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Dotace na KociánKu stále v neDohleDnu
V  listopadu loňského roku jsem infor-

moval veřejnost o  pozastavení proplacení 
účelové dotace z  prostředků Regionálního 
operačního programu NUTS II Severový-
chod na akci „Úprava veřejného prostran-
ství Kociánka v  Ústí nad Orlicí“. Poskyto-
vatel dotace tehdy zahájil kontrolu, kterou 
odůvodnil šetřením ze strany Policie České 
republiky o  možném spáchání trestného 
činu v  souvislosti se zadáváním veřejných 
zakázek u  několika desítek projektů reali-
zovaných z různých operačních programů, 
včetně Regionálního operačního progra-
mu. Jednalo se o případy, kdy v rámci užší-
ho řízení mělo proběhnout losování v roz-
poru se zákonem o  veřejných zakázkách 
s důvodným podezřením na nesrovnalost.

Tato skutečnost v  praxi znamenala sní-
žení očekávaných příjmů roku 2011 o 18,2 
mil. Kč. V  důsledku neproplacení dotace 
nebyly zahájeny některé plánované inves-
tiční akce, jiné byly ve svém rozsahu kráce-
ny. Obdobná situace bohužel nastává s vel-
kou pravděpodobností i  letos. Pouze s  tím 
rozdílem, že očekávaná dotace ve výši 18,2 

mil. Kč by měla být na základě provedené 
kontroly navíc krácena o 3 mil. Kč.

Město Ústí nad Orlicí v  průběhu dubna 
obdrželo závěrečnou zprávu z kontroly pro-
vedené Regionální radou regionu soudrž-
nosti Severovýchod. V této zprávě jsou uve-
dena dvě zjištění, která ovlivňují konečnou 
výši dotace. První zjištění se vztahuje na 
šest dekoračních odlitků (soch), které jsou 
posouzeny jako nezpůsobilý výdaj, a to ze-
jména z důvodu údajného nesouladu se zá-
konem o  veřejných zakázkách. Zjištění se 
odvolává na zadávací dokumentaci, ve kte-
ré nebyl přesně vymezen předmět veřejné 
zakázky v  podrobnostech nezbytných pro 
zpracování nabídky. Výdaje ve výši 3,6 mil. 
Kč vztahující se ke kovovým dekoračním 
odlitků byly z uvedeného důvodu kontrolou 
posouzeny jako nezpůsobilé výdaje. Ve dru-
hém zjištění je dle kontrolního rozpočtu, 
který Regionální rada regionu zadala vy-
pracovat, konstatováno nadhodnocení cel-
kové ceny díla o 2,2225 %, tzn. o 1,052 mil. 
Kč oproti ceně realizační. Z tohoto důvodu 
jsou celkové způsobilé výdaje ve výši podílu 

2,2225 % posouzeny opět jako nezpůsobilé. 
Na nezpůsobilé výdaje není možné uplatnit 
dotaci a  město musí tyto náklady uhradit 
z vlastních zdrojů.

Se závěry kontroly byla seznámena jak 
rada města, tak i zastupitelstvo. Rada města 
rozhodla o podání písemné a  zdůvodněné 
námitky. O podání námitky bylo rozhodnu-
to i s ohledem na znalecký posudek, který 
si město Ústí nad Orlicí nechalo vypracovat 
soudním znalcem již v březnu. Poskytovatel 
dotace měl tento znalecký posudek k  dis-
pozici, ale ve své kontrole se jím nezabýval. 
Posudek vyvrací zjištění kontroly týkající se 
údajného nadhodnocení ceny díla. 

Dnes tedy není jisté kdy, a  ani s  jakým 
výsledkem bude kontrola Regionální rady 
regionu definitivně uzavřena. S ohledem na 
uvedené je proplacení avizované dotace na 
akci „Úprava veřejného prostranství Koci-
ánka“ stále v  nedohlednu, a  tím jsou opět 
ohroženy očekávané příjmy v  rozpočtu 
města. 

Petr Hájek
starosta města

ÚstÍ naD oRlicÍ – MĚsto v PohYBu 
– tÝDen DoBRÉ PohoDY 2012 

13. ročník akce Měs-
to v  pohybu bude probíhat ve 

dnech 4. – 9. června 2012. Během týd-
ne se uskuteční různé sportovní a  kulturní 
akce pro děti, rodiny nebo seniory a boha-
tý doprovodný program, ve kterém vystou-
pí amatérské a dětské soubory. Připraven je 
Den životního prostředí, Den s IZS (ukázky 
hasičské, záchranářské a policejní techniky) 
a  další zajímavé prezentace. Ve večerním 
kulturním programu vystoupí na Mírovém 
náměstí profesionální skupiny a  umělci. 
Představí se například Václav Neckář a Ba-
cily, skupina DOCUKU, Josef Zíma se sku-

pinou J. Sládka, Robert Křesťan, November 
2nd, Mothe´s Angels, Laura a její tygři. Tý-
den dobré pohody zakončí svým vystoupe-
ním Aneta Langerová, Backwards Beatles 
revival a tradiční ohňostroj. 
Očekáváme, že páteční a  sobotní program 
obohatí vystoupení souborů z  našich part-
nerských měst z Polska, Německa a Sloven-
ska. 
Akce budou probíhat na sportovištích ve 
městě, na klidové zóně Kociánka a  hlavní 
hudební vystoupení na Mírovém náměstí. 
Zázemí a  občerstvení pro návštěvníky akcí 
je připraveno na Mírovém náměstí po celou 

dobu konání akcí. Více informací a podrob-
ný program Týdne dobré pohody najdete na 
www.ustinadorlici.cz a v červnovém vydání 
Ústeckých listů.
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PoZvánKa na 3. setKánÍ 
s veŘeJnostÍ

Vedení města Ústí nad Orlicí Vás srdeč-
ně zve na 3. setkání s veřejností, které se 
uskuteční v úterý 22. května od 17:00 ho-
din v Malé scéně v Ústí nad orlicí.
Na Vaše připomínky, náměty a  dotazy 
souvisejími 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.

cenY MĚsta ÚstÍ naD oRlicÍ
Město Ústí nad Orlicí již řadu let oceňuje 
úspěchy a  zásluhy svých občanů. od roku 
2012 bude nově předávána cena Počin 
roku. Udělovat jej bude Rada města Ústí nad 
Orlicí za činnost nebo dílo, které významně 
obohatily některou oblast či více oblastí ve-
řejného života a přispěly tak k posílení dob-
rého jména města Ústí nad Orlicí v uplynu-
lém roce. 
nadále uděluje Zastupitelstvo města Ústí 
nad orlicí za dlouhodobý přínos pro město 
Ústí nad orlicí cenu města Ústí nad orlicí. 
Ocenění se budou udělovat v několika oblas-
tech činnosti, například v oblastech kultury, 
vědy, techniky a přírodních věd, architektuře 
a  umění, sportu a  za vynikající studijní vý-
sledky.
Návrhy pro udělení některé z cen města Ústí 
nad Orlicí mohou předkládat občané, orga-
nizace, instituce, společnosti, spolky a sdru-
žení, školy a další subjekty. Ocenit lze jednot-
livce, dvojici nebo kolektiv. 
Písemný návrh lze podat v době od 1. květ-
na do 7. června 2012 na připraveném for-
muláři osobně na podatelně města Ústí nad 
orlicí nebo na odboru ŠKPc města Ústí 
nad orlicí, zaslat poštou na adresu Měst-
ského úřadu Ústí nad orlicí nebo elektro-
nickou poštou na mikyska@muuo.cz nebo 
kroulikova@muuo.cz. 
Všechna ocenění budou předána na slav-
nostním společenském večeru za přítomnos-
ti veřejnosti a  doplněném kulturním pořa-
dem v září 2012.
Bližší informace, formulář pro podání návr-
hu a statut pro udělení cen města jsou k dis-
pozici v informačním centru města v prosto-
rách radnice a na www.ustinadorlici.cz.
za Radu města Ústí nad Orlicí Lenka Janyšová

ZáMĚR PRoDeJe DRuŽstevnÍho BYtu
Město Ústí nad orlicí zveřejňuje záměr prodeje družstevního bytu o velikosti 1 + 4 o vý-
měře 82,54 m2. Byt se nachází v ulici Heranova v Ústí nad Orlicí. Nejnižší kupní cena bytu je 
stanovena na 700 tis. Kč. Bližší informace o podmínkách prodeje a náležitostech nabídky získáte 
na úřední desce Městského úřadu v Ústí nad Orlicí, na www.ustinadorlici.cz a na telefonním 
čísle 465514266

ZáMĚR PRoDeJe oceloKolnY
Město Ústí nad orlicí zveřejňuje záměr prodeje součástí ocelokolny na st.p.č. 52/3 v obci 
a  k.ú. Ústí nad orlicí (areál bývalého 
podniku PeRla 01)
Jedná se o  prodej kovové konstrukce, 
obvodových stěn, krytiny střechy, klem-
pířských konstrukcí a  kovových vrat. 
Bližší podmínky prodeje budou před-
mětem jednání. 
Informace k  tomuto záměru Vám sdělí 
Mgr. Přemysl Šťovíček, vedoucí majet-
koprávního odboru (tel. 777 736 336, e-
-mail: stovicek@muuo.cz).

ZMĚna ŘeDitele 
DoMova DŮchoDcŮ 

v ÚstÍ naD oRlicÍ
Od 1.5.2012 nastupuje na základě jmeno-
vaní Rady města do funkce ředitele pří-
spěvkové organizace města pan Bc. Mgr. 
Jan Vojvodík.
K  tomuto datu odchází stávající ředitelka 
paní Marcela Šlezingerová, které bychom 
chtěli touto cestou poděkovat za dlouhole-
tou práci v domově důchodců. 

Bc. I. Nečekalová,
vedoucí odboru sociálních služeb

Povinná vÝMĚna 
ŘiDiČsKÝch PRŮKaZŮ

Upozorňujeme držitele řidičských průka-
zů, vydaných od 1.1. 2001 do 31.12. 2002 
že jsou POVINNI si je vyměnit NEJPOZ-
DĚJI DO 31. PROSINCE 2012. Uplynutím 
stanovené doby pro jejich výměnu, pozbý-
vají řidičské průkazy platnosti. Povinná 
výměna řidičského průkazu je osvobozena 
od správního poplatku. Nový ŘP bude vy-
dán nejpozději do 20 pracovních dnů ode 
dne podání žádosti. Pokud bude požado-
váno vydání ŘP (v rámci povinné výměny) 
ve lhůtě kratší, je pro tento úkon stanoven 
správní poplatek ve výši 500 Kč.
K vÝMĚnĚ ŘP MusÍ ŽaDatel PŘeD-
loŽit:
- platný doklad totožnosti (OP, cestovní 

doklad)
- 1x foto 3,5 x 4,5 cm
- ŘP, kterému končí platnost
- vyplněnou žádost
Výměna ŘP se provádí na příslušném pra-
covišti obecního úřadu obce s  rozšířenou 
působností (podle místa trvalého pobytu 
držitele ŘP). V Ústí nad Orlicí najdete toto 
pracoviště v ulici Dělnická 1405.

Den PRo souseDY 
a KácenÍ MáJe

OSV Černovír a  místní SDH zvou všechny 
v sobotu 2.6. v 15:00 na posezení sousedů na 
návsi. Pro děti budou připraveny zajímavé 
soutěže. Můžete zde opět ochutnat domácí 
speciality místních. Součástí akce bude tra-
diční kácení májky členy SDH.

nová naBÍDKa 
v inFoRMaČnÍM centRu

V městském Informačním centru můžete za-
koupit netradiční dárek. V  nabídce pro vás 
máme keramické výrobky z  chráněné díl-
ny Kopeček v Bartošovicích. Ze  škály barev 
a tvarů si vybere téměř každý ten svůj velký 
nebo malý hrnek na kávu nebo na čaj. Při-
pravujeme pro vás také další nové keramické 
dárky s  logem města. Těšíme se na vaši ná-
vštěvu.

Kolektiv IC města Ústí nad Orlicí a ČD

30.4.2012 – teRMÍn 
sPlatnosti PoPlatKu 
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 odvá-
děn spol. zástupcem, za rodinný nebo bytový 
dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby 
jsou povinny obci oznámit jména a data na-
rození osob, za které poplatek odvádějí.
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stav-
bu určenou nebo sloužící k  individuální re-
kreaci, ve které není hlášena k trvalému po-
bytu žádná fyzická osoba; má-li k této stav-
bě vlastnické právo více osob, jsou povinny 
platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve 
výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou 
osobu.
1) Poplatek se platí bez vyměření a je splat-

ný:
a) jednou splátkou, nejpozději do 30.4. 

příslušného kalendářního roku, činí-li 
celková poplatková povinnost poplatní-
ka, spol. zástupce domácnosti, vlastníka 
nebo správce domu méně než 1.000 Kč

b) ve dvou stejných splátkách, a to nejpoz-
ději do 30.4 a do 31.10. příslušného ka-
lendářního roku, činí-li celková poplat-
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ková povinnost spol. zástupce domác-
nosti, vlastníka nebo správce domu více 
jak 1.000 Kč a méně než 10.000 Kč

c) ve čtyřech stejných splátkách, a  to nej-
později do 30.4., 31.7., 31.10. a  31.12. 
příslušného kalendářn ího roku, případ-
ně ve dvanácti stejných splátkách, a  to 
nejpozději do 25. dne příslušného měsí-
ce, činí-li celková poplatková povinnost 
spol. zástupce domácnosti, vlastníka 
nebo správce domu více jak 10.000 Kč

d) poplatek může být zaplacen i  jednorá-
zově do 30.4. příslušného kalendářního 
roku.

2) Místní poplatek za komunální odpad 
je osoba uvedená v  článku 2 této obec-
ně závazné vyhlášky povinna uhradit 
bez vyzvání správce poplatku vždy nej-
později v  termínech uvedených v písm. 
a)-d) předchozího odstavce a to v hoto-
vosti v  pokladně Městského úřadu Ústí 
nad orlicí, sychrova 16, 562 24 Ústí 
nad orlicí nebo bezhotovostně na pří-
jmový 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 elektronic-
ké adrese machal@muuo.cz , nebo osobně 
v  pokladně. Pro poplatníky, kteří hradili 
poplatek bezhotovostně v roce 2011 zůstá-

vá 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 poskytuje 
poplatníkům, kteří pobývají v zařízení pro 
přechodné ubytování a prokáží to smlou-
vou o ubytování.

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

Ing. Jozef Polák, 
vedoucí finančního odboru

Den vÍtĚZstvÍ - Konec 
DRuhÉ svĚtovÉ 
válKY v evRoPĚ

První světová válka skončila za situace, 
která dala vzniknout dalšímu mnohem 
ničivějšímu střetu – druhé světové válce. 
Útokem na Polsko 1. září 1939 začal do-
posud nejničivější konflikt v  lidských dě-
jinách, za který Československo zaplatilo 
životy více než 360 000 obětí na civilním 
obyvatelstvu a vojácích bojujících v rámci 
spojeneckých armád, další tisíce byly zra-
něny.
V  posledních desetiletích z  nás vyprchal 
pocit hrdosti na náš původ, národ či kraj. 
Měli bychom ho v sobě znovu nalézt. Po-
moci by nám v tom mohla úcta k památ-
ce československých vlastenců, kteří padli 
a zahynuli za svobodu naší vlasti na všech 
světových bojištích. 
Československá obec legionářská Jednota 
Ústí nad Orlicí zve proto touto cestou širo-
kou veřejnost na vzpomínkový pietní akt, 
který se uskuteční dne 7.5. v 11:00 hodin 
v Ústí nad orlicí u pomníku Bubnujícího 
legionáře a v Parku čsl. legií za účasti zá-
stupců města, Svazu bojovníků za svobodu 
a armády ČR.  Vladimír Pohorský, 

ČsOL Jednota Ústí nad Orlicí

12 členů. Z toho jsou – jeden velitel, dva ve-
litelé družstva, čtyři strojníci a sedm hasičů. 
Šest členů jednotky je nositeli dýchací tech-
niky, sedm má oprávnění pro práci s motoro-
vou pilou. Jednotka je zařazena do kategorie 
JPO V, tedy zasahuje pouze v katastru Hyl-
vát. Mimo její působnost může být povolána 
KOPISem (Krajské operační středisko HZS 
Pardubického kraje) nebo městem jako jejím 
zřizovatelem. Od roku 2008 je také předurče-
na pro Civilní ochranu a Ochranu obyvatel-
stva s krajskou působností v případě mimo-
řádných událostí, např. povodní. 
Jednotka je vybavena cisternovou automo-
bilovou stříkačkou CAS 25 Š 706 RTHP, do-
pravním automobilem Ford Transit a vlekem 
pro přenosnou motorovou stříkačku s příslu-
šenstvím. Ve vozidlech je kromě nezbytného 
vybavení umístěno plovoucí čerpadlo, mo-
torová pila, elektrocentrála s  příslušenstvím 
k osvětlení místa zásahu, elektrické ponorné 
čerpadlo, dýchací přístroje atd.
Všichni členové zásahové jednotky se zúčast-
ňují pravidelného výcviku a školení jak pří-
mo v jednotce nebo na školeních organizova-
ných HZS. Dále taktických a  prověřovacích 
cvičení. V roce 2011 má jednotka evidovány 
2 zásahy – požáry, 1 prověřovací a 2 taktická 
cvičení. 
Členové ZJ jsou zároveň členy Sboru dobro-
volných hasičů, který byl v Hylvátech založen 
v roce 1946. Ten má v současnosti 42 členů. 
Z toho je 22 mužů, 10 žen a 10 členů oddílu 
mladých hasičů. Oddíl MH je zapojen do ce-
lostátní hry Plamen v kategorii mladší žáci. 
V ročníku 2010/2011 se umístili na 5. místě 
z  celkového počtu 29 celoročně soutěžících 
družstev v okrese.
Prací s mládeží si sbor do budoucna vycho-
vá své nástupce jak ve sboru, tak v zásahové 
jednotce. Mimo této činnosti sbor vypomáhá 
při sportovních a kulturních akcích pořáda-
ných městem Ústí nad Orlicí. Další informa-
ce o sboru jsou k dispozici na našich webo-
vých stránkách www.hylvaty.com.

JeDnotKa sBoRu 
DoBRovolnÝch hasiČŮ 

v hYlvátech
V tomto čísle Ústeckých listů Vás seznámíme 
s jednotkou SDH Hylváty.
Tato zásahová jednotka, jejímž zřizovate-
lem je na základě Zákona o požární ochraně 
město Ústí nad Orlicí, má v  současné době 
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sPotŘeBitelsKá PoRaDna
Neuspěli jste s  reklamací zboží? Chcete od-
stoupit od nevýhodné smlouvy? Přišlo vám 
podezřelé vyúčtování za telefon? Nebo si jen 
nejste jisti, jaká práva jako spotřebitel máte?
občanské sdružení spotřebitelů test na-
bízí spotřebitelům své bezplatné poraden-
ské služby:
-  Právní poradenství na telefonní lince z ob-

lasti spotřebitelského práva (reklamace, 
nedodání zboží v termínu, poškození odě-
vu v  čistírně, předváděcí akce, ubytování 
v hotelu nižší kategorie, vysoké vyúčtová-
ní za energie, podmínky pojistných, úvě-
rových a  leasingových smluv a  jiné). Po-
radenství je zdarma, platí se pouze cena 
běžného hovoru. 

telefonní linka: 299 149 009
Provozní doba: Po – Pá 9:00 – 17:00 hod.
- Databázi nebezpečných výrobků volně 

zpřístupněnou na webových stránkách 
www.nebezpecnevyrobky.cz s možností si 
zvolit pravidelné zasílání nových informa-
cí k vybrané kategorii výrobků

- Vzory - vybrané vzory právních listin 
a podání vypracované pro konkrétní účel 
(volně ke stažení na webových stránkách 
www.dtest.cz)

-  Publikace - např. tištěná Informační bro-
žura o marketingových praktikách prodej-
ců na předváděcích akcích určená zejména 
seniorům, web: http://www.dtest.cz/

Dozvíte se, jak postupovat při reklamaci 
a vrácení zboží, co dělat s nebezpečným vý-
robkem, jak odstoupit od smlouvy uzavřené 
na předváděcích akcích či přes internet, jaká 
práva máte, když si vezmete spotřebitelský 
úvěr a mnoho dalšího.

Spotřebitelská poradna dTestu je tu pro vás.

PoZvánKa cYKlo Glacensis 2012
V pátek 18. května 2012 v 8:00 hodin 
startuje z náměstí v Ústí nad Orlicí 11. 
ročník mezinárodní cyklistické akce 
CYKLO GLACENSIS 2012, která se 
koná pod záštitou náměstka hejtmana 
Romana Línka. Zároveň vyjíždí dalších 10 týmů z okolních měst a 8 týmů z měst polských. 
Všichni účastníci se sejdou v cíli na polské straně ve Wójtowicích u Bystrzyce Kłodzke. Ve-
čer je zajištěno občerstvení, ubytování a  společenský a  kulturní program. Další informace 
www.orlicko-trebovsko.cz a  ve vývěsní skříňce KČT Horal na ul. 17.listopadu. Pro zajiště-
ní účastnických triček a ubytování potvrďte svou účast na jana.stanko@centrum.cz nebo tel. 
603 569 884. Region Orlicko – Třebovsko Vás srdečně zve.

MĚsto ÚstÍ naD oRlicÍ-MĚsto PRo liDi, MĚsto PohoDY
První etapa projektu ukončena

V roce 2010 se vedení města Ústí nad Orlicí 
rozhodlo ve spolupráci s Nadací Partnerství 
a  společností OHGS připravit projekt pod 
názvem „Ústí nad Orlicí – město pro lidi, 
město pohody“. K  realizaci projektu došlo 
díky dotaci z Revolvingového fondu Minis-
terstva životního prostředí, která činila 403 
tis. Kč. 
Tato iniciativa měla přinést do města dis-
kusi na téma zkvalitnění života ve městě, 
zejména s  ohledem na prostupnost měs-
ta, bezpečnost pěší a  cyklistické dopravy 
a  zkvalitnění veřejných prostranství a  to 
vše za aktivní účasti veřejnosti.
Předmětem diskuse se mělo stát město 
jako celek. Jak uvedl Lumír Mlčák z Nada-
ce Partnerství „Občan vnímá kvality města 
propojeně a jednoduše ví, kde si rád při ces-
tě po městě sedne, kde se mu nechce zůstat 
ani minutu, kam a kudy rád dojede s vnou-
čaty na kole, na které místo je ve městě hrdý 
a za co se třeba i stydí“. 
Během roku života projektu se uskutečnila 
čtyři veřejná diskusní setkání v Malé scéně, 
která navázala na podklady získané z dotaz-
níkového šetření, z  řízených rozhovorů se 
zástupci vybraných městských organizací 
a také v návaznosti na tzv. školní mapy, kte-
ré vypracovali žáci základních škol společně 
se svými učiteli. Uskutečnila se fotografická 

soutěž o  nejlepší a  nejpříjemnější veřejné 
prostranství ve městě a mateřské a základní 
školy se zapojily do výtvarné soutěže „Na-
maluj mi park“. 
Stěžejním materiálem, který byl vypracován 
na základě výše uvedených aktivit je stra-
tegie pro veřejná prostranství, nemoto-
rovou dopravu a prostupnost města. „Jde 
o  jakousi banku námětů či projektový zá-
sobník, který má jasnou strukturu a měl by 
městu sloužit, jako dlouhodobý koncepč-
ní dokument, se kterým je třeba pracovat“ 
za autory strategie uvedl Martin Nawrath 
z Nadace Partnerství. 
Dnes je již první fáze tohoto projektu 
u  konce a  je jen na vedení města a  zájmu 
občanů, zda se postupně cíle této strategie 
pokusí naplňovat. Variantou může být i žá-
dost o další finanční podporu z grantu Re-
volvingového fondu Ministerstva životního 
prostředí, jehož 9. výzva by mohla být v le-
tošním roce vyhlášena. 
Veškeré výstupy z projektu Ústí nad Orlicí – 
město pro lidi, město pohody je možné na-
lézt na internetových stránkách Města Ústí 
nad Orlicí www.ustinadorlici.cz/mesto/
projekt-mesto-pro-lidi/.
Bližší informace: Silvie Králová, projektová 
manažerka OHGS s.r.o., tel.: 733 724 193, 
e-mail: kralova@ohgs.cz

 

Pozvánka CYKLO GLACENSIS 2012 
 

v ÚstÍ naD oRlicÍ ÚsPĚŠnĚ 
RoZŠiŘuJÍ sÍť KonteJneRŮ 

na tŘÍDĚnÝ oDPaD 
Ústí nad orlicí patří k těm městům, která 
nepovažují třídění odpadů za zbytečnost. 
naopak. Radnice postupně pracuje na 
rozšiřování sběrné sítě a  vcelku se jí daří. 
občané mají k dispozici již 184 barevných 
kontejnerů. 
Statistiky říkají, že v  roce 2011 občané Ústí 
vytřídili více než 127 tun papíru, 111 tun 
plastů a  dohromady téměř 166 tun bílého 
a  barevného skla. Město se tak řadí k  těm, 
která třídění, a tedy i ochranu životního pro-
středí, neberou na lehkou váhu.
„Máme ve městě přesně 184 kontejnerů na 48 
stanovištích. Nedávno jsme posílili tzv. zvono-
vé místo na sídlišti Dukla a na dvou místech 
zpevnili plochy pro umístění zvonů. Také jsme 
na vybraných stanovištích vyměnili zvony na 
plasty a papír za klasické kontejnery, od toho 
si slibujeme snazší manipulaci s  odpadem,“ 
jmenuje starosta města Petr Hájek proběhlé 
úpravy a dodává: „Již během letošního února 
se nám podařilo na území města umístit čtyři 
stacionární kontejnery na  vysloužilé elektro-
spotřebiče a dva na použitý textil. Rovněž by-
chom chtěli pokračovat s rozšiřováním sběrné 
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sítě – nové zvonové hnízdo plánujeme umístit, 
na žádost místního osadního výboru, v Hyl-
vátech.“
Město Ústí nad Orlicí se také zabývá myšlen-
kou zřídit komunitní kompostárnu k využití 
biologického materiálu z údržby veřejné ze-
leně a zahrad na území města. Ústí se věnuje 
i propagaci třídění odpadů – každoročně vy-
dává brožuru s  informacemi o možnostech 
odevzdávání jednotlivých odpadů, o přista-

vování velkoobjemových kontejnerů apod. 
Tento informační materiál je zdarma distri-
buován do všech domácností.
„Ústí nad Orlicí je skutečně jedním z  měst 
v  kraji, které můžeme považovat za ukázku 
správného přístupu k  třídění odpadů. Těší 
mne, že se třídění stává v mnoha domácnos-
tech samozřejmostí, a to jistě také díky přístu-
pu samosprávy. Třeba zrovna Ústí nad Orli-
cí bude městem, které díky svému úsilí letos 

zvítězí v naší soutěži obcí v třídění odpadů – 
O  perníkovou popelnici,“ řekl Tomáš Pešek, 
regionální manažer autorizované obalové 
společnosti EKO-KOM, a.s. Tato společnost 
vznikla před 13 lety a  jako nezisková orga-
nizace vytvořila a provozuje celorepublikový 
systém zajišťující zpětný odběr a využití oba-
lového odpadu. Také v Pardubickém kraji je 
partnerem měst a obcí v oblasti sběru třídě-
ného odpadu.

ZáPis DĚtÍ Do 
PŘÍPRavnÉ tŘÍDY

Zápis dětí do přípravné třídy pro předško-
láky se v ZŠ Kerhartice bude konat v úterý 
15. května od 13:00 do 17:00 hodin.
Rodiče dětí přinesou k zápisu svůj občanský 
průkaz, rodný list dítěte a doporučení ze spe-
ciální pedagogicko-psychologické poradny 
o zařazení dítěte do přípravné třídy. Bližší in-
formace na tel. čísle 736503567

Den s áMoseM
Dne 30.3. 2012 si děti 1. stupně ZŠ Ústí nad Orlicí, Třebovská již tradičně užily Den 
s  Ámosem. Mohly pracovat v  osmi různorodých dílnách dle vlastního výběru. Ve tvůr-
čích dílnách nazvaných Kuřátko pro radost, Kouzlení s hlínou, Velikonoční ptáček a Jarní 
prostírání děti tvořily výrobky z papíru, keramické hlíny a textilu. V dílně První pomoci 
ošetřovaly své „zraněné“ spolužáky, v English games si procvičily své znalosti z hodin ang-
ličtiny a v dílně Setkání s knížkou pracovaly na interaktivní tabuli a s oblíbenými knihami. 
Nezapomnělo se ani na sportování, o florbal i fotbálek byl velký zájem. Děti celé dopoledne 
hodnotily na jedničku. 

GYMnáZiuM ÚstÍ n.o. ZahaJuJe PRoJeKt o PŘÍRoDĚ KRasovÝch a PseuDoKRasovÝch ÚZeMÍ

Gymnázium Ústí nad Orlicí bylo úspěšné 
s žádostí o grant na vzdělávací projekt v rám-
ci Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost. Na projekt s názvem 
Kras a pseudokras ve výuce přírodovědných 
předmětů středních škol Pardubického kraje 
je určena částka přibližně 2 300 000 Kč. Pro-
jekt bude zahájen v  březnu letošního roku 
a měl by být ukončen na podzim roku 2014.
Cílem projektu je umožnit studentům se-
známit se s  přírodou a  krajinou krasových 
a pseudokrasových oblastí, a  to jak formou 
přednášek odborníků, kteří navštíví naši 
školu, tak především díky terénním exkur-
zím. Studenti se budou učit získávat infor-
mace, pracovat s nimi, porovnávat je, ověřo-
vat získané poznatky v praxi, vyvozovat zá-
věry a následně je také prezentovat. Přitom 
se budeme snažit vést studenty k  myšlení 
v souvislostech, sledování vzájemných vazeb 
a  vztahů. V  neposlední řadě se je budeme 
snažit přimět k  hledání citlivějšího vztahu 
k přírodě a krajině, ve které žijí.

co je to vlastně kras a pseudokras?
Krasové oblasti jsou území s výskytem roz-
pustných hornin, především vápenců, ve 
kterých vznikají krasové jevy (krápníkové 
jeskyně, závrty, propasti atd.). Pseudokraso-
vé oblasti jsou pak území budované nekra-
sovými horninami, ve kterých za určitých 
podmínek mohou vznikat jevy podobné 
těm, které známe z krasových oblastí (jesky-
ně, propasti). Takové jevy označujeme jako 
pseudokrasové.

Česká republika je 
velmi bohatá přede-
vším na pseudokra-
sové oblasti, které 
zaujímají značnou 
část východních 

Čech (včetně území Pardubického kraje). 
Pseudokrasové jevy nacházíme i  v  blízkém 
okolí naší školy (např. pseudokrasové jesky-
ně u Lanšperka, u Dolních Libchav, u Bez-
práví). Poměrně blízko máme z Ústí nad Or-
licí také do známých pískovcových skalních 
měst (např. Toulovcovy maštale či Adršpaš-
sko-teplické skály).
Krasové oblasti jsou u nás vyvinuty sice na 
poměrně malé ploše, přírodovědecky však 
patří k  těm nejzajímavějším a  nejatraktiv-
nějším územím. V dosahu jednodenních ex-
kurzí máme z Ústí nad Orlicí nejen naše nej-
významnější krasové oblasti (Moravský kras 
a Český kras), ale také řadu neméně zajíma-
vých menších krasových území (např. Javo-
říčský kras). Nejblíž k nám pak leží pozoru-
hodný kras Králického Sněžníku, kde vědci 
prokázali spojení mezi krasovými vodami 
vytékajícími u nás do řeky Moravy a vodami 
v Medvědí jeskyni v Polsku.
Základem fungování krasové i pseudokraso-
vé krajiny je množství vazeb mezi složkami 
živé i neživé přírody a v posledních staletích 
krajinu významně ovlivňuje také člověk. 
Alespoň částečné pochopení těchto vazeb je 
nezbytné pro porozumění příslušné krajině. 
Pokud budeme více chápat krajinu kolem 
sebe, budeme k ní ohleduplnější a zároveň se 
nám v ní bude lépe žít.

Zapojení studentů do projektu
Studenti se budou zabývat problematikou 
krasu a  pseudokrasu v  rámci vybraných 
hodin biologie, zeměpisu a chemie. V rám-

ci celodenních exkurzí pak každá skupina 
studentů navštíví některá významná kraso-
vá a  pseudokrasová území nejen Pardubic-
kého kraje, ale i jiných oblastí Čech, Moravy 
a Slezska (např. Králický Sněžník, Moravský 
kras, Český kras, Adršpašsko-teplické ská-
ly atd.). Na exkurzích navštívíme postupně 
také většinu z veřejnosti přístupných jeskyní 
u nás a dokonce některé nepřístupné jeskyně 
(samozřejmě pouze takové, jejich návštěva 
je bezpečná a jejichž prohlídku nám umožní 
průvodci z řad místních jeskyňářů či pracov-
níků ochrany přírody).
Studenti budou také přímo v  terénu pro-
vádět různá pozorování a budou se podílet 
(např. pořizováním fotografií) na zpracování 
materiálů – výstupů projektu.

výstupy projektu
V  rámci projektu bude vytvořen výukový 
program Kras a  pseudokras (DVD s  pre-
zentací, brožura pro práci v hodinách), kte-
rý bude následně využíván (a to i po skon-
čení vlastního projektu) při výuce nejen na 
našem gymnáziu, ale i na některých dalších 
školách Pardubického kraje. Vytvořené ma-
teriály budou také prezentovány v  rámci 
webových stránek, díky kterým budou do-
stupné dalším zájemcům z  řad studentů 
a veřejnosti.
Zatím u nás totiž v podstatě neexistuje žád-
ný běžně dostupný materiál (v  tištěné ani 
elektronické podobě), který by se krasem 
a  pseudokrasem zabýval a  byl zpracován 
popularizační formou, přístupnou studen-
tům a laické veřejnosti. Přitom jsou krasová 
a pseudokrasová území hojně navštěvovaná 
a veřejnost o ně projevuje značný zájem.

Přínosy projektu
Získání evropského projektu je jednou 
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z mála možností, jak je možné v dnešní době 
při chronickém nedostatku financí na vy-
bavení školy získat peníze na nové přístroje 
a pomůcky. Část přidělených financí je pro-
to určena na dovybavení tříd či odborných 
pracoven datovým projektorem, interaktivní 
tabulí či sadou mikroskopů.
Veškeré aktivity prováděné v  rámci projek-
tu budou pro zúčastněné studenty naší školy 
bezplatné. Účast např. na exkurzích tedy ni-
jak nezatíží peněženky rodičů a zúčastnit se 
budou moci všichni zájemci z řad studentů. 
Bez ohledu na to, zda jejich rodiče zrovna 
mohou či nemohou vynaložit na zájmy svých 
potomků dalších několik set korun či nikoliv.
Myslím, že projektové aktivity budou zajíma-
vé a přínosné i pro zúčastněné učitele a po-
mohou jim zkvalitnit a zatraktivnit výuku.
Účast na projektu samozřejmě bude zname-
nat také velké množství práce a nutnost plné-
ho pracovního nasazení všech zúčastněných, 
studentů i kantorů. Věřme, že se vše povede 
a výsledek předčí naše očekávání.

Hynek Skořepa, odborný garant projektu

ZáPis DĚtÍ Do ZuŠ JaR. Kociana
ZUŠ Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí, Smetanova 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. vyplněné přihlášky odevzdejte do ZuŠ neJPoZDĚJi Do 18. KvĚtna 2012. Přijetí 
do ZUŠ bude zveřejněno 22. června 2012 vyhláškou školy. Přehled o činnosti školy a více 
informací naleznete na www. zusuo.cz. Reagujeme i na pozdější přihlášky.

ZáKlaDnÍ uMĚlecKá ŠKola JaR. Kociana
vernisáž výstavy absolventů a žáků 3. – 6. ročníku výtvarného oboru
úterý 1. 5. v 17:00 hod. – Malá scéna, výstava je přístupná Po-Pá od 14:00 do 21:00 hod.
Komorní koncert – Jan lána, vít Žižka, Petra Kleislová
úterý 1. 5. v 19:00 hod. – koncertní sál ZUŠ
Koncert pěveckých sborů Čtyřlístek a Jizerka (semily)
čtvrtek 3. 5. v 18:00 hod. – koncertní sál ZUŠ
Kocianova houslová soutěž
středa 8. až sobota 12. 5. od 9:00 hod. – koncertní sál ZUŠ 
Ústecký majáles
sobota 19. 5. od 10:00 do 18:00 hod. – prostranství před budovou školy
hudební besídka žáků hudebního oboru
pondělí 21. 5. v 17:00 hod. – koncertní sál ZUŠ
třídní hudební besídka žáků hudebního oboru p. uč. Kamily Šejnohové – klavír
úterý 22. 5. v 17:30 hod. – koncertní sál ZUŠ
Pojďte s námi do pohádky náborový koncert ZuŠ
čtvrtek 24. 5. v 16:30 hod. – koncertní sál ZUŠ
Koncert swingového orchestru Black Band a orchestru BB choceň
pátek 25. 5. v 19:00 hod. – koncertní sál ZUŠ
absolventský koncert p. uč. věry němcové – klavír
pondělí 28. 5 v 17:00 hod. – koncertní sál ZUŠ
třídní hudební besídka žáků hudebního oboru p. uč. hany Bauerové – zpěv
středa 30. 5. v 16:00 hod. – koncertní sál ZUŠ
třídní hudební besídka žáků hudebního oboru p. uč. ivany charousové – kytara
čtvrtek 31. 5. 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

PoZvánKa na vÝstavu 
aBsolventŮ a ŽáKŮ ZuŠ

Základní umělecká škola Jaroslava Kocia-
na v Ústí nad Orlicí ve spolupráci s Malou 
scénou srdečně zvou na akci VÝSTAVA 
ABSOLVENTŮ A  ŽÁKŮ VÝTVARNÉ-
HO OBORU ZUŠ.
vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 1. 
května v 17:00 hodin v Malé scéně a bude 
zahájena premiérou krátkých animo-
vaných filmů žáků 3. – 6. ročníku. Žáci 
zde představí studijní volnou malbu, kera-
mické plastiky, objektovou i fotografickou 
tvorbu, která vzešla z letošních výtvarných 
řad a projektů. výstava bude otevřena do 
21. května, v  pondělí až pátek od 14:00 
do 21:00 hodin.

Měsíc duben byl bohatý na akce pro naše 
uživatele. Především to byl celodenní výlet 
do Prahy na koncert v  O2 Aréně ,,Chceme 
žít s Vámi“. Dále to byla Stopovaná v přírodě, 
kterou připravily studentky ze SŠOS v Choc-
ni. 
Návštěva některých představení v  Divadle: 
,,Chile po Chile“ ,,Tančíme pro radost“. Pe-
dagogičtí pracovníci připravili několik výletů 
do okolí. 

na měsíc květen připravujeme oslavy 20 let 
založení stacionáře. touto cestou bychom 
chtěli pozvat naše bývalé zaměstnance, 
uživatele a  širokou veřejnost na tyto osla-
vy a  to 23.5.2012 v 17:30 h do Malé scény 
v Ústí nad orlicí.

H. Zastoupilová, DiS. 
ved.přímé péče

senioR KluB PŘi csP MĚsta ÚstÍ n.o.
neDĚle 6. května – ZáJeZD Do PolsKa, dopolední program: Kletno – Medvědí jeskyně, 
Strony Slezskie – Muzeum kamene. Odpolední program: Bystřice Kladská – slavnost s ná-
zvem „Svátek města – Den sv. Floriana“. Občerstvení zajištěno.
Jízdní řád autobusu: Hylváty ČSAO: 6:00 hod., Dukla-prodejna: 6:05 hod., zast. Babyka: 6:10 
hod., nádraží ČSAD: 6:15 hod., Tvardkova: 6:20 hod., Penzion: 6:30 hod.
stŘeDa 16. května – Přednáška „hRaDY PoD oRl. hoRaMi“, v rámci Akademie vol-
ného času pořádá Městská knihovna přenášku Prof. PhDr. Františka Musila, CSc. Začátek je 
v 18:00 hod., vstup volný.
PonDĚlÍ 21. května – cestopisná přednáška „s hvĚZDáŘi PoD PolYnÉsKou oB-
lohou“, Roškotovo divadlo v 19:00 hod.. Projekce o cestování po Tahiti a dalších ostrovech 
15 cyklistů v čele s astronomem J. Grygarem, ukázka polynéského tance. Vstupné pro člena 
SK 40 Kč, přihlášky každé úterý v kanceláři SK.
aKce na ČeRven: V rámci akce Město v pohybu pořádá Senior klub v sobotu 9.6. společný 
výstup s polskými seniory na Andrlův chlum. Sraz účastníků do počtu 22 osob ( fyzicky zdat-
ných členů SK – pěší výstup i sestup) je u firmy STAPO v 10:00 hod. Přednáška o historii místa 
a oběd zajištěn – zdarma. Přihlášky na akci se přijímají v úterý 15. a 22. května ve Sladkovně. 
KontaKt na sK: 722475129, 722475131, 722475132
Těšíme se na Vaši účast! Za výbor Senior klubu JUDr. Zdeněk Ešpandr
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          KalenDáŘ aKcÍ a uDálostÍ – KvĚten 2012
Více informací na: www.ustinadorlici.cz a IC města, tel.: 465 514 271

ÚTERÝ  1. KVĚTNA
17:00 hodin VÝSTAVA ABSOLVENTŮ VÝTV.OBORU ZUŠ/vernisáž Malá scéna
19:00 hodin KOMORNÍ KONCERT ZUŠ J. Kociana
STŘEDA 2. KVĚTNA
9:00 hodin KAVÁRNIČKA MC Medvídek
9:30 hodin ORIFLAME/beseda MC Medvídek

VÝSTAVA OBRÁZKŮ MANDAL/do 31.5. spol. centrum ČČK
ČTVRTEK 3. KVĚTNA
16:00 hodin ZAHRADA, BYLINKY/beseda spol. centrum ČČK
17:00 hodin DOBA MĚST A HRADŮ/vernisáž městské muzeum
17:00 hodin KDO BYL KDO/vernisáž městské muzeum
18:00 hodin KONCERT PS ČTYŘLÍSTEK A JIZERKA ZUŠ J. Kociana
19:00 hodin SOUKROMÝ VESMÍR/film Malá scéna
PÁTEK 4. KVĚTNA
19:00 hodin ČARODĚJNICKÁ NOC městská knihovna
19:30 hodin BYLO NEBYLO, Aneb jak Švédové l.p. 1645…./divadlo Roškotovo divadlo
SOBOTA 5. KVĚTNA
7:00 hodin 40. ročník PŘES TŘI HRADY/start 7:00-11:00

28. ročník PŘES TŘI HRADY NA KOLE
9:30 hodin OSADNÍCI Z KATANU/Mistrovství ČR Jednota bratrská
17:00 hodin FK KERHARTICE-HELVÍKOVICE/fotbal hřiště Kerhartice
19:30 hodin SIGNÁL/kino Roškotovo divadlo
20:00 hodin SWINGOVÝ VEČER  s Barell Bandem Taneční centrum
NEDĚLE 6. KVĚTNA
15:00 hodin FK KERHARTICE-NĚMČICE/fotbal hřiště Kerhartice
18:00  hodin OBLÍKACÍ POHÁDKA Malá scéna
PONDĚLÍ 7. KVĚTNA
10:00 hodin VÝROBA HUBERTA/dílna RC Srdíčko
ÚTERÝ 8. KVĚTNA
8:00 hodin SILNIČNÍ ČASOVKA NA ANDRLŮV CHLUM/start v 11:00
STŘEDA 9. KVĚTNA
9:30 hodin CO S SEBOU NA DOVOLENOU, ZDRAVÉ SVAČINKY/beseda MC Medvídek
14:00 hodin DRÁTKOVÁNÍ/dílna spol. centrum ČČK
16:00 hodin DŮCHODOVÁ REFORMA MC Medvídek

54. ROČNÍK KOCIANOVY HOUSLOVÉ SOUTĚŽE 9. – 11.5.
19:30 hodin ZAHAJOVACÍ KONCERT KOCIANOVA ÚSTÍ 2012 Roškotovo divadlo
ČTVRTEK 10. KVĚTNA
9:00 hodin JAKÉ SVÁTKY SLAVILY NAŠE MAMINKY A BABIČKY/beseda DPS sv. Kryštof
19:30 hodin VIVALDIANNO MMXII Roškotovo divadlo
PÁTEK 11. KVĚTNA
19:30 hodin SLAVNOSTNÍ ORCHESTRÁLNÍ GALAKONCERT Chrám Nanebevzetí P. Marie
SOBOTA 12. KVĚTNA
8:45 – cca 17:00 hodin RODINNÉ KONSTELACE MC Medvídek
14:00 hodin TJ JISKRA ÚO-D. ÚJEZD/fotbal/dorost
14:30 hodin ZÁVĚREČNÝ KONCERT KHS 2012 Roškotovo divadlo
17:00 hodin MÁJOVÝ TURNAJ VE HŘE PRŠÍ Taneční centrum
17:00 hodin TJ JISKRA ÚO-JISKRA MŠENO/fotbal/muži
19:00 hodin KONCERT KAPELY DONRVETR Malá scéna
NEDĚLE 13. KVĚTNA
13:30+15:15 hodin TJ JISKRA ÚO-JABLONNÉ N.O./fotbal/st.a ml.žáci
17:00 hodin TJ JISKRA ÚO“B“-LANŠKROUN „B“/fotbal/muži
PONDĚLÍ 14. KVĚTNA
10:00 hodin MÍČEK Z ODSTŘIŽKŮ/dílna RC Srdíčko
18:00 hodin BESEDA S J. TOPOLEM městská knihovna
19:30 hodin TOHLE JE VÁLKA!/kino Roškotovo divadlo
ÚTERÝ 15. KVĚTNA
9:30 a 10:00 hodin PRVNÍ TANEČNÍ KRŮČKY MC Medvídek
14:25 hodin VÝLET VLAKEM DO CHOCNĚ MC Medvídek
STŘEDA 16. KVĚTNA
9:30 hodin AROMATERAPIE-svět vůní/beseda MC Medvídek
18:00 hodin HRADY POD ORL. HORAMI/přednáška Městská knihovna
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ČTVRTEK 17. KVĚTNA
9:00 hodin CYKLOVÝLET Ústí n.O. a okolí ČČK
17:00 hodin JAK SE RODÍ VEČERNÍČKY/vernisáž městské muzeum
19:00 hodin NA CHVÍLI SVOBODNÍ/film Malá scéna
PÁTEK 18. KVĚTNA
8:00 hodin 11. ročník CYKLO GLACENSIS 2012 náměstí v ÚO
SOBOTA 19. KVĚTNA

PŘEBOR MLÁDEŽE Pk V LETECKÉM MODELÁŘSTVÍ letiště Aeroklubu v ÚO
9:00 hodin BIKEMARATON/veřejný závod horských kol letiště v ÚO
11:00 hodin ÚSTECKÝ MAJÁLES 2012
10:30 hodin DĚTSKÝ DEN PŘED DĚTSKÝM DNEM RC Srdíčko
14:00 hodin TANEC, TANEC …..2012 Roškotovo divadlo
17:00 hodin FK KERHARTICE-DLOUHOŇOVICE/fotbal hřiště Kerhartice
21:00 hodin STARÉ PECKY A FLÁKY/Majáles 2012/afterpárty SportMusicClub
NEDĚLE 20. KVĚTNA
8:00-10:00 hodin K ROZHLEDNĚ NA ANDRLŮV CHLUM/cykloakce Mírové náměstí/start
15:00 hodin MÁJOVÝ DĚTSKÝ KARNEVAL Taneční centrum
15:00 hodin FK KERHARTICE-ŘETOVÁ/fotbal hřiště Kerhartice
PONDĚLÍ 21. KVĚTNA
10:00 hodin ZVÍŘÁTKA Z KORÁLKŮ/dílna RC Srdíčko
17:00 hodin HUDEBNÍ BESÍDKA ZUŠ J. Kociana
19:00 hodin S HVĚZDÁŘI POD POLYNÉSKOU OBLOHOU/přednáška Roškotovo divadlo
ÚTERÝ 22. KVĚTNA
9:30 a 10:00 hodin PRVNÍ TANEČNÍ KRŮČKY MC Medvídek
16:00 hodin VYHLEDÁVÁNÍ V ONLINE KATALOGU/školení pro veřejnost městská knihovna
17:00 hodin SETKÁNÍ S OBČANY Malá scéna
17:30 hodin TŘÍDNÍ HUDEBNÍ BESÍDKA ZUŠ J. Kociana
19:30 hodin DUE IN ETERNO/koncertní předplatné ZUŠ J. Kociana
19:30 hodin NEPŘÍTEL POD OCHRANOU/kino Roškotovo divadlo
STŘEDA 23. KVĚTNA
9:30 hodin BESEDA S TERAPEUTKOU MC Medvídek
17:30 hodin KVĚTINOVÝ BÁL Malá scéna
ČTVRTEK 24. KVĚTNA
16:30 hodin POJĎTE S NÁMI DO POHÁDKY/náborový koncert ZUŠ J. Kociana
PÁTEK 25. KVĚTNA
15:00 hodin SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ SKATEPARKU hala Prefy
18:00 hodin JAN KARPÍŠEK-OBRAZY/vernisáž Galerie pod radnicí
19:00 hodin KONCERT Black Bandu a orchestru BB Choceň ZUŠ J. Kociana
19:30 hodin NAŠI FURIANTI/divadlo Roškotovo divadlo
SOBOTA 26. KVĚTNA

VELKÁ CENA MĚSTA Ústí n.O./volejbal volejbal. kurty
14:00 hodin TJ JISKRA ÚO-CHOCEŇ/fotbal/dorost
15:00 hodin BYL JEDNOU JEDEN DRAK/pohádka Roškotovo divadlo
17:00 hodin TJ JISKRA ÚO-D.KRÁLOVÉ/fotbal/muži
20:00 hodin COUNTRY BÁÁÁL Taneční centrum
NEDĚLE 27. KVĚTNA
13:30+15:15 hodin TJ JISKRA ÚO-CHOCEŇ/fotbal/st. a ml. žáci
17:00 hodin TJ JISKRA ÚO“B“-SVITAVY „B“/fotbal/muži
19:00 hodin ŽENA U STANICE TOUHA/divadlo Malá scéna
PONDĚLÍ 28. KVĚTNA
10:00 hodin ZDOBENÍ TEXTILU/dílna RC Srdíčko
17:00 hodin ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ J. Kociana
ÚTERÝ 29. KVĚTNA
9:00 hodin PODLOŽKA Z TEXTILU/dílna DPS sv. Kryštof
9:30 a 10:00 hodin PRVNÍ TANEČNÍ KRŮČKY MC Medvídek
15:00 hodin VÝLET DO WOLKEROVA ÚDOLÍ MC Medvídek
STŘEDA 30. KVĚTNA
16:00 hodin TŘÍDNÍ HUDEBNÍ BESÍDKA ZUŠ J. Kociana
ČTVRTEK 31. KVĚTNA
15:00 hodin KOSMETIKA/beseda spol. centrum ČČK
17:00 hodin TŘÍDNÍ HUDEBNÍ BESÍDKA ZUŠ J. Kociana
17:00 hodin 150. VÝROČÍ SOKOLA, 125. VÝROČÍ SOKOLA V ÚSTÍ N.O./vernisáž městské muzeum
19:00 hodin STUD/film Malá scéna
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Dlažba a obklady HALVA 

SVÍTIDLA 
NOVÁ VZORKOVÁ PRODEJNA 

Na Křibě 1778, Česká Třebová 
www.svitidla-duha.eu  Tel:733657736 

 
  

Kompletní nabídka na www.kamody.cz. Akční nabídka zboží platí od 1.5. do 31.6. 2012. Změna cen vyhrazena.  
Nabízíme možnost nákupu na splátky, službu poskytuje společnost CETELEM a.s.  Přijímáme tyto platební karty: 

 

Kamody s.r.o.    tel: 463 034 125  mob: 739 633 167-168 
V Lukách, 562 01 Ústí nad Orlicí Provozní doba: 
www.kamody.cz   Po-Pá  7:00 – 17:30 
obchod@kamody.cz   So       8:00 – 12:00*  

*K sobotnímu nákupu káva zdarma 

Váš regionální velko a maloobchod… Vše pro řemeslníky a kutily 

PARTNER 842 (16") 42 cc 
Výstupní výkon 1,6 kW  
Délka lišty 16/40 "/cm 
Hmotnost 5,5 kg 
 
Akční cena 5.599,-Kč 
 
 
Hecht 927 R motorová pila 
Motor: benzínový, 2-taktní 
Výkon: 0,9 HP 
Délka lišty: 22 cm 
Váha: 3,7 kg 
 
Akční cena 1.999,-Kč 

 
Akční nabídka na měsíc KVĚTEN 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
  
 
 
 

<- FISKARS FF  nůž 
na pečivo 857105, 23 
cm 
Akční cena 299,- 
 

<- FISKARS FF 
řeznický nůž 857107, 
17 cm 
Akční cena 299,- 
 

<- FISKARS FF 
kuchařský nůž 
857108, 20 39 
Akční cena 449,- 

<- HECHT 746  
benzínový kultivátor 
Motor: OHV, 4 taktní, 5 HP 
Pracovní šířka: 36/60 cm 
Nože: 4/6 nožů, pr. 26 cm 
 
Akční cena 6.099,-Kč 
 

FISKARS X27 štípací 
Akční cena 1.499,-Kč 
FISKARS X25 štípací 
Akční cena 1.399,-Kč 
FISKARS X17 štípací 
Akční cena 1.199,-Kč 
FISKARS X15 univerzální 
Akční cena 1.199,-Kč 
FISKARS kalač  
SAFE-T 3000  X39 
Akční cena 2.299,-Kč 

HECHT 546 XR 
benzínová sekačka 
s pojezdem 
Pracovní šířka: 46 cm 
Motor: OHV 5 HP* 
Sběrný koš: 75 l 
 
Akční cena 4.999,-Kč 

LEIFHEIT set TWISTER 
podlahový mop 55400 + kbelík 10l 
 
Akční cena 549,-  

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

•	 Prodám chatu v Ústí n.o., 16m2, na vlast. pozemku 818m2, na kop-
ci, podsklepenou, užitková voda, elektřina220/380v, zařízená. tel.: 
222966971, e-mail: jiri-hradecky@seznam.cz

CHORVATSKO autokarem z ÚO,ČT
Biograd na Moru 24.8.-2.9.2012, ubytování v penzionu, chorv. 
polopenze, bus Kč 7 680,-
BERLÍN 1-denní záj. s průvodcem, dne 19.5.2012 Kč 990,-
Prodej pronájmů apartmánů v Chorvatsku, libovolný počet 
nocí, celé pobřeží Jadranu. doprava vlastní nebo bus z ÚO

Cestovní agentura CKM Ústí nad Orlicí, tel.: 465 527 696 
mobil: 606 748 616

e-mail:mankova@ckm-tour.cz, www.ckm-tour.cz
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DoMov DŮchoDcŮ ÚstÍ naD oRlicÍ
námořnický bál
Dne 20. března 2012 se v Domově důchod-
ců konal Námořnický bál. V  tento den se 
zaměstnanci Domova proměnili v kapitány, 
plavčíky a piráty. Pobavit se přišlo 60 klien-
tů, někteří i se svými rodinnými příslušníky. 
Nechybělo bohaté občerstvení. K tanci a po-
slechu zahrála kapela Šedous band. 
Dobrovolníci v Domově důchodců
Dobrovolníci z  dobrovolnického centra 
Světlo v  Ústí nad Orlicí a  senioři Domova 
důchodců si 29. března 2012 společně vyro-
bili velikonoční dekorace. Dobrovolníci tak 
seniorům Domova připomněli tradice Veli-
konoc a zpříjemnili březnové odpoledne. 
střední zdravotnická škola Ústí nad orlicí 
– obor sociální činnost

Dne 2. dubna 2012 přišli studenti a student-
ky 2. ročníku SZŠ na výtvarnou hodinku 
s klienty Domova. Zdobili vajíčka, z papíru 
tvořili zajíčky a kuřátka. Od 16. do 27. dub-
na vykonávali studenti a studentky 2. roční-
ku odbornou praxi v Domově důchodců. Na 
praxi se seznamovali s přímou péčí o klienty, 
aktivizačními programy i administrativou.
Muzikoterapie
V Domově důchodců pokračujeme s novou 
aktivitou – muzikoterapií. Klientky si při-
pravily krátké vystoupení, které spolu se svý-
mi sestřičkami předvedly na Námořnickém 
bále.
Kontakt: sociální pracovnice Lenka Jirucho-
vá, DiS, Eva Plívová, tel.465 521 061-2, 
www.domovduchodcu-uo.cz

PoZvánKa PRo senioRY
Oblastní charita Ústí nad Orlicí Dům pokojného stáří sv. Kryštof Ústí nad Or-
licí, Kerhartice, Sokolská 68 zve seniory na kavárničku a výtvarné dopoledne:
Ve čtvrtek 10. května od 9:00 hod. bude kavárnička u příležitosti Svátku matek 
na téma „Jaké svátky slavily naše maminky a babičky“. Podáváme kávu a záku-
sek.
V úterý 29. května od 9:00 hod. budeme vyrábět podložku z textilu pod hrneček 
a konvici. Podáváme kávu, čaj.      těšíme se na vás.

díky návštěvám v Internetové učebně příleži-
tost k zapojení do společenského života. Pod-
porujeme také dovednosti a zájmy osob s po-
stižením a  posilujeme návyky, které vedou 
k jejich samostatnosti, nezávislosti, soběstač-
nosti a ke zlepšení kvality jejich života. služ-
bu nabízíme každý pracovní den od 9:00 
do 16:00 hod. na adrese centra. Služba je 
určena pro osoby se zdravotním postižením 
ve věku od 19 do 64 let v nepříznivé sociál-
ní situaci a  je poskytována zdarma. Projekt 
sociální rehabilitace probíhá od 1.1.2010 
do 31.12.2013 a je spolufinancován evrop-
ským sociálním fondem a státním rozpoč-
tem ČR.
ADRESA CENTRA: Centrum pro zdravotně 
postižené Pk, detaš. prac. Ústí n.O., Čs. armá-
dy 1181, ÚO, tel.: 465525324, www.czp-pk.cz
E. Jiřincová, tel.: 775693985,e-mail:eva.jirin-
cova@czp-pk.cz,(vedoucí Centra), Mgr. K. 
Sloupenská, tel.: 775693986, e-mail:katerina.
sloupenska@czp-pk.cz (sociální prac.), R. 
Venclová, e-mail:radka.venclova@czp-pk.cz 
(prac. v sociál. službách).
Pro zdravotně postižené osoby poskytuje 
centrum další služby:
- odborné sociální poradenství
- osobní asistenci
nabízíme baterie do sluchadel značky iCell-
Tech (typy 10,13,312,675) za velice výhodou 
cenu 100Kč za plato (6ks)

PoZvánKa na vÝlet
Občanské sdružení Poruchy autistické-
ho spektra zve všechny děti (s autismem, 
mentálním či kombinovaným postiže-
ním), jejich a  sourozence, rodiče a  asi-
stenty PAS na výlet, který se koná v  so-
botu 26. května. sraz účastníků je v 9:45 
hod. na vlakovém nádraží Kolín. Odtud 
společně pojedeme železničkou přímo na 
místo (vše se ještě upřesní). 

Informace a přihlášky na
e-mail: zuzka.zuzu@seznam.cz, 
mobil: 777882337, Z. Poláková

svaZ tĚlesnĚ PostiŽenÝch 
civiliZaČnÍMi choRoBaMi, 

Zo ÚstÍ n.o.
Pozvánka na pátek 18. května „Jarní vy-
cházka do Klopot“ (na kole, pěšky, osob. 
auty, linkovým busem ČSAD - odjezd ve 
12:26 hod., stanoviště č. 3 nádraží ČSAD, 
posezení a  pohoštění v  místní restauraci 
zajištěno). 
Pozvánka na středu 23. května na zájezd 
do Polska: Vambeřice – poutní kostel, po-
hyblivý betlém, křížová cesta
Jarkov – japonská zahrada. Odjezd ze za-
stávky Tvardkova v 7:00 hod., cena 250 Kč
Připravujeme na červen: zájezd – Jaromě-
řice nad Rokytnou. Kontakt: 737 378 815, 
732 868 714

sociálnÍ/ZDRavotnÍ
centRuM PRo ZDRavotnĚ 

PostiŽenÉ Pk
nabízíme osobám se zdravotním postiže-
ním tuto sociální službu: sociálnÍ Re-
haBilitace
Sociální rehabilitace je u nás zajišťována pro-
střednictvím bezbariérové Internetové učeb-
ny, kde jsou k  dispozici 4 osobní počítače, 
tiskárna, kopírka a scener. V učebně je také 
přítomen zaměstnanec Centra, který vždy 
rád ochotně a  odborně poradí. Zájemcům 
zdarma nabízíme školení v základech obslu-
hy osobního počítače a práce s Internetem.
V rámci této sociální služby vytváříme lidem 

stoMatoloGicKá 
Pohotovost

1.5. - MUDr. M. Židková, 
Kollárova 605, Choceň, tel.: 465471223
5. – 6.5. – MUDr. M. Břízová, 
Na Štěpnici 999, ÚO, tel.: 465525210
8.5. – MUDr. V. Dostál, 
Smetanova 1390, ÚO, tel.: 465523877
12. – 13.5. – MUDr. J. Dostálová, 
Husova 191, V. Mýto, tel.: 465423949
19. – 20.5. – MUDr. T. Faltusová, 
F.V.Krejčího 405, ČT, tel.: 465534555
26. – 27.5. – MUDr. H. Zemánková, 
F.V.Krejčího 405, tel.: 465531555
2. – 3.6. – MUDr. M. Formánek, 
Masarykova 1071, ČT, tel.: 465535198
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ČesKÝ ČeRvenÝ KŘÍŽ
senioR DoPRava ČČK:
službu lze objednat na tel.: 
774412117. Permanentky jsou 
k dostání na ČČK, Kopeckého 840, 
nebo na Informačním centru měs-
ta
senioR centRuM: vzdělávací, 
relaxační a volnočasové centrum nejen pro 
seniory. Akce jsou určeny široké veřejnosti 
a konají se v budově ČČK, Kopeckého 840
2. – 31. května – vÝstava oBRáZKŮ 
„ManDal“, prodejní výstava energetic-
kých obrázků MANDAL paní Plašilové
3. května – ZahRaDY, BYlinKY, bese-
da se zahradnicí paní Hodrovou o zahradě 
a bylinkách, od 16:00 hod., vstupné dobro-
volné
9. května – ŠiKovnÉ RuČiČKY – 
DRátKovánÍ, výtvarná dílnička, od 
14:00 hod. ve Společenském centru ČČK, 
vstupné 30 Kč
17. května – cYKlovÝlet Po oKolÍ 
ÚstÍ naD oRlicÍ, sraz účastníků v 9:00 
hod., vedoucí výletu p. Ivo Preclík
31. května – KosMetiKa, beseda 
o správném ošetřování pleti, od 15:00 hod. 
ve Společenském centru ČČK, vstupné 
dobrovolné
8. června – vÝlet Do litoMYŠle, vý-
stava irisů a jarních trvalek. Přihlásit se mů-
žete na tel.: 775112998, 724985511, nebo 
každý pátek od 8:00 do 17:00 hod. na ČČK, 
kde se provádí i úhrada za výlety. (Prosíme 
o  úhradu výletu před odjezdem – děkuje-
me). Odjezd v 8:00 hod. z nádraží ČSAD, 
cena 60 Kč člen ČČK, 70 Kč ostatní
PRaviDelnÉ aKce
KaváRniČKa – centrum vzdělávání: 
každý PÁ od 8:00 do 17:00 hod. (společen-
ské hry, výtvarné činnosti)

senioRinteRnet kavárna: 
pro seniory internet zdarma, kaž-
dý PÁ od 8:00 do 17:00 hod. ve 
Společenském centru
MasáŽe klasické, havajské, 
reflexní, nově schiatsu: 
bližší info a  objednávky na tel.: 

775112998
snoeZelen – relaxační, multismyslo-
vá místnost: bližší info a objednání na tel.: 
775112998, vstupné: 30 Kč za 1 hodinu/
osoba

DalŠÍ aKce
10. května – oblastní kolo soutěže hlídek 
mladých zdravotníků, veřejné prostranství 
Kociánka, Ústí n.O.
16. května – ČesKÝ Den PRoti RaKo-
vinĚ, centrum města – prodej květinky – 
měsíčku lékařského na podporu boje proti 
rakovině
24. května – Regionální kolo soutěže hlí-
dek mladých zdravotníků pro Pardubic-
ký a  Královéhradecký kraj pod záštitou 
hejtmana Pardubického kraje Mgr. Radko 
Martínka, veřejné prostranství Kociánka, 
Ústí n.O.
24. května – BeZPeČnost na sil-
nicÍch, veřejné prostranství Kociánka, 
Ústí n.O., od 13:00 do 16:00 hod., ukázky 
záchranné techniky, stany první pomoci, 
soutěže pro děti. Akce se zúčastní POLICIE 
ČR, Městská policie Ústí n.O., BESIP, HZS 
A SDH a další

Bližší informace 
o akcích Senior centra 

najdete na www.cckuo.cz. 
Změna programu Senior centra vyhrazena.

vÝuKa PRvnÍ PoMoci 
DĚtÍ a MláDeŽe

S  výukou první pomoci začínáme už u  dětí, 
které jsou mnohem přístupnější a  zábavným 
způsobem se jim dá vnuknout základní myš-
lenka tohoto projektu - záchrana života - po-
moc druhému. To, že seznamování se s prin-
cipy ochrany zdraví je nejúčinnější u  dětí 
školního věku a mládeže, vyplývá nejen z výše 
uvedeného, ale je to ověřeno dlouholetou pra-
xí - ČČK prostřednictