, 8.4. od 9:30 
hod., možnost nákupu 
Zvířátka z květináčů, 14.4. od 14:30 hod.  
Dekorace z korálků, 15.4. od 9:30 hod. 
Pleteme z pedigu, 21.4. od 14:30 hod., 
vstupné 50 Kč 
Těhotenství, porod, šestinedělí, 22.4. od 
9:30 hod. 
Návštěva solné jeskyně, 23.4. od 16:00 
hod., přihlášky předem  telefonicky, nebo e-
mailem, vstup 100 Kč dospělý, děti zdarma 
Lymfatické masáže, 28.4. od 9:30 hod. 
Tvoření se špachtlí, 28.4. od 14:30 hod. 
Týden opravdových plen – 27.4. – 3.5. 
PROVOZNÍ  DOBA 
Po: 10-12 hod. – Nemluvňátka 
Út: 9-12 hod. – Předškolkáček-herna + 
pohybový kroužek 
Út: 14:30-17:30 hod. – Předškolkáček-
herna + výtvarný kroužek 
St: 9-12 hod. – Předškolkáček-herna 
Čt: 9-12 hod. – Předškolkáček-herna + 
zpívánky 
Kontakt: M. Crhonková 605/774569, K. 
Fišarová 605/965465, 
medvidekuo@seznam.cz, 
www.sweb.cz/medvidekuo 
Za finanční podpory Města Ústí nad Orlicí 
a Pardubického kraje. 
 
 
Nabídka pro předškoláky a jejich rodiče 
 
Začátek školní docházky je pro děti 
důležitou a náročnou zkouškou. Některé 
děti však na školu nemusí být z 
nejrůznějších důvodů dostatečně připravené 
a po zápisu rodiče pro ně uvažují o odkladu 
školní docházky. Právě těmto dětem je 
určena nabídka nově otevírané přípravné 
třídy v základní škole v Kerharticích. 
Předškoláci jsou pod vedením odborně 
vzdělaného pedagoga cíleně připravováni 
na úspěšný start do první třídy a na zdárné 
plnění dalších školních povinností. 
Speciálním výukovým programem 
zdokonalují výslovnost, logické uvažování, 
pohybovou obratnost, kreslený i psaný 
projev, odstraňují nesoustředěnost a 
případné další obtíže. Činnosti probíhají 
formou hravé řízené činnosti již ve školním 
prostředí a jsou doplňovány aktivním 



odpočinkem v tělocvičně, na hřišti nebo v 
relaxačním koutku. Výuka v přípravce je 
bezplatná a zákonem omezený počet dětí ve 
třídě dává záruku individuální péče. Děti se 
neklasifikují a po absolvování obdrží 
pochvalný list. Přímo ve škole se stravují a 
také mohou navštěvovat ranní i odpolední 
družinu. Do přípravné třídy se mohou 
přihlásit děti z celého města Ústí nad Orlicí 
i okolí a zapsání nepodmiňuje nástup 
k plnění povinné školní docházky 
v Kerharticích. Doprava je zajištěna. Bližší 
informace a termín zápisu budou uvedeny 
v květnovém vydání Informačního listu 
nebo kontaktujte již nyní vedení školy na 
tel. číslech 465523109 nebo 739455277.  
PaedDr. Eva Faltysová, ředitelka ZŠ 
 
Pozvánka pro seniory 
 
Oblastní charita Ústí nad Orlicí Dům 
pokojného stáří sv. Kryštof Ústí nad 
Orlicí, Kerhartice, Sokolská 68 zve 
všechny starší občany na výtvarné a 
kondiční dopoledne: 
V úterý 7.4. od 9:00 hod. budeme tvořit 
velikonoční dekorace. 
V úterý 21.4. od 9:00 hod. proběhne další 
dopoledne, které se bude zabývat cvičením 
a zachováním kondice pro seniory.  
Cena každého z kurzů je 20,- Kč. 
Podáváme kávu, čaj. Těšíme se na vás. 
 
 
Rodinné centrum Srdíčko + LOGO 
 
Pondělí: 9:00 – 12:00 hodin 
Středa: 9:00 – 12:00 hodin 
Čtvrtek: 9:00 – 12:00 hodin – výtvarná 
dílna pro rodiče, hlídání zajištěno 
Čtvrtek: 17:00 – 18:30 hodin, angličtina 
pro dospělé, kont. osoba p. Krčmář, tel.: 
777558501, vstupné 20 Kč, dohled nad 
dětmi jen po objednání  na tel.: 604 
313249 
Témata výtvarných dílen 
2.4. – Malování na vajíčka 
9.4. – Pletení pomlázek 
16.4. – Květiny ze slupovacích barev 
23.4. – Vyšívaná krajka 
Počítačové kurzy: 16:00 – 17:30 hodin 
Během výuky je možné zajistit dohled nad 
dětmi, pouze po objednání na tel.: 604 
313249 
3.4. – Jak udělat webovou stránku 
10.4. – Jak stahovat z internetu 
17.4. – Jak komunikovat přes internet 
24.4. – Jak si na počítači vylepšit fotky 
Jednorázové akce 
1.4. – Setkání DRC, RC v 18:30 hodin 
3. a 17.4. – Sportovní vyžití rodičů a 
přátel RC, 16:00-18:00 hod., tělocvična U 
Tří mostů 
6.4. – Dámská jízda-líčení, od 17:00 hodin 
6. a 8.4. – Tip a Ťap 
18.4. – Dětská diskotéka, 16:00-19:00 
hodin, vstupné 10 Kč, možnost občerstvení, 
soutěže o ceny 
22.4. – Narozeniny v RC, od 10:00 hodin 
28.4. – Přednáška – Výchova dětí, od 
10:00 hodin 
30.4. – Cesta za pokladem, zahrada RC 
(hřiště JB), od 10:00 hodin, opékání buřtů, 
jídlo s sebou 

30.4. – Hurá na čarodějnice, zahrada RC, 
od 17:00 hodin, posezení u ohně, 
grilování... 
Kontaktní osoba: Mgr. Nicol Brožová, 
vedoucí RC, tel.: 604 313249, ICQ:495-
651-941, e-mail:nicol.brozova@jbuo.cz, 
www.rcsrdicko.estranky.cz 
 
Velikonoční shromáždění ve Džbánově 
 
Farní sbor Českobratrské církve 
evangelické Džbánov-Ústí n.O. vás zve na 
velikonoční shromáždění do Džbánova. 
10.4. Velký pátek se sv. Večeří Páně (16:30 
Džbánov, 18:00 Ústí n.O.-modlitebna 
CĆsH) 
12.4. Boží hod velikonoční se sv. VP (8:30 
Ústí n.O., 10:00 Džbánov) 
 
Klubcentrum Ústí nad Orlicí 
Kino Máj - duben 
 
Čtvrtek 2. v 19:30 hodin 
* CINKA PANNA 
Vstupné: 60 Kč 
 
Pondělí 6. v 19:30 hodin 
* DENÍK NYMFOMANKY 
Titulky.Vstupné: 70 Kč. Mládeži do 18 let 
nepřístupno!! 
 
Středa 8. v 19:30 hodin 
* NOUZOVÝ VÝCHOD 
Titulky. Vstupné: 60 Kč 
 
Pátek 10. v 17:00 hodin – Hrajeme pro děti 
PŘÍBĚH O ZOUFÁLKOVI 
Česká verze. Vstupné: 65 Kč 
 
Čtvrtek 16. v 19:30 hodin 
MILK 
Titulky. Vstupné: 70 Kč 
 
Neděle 19. v 17:00 a 19:30, pondělí 20. 
v 19:30 hodin 
LÍBÁŠ JAKO B ŮH 
Vstupné: 70 Kč 
 
Úterý 21. v 19:30 hodin 
VALKÝRA 
Titulky. Vstupné: 65 Kč 
 
Čtvrtek 23. v 19:30 hodin 
* BABI ČKA 
Titulky. Vstupné: 70 Kč 
 
Sobota 25. v 17:00 hodin- Hrajeme pro děti 
PEKLO S PRINCEZNOU 
Vstupné: 75 Kč 
 
Pondělí 27. v 19:30 hodin 
* UNDERWORLD: Vzpoura Lycan ů 
Titulky. Vstupné: 70 Kč 
 
Úterý 28. v 19:30 hodin 
RŮŽOVÝ  PANTER 
Titulky. Vstupné: 70 Kč 
 
Středa 29. v 19:30 hodin 
KURÝR 3 
Titulky. Vstupné: 65 Kč 
 
 
Klubcentrum Ústí nad Orlicí 
Nabídka pořadů – duben 
 

Sobota 4. dubna 
15:00 hodin – Roškotovo divadlo 
ČERT A KÁČA, pohádka, E. Hruškové a 
J. Přeučila, vstupné: 45 Kč 
 
Sobota 4. dubna 
19:30 hodin – Roškotovo divadlo 
J. Bouček: NOC PASTÝŘŮ, DS bratří 
Mrštíků Boleradice, soutěžní představení 
Orlická Thálie, vstupné: 70 Kč (divadelní 
předplatné) 
 
Úterý 7. dubna 
14:00 hodin – Roškotovo divadlo 
Krajská p řehlídka dětských skupin 
scénického tance 2009-03-11 
 
Úterý 14. dubna 
19:00 hodin – Roškotovo divadlo 
THAJSKO, LAOS, KAMBODŽA , 
cestopisná přednáška P. a H. Baudyšových, 
vstupné: 65 Kč 
 
16. – 18. dubna 
20. ročník HERANOVY 
VIOLONCELLOVÉ SOUT ĚŽE 
 
Čtvrtek 16. dubna 
20:00 hodin – ZUŠ J. Kociana 
Zahajovací koncert HVS, vstupné: 90 Kč 
(koncertní předplatné) 
 
Pátek 17. dubna 
17:00, 19:00 hodin – Roškotovo divadlo 
TANČÍME PRO RADOST, celovečerní 
vystoupení TO ZUŠ J. Kociana 
 
Sobota 18. dubna 
14:30 hodin – ZUŠ J. Kociana 
Závěrečný koncert vítězů a laureátů 
HVS, vstupné: 50 Kč 
 
Sobota 18. dubna 
15:00 – 24:00 hodin – Kulturní dům 
ROCKOVÝ FESTIVÁLEK, přehlídka 
rockových, punkových.... amatérských 
skupin, vstupné: 40 Kč s překvapením 
 
Pátek 24. dubna 
19:30 hodin – Roškotovo divadlo 
E. Bryll, K. Gärtner: NA SKLE 
MALOVANÉ , zbojnická zpěvohra, 
Divadlo Ant. Dvořáka, Příbram. Hrají m.j.: 
D. Gondík, O. Brousek ml., Z. Kalina, D. 
Štolbová, vstupné: 190 Kč (divadelní 
předplatné) 
 
Předprodej vstupenek v Informačním 
centru MěÚ, tel.: 465 514271. 
Termíny zahájení předprodeje vstupenek 
jsou k nahlédnutí na IC, Klubcentru a 
webových stránkách KC. 
Info: Klubcentrum v Ústí n.O., tel.: 
465521047, www.klubcentrum.cz 
 
Program Malé scény 
 
1. – 24.4. - Výstava speciální školy, 
vernisáž 1.4. ve 14:00 hodin 
1. – 4.4. -  Mezinárodní festival 
dokumentárních filmů Jeden svět 
8.4.  - S. Janoušek + L. Vondrák/L. 
Škrdla + K. Bárta , folkový večer, křest 
CD L. Škrdly, dále vystoupí J. Hurych, 
moderátor J. Hubený, od 19:00 hod., 
vstupné: 90 Kč 



10.4.  - Pravidelní milenci, film Francie, 
2005, od 19:00 hod., vstupné 45 Kč členové 
FK, ostatní 55 Kč 
15.4. – Jazzové trio:  J. Hutárek-
hammond organ, R. Hanousek-saxofony, 
M. Kleibl-bicí , od 19:00 hod., vstupné: 80 
Kč 
17.4. – Volant, křest CD HOGO POGO, od 
19:00 hod., vstupné: 70 Kč 
18.4. – Hotel Beránek aneb Pozor, za 
dveřmi je vlk.  Maňáskový thriller, od 
15:00 hod., vstupné děti 40 Kč, dospělí 60 
Kč 
18.4. – Nosferatu – fantom noci, film 
Nemecko-Francie, Film Projektu 100, od 
19:00 hod., vstupné: 60 Kč 
24.4. – Příbeh o uplakaném velbloudovi, 
film Německo – Mongolsko, od 19:00 hod., 
vstupné 45 Kč pro členy FK, ostatní 55 Kč 
25.4. – 29.5.  Život nejen na kolech, 
výstava fotografií ze života lidí se 
zdravotním postižením., vernisáž od 17:00 
hod. 
25.4. – Jára Da Cimrman: Afrika aneb 
Češi mezi lodožravci,  div. představení 
Svěráka a Smoljaka v podání Divadla Járy 
Pokojského Brno, od 19:00 hod., vstupné: 
50 Kč 
26.4. – Poetická zastavení aneb Milostná 
lyrika v proměnách času, od 17:00 hod., 
vstupné: 90 Kč 
 
 
Pozvánka na filmový festival Jeden svět 
 
Spolek pro organické Ústí Vás ve dnech 1. 
– 4. 4. srdečně zve do Malé scény na 
Mezinárodní filmový festival Jeden svět, 
který se tak poprvé uskuteční i v Ústí nad 
Orlicí. Prostřednictvím zajímavých 
dokumentů z různých koutů světa nabízíme 
divákům možnost lépe porozumět některým 
závažným tématům a problémům spojených 
s kvalitou lidského života. Jejich aktuálnost 
si mnohdy uvědomíme právě díky jejich 
zobrazení v příbězích konkrétních lidí či 
společností. Vybrané filmy navíc budou 
doprovázeny debatou s přizvanými 
odborníky. Svojí návštěvou také přispějete 
na charitativní činnost Člověka v tísni a 
regionálnímu Klubu Hvězdička, který 
sdružuje rodiče s handicapovanými dětmi. 
Více viz www.spousti.cz. 
 
ALOU VIVAT pok řtí své druhé cédéčko 
 
Smíšený pěvecký sbor Alou Vivat z Ústí 
nad Orlicí nahrál ve své krátké historii již 
druhé profilové cédéčko. 
Pod názvem „ALOU VIVAT 2008 “ jej 
představí veřejnosti na samostatném 
recitálu v neděli 26. dubna v 18:00 hodin 
v hale Hernychovy vily. V průběhu recitálu 
proběhne také slavnostní křest CD. 
Srdečně zveme všechny příznivce 
sborového zpěvu. 
 
Pozvánka do Cakle 
 
Čarodějnice v Cakli 30. 4. od 16:00 hodin. 
Rožnění prasátka, grilované dobroty, 
Holba-Šerák na čepu. Hudba k poslechu a 
tanci: skupina NAHONEM. 
 
In-line bruslení v ulicích města 
 

Pro všechny in-line bruslaře od 15 let do 
věku neomezeného přijíždí do Ústí n. O. 
tradice velkých evropských metropolí – 
hromadné vyjížďky bruslařů ulicemi 
večerního města za doprovodu policie - 
HEPA BladeNights Předběžné termíny 
(30. 5., 13. 6., 27. 6., 18. 7., 15. 8., 5. 9.) 
Vždy v pátek od 20:30 do 22:00 hod. 
Podrobnější informace o termínech, trase a 
podmínkách účasti najdete na 
www.inlineschool.cz/usti 
**** ****  ****  ****  ****  **** 
Pro malé bruslaře pořádáme In-linovou 
školičku In-linovou školičku plnou her, 
smíchu a zábavy: 
- příměstské tábory pro děti od 6 do 12 let 
- v červenci a srpnu vždy od pondělí do 
pátku od 8:00 do 16:00 hodin 
- v ceně svačinky, obědy, pitný režim, 
pojištění a závěrečné překvapení 
- možnost zapůjčení bruslí 
Bruslařům začátečníkům i pokročilým 
nabízíme soukromé lekce in-line bruslení. 
Přihlášky a další info na 
www.inlineschool.cz či tel.č. 602 245 393 
 
Krytý plavecký bazén 
 
Pondělí:  14:00 – 20:00 hodin 
               6. dubna: sanitární den 
              13. dubna:  zavřeno 
Úterý:  5:30-8:00, 14:00-21:00 hodin 
7. dubna: 5:30-8:00, 14:00-20:00 hod. 
Středa:  15:30 – 21:00 hodin 
                1. dubna: 18:00 – 21:00 hod. 
               29. dubna: 15:30-21:00 hod. 
Čtvrtek: 5:30-8:00, 14:00-20:00 hodin 
2. dubna: 5:30-8:00, 14:00-18:00 
9. dubna: 10:00 – 20:00 hodin 
Pátek:  5:30-8:00, 14:00-21:00 hodin 
              10. dubna: 10:00 – 21:00 hodin 
Sobota, neděle: 10:00 – 21:00 hodin 
**** **** **** **** **** **** **** 
Vodní aerobic: 2., 7., 9., 16., 20., 23., 27. a 
30.4. od 20:00 do 21:00 hod. 
Plavání pro těhotné ženy: každou středu 
12:30 – 14:00 hodin 
Cvičení, plavání senioři: 2. a 23.4. od 
13:00 – 14:00 hodin 
Kurz rodi če a děti: každou sobotu 8:00 – 
10:00 hodin 
Plavání oborová ZP: 5., 7., 19., 21. a 26.4. 
od 9:00 do 10:00 hodin 
***** ***** ***** ***** ***** ***** 
Spinning centrum  v areálu krytého 
plaveckého bazénu nabízí hodiny 
Spinningu, Fitboxu  a Pilates. Iontové 
nápoje zdarma !! 
Jednotlivé vstupné: Fitbox, Spinning a 
Pilates 85 Kč/hod. Vstupné na Spinning pro 
školy 30 Kč/osobu. Na jednotlivé hodiny je 
možné se objednat na 777 673 359, nebo na 
www.tepvos.cz/rezervace. Kurzy Pilates - 
čtvrtek a pátek nutné se objednat na tel. 
čísle 777 673 359. Více na www.tepvos.cz  
 
Lyžařské zájezdy do Říček 
 
Lyžařské zájezdy pro děti do Říček 
v Orlických horách, které od roku 1996 
pravidelně každý rok pořádá T.J. Sokol Ústí 
nad Orlicí, proběhly ve dnech 11. 1., 18. 1., 
1. 2. a 7. 2. 2009. Celkem se zúčastnilo 46 
dětí (23 členů Sokola a 23 nečlenů) ve věku 
od 5 do 15 let. Kromě dětí z Ústí (včetně 
Hylvát a Kerhartic) s námi jezdily děti 

z Dlouhé Třebové, Českých Libchav, 
Černovíru, Lukavice u Rychnova nad 
Kněžnou a jedna dívka byla dokonce až 
z Hradce Králové. Letos poprvé jsme brali 
zájemce o jízdu na snowboardu, přihlásilo 
se jich sedm. Počasí nám přálo a také 
sněhové podmínky byly dobré, až na 
poslední termín, kterému předcházela 
týdenní obleva a pro nedostatek sněhu dole 
na Almě nemohl být uspořádán tradiční 
závod v obřím slalomu. Autobus proto 
vyvezl všechny děti nahoru do skiareálu, 
kde mohly celé dopoledne lyžovat na 
sjezdovkách s dostatkem technického 
sněhu. Po obědě se lyžaři převlékli do 
masek a uspořádali karnevalový rej bez lyží 
v okolí sokolské chaty. Poté se všichni 
shromáždili v jídelně, kde děti obdržely 
pamětní diplomy a drobné upomínkové 
předměty. Z Říček odjížděly spokojené a 
prý se těší na další lyžování v roce 2010. 
T.J. Sokol Ústí nad Orlicí děkuje 
sponzorům, kteří naši akci podpořili – firma 
STAPO s. r. o. a MUDr. Igor Hermann. 
 
Cvičení powerjógy 
 
Lekce powerjógy se konají pravidelně v 
pondělí od 17:30 do 18:30 (Gymnázium 
ÚO - postranní vchod) a ve čtvrtek od 
19:00 do 20:00 (tělocvična Kerhartice). 
Cena lekce 25,- Kč/ hodinu, či předplatné. 
Bližší info: M. Strnadová, tel: 602 245 393. 
Těšíme se na Vás.  
 
 
Cyklo Glacensis 2009   
  
Region Orlicko - Třebovsko připravuje na 
květen 8. ročník mezinárodní cyklistické 
akce Cyklo Glacensis 2009. Tato akce 
zahajuje cykloturistickou sezónu v česko-
polském příhraničí. Start bude v pátek 15. 
5. v 8:00 hod. z náměstí v Ústí n. O., cíl 
v Pastvinách na Šlechtově palouku. Další 
informace PhDr. J.Staňková, tel. 603 
569 884, mail: jana.stanko@centrum.cz. 
 
Kam za sportem v dubnu 
 
Pátek 3. dubna 
Jiskra Hylváty A – Sokol Rybník A (VČ 
divize, kuželky, od 17:00 hod.) 
Sobota 4. dubna 
Jarní ústecko-orlická soutěž leteckých 
modelářů (letiště Aeroklubu ÚO, blíže na 
www.ddm-usti.cz/juniorklub) 
Čtvrtek 9. dubna 
Jiskra Hylváty – KK V. Mýto (VČ divize, 
kuželky, od 17:00 hod.) 
Pátek 10. dubna 
Jiskra Hylváty B – Č. Meziříčí B (VČ 
divize, kuželky, od 17:00 hod.) 
Sobota 11. dubna 
TJ Jiskra Ústí n.O. – FC Hlinsko (krajský 
přebor, fotbal, muži A, od 16:30 hod.) 
TJ Jiskra Ústí n.O. – AFK Chrudim B 
(krasjký přebor, st. a ml. dorost, fotbal, od 
14:15 a 12:00 hod.) 
Neděle 12. dubna 
TJ Jiskra Ústí n.O. B – Verměřovice (1.B 
třída, muži B, fotbal, od 16:30 hod.) 



TJ Jiskra Ústí n.O. – Lanškroun (krajský 
přebor, st. a ml. žáci, fotbal, od 13:00 a 
14:45 hod.) 
Středa 15. dubna 
Krajská olympiáda mládeže v basketbalu 
ZŠ 
Sobota 18. dubna 
TJ Jiskra Ústí n.O. – FK OEZ Letohrad B 
(krajský přebor, fotbal, muži A, od 17:00 
hod.) 
Neděle 19. dubna 
24. ročník cyklojízdy Kolem Pastvinské 
přehrady, start 8:00-9:00 z náměstí v ÚO 
Sobota 25. dubna 
21. ročník cykloturistiky Na Drozdovskou 
pilu, start 7:30-8:30 z náměstí v ÚO 
TJ Jiskra Ústí n.O. B – Pomezí (1.B třída, 
muži B, fotbal, od 17:00 hod.) 
TJ Jiskra Ústí n.O. – Lanškroun (krajský 
přebor, st. a ml. dorost, fotbal, od 14:45 a 
12:30 hod.) 
Neděle 26. dubna 
TJ Jiskra Ústí n.O. – Rosice n.L. (krajský 
přebor, st. a ml. žáci, fotbal, od 13:30 a 
15:15 hod.) 
Středa 29. dubna 
TJ Jiskra Ústí n.O. – Dobříkov (krajský 
přebor, fotbal, muži A, od 17:00 hod.) 
 
Sportovní centrum Radava 
 
Středa 1.4. – 17:00 – 19:15 hodin 
Večerníček (jednotlivci) 
Středa 1.4. – 19:30 – 23:00 hodin 
Proplast 2. liga (družstva) 
Neděle 5.4. – 10:00 – 16:00 hodin 
1.liga ČBA ženy sk. A (družstva) 
Pondělí 6.4. – 18:00 – 22:00 hodin 
Dřevomateriál Cup (jednotlivci) 
Úterý 7.4. – 19:30 – 23:00 hodin 
Esab 3. liga (družstva) 
Středa 8.4. – 19:30 – 23:00 hodin 
Max bowling 4. liga (družstva) 
Sobota 11.4. – 10:00 – 19:00 hodin 
Perfect Game Tour (jednotlivci) 
Neděle 12.4. – 17:00 – 23:00 hodin 
SBL Malé finále (družstva) 
Úterý 14.4. – 18:00 – 23:00 hodin 
1.liga ABL (družstva) 
Sobota 18.4. – 13:00 – 16:00 hodin 
Morče cup (dvojice) 
Neděle 19.4. – 18:00 – 23:00 hodin 
Semifinále SBL:ÚO (družstva) 
Pondělí 20.4. – 18:00 – 22:00 hodin 
Pemi cup (jednotlivci) 
Úterý 21.4. – 19:30 – 23:00 hodin 
Stapo 5. liga (družstva) 
Středa 22.4. – 17:00 – 19:15 hodin 
Večerníček (jednotlivci) 
Středa 22.4. – 19:30 – 23:00 hodin 
„U Malinů“ 6. liga (družstva) 
Sobota 25.4. – 10:00 – 14:00 hodin 
Semifinále SBL:ÚO-Do. (družstva) 
Pondělí 27.4. – 18:00 – 23:00 hodin 
Merka Cup dvojic (dvojice) 
Středa 29.4. – 16:30 – 23:00 hodin 
Tacl Cup (jednotlivci) 
Tel. rezervace: 465 529 477-9, e-
mail:radava@radava.cz, www.radava.cz 
 
Odemykání Tiché Orlice  

KČT Horal zve všechny vodáky a přátelé 
turistiky na otvírání Tiché Orlice. Sraz 
účastníků je 26.4. v 9:30 hod. pod mostem 
u čistírny v Letohradě se startem v 10:00 

hod. K účastníkům je možné se připojit 
v Hnátnici u mostu „V Nebíčku“ v čase 
11:00 až 11:30 hod. Cíl vodácké tábořiště 
v Cakli s občerstvením. Kontakt: 
zeman@redea.cz,  
 
 
LK Spinning Centrum 
 
Hala SŠUP, Zahradní 541, Ústí n.O. 
- iontové nápoje Nutrend zdarma  
- lekce s použitím pulsmetru 
- slevy pro uzavřené skupiny – ukázkové 
hodiny pro školy  
- nový klient obdrží dárek 
Týdenní rozvrh – pozor změna ! 
PO–PÁ: v 10:00, 15:45, 17:00, 18:30 hod. 
SO-NE: v 10:00, 16:00 hod. 
(po dohodě i v jiném čase). 
AKCE: 
11.4. Velikonoční dvouhodinovka (90) 
25.4. Spinning+Bodyforming (45+30) 
Ceník: 1 lekce: 80 Kč, 10 lekcí 
(permanentka): 700 Kč, skupiny (cena 
dohodou). Rezervace: 736 427378, info: 
www.lkspinning.com 
 
Akademie vzdělávání Ústí nad Orlicí 
 
7.4. – Uplatňování DPH v roce 2009 
v praxi (Ing. D. Straková, MF ČR) 
16.4. – Nejčastější problémy v sociálním 
zabezpečení, nemocenské a důchodové 
pojištění od r. 2009 (M. Krmíčková, OSSZ 
Ústí n.O.) 
21.4. – Podnikatelské daně a právo roku 
2009 (Ing. V. Zachová) 
Podrobné informace k seminářům Vám 
rádi zašleme! Tel.: 465 523 129, 
www.akademie.uo, 
seminář@akademieuo.cz 
 
Nové rehabilitační a regenerační 
centrum 
 
Poskytujeme lymfodrenáže, suché uhličité 
zábaly, masáže, rekondiční cvičení- 
Dělnická ul. nad Galenem. Fyzioterapeut 
M. Rohlenová.  Více info na: 
www.corriger.cz, tel.: 777 106098  
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