Roznáší Česká pošta

Měsíčník pro občany města Ústí nad Orlicí
Duben 2011ZDARMA
Město v pohybu
Dvanáctý ročník městských slavností „Město
v pohybu – týden dobré pohody“ se uskuteční v termínu od pondělí 30. května do soboty 4.
června. Tak jak jsme již deklarovali v programovém prohlášení, dochází ke zkrácení akce o jeden
den a ke snížení celkových nákladů. Charakterem
zůstává letošní ročník v porovnání s předcházejícími ročníky téměř nezměněn. Tato akce si svým
zaměřením a rozsahem získala nejednoho Oušťáka
a není proto důvod škrtat ji z kulturního kalendáře
našeho města. Dochází pouze k drobným úpravám.
Těmi nejviditelnějšími bude přesunutí doprovodného dopoledního programu do prostoru Kociánky.
Zde se uskuteční den ochrany životního prostředí,
ukázky techniky dobrovolných i profesionálních
hasičů a ukázky z činnosti Policie ČR a Armády
ČR. Na náměstí jako každoročně vystoupí amatérské soubory, ústecké školy, žáci ZUŠ a řada dalších.
Představí se i řada profesionálních umělců a skupin,
např. Petr Nagy, 5P Luboše Pospíšila, Tublatanka,
Michal Tučný revival, Ivan Hlas, Čankišou, Xindl
X, Hradišťan aj.
Uvedená akce by nebyla možná bez finanční podpory sponzorů. Každoročně je tato skutečnost
zmiňována na stránkách Informačního listu, kabelové televize a následně i v průběhu celého týdne
z hlavního pódia. Všech sponzorů a dárců si město nesmírně váží. Přestože se v roce 2010 podařilo
z reklam, darů a pronájmů získat 800 tis. Kč, skončil loňský ročník schodkem 764 tis. Kč. Tato částka
byla uhrazena z rozpočtu města. Letošní náklady
na honoráře umělců jsme snížili o 500 tis. Kč a přitom jsme přesvědčeni, že na kvalitě akce ochuzena
nebude. V rámci přípravy programu jsme si kladli řadu otázek souvisejících s financováním městských slavností obecně a zvažovali různé modely.
Postupně jsme zamítli vybírání vstupného i vstupného dobrovolného. Ostatně tyto snahy zde již byly
a ukázaly se jako technicky komplikované. Myšlenky finanční spoluúčasti ze strany návštěvníků
akce se ovšem nevzdáváme, a proto se touto formou obracím již dnes na ústecké občany s výzvou.
Podpořte finančně dle svých možností a uvážení
i vy Město v pohybu – týden dobré pohody. Je to
akce nás všech, nejen městského úřadu a tradičních sponzorů z řady ústeckých firem a společnos-

tí. Jakýkoliv finanční dar bude vítán. V květnovém
Informačním listu zveřejníme podrobné informace,
jakým způsobem budete moci své příspěvky zasílat.
Pevně věřím, že naší dobře míněnou snahu pochopíte a předem Vám za to děkuji.
Petr Hájek, starosta města Ústí nad Orlicí

Město Ústí nad Orlicí
– město pro lidi
Obyvatelnost měst je žhavým tématem současnosti. Řadu měst trápí přebujelá automobilová doprava, nepřehledné přechody pro chodce, zanedbaná
zeleň, chodníky které jsou zastavěny automobily,
chybějící nebo nenavazující cyklostezky, nefunkční
dětská hřiště a řada dalších problémů. Ústí nad Orlicí na tom v tomto ohledu není nejhůře, ale rozhodně
má co zlepšovat. Proto se vedení města rozhodlo
iniciovat projekt „Město pro lidi“. Tato iniciativa
by měla během roku 2011 přinést do města diskusi
o tom, kde nás konkrétně výše zmíněné problémy
skutečně pálí. Debata bude probíhat formou dotazníkového šetření, veřejných diskusí a dalších aktivit. Výsledkem by měla být představa o tom, jak by
město v tomto ohledu mohlo vypadat v horizontu
nejbližších let. O jednotlivých aktivitách se budete
postupně dozvídat na stránkách našeho Informačního listu i v samostatné rubrice internetové stránky
města.
Projekt realizuje město Ústí nad Orlicí z finančních
prostředků Revolvingového fondu Ministerstva
životního prostředí za spolupráce s Nadací Partnerství a OHGS s.r.o.
Mgr. Martin Nawrath, Nadace Partnerství.
Zajímají Vás plochy pro rekreaci, plácky,
hřiště, chodníky, pěšiny, cyklostezky?
Máte nápady co v oblasti veřejných
prostranství, pěší a cyklistické dopravy
zlepšit?
Srdečně Vás zveme na první diskusní
setkání k projektu

MĚSTO PRO LIDI

které se uskuteční
ve středu 20. dubna 2011 v 17.00 hod.
v MALÉ SCÉNĚ v Ústí nad Orlicí.
Projekt realizuje město Ústí nad Orlicí
z finančních prostředků Revolvingového fondu
Ministerstva životního prostředí za spolupráce
s Nadací Partnerství a OHGS s.r.o.

Sčítání lidu, domů
a bytů 2011
Ke dni 26. března 2011 se uskuteční na celém
území České republiky sčítání lidu, domů a bytů
2011 (dále jen „sčítání“). Sčítání upravuje zákon č.
296/2009 Sb. V roce 2011 se sčítání koná jednotně
ve všech členských státech Evropské unie.
V letošním roce poprvé lze formuláře vyplnit elektronicky přes internet. Bezplatný přístup občanů
k veřejnému internetovému připojení v období 26.3. – 14.4.2011 bude umožněn v Informačním centru, v přízemí budovy Městského úřadu
Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, v běžné provozní
době od 7:00 do 17:00 hodin a o víkendu. (Sobota 26.3., 2.4. a 9.4. od 8:00 – 12:00 hodin, neděle
27.3., 3.4. a 10.4. od 13:00 – 16:00 hodin). Občanům bude umožněno diskrétní vyplnění údajů. Je
zajištěna vysoká míra ochrany osobních dat.
Více informací najdete na www.ustinadorlici.cz,
www.scitani.cz a www.czso.cz
Informace
z městského úřadu
Již od ledna zajistil městský úřad rozšíření služeb
podatelny.
Po uzavření podatelny ( ÚT, ČT a PÁ ve 14:00
hod.), je možné předat písemnosti, určené MěÚ, na
Informační centrum v přízemí budovy radnice a to
až do 17:00 hodin.
Město Ústí nad Orlicí zveřejňuje záměr prodeje
bytů do osobního vlastnictví
Byt č. 10 o velikosti 0+1 v ulici Sokolská 29, Ústí
nad Orlicí - Kerhartice o celkové podlahové ploše
bytu včetně příslušenství 32,14 m². Byt se nachází
v 3. nadzemním podlaží. Minimální kupní cena
je stanovena ve výši 150.000,- Kč. (Záměr prodeje zveřejněn na elektronické úřední desce dne
16.03.2011)
Byt č. 14 o velikosti 0+1 v ulici Vrbová, Ústí nad
Orlicí - Hylváty o celkové podlahové ploše bytu
včetně příslušenství 18,25 m². Byt se nachází v 2.
nadzemním podlaží. Minimální kupní cena je
stanovena ve výši 150.000,- Kč. (Záměr prodeje zveřejněn na elektronické úřední desce dne
16.03.2011)
Byt č. 11 o velikosti 2+1 v ulici Dukelská 317,
Ústí nad Orlicí - Dukla o celkové podlahové ploše

bytu včetně příslušenství 54,22 m². Byt se nachází
v 4. nadzemním podlaží. Minimální kupní cena
je stanovena ve výši 450.000,- Kč. (Záměr prodeje zveřejněn na elektronické úřední desce dne
16.03.2011)
Bližší informace o podmínkách prodeje a náležitostech nabídky získáte na úřední desce Městského
úřadu v Ústí nad Orlicí, na www.ustinadorlicí.cz
v sekci úřad - úřední deska a na tel. 465 514 262
(vyřizuje E. Polakovičová)
Záměr prodeje p.p.č. 65 (vodní plocha) a části
p.p.č. 619/19 vše v k.ú. Dolní Houžovec v obci
Ústí nad Orlicí
Město Ústí nad Orlicí zveřejňuje záměr prodeje
p.p.č. 65 (vodní plocha) a části p.p.č. 619/19 vše
v k.ú. Dolní Houžovec v obci Ústí nad Orlicí. Tyto
parcely se nacházejí u kaple v Dolním Houžovci. Kupní cena bude stanovena na základě jednání s pověřenými zástupci Města Ústí nad Orlicí.
(Záměr prodeje zveřejněn na elektronické úřední
desce dne 16.03.2011)
Bližší informace o podmínkách prodeje získáte na
úřední desce Městského úřadu v Ústí nad Orlicí, na
www.ustinadorlicí.cz v sekci úřad - úřední deska
a na tel. 465 514 262 (vyřizuje I. Havlíková)

Stavební pozemky
v lokalitě „U Letiště“
Město Ústí nad Orlicí připravuje prodej stavebních
pozemků v lokalitě
„U Letiště“. Jedná se o 17 stavebních parcel o rozměrech:
1 x 779 m²,
2 x cca 1000 m²,
1 x 1.395 m²,
1 x 1.563 m²,
12 x 1.828 – 2.143 m².
Předpokládá se prodej formou obálkové metody.
Cena za m² a způsob prodeje budou schváleny
usnesením Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí dne
18.04.2011. Veškeré podrobnosti budou následně
zveřejněny řádným záměrem prodeje pozemků na
úřední desce a elektronické úřední desce Městského
úřadu Ústí nad Orlicí.
Bližší informace podá
majetkoprávní odbor městského úřadu.
Upozornění na splatnost
místních poplatků ze psů
a za komunální odpad
Poplatník, každý občan s trvalým bydlištěm v Ústí
nad Orlicí, je povinen zaplatit poplatek bez vyzvání, (nebudou se posílat složenky), nejpozději do
30.4.2011. Týká se to i poplatníků poplatku za
komunální odpad, za které do 31.3.2010 hradil
poplatek správce bytového fondu DEMOS, spol.
s r.o. a kteří měli poplatek tzv. „v nájmu“.
Výše místních poplatků za rok 2011
- ze psů vychází z obecně závazné vyhlášky města
Ústí nad Orlicí č. 4/2010
- za komunální odpad činí 500,- Kč/osobu a kalendářní rok

Možnosti úhrady poplatků
a) v hotovosti v pokladně Městského úřadu v Ústí
nad Orlicí
b) bezhotovostně na účet správce poplatku číslo 19420611/0100, variabilní symbol bude poplatníkovi sdělen,
- pro poplatek ze psů na čísle 465 514256 nebo na
elektronické adrese: hylsova@muuo.cz
- pro poplatek za komunální odpad na čísle
465514210 nebo na elektronické adrese:
machalkova@muuo.cz
Nebudou-li místní poplatky zaplaceny včas nebo
ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek
platebním výměrem a může nezaplacený poplatek
nebo jeho nezaplacenou část zvýšit až na trojnásobek.

Zápis dětí do ústeckých MŠ
Zápis do mateřských škol
na školní rok 2011/2012 proběhne
v úterý 26. 4. od 14:00 do 16:00 hodin ve všech
ústeckých mateřských školách.
Žádáme rodiče, kteří mají zájem o umístění dítěte v mateřské škole v uvedeném školním roce, aby
přišli k zápisu. S sebou rodný list dítěte a očkovací průkaz. Informace o zápisu poskytnou ředitelky
mateřských škol.
(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).
Konkurzy na ředitele škol
Město Ústí nad Orlicí vyhlásilo konkurzy na obsazení funkcí ředitelů těchto škol:
Mateřské školy Ústí nad Orlicí, Heranova 1348
Základní školy Ústí nad Orlicí, Komenského 11
Uzávěrka přihlášek je 15. 4. 2011. Podrobné informace a požadavky na uchazeče naleznete na úřední
desce MěÚ, na internetových stránkách www.ustinadorlici.cz, popř. vám je sdělí na tel. 465 514 267,
465 514 219.
Doprava v Kociánce
Protože opakovaně dochází k dopravním komplikacím v lokalitě „Kociánka“, dovolujeme si stručně
připomenout všem účastníkům silničního provozu
základní povinnosti řidiče.
- V obytné zóně smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce.
- V obytné zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20
km/h. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti
vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo.
- Stání je dovoleno jen na místech označených
jako parkoviště.
- Při vyjíždění z obytné zóny na jinou pozemní
komunikaci musí dát řidič přednost v jízdě
vozidlům jedoucím po pozemní komunikaci §23 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. To znamená, že DZ „Konec
obytné zóny“ nahrazuje DZ „Dej přednost v jízdě“.
Při výjezdu z „Kociánky“ tedy musí řidič dát
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vždy přednost v jízdě všem ostatním vozidlům.
Tímto žádáme řidiče, kteří projíždějí obytnou
zónou v „Kociánce“, aby dbali zvýšené opatrnosti
zejména při výjezdu do ulice Čs. Armády.
Ing. Bc. M. Faltus, velitel městské policie

Senior klub při CSP
města Ústí n.O.
Čtvrtek 7.4. – Školení řidičů pro seniory, jídelna
penzionu, Na Pláni 1343 od 14:00 hod., možnost
odevzdat staré lékárničky, vstup volný
Středa 13.4. – Ústečtí rodáci na válečném nebi,
přednáška v rámci Akademie volného času, městská knihovna od 18:00 hod., přednáší J. Havel,
vstup volný
Čtvrtek 28.4. – Zájezd na Floru Olomouc, přihlášky každé ÚT od 10:00-12:00 hod. ve Sladkovně, uzávěrka 19.4., platba při přihlášení.
Člen SK: vstup 65 Kč + doprava 75 Kč, celkem
140 Kč
Nečlen SK: vstup 65 Kč + doprava 95 Kč, celkem
160 Kč
Pro držitele ZTP vstup zdarma, bližší info: pí Bílková, tel.: 722475132
Odjezdy autobusu:
Penzion
7:00 hodin
Tvardkova
7:05 hodin
Nádraží ČSAD
7:05 hodin
Zastávka ČD u hotelu UNO 7:10 hodin
Dukla prodejna
7:15 hodin
Hylváty Perla
7:25 hodin
Hylváty ČSAD
7:30 hodin
Na KVĚTEN připravujeme společně s klubem
důchodců Hylváty, zájezd na zámek Jánský vrch
a okolí (18.5.). Pro členy SK je 20 volných míst,
přednost mají ti, kteří v roce 2010 nebyli na žádném
zájezdu, platba 200 Kč při přihlášení. Přihlášky
každé ÚT od 10:00-12:00 hod. ve Sladkovně, bližší
info: 607965982.
Odjezdy autobusu:
Hylváty ČSAD
6:30 hodin
Hylváty Perla
6:35 hodin
Dukla prodejna
6:40 hodin
Zastávka ČD u hotelu UNO 6:45 hodin
Nádraží ČSAD
6:50 hodin
Tvardkova
6:55 hodin
Penzion
7:00 hodin
Podhajská 16. - 21.5. ,
doprava
autobusem
1250 Kč z ÚO. Ubytování a polopenze za 68 EUR,
vstup do bazénů si hradí každý sám. Bližší info:
468008095, 739148170
Udržovací příspěvek SK na rok 2011 – členům
SK, kteří nezaplatí členský udržovací příspěvek na
rok 2011 do konce dubna, bude zrušeno členství.
Těšíme se na Vaši účast!
Za Senior klub
JUDr. Z. Ešpandr

Z městského muzea
Městské muzeum Vás srdečně zve na nový blok
výstav, které budou pro návštěvníky zpřístupněny
do 24. dubna.
- japonské ORIGAMI

- modely PAPÍROVÝCH
AUTÍČEK
- QUIDO ROMAN KOCIAN
- JAROSLAV K. NA CESTÁCH
- EGYPT - G. Faronová
Muzeum je otevřeno ÚT-ČT 9-11:30, 12:30-17
hod., SO, NE 13:30-17 hod. Každé PO a poslední
SO v měsíci zavřeno.

Klub přátel umění
Ústí nad Orlicí
Dovolujeme si Vás pozvat do Galerie pod radnicí
na novou výstavu s názvem
JIŘÍ BRÁZDA
VOLNÁ GRAFIKA A EXLIBRIS
Výstava bude zahájena vernisáží za účasti autora
v pátek 15. dubna v 18:00 hodin.
V Galerii pod radnicí můžete výstavu navštívit až
do 8. května.
Otevřeno denně mimo pondělí, 10-12, 14-17 hod.,
sobota, neděle 14-17 hod.
Moravské pašije
Teátru Víti Marčíka
v Knapovci
Zveme Vás na Květnou neděli 17. dubna v 16:00
hod. do knapoveckého kostela na divadelní představení o utrpení a smrti Ježíše Krista. Navazujeme
na tradici pašijí, které se před Velikonocemi hrály
a zpívaly v každé vsi. Víťa Marčík ztvárnil pašijové
hry lidovou formou jako vypravěč a loutkář. Před
představením je od 15:00 hod. v kostele výstava
velikonočních dekorací Mateřské školy Knapovec.
Po představení zveme na občerstvení v duchu lidových tradic a židovských Velikonoc.
Za Římskokatolickou farnost P. Vladislav Brokeš
a Jana Staňková

Pozvánka
na jubilejní koncert
Srdečně Vás zveme na JUBILEJNÍ KONCERT
k 10. výročí založení smíšeného pěveckého sboru
ALOU VIVAT v pátek 29. dubna v 19:00 hodin,
koncertní sál ZUŠ J. Kociana v Ústí nad Orlicí

Dům dětí a mládeže
St 6. 4.- Matematická Olympiáda - 6., 7., 8. třída
ZŠ a víceletá Gymnázia, od 8:00 hod., ZŠ Komenského.
St 20. 4. - 14. ročník Jarního běhu „O pohár Václava Čevony“, 10 kategorií, prezence 8:00 – 9:00,
start 1. kategorie v 9:00 na atletickém stadionu.
Velikonoční prázdniny
Čt 21. 4. -Výlet do Brna, hala Bongo, svět pro opičárny vašich dětí
Pá 22. 4.- Sportovní dopoledne v DDM ÚO, více
informací o velikonočních prázdninách na www.
ddm-usti.cz.
Čt 28. 4.- Preventan cup - okresní finále vybíjené
pro 4. ročníky ZŠ, volejbalové kurty od 9:00.
Letní tábor DDM ÚO „Cesta za koncem duhy“.
DDM ÚO připravuje pro děti ve věku 6 - 14 let letní tábor ve Zblovicích. Účastníci nemusí být členy

kroužků. Datum 2. - 16. 7. 2011. Více informací
a přihlášky na našich stránkách nebo denně v kanceláři DDM od 8:00 – 17:00 . Těšíme se na vás.
DDM Ústí nad Orlicí, 465525469,
ddm-usti@seznam.cz, www.ddm-usti.cz

Základní umělecká
škola Jar. Kociana
Absolventský recital studentů I. stupně
B. Olivová – housle, M. Janáková – housle, M. Keller – violoncello
1. dubna v 18:00 hod. – koncertní sál ZUŠ
Absolventský recital studentů I. stupně
H. Švendová – kytara, housle, flétna
2. dubna v 18:00 hod. – koncertní sál ZUŠ
Koncert absolventů I. stupně
5. dubna v 18:00 hod. – koncertní sál ZUŠ
Třídní hudební besídka žáků
p. uč. V. Matějů - kytara
7. dubna v 16:00 hod. - koncertní sál ZUŠ
Běh na dlouhou trať
– vystoupení tanečního oboru
8. dubna v 19:00 hod – Malá scéna
Hudební besídka žáků hudebního oboru
11. dubna v 17:00 hod. – koncertní sál ZUŠ
Třídní hudební besídka žáků p.
uč. E. Felgrové – klavír
a L. Gregarové – bicí nástroje
12. dubna v 17:00 hod. - koncertní sál ZUŠ
Heranova violoncellová soutěž
14. dubna až sobota 16. dubna – koncertní sál ZUŠ
Tančíme pro radost – vystoupení tanečního oboru
15. dubna v 17:00 a 19:00 hod. - Roškotovo divadlo
Hudební besídka žáků hudebního oboru
18. dubna v 17:00 hod. – koncertní sál ZUŠ
Absolventský recital studentů II. stupně
K. Motáková – flétna, V. Čajka – kytara, J. Trávníčková – housle
27. dubna v 18:00 hod. – koncertní sál ZUŠ
Vernisáž výstavy prací výtvarného oboru
28. dubna v 16:30 hod. – společné prostory ZUŠ
Zápis dětí do ZUŠ
J. Kociana
ZUŠ J. Kociana vyhlašuje ZÁPIS DĚTÍ do následujících oborů:
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 SŠ
Přihlášky jsou k dispozici v kanceláři školy,
u vyučujících v ZUŠ a na www.zusuo.cz. Odevzdání přihlášek NEJPOZDĚJI 15. května.
Základní umělecká škola Jar.Kociana
Smetanova 1500, 562 01 Ústí nad Orlicí
Tel.: 465 569 551, www.ZUSUO.cz
e-mail: info@zusuo.cz
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Pozvánka na módní
přehlídku
Boutique ARIANE Vás zve na módní přehlídku „Sladké retro“ ve čtvrtek 7.4. od 17:00 hod.
v kongresovém centru hotelu Uno Ústí nad Orlicí,
vstupné 130,- Kč. Předprodej a rezervace vstupenek
v Boutique Ariane, tel. 465 525 432, 723 267972
Zprávičky ze Stacionáře
V měsíci březnu se konal Vodní týden v Krytém
plaveckém bazénu pod názvem 2. ročník AQUA
UNITED 2011. Pro naše uživatele bylo 22.3. připraveno 2 hodinové plavání a to v kategoriích plavci a neplavci. Aby plavání bylo zábavnější pozvali
jsme si kamarády z okolních ÚSP. Každého čekala
malá odměna a diplom.
Děkujeme Krytému plaveckému bazénu za tuto
akci.
Pokračování v dotazech čtenářů.
CÍLE STACIONÁŘE
- pomáhat naplňovat osobní cíle
- podporovat soběstačnost
- zvládat běžné úkony péče o vlastní osobu
- posilovat samostatnost a sebeobsluhu
- rozvíjet motorické, psychické a sociální schopnosti
- využívat dostupných služeb
- vytvářet podmínky pro začlenění
- navázat komunikaci
- kontakty se společností
- naplňovat individuální potřeby uživatelů
H. Zastoupilová, DiS., vedoucí přímé péče
Mateřské centrum
Medvídek
Kavárnička: 4.4. od 10:00 hodin
Oriflame: 4.4. od 10:00 hodin,
na závěr tombola
Quilling: 5.4. od 14:30 hod.,
filigránová dekorace z papírových proužků
Su-jok a moxování: 6.4. od
9:30 hod., základy neinvazivní a bezbolestné akupunktury
Nošení dětí a funkční oblečení: 11.4. od 9:30
hod.
Sebeobrana aneb Chcete se umět bránit?: 7., 14.,
21. a 28.4. od 17:30 hod.
Kraslice na 100 způsobů: 12.4. od 14:30 hod.
Velikonoční pečení a mlsání: 13.4. od 9:30 hod.,
možnost nákupu surovin
Velikonoční dekorace: 19.4. od 14:30 hod.
Lesní školka: 20.4. od 9:30 hod., beseda o alternativním předškolním zařízení
Papírové svícínky-kytičky: 26.4. od 14:30 hod.
„Pojistka na blbost“: 27.4. od 10:00 hod., pojištění škod způsobených dětmi
PROVOZNÍ DOBA
PO 9-12 hod. – Nemluvňátka+volná herna
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
605/965463, medvidekuo@seznam.cz, www.medvidekuo.cz
Za finanční podpory Města Ústí n.O. a Pardubického kraje

Školka malého stromu
Informační schůzka pro rodiče o plánovaném otevření Lesní mateřské školy v Libchavách se koná
20.4. od 10.00 v MC Medvídek (MŠ Heranova)
a 27.4. v 10.30 v RC Srdíčko (Jednota bratrská).
Info o LMŠ:
www.lesnims.cz.
Kontakt: Z. Kučerová, tel.: 732 489 046,
email:kucerova@koucinkakademie.cz,
Koncert „Chceme
žít s Vámi“
Žáci ze Speciální základní školy a mateřské školy
v Ústí nad Orlicí se již tradičně zúčastní koncertu „Chceme žít s Vámi“, který se uskuteční 19.4.
v pražské O2 Aréně. Děti se na koncert moc těší.
Touto cestou chceme spolu se žáky poděkovat
všem, kteří se jakýmkoliv způsobem na uskutečnění akce podílí.
Za školu E. Harnachová, K. Šedová
Rodinné centrum Srdíčko
PO: 8:30 – 12:00 hod. – Výtvarné
dílny pro dospělé a prográmek
pro děti (zahájení v 9:30 hod.)
- ukázky výtvarných a rukodělných technik
- hlídání dětí zajištěno
- kont.osoba:
M. Dostrašilová, 604313249
TÉMATA
4.4. – Velikonoční věnec (s sebou cca 7 vyfouklých
vajec), cena cca 20 Kč
11.4. – Velikonoční perníčky, cena cca 2Kč/kus
18.4. – Filcování, cena cca 20 Kč, s sebou kousek
tvrdého molitanu
PO: 17:00 – 18:00 hod – Orientální tance
Herna k dispozici bez hlídání dětí, kont. osoba: L.
Holásková 732985833, vstupné 50 Kč
ST: 8:30 – 12:00 hod. – Prográmek pro děti (zahájení v 9:30 hod.)
ČT: 17:00 – 18:30 hod. – AJ pro rodiče, kont.osoba: J. Voleská 601203130, vstupné 50 Kč
PÁ: 8:30 – 12:00 hod. – AJ pro batolátka (začátek
v 10:00 hod.)
PÁ: 16:00 – 18:00 hod. – Klub EXIT, kont. osoba
M. Kalášek 739420287
PÁ: 16:30 – 17:30 hod. – Orientální tance
Herna k dispozici bez hlídání dětí, kont. osoba: L.
Holásková 732985833, vstupné 50 Kč
PÁ: 18:00 – 24:00 hod. – Klub deskových her,
kont. osoba: M. Kalášek 739420287
SO: 18:00 – 20:00 hod. – Sportování u Tří mostů
(9. a 23.4.), cena dle sportujících, účast nahlásit nejpozději den předem – P. Novák 604904710
JEDNORÁZOVÉ AKCE V RC
ÚT 5.4. – Setkání DRC, 17:00 hodin
ST 6.4. a PÁ 22.4. – Cvičení pro těhulky, 8:30-9:30
hodin. Vstupné: permanentka 100 Kč (4x25Kč),

jednotlivé vstupy 35Kč/osoba/hodina, účast nahlásit předem, kont. osoba: S. Faltusová 606882719
ST 13.4. – Beseda na téma: Lepek a tekuté kaše,
10:30 hodin
ST 20.4. – Beseda na téma: Znakování s miminky,
10:30 hodin
PO 25.4. – Výtvarný speciál – Skládaná batika na
hedvábný šátek, 17:00-19:00 hod., cena cca 80 Kč
ST 27.4. – Beseda na téma: Lesní školka, 10:30
hodin
Kontaktní osoba: Mgr. M. Dostrašilová, koordinátor RC, tel.: 604313249, e-mail: rcsrdicko@jbuo.
cz, www.rcsrdicko.estranky.cz

Český červený kříž
Senior doprava ČČK, službu lze objednat na tel.:
774412117, permanentky na ČČK, Kopeckého 840,
nebo na IC města. Senior doprava ČČK byla v r.
2011 podpořena Městem Ústí n.O. Pardubickým
krajem.
Senior centrum, vzdělávací, relaxační a volnočasové centrum nejen pro seniory
Doprava na akce – využijte možnost dopravy
Senior dopravou za zvýhodněnou cenu 5Kč/jízda/
osoba. Nutno objednat! Pouze pro seniory.
Velikonoční výstava: 5. – 8.4., výrobky dětí ze
školských zařízení ve městě, MC Medvídek, Klubu
Hvězdička a dalších. Výstava bude otevřena v zasedací síni zastupitelstva města od 9:00 – 17:00 hod.
Akce se koná za podpory Města Ústí n.O.
Cestopisná přednáška – INDIE, 7.4. od 17:00
hod., vstupné dobrovolné
Šikovné ručičky – drátkování, od 14:00 hodin
VÝLET – POLSKO, Kudowa Zdroj, přihlášky na tel.: 724629031, 775112998. odjezd v 7:00
hod. z nádraží ČSAD, cena 100 Kč (člen), ostatní
120 Kč
Lékařská přednáška – Hemeroidální onemocnění, 13.4. od 17:00 hod., vstupné dobrovolné
Šikovné ručičky – pletení pomlázky, 14.4. od
16:00 hod., vstupné dobrovolné
Beseda – Pohlavní choroby, 19.4. od 16:00 hod.,
vstupné dobrovolné
Naše zdraví v našich rukou, beseda o tibetskočínské medicíně, 21.4. od 17:00 hod., vstupné dobrovolné
Výlet – FLORA Olomouc, 30.4., přihlášky na
tel.: 724629031, 775112998, odjezd v 6:30 hod.
z nádraží ČSAD, cena 110 Kč (člen), ostatní
150 Kč
Uvedené akce se konají ve Společenském centru
ČČK, Kopeckého 840, ÚO.
Kavárnička-centrum setkávání, každý PÁ od
8:00-19:00 hod.
Seniorinternet kavárna, každý PÁ 8:00-19:00
hod., pro seniory internet zdarma
Zdravé cvičení na gymn. míčích, bližší info:
775112998
Masáže klasické, havajské, reflexní, bližší info
a objednávky: 464649590
Stomatologická
pohotovost
2. – 3.4. – MUDr. P. Kopecká, Habrmanova 306,
ČT, tel.: 465534834
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9. – 10.4. – MUDr. T. Košťálová, F.V. Krejčího,
ČT, tel.: 465534555
16. – 17.4. – MUDr. M. Krejčík, Lázeňská 225,
Brandýs n.O., tel.: 465544192
23. – 24.4. – MUDr. P. Lohrer, Masarykova 1071,
ČT, tel.: 465534585
25.4. – MUDr. O. Maixner, Čelakovského 112,
V. Mýto, tel.: 465420400
30.4. – 1.5. – MUDr. S. Moučková, Dolní 443,
Choceň, tel.: 606565823

Lékárenská
pohotovostní služba
Lékárenská pohotovostní služba je zajišťována
v neděli a ve svátky pouze nemocniční lékárnou
Orlickoústecké nemocnice a to od 8:00 do 12:00
hodin, tel.: 465 521 007.
V sobotu dopoledne je možné využít běžné otevírací doby lékáren ve městě.
Pozvánka na festival
Jeden svět
v Ústí nad Orlicí
Od středy 13.4. do neděle 17.4. můžete v ústecké
Malé scéně navštívit filmový festival Jeden svět.
Uvidíte pestrý výběr skvělých dokumentů s tématikou lidských práv, některé projekce jsou doprovázeny besedami se zajímavými osobnostmi. V Ústí se
tak objeví např. režisér Vít Klusák, novinář a nezávislý senátor Jaromír Štětina či novinářka Petra
Procházková. Informace o jednotlivých filmech,
besedách a programu můžete číst v přiloženém letáku. Vstupné na jednotlivé projekce je 50,- Kč, vstupenky můžete rezervovat na www.spousti.cz, nebo
kupovat v divadelní kavárně Malé scény. Veškerý
výtěžek ze vstupného bude věnován Dobrovolnickému centru Světlo, jehož členové působí v Orlickoústecké nemocnici, Domově důchodců v ÚO,
Stacionáři ÚO a v Domově pod hradem Žampach.
Festival pořádá již 13 let společnost Člověk v tísni pod záštitou Václava Havla, v Ústí nad Orlicí
se koná třetí ročník, letos pod záštitou režisérky
a dokumentaristky Olgy Sommerové. Celý festival bude v Malé scéně doprovázen výstavou Umlčené hlasy o osudech novinářů v Rusku, prodejem
výrobků z chráněných dílen Čvt v Namibii, prodejem kávy a dalších fair trade výrobků. Otevřen bude
koncertem kapely Vypsaná fiXa v sobotu 9.4. od
20:00 v Malé scéně. Výraznou doprovodnou akcí
bude divadelní představení Putin lyžuje divadla
Líšeň z Brna. Jevištní reportáž, zpracovávající téma
nástupu Putina k moci a směřování Ruska k totalitě,
bude v rámci festivalového „ruského bloku“ k vidění ve vytápěném divadelním stanu v sobotu 16.4. na
zahradě Stacionáře. Srdečně Vás všechny zveme na
festival Jeden svět. 
Spousti, o.s.
Stavění Májky
v centru Černovíru
Dne 30. 4. od 15:00 hodin OSV Černovír zve všechny zájemce na akci stavění Májky. Především zveme svobodné mládence k účasti na této netradiční
akci. Doprovodný program a občerstvení zajištěno.
Všichni jste srdečně zváni.
OSV Černovír

Průlet čarodějnic
Černovírem
Dne 30.4. od 17:00 hod. Vás zve TJ Sokol Černovír
na hřiště u tělocvičny na netradiční průlet čarodějnic Černovírem.
Pro všechny čaroděje a mudly bude porovnání sil
v těchto famfrpálovských aktivitách: stavba čarodějných příbytků, tůčkový teleport, pavoučí síť
a další. Všichni jste srdečně zváni.
TJ Sokol Černovír
Zveme na turnaj
v Carcassone
Klub EXIT zve na turnaj ve hře Carcassonne
Kdy: 9. 4. od 10:00 do 14:00 hodin
Kde: v Jednotě bratrské, 1. patro
Startovné: 30 Kč
Ceny: deskové hry od firmy MINDOK.
Máme otevřeno každý pátek od 18:00 do 24:00
hodin. Natrénujte si Carcassonne a vyzkoušejte
i mutaci Carcassonne MAYFLOWER, které máme
v našem klubu !!!
Velikonoční
sederová večeře
Jednota bratrská vás zve na
Sederovou slavnost - velikonoční oslavu podle
židovské mesiánské tradice.
Upečeme nekvašený chléb a skopové, pít z pesachových kalichů, zapalovat svíce na 7 ramenném svícnu, číst z Mojžíšových knih a pašijových textů, pustíme si úryvky z filmu...
Na Velikonoční neděli 24. dubna v Jednotě bratrské. Od 10:00 a znovu od 17:00 hod. Dopolední
program je upravený pro rodiny s dětmi. Přihlásit
se k účasti na slavnosti můžete u Dana Dostrašila
(omezený počet míst: 603913885, dan.dostrasil@
tiscali.cz)
Proběhne sbírka na uhrazení nákladů.
Dětský maškarní
karneval
V pátek 25. 2. pořádal Klub Hvězdička ve spolupráci se Speciálně pedagogickým centrem Kamínek dětský maškarní karneval. Akce se účastnili
rodiny Klubu a klienti speciálně pedagogického
centra. K vidění bylo nepřeberné množství krásných masek. Pro děti, ale i rodiče, byly připraveny
zábavné soutěže a pestrý program. Ten si pro nás
připravili studenti Střední zdravotní školy v Ústí
nad Orlicí. Za to jim patří naše poděkování. Rovněž
děkujeme firmě VÚB, a. s. za zapůjčení tělocvičny. Věříme, že účastníci karnevalu odcházeli domů
s úsměvem na rtech.
Taneční kurzy v Ústí
n.O – Podzim 2011
Zájemci mají opět možnost přihlašovat se do Tanečních kurzů pořádaných Relax Dance Servisem Jana
Bílka z Ústí n.O.
Základní kurz bude zahájen v neděli 11.9. od 16:00
hod. v KD v Ústí n.O.
Prodej legitimací bude zahájen 4.4. ve FOTO
Irena u nádraží ČSAD. Kontakt: J. Bílek, tel.:

603299520, cena kurzu: 1 550 Kč, chlapci přihlášení do 30.6. mají slevu 250 Kč, stejná sleva je i pro
přihlášené sourozence!
**** ***** ***** ***** ***** ***** **
Dále opět připravujeme Taneční kurz pro dospělé, páry starší 18 let. Zahájení předpokládáme od
2.10. od 19:30-22:00 hod., neděle – 10 lekcí, cena
1 300 Kč /osoba. Prodej též ve FOTO Irena. Více na
www.tanecnibilek.cz

Pozvánka pro seniory
Oblastní charita Ústí nad Orlicí Dům pokojného
stáří sv. Kryštof Ústí n.O., Sokolská 68 zve seniory
na tvořivá dopoledne:
V úterý 5. 4. od 9:00 hod. budeme zdobit vajíčka
ubrouskovou technikou.
V úterý 19. 4. od 9:00 hod. si budeme povídat
o velikonočních zvycích a plést pomlázky.
Podáváme kávu, čaj. Těšíme se na vás.
Klubcentrum Ústí n.O.
Kino Máj – duben
Sobota 2. v 19:30 hodin
*BIUTIFUL
Jedním okem hleděl do tváře vlastní smrti a druhým do tváře svých dětí. V hlavní roli charismatický Antonio Bardem, který za svůj výkon získal
Zlatou palmu na festivalu v Cannes. Titulky. Vstupné: 70 Kč
Úterý 5. v 19:30 hodin
127 HODIN
Pozoruhodný příběh horolezce Arona Ralstona,
natočený podle skutečné události. Horolezec se
vydal sám do kaňonu v Utahu a uvolněný balvan
mu přimáčkl ruku ke stěně. Sám se z této nedobrovolné pasti nedostane. Zemře, nebo je ještě i jiné
řešení? Titulky. Vstupné: 60 Kč
Pátek 8. v 19:30 hodin
OBČANSKÝ PRŮKAZ
Hořká komedie režiséra Ondřeje Trojana na motivy
stejnojmenné knihy Petra Šabacha o osudech čtveřice mladíků, jejich přátel, lásek, rodičů. Vstupné:
70 Kč
Neděle 10. v 17:00 hodin – Hrajeme pro děti
NA VLÁSKU
Animovaný příběh plný písniček na motivy klasické pohádky bratří Grimmů. Česká verze. Vstupné:
70 Kč
Úterý 12. v 19:30 hodin
HEZKÉ VSTÁVÁNÍ
Zábavná a chytrá komedie, založená na konverzačním humoru, která čerpá ze skutečného prostředí ranních přímých televizních přenosů. Titulky.
Vstupné: 60 Kč
Sobota 16. v 19:30 hodin
*LONDÝNSKÝ GANGSTER
Colin Farrell a Keira Knightley si začínají plánovat
společný život v Los Angeles, ale plány jim zkříží
boss velkého gangu. Titulky. Vstupné: 75 Kč
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Středa 20. v 17:00 a 19:30 hodin
FIMFÁRUM – Do třetice všeho dobrého
Závěrečná část loutkových adaptací pohádek Jana
Wericha. Vstupné: 65 Kč
Čtvrtek 21. v 17:00 hodin
LETOPISY NARNIE: Plavba jitřního poutníka
Třetí pokračování přepisu fantasy knížek
C.S.Lewise. Česká verze. Vstupné: 65 Kč
Úterý 26. v 19:30 hodin
* ČERNÁ LABUŤ
Psychologický thriller z newyorské baletní scény vypráví o mladé baleríně, která se kvůli své
vytoužené roli stává až děsivě dokonalou. Natalie Portman získala Oscara za hlavní roli. Titulky.
Vstupné: 60 Kč
Čtvrtek 28. v 19:30 hodin
OPRAVDOVÁ KURÁŽ
Jak velkou kuráž musí mít čtrnáctiletá holka, aby
pomstila smrt svého otce? Adaptace stejnojmenného románu Ch. Portise v režii bratrů Coenových.
Titulky. Vstupné: 60 Kč

Klubcentrum Ústí n.O.
Nabídka pořadů – duben
Čtvrtek 7. dubna
14:00 hodin – Roškotovo divadlo
Krajská přehlídka dětských skupin scénického
tance TANEC, TANEC... 2011, vstupné: 50 Kč
Sobota 9. dubna
15:00 hodin – Roškotovo divadlo
O STATEČNÉ PRINCEZNĚ MÁNĚ, loutková
pohádka, vstupné: 45 Kč
Pondělí 11. dubna
19:00 hodin – Roškotovo divadlo
PUTOVÁNÍ PO SIBIŘI – Od Krasnojarska
přes Jakutsk na Magadan, cestopisná přednáška,
vstupné: 65 Kč
Úterý 12. dubna
9:00-17:00 hodin – Kulturní dům
VELIKONOČNÍ JARMARK
14. – 16. dubna – ZUŠ J. Kociana
21. ročník
HERANOVY VIOLONCELLOVÉ SOUTĚŽE
Čtvrtek 14. dubna
20:00 hodin – ZUŠ J. Kociana
Violoncellový recitál s klavírním doprovodem –
ZAHAJOVACÍ KONCERT HVS 2011
Ivan Vokáč – violoncello
Veronika Böhmová – klavír
(koncertní předplatné), vstupné: 100 Kč
Sobota 16. dubna
14:30 hodin – ZUŠ J. Kociana
ZÁVĚREČNÝ KONCERT HVS 2011,
vstupné: 50 Kč

Pátek 15. dubna
17:00 a 19:00 hodin – Roškotovo divadlo
TANČÍME PRO RADOST, vstupné: 60 Kč
Úterý 19. dubna
19:30 hodin – Roškotovo divadlo
É. Pataki: EDITH A MARLENE, Divadlo Pod
Palmovkou, Praha
Nejslavnější pésně zlaté éry šansonu na pozadí
dramatických osudů Edith Piaf. Edith a Marlene
je příběhem dvou slavných šansoniérek Edith Piaf
a Marlene Dietrich. Hrají: H. Seidlová, R. Drössler
j.h., E. Kodešová, K. Vlček, J. Havel, M. Pleštilová, J. Teplý
(divadelní předplatné), vstupné: 290 Kč
Sobota 30. dubna
19:30 hodin – Roškotovo divadlo
V. Peška: BYLO ylo nebylo aneb Jak Švédové
L.P. 1645 Brno marně dobývali, DS Vicena, Ústí
n.O., vstupné: 120 Kč
Předprodej vstupenek: Informační centrum
v budově radnice, tel.: 465 514271
Termíny zahájení předprodejů vstupenek najdete na
IC a webových stránkách Klubcentra. Info: Klubcentrum v Ústí n.O., tel.: 465521047, 465525245
i fax, www.klubcentrum.cz, info@klubcentrum.cz

Program Malé scény Ústí
nad Orlicí na duben
1. 4. – 30. 4. Výstava fotoklubu OKO Ústí nad
Orlicí, vernisáž výstavy se koná 1.4. v 17:00 hod.
1. 4. - Klobouková párty. Taneční večer nejen
s Těžkou dobou, v 19:00 hod., vstupné 70 Kč
2. 4. - TRIP - NEJEN PREMIÉRA! Českotřebovští rappeři GAZ a WoWa jsou hlavními hrdiny
krátkého hraného hiphopového filmu TRIP režiséra
Davida Kaplana. Vyrážejí na svůj „trip“ do Prahy
a oba tam zažijí svůj vlastní příběh, tedy „novej
zážitek“, v 19:00 hod., vstupné 50 Kč
6. 4. - Sunny way, koncert nově vzniklé skupiny
Sunny way, v 19:00 hod., 40 Kč
9. 4. - Koncert skupiny Vypsaná FIXA, ve 20:00
hod., vstupné 170 Kč
13.-17. 4. - Filmový festival Jeden svět - Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských
právech.
21. 4. - Výslech, Polsko, 1989, film. Píše se rok
1952 a začíná jeden nekonečný a nekončící deptající výslech, ponižování, týraní… v 19:00 hod.,
vstupné pro členy FK 50 Kč, pro nečleny 60 Kč
26. 4. - Měsíční běs, psychologická hra v podání divadelního spolku SNOOP Opatovice n.L.,
v 19:00 hod., vstupné 50 Kč
28. 4. - Ležáky 42, válečné dokumentární drama
o vypálení vesnice Ležáky za druhé světové války.
V jedné z hlavních rolí se objeví Petr Žitný, v 19:00
hod., vstupné 50 Kč
29. 4. - Večer s hudbou – kavárna, v 19:00 hod.,
vstupné 30 Kč
30. 4. - O Palečkovi, Hrnečku vař, loutkové
pohádky v podání J. Holasové, v 15:00 hod., 40 Kč

In-linová školička
o letních prázdninách
již počtvrté
Pro malé bruslaře pořádáme IN-LINOVOU ŠKOLIČKU plnou her, smíchu a zábavy. Novinkou pro
letošní rok je BIKOVÁ ŠKOLIČKA, ADRENALINOVÁ A FREESTYLOVÁ ŠKOLIČKA:
- Příměstské tábory pro děti od 5 do 14 let
- V červenci a srpnu vždy od PO do PÁ od 8 do
16 hodin
- V ceně svačinky, obědy, pitný režim, pojištění,
návštěva aquaparku a závěrečné překvapení
- Možnost zapůjčení bruslí i chráničů
Bruslařům začátečníkům i pokročilým nabízíme
soukromé lekce in-line bruslení. Přihlášky a další
info na www.hepaoutfit.cz či tel.č. 602 245 393 –
Markéta Strnadová. Těšíme se na Vás!!!!
Letní tábory
s angličtinou 2011
1.Jazyková ÚO (Mgr.Milan Pošepný) pořádá
letní příměstský tábor pro děti (5-12 let), sport,
angličtina, hry, od 11.-15. července v ÚO, cena
1.500,-Kč
a letní sportovně-jazykový tábor pro děti (7-14
let), téma „KOUZLA, MAGIE“ od 13.-19. srpna,
Horní Jelení, cena 3.300,-Kč.
Informace na www.1.jazykovauo.cz
Mobil: 724 064 370 nebo 602 653 773
Pozvánka na
Brontosauří šlápoty
ČSOP Ústí nad Orlicí pořádá
1. května 2011 již
26. ročník turistického pochodu
BRONTOSAUŘÍ ŠLÁPOTY
Start: od 8:30 do 10:30 na hřišti pod kuželnou
v Hylvátech
Startovné: dospělí 15,-Kč, děti 10,-Kč
Občerstvení zajištěno
Středně náročná trasa je dlouhá cca 7 km a vede
jarní přírodou okolím města. Pořadatelé doporučují
vzít s sebou psací potřeby. V průběhu akce budou
ochutnávky zdravé výživy a BIOpotravin.
Kam za sportem v dubnu
Pátek 1. dubna
Jiskra Hylváty B – V. Mýto B (VČ přebor v kuželkách od 17 hod.)
Čtvrtek 7. dubna
Jiskra Hylváty – Pardubice (VČ divize v kuželkách
od 17 hod.)
Sobota 9. dubna
TJ Jiskra ÚO – FC H. Králové „B“ (fotbal, divize C,
muži A, od 16:30 hod.)
TJ Jiskra ÚO – M. Třebová (fotbal, kr. přebor, st.
a ml. dorost, od 12:00 a 14:15 hod.)
Neděle 10. dubna
TJ Jiskra ÚO „B“ – Rychnov n. Kn. (fotbal, 1.B
třída, muži B, od 16:30 hod.)
TJ Jiskra ÚO – SK Chrudim (fotbal, kr.přebor, st.
a ml. žáci, od 13:00 a 14:45 hod.)
Pátek 15. dubna
Jiskra Hylváty B – Svitavy (VČ přebor v kuželkách
od 17 hod.)
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Sobota 16. dubna
Jarní ústecko-orlická (letiště Aeroklubu Ústí n.O.),
soutěž volných modelů leteckých modelářů
Neděle 17. dubna
26. ročník cykloturistiky „Kolem Pastvinské přehrady“, trasy 50 nebo 100 km, star 8:00-9:00 hod.
z náměstí v Ústí n.O.
Pátek 22. dubna
Jiskra Hylváty – Milovice (VČ divize v kuželkách
od 17 hod.)
Sobota 23. dubna
23. ročník cykloturistiky „Drozdovská pila“, trasy 70 nebo 100 km, start 7:30-8:30 hod. z náměstí
v Ústí n.O.
TJ Jiskra ÚO – FK Náchod-Deštné (fotbal, divize
C, muži A, od 17:00 hod.)
TJ Jiskra ÚO – Litomyšl (fotbal, kr. přebor, ml. a st.
dorost, od 12:30 a 14:45 hod.)
Neděle 24. dubna
TJ Jiskra ÚO „B“ – Semanín (fotbal, 1.B třída,
muži B, od 17:00 hod.)
TJ Jiskra ÚO – Litomyšl (fotbal, kr. přebor, st. a ml.
žáci, od 13:30 a 15:15 hod.)
Sobota 30. dubna
TJ Jiskra ÚO – FK Trutnov (fotbal, divize C, muži
A, od 17:00 hod.)

Pozvánka KČT Horal
V sobotu 9.dubna pořádá KČT Horal

1. ročník Jarní Orlice
Pěšky, na kole, na vodě, na bruslích.
Start a cíl: Tábořiště v Cakli, prezentace na Tábořišti v Cakli 9:00 – 11:00 hod.
Zahájení turistické sezóny s občerstvením v Letohradě 12:00 – 13:00 hod. Zpět do Cakle po vodě,
na kole, pěšky nebo na bruslích.
V prostorách tábořiště posezení u ohně nebo v klubovně.
Více na www.kcthoral.cz nebo na 608919299. FB

Krytý plavecký bazén
PÁ 1.4.
14:00 – 21:00 hodin
SO 2.4.
10:00 – 21:00 hodin
NE 3.4.
9:00 – 20:00 hodin
PO 4.4.
14:00 – 21:00 hodin
ÚT 5.4. 5:30-8:00, 14:00 – 19:00 hodin
ST 6.4.
17:00 – 21:00 hodin
ČT 7.4. 5:30-8:00, 14:00-21:00 hodin
PÁ 8.4.
14:00 – 21:00 hodin
SO 9.4.
10:00 – 21:00 hodin
NE 10.4.
9:00 – 20:00 hodin
PO 11.4.
SANITÁRNÍ DEN
ÚT 12.4. 5:30-8:00, 14:00-20:00 hodin
ST 13.4.
17:00 – 21:00 hodin
ČT 14.4. 5:30-8:00, 14:00-21:00 hodin
PÁ 15.4.
14:00 – 21:00 hodin
SO 16.4.
10:00 – 21:00 hodin
NE 17.4.
10:30 – 20:00 hodin
PO 18.4.
14:00 – 21:00 hodin
ÚT 19.4. 5:30-8:00, 14:00-19:00 hodin
ST 20.4.
17:00 – 21:00 hodin
ČT 21.4. 5:30-8:00, 8:00 – 21:00 hodin
PÁ 22.4.
10:00 – 21:00 hodin

SO 23.4.
12:00 – 21:00 hodin
NE 24.4.
10:30 – 20:00 hodin
PO 25.4.
ZAVŘENO
ÚT 26.4. 5:30-8:00, 14:00-20:00 hodin
ST 27.4.
17:00 – 21:00 hodin
ČT 28.4. 5:30-8:00, 14:00-21:00 hodin
PÁ 29.4.
14:00 – 21:00 hodin
SO 30.4.
10:00 – 18:00 hodin
Od 21. – 24. 4. Velikonoční prázdniny – pro
veřejnost otevřeno již dopoledne!
Plavání pro těhotné ženy: 6. a 20.4. od 13:0014:30 hod.
Aqua Zumba: 5. a 19.4. od 19:00-20:00 hod.
Aqua Aerobik: každé ÚT od 20:00-21:00 hod.
Kurz dětí s rodiči: každá SO (mimo 23.4.), od
8:30-10:00 hod. a každá ST od 16:00-17:00 hod.
Plavání kojenců a batolat + aroma masáže, bližší
info: 775858670
NOVINKA – saunování dětí s aroma masáží!,
Kurzy plavání dětí s rodiči, bližší info:
777673357
CENTRUM RIO – Spinning, K2 Hiking, Fitbox,
Pozor novinka – TRX!
Rezervace na www.tepvos.cz/rezervace, nebo na
tel.: 777673359
Bližší informace o službách a provozu bazénu na
www.tepvos.cz, nebo na tel.: 465524254

PO
ÚT
ST
ČT
ČT
PÁ

Provoz sauny
16:00 – 21:00 hod. – společná
15:00 – 21:00 hod. – ženy
14:00 – 21:00 hod. – muži
14:00 – 17:00 hod. – ženy
17:00 – 20:00 hod. – muži
14:00 – 21:00 hod. – muži
Sauna, ul. V Lukách 135, ÚO,
tel.: 774673365, sauna@tepvos.cz

Sportovní centrum Radava
Neděle 3.4. – 18:00 – 22:00 hodin
Starobrno liga (družstva)
Pondělí 4.4. – 18:00 – 23:00 hodin
Helpácký pohár (jednotlivci)
Úterý 5.4. – 19:30 – 23:00 hodin
Vychleas 1. liga (družstva)
Středa 6.4. – 17:00 – 19:15 hodin
Večerníček (jednotlivci)
Středa 6.4. – 19:30 – 23:00 hodin
Proplast 2. liga (družstva)
Neděle 10.4. – 18:00 – 22:00 hodin
Starobrno liga (družstva)
Pondělí 11.4. – 18:30 – 23:00 hodin
Steel cup (jednotlivci)
Úterý 12.4. – 19:30 – 23:00 hodin
Esab 3. liga (družstva)
Středa 13.4. – 19:30 – 23:00 hodin
Henry gril 4. liga (družstva)
Pondělí 18.4. – 18:30 – 22:00 hodin
Pemi Cup (jednotlivci)
Úterý 19.4. – 19:30 – 23:00 hodin
Stapo 5. liga (družstva)

Středa 20.4. – 17:00 – 19:15 hodin
Večerníček (jednotlivci)
Středa 20.4. – 19:30 – 23:00 hodin
„U Malinů“ 6. liga (družstva)
Neděle 24.4. – 18:00 – 22:00 hodin
Semifinále SBL (družstva)
Pondělí 25.4. – 18:00 – 23:00 hodin
Merka cup dvojic (dvojice)
Středa 27.4. – 16:30 – 23:00 hodin
Tacl Cup (jednotlivci)

Cvičení s movidou
Lekce plné moderní a příjemné hudby. Kdo zná
zumbu, zná i movidu. Zveme Vás každou středu od
20:00 – 21:00 hod. na cvičení do tělocvičny Štěpnice v ÚO.
*** *** *** *** *** *** *** *** ***
Víkendová párty s movidou
Neděle 10.4. od 9:30-11:00 hod. ve velké tělocvičně v D. Libchavách. Lekce 80 Kč na místě, platba
předem 70 Kč. Info na www. movida.wz.cz

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

Přijďte si zacvičit CROSSFIT
CROSSFIT je revoluce ve fitness, založená na provádění funkčních pohybů, na které je lidské tělo od
přírody naprogramováno a které jsou vysoce efektivní.
Používáme hrazdy, kruhy a vzpěračské kotouče, cvičíme s vlastní vahou, ale žádné stroje tady
nehledejte. To, kde trénujete není tak důležité, jako
jak trénujete a s kým. Grossfit překoná vaše představy o tom, co dokážete.
Nově otevřenou tělocvičnu najdete v ul. Zborovská
139, Ústí n.O.
Kontakt: „trenér“ David Egydy mobil: 606057287,
facebook: SK CrossFit ČR

Kolem Pastvinské
přehrady pojedou
po šestadvacáté
Klub českých turistů v Ústí nad Orlicí pořádá
v neděli 17. dubna 26. ročník cyklojízdy „Kolem
Pastvinské přehrady“.
Start je mezi osmou a devátou hodinou z Mírového
náměstí v Ústí nad Orlicí. Trasy 50 a 100 km vedou
společně na Hejnice a Žamberk. Padesátka pokračuje na Klášterec, Pastviny.a přes Letohrad pokračují
do Ústí nad Orlicí. Cyklisté, účastnící se stokilometrové trasy, zamíří přes Kunvald do Bartošovic,
na Zemskou bránu, Čihák, Č. Petrovice, Mladkov,
Pastviny, Bredůvku, Jablonné n.O., H. a D. Čermnou a pokračují přes Petrovice a D. Dobrouč do Ústí
n.O. Cykloakce není závod, vítězí každý, kdo projede kontrolami v Pastvinách a D. Čermné. Samozřejmostí je dodržování silniční vyhlášky, děti mladší
patnácti let jedou v doprovodu dospělé osoby.
Na Vaši hojnou účast se těší pořadatelé z KČT Ústí
nad Orlicí. Dodržuj zákon 361/2000 o pozemních
komunikacích!
MR
LK Spinning centrum
AKCE – 9.4. a 30.4. 2011 Dvouhodinovka
Hala SŠUP, Zahradní 541, Ústí n.O.
iontové nápoje Nutrend zdarma
Ceník:1 lekce: 85,- Kč, 10 lekcí (permanentka):
750,- Kč, skupiny – cena dohodou
Rezervace: 736 427 378
info: www.lkspinning.com
Pozvánka na závody do
vrchu – „Ústecká 21“
AUTO-KLUB Ústí nad Orlicí Vás zve na 53. - 54.
ročník Mezinárodního závodu automobilů do
vrchu „Ústecká 21“.
Závod se koná 28. a 29. května. Trénink po oba dny
začíná v 9:00 hod. a závod ve 13:00 hod. Záštitu
nad závodem převzal hejtman Pardubického kraje
Radko Martínek a ministr dopravy Vít Bárta.
Upozornění pro občany
Důležitá informace pro občany z ulice Vrbová,
Zelená, Lázeňská a Pod Horou. Při odchodu
z domova ve dnech závodu tj. 28. a 29.5. si vezměte průkaz totožnosti nebo jiný doklad s uvedenou adresou bydliště, pro kontrolu u výběrčích.
Předseda AUTO-KLUBU , Miroslav Urban

Výstava modelářské
techniky již potřetí
Obec Č. Heřmanice, RCT Team V. Mýto, Spolek
leteckých modelářů Litomyšl a Sdružení pilotů veteránů Choceň-V. Mýto pořádají ve dnech 16.-17.4.
již 3. ročník výstavy modelářské techniky v KD v Č.
Heřmanicích. Slavnostní zahájení 16.4. ve 14:00
hod., 17.4. otevřeno od 9:30-16:00 hod.
Solární studio
a infrasauna
Připravte se na léto-opalte se v luxusních
soláriích, Vibra deska v ceně.
Kde: Královéhradecká 498
Info na: www.solárium.yc.cz
Objednávky na tel.: 737 470 380

Sběr železného šrotu
Sbor dobrovolných hasičů Hylváty pořádá 16.4.
v rámci jarního úklidu sběr železného šrotu.
Trasa sběru: Hylváty - směrem od Tří mostů
ulicemi Krátká, Sluneční, Třebovská, Poříční,
Za Vodou, Sadová, Na Stráni, Pivovarská, Pod
Lesem, Švermova, Nerudova, U Řeky, Potoční,
U Rybníčku, Za Drahou, Vrbová.
Dukla - ulice Dukelská (hlavní komunikace
od čerpací stanice Benzina), ulice před SOŠA,
páteřní komunikace nové zástavby.
Bude svážen kovový odpad připravený k silnici na místo přístupné k naložení na automobil.
Svoz začíná v 9:00 hod. směrem od Tří mostů.
Průjezd vypsanými ulicemi 1x. V případě většího množství či žádané pomoci z naší strany
předem domluva na tel: 732 450 348.
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OHLÉDNUTÍ ZA BŘEZNOVÝMI UDÁLOSTMI
ZAJÍMAVÁ VÝSTAVA
V MALÉ SCÉNĚ
V Malé scéně byla v úterý 1. března zahájena výstava výrobků z aktivizačních center (dílen) Domova
pod hradem Žampach, nazvaná „Todlé – taklé...“.
Jedná se o prodejní výstavu velkých obrazů, košíků, keramiky, svíček, koberců, ubrusů a polštářů.
Na tvorbě produktů na výstavu se podílelo více jak
30 klientů a také zaměstnanci jednotlivých aktivizačních center.

„JAK JSEM VYHRÁL VÁLKU“
VE STUDENTSKÉM POJETÍ
V pátek 4. března se v Roškotově divadle uskutečnilo divadelní představení nazvané „Jak jsem
vyhrál válku“, které podle námětu knihy Patrika
Ryana nastudoval divadelní soubor Veselé zrcadlo
Gymnázia Ústí nad Orlicí.
Hra vypráví příběh vojína Goodbodyho, který touží
po tom stát se poručíkem a svoji četu provést válkou. Jde o velice humorný příběh, ale jen do chvíle, kdy se Goodbody setkává se smrtí. V tu chvíli
je konfrontován s otázkou, zda v armádě zůstane,
nebo ji opustí.

Výstavu, plnou překrásných barev a tvarů, je možné
si v Malé scéně prohlédnout do konce března.

DIALYZAČNÍ STŘEDISKO
V ÚSTECKÉ NEMOCNICI
SLAVÍ 15 LET
V březnu tohoto roku oslavilo dialyzační středisko
v Orlickoústecké nemocnici 15 let své existence.
Během této doby provedlo, jako jedno z prvních
středisek společnosti B. Braun Avitum, téměř 105
tisíc ošetření u pacientů se selháním funkce ledvin.
Slavnostního setkání v dialyzačním centru, které
je umístěno v areálu nemocnice, se zúčastnila řada
hostů. Přítomen byl hejtman Pardubického kraje
Radko Martínek, náměstek hejtmana Roman Línek,
starostové měst Ústí nad Orlicí a Česká Třebová.

V loňském roce provedlo dialyzační středisko
více než 10 tisíc hemoeliminačních výkonů, což je
v průměru 34 pacientů denně. Počet ošetření se za
posledních 15 let zvýšil čtyřnásobně.
Dialyzační středisko v současné době disponuje 19
lůžky a zajišťuje až třísměnný provoz a kompletní dialyzační péči pro obyvatele spádových oblastí
Ústí n.O., Č. Třebová, Letohrad, Vamberk, Choceň,
V. Mýto, Lanškroun, Jablonné n.O., Králíky a Č.
Voda.
Text a foto L. Prokeš

HLEDÁNÍ STROMOUCHA
– PO JEDENÁCTÉ
Na sobotu 5. března připravil Sbor pro záchranu
hradu Lanšperka společně s Pivnicí U Skoby již
jedenáctý ročník turistického pochodu – Hledání
Stromoucha.
Slunečná sobota přilákala na pochod rekordní počet
304 turistů z celé republiky, na které čekala krásná
příroda a pohodová atmosféra.

ÚSTÍ NAD ORLICÍ
PODPORUJE TIBET
Ve čtvrtek 10. března si Ústí nad Orlicí společně
s dalšími téměř čtyřmi sty městy v celé republice
připomnělo 52. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci vyvěšením tibetské vlajky. Společně
tak města a obce vyjadřují podporu dodržování lidských práv v této asijské zemi.

MINISTŘI DOPRAVY
A KULTURY V ÚSTÍ NAD ORLICÍ
V rámci návštěvy Pardubického kraje navštívili
v pátek 11. března naše město ministr dopravy Vít
Bárta a ministr kultury Jiří Besser.

Na ústecké radnici je přivítal starosta města Petr
Hájek a v obřadní síni se uskutečnilo společné jednání, zaměřené na stavbu železničního koridoru ve
městě, zachování staré nádražní budovy a její prohlášení za národní kulturní památku.
„Budova nádraží zůstane na svém místě. My dva,
jako ministři vlády, splníme zákony této země.
Jestliže odborníci o něčem řeknou, že je to kulturní památka, tak je to skutečně kulturní památka,
která by měla být nedotknutelná. Jsem proto rád,
že nedochází k dalším odvoláním Českých drah a
ministerstva dopravy proti tomuto odbornému verdiktu a že hledáme společné řešení, jak zachovat
potřeby dopravní cesty, ministerstva dopravy a přitom využít kulturní památku, která zůstane na svém
místě.“

Do tří měsíců by měl proběhnout stavebně historický průzkum budovy, který by měl zjistit stavební
stav budovy. Ministerstvo kultury na něj uvolnilo
150 tisíc korun.
Po jednání na ústecké radnici se celá delegace
přesunula na nádraží, kde ministry čekalo mnoho
zastánců zachování budovy nádraží.
A jak celou návštěvu zhodnotil starosta Ústí nad
Orlicí Petr Hájek:
„Právě touto návštěvou ministři dokázali, že jim
osud ústeckého nádraží a problematika dostavby
koridoru v našem městě není lhostejná. Za město
jsem potěšen, že zde padlo zásadní stanovisko, že
stavba koridoru není ohrožena a že bude v příštím
roce zahájena. Město se bude nadále aktivně spolupodílet na možnosti využití staré budovy.“

Více informací na www.ustinadorlici.cz
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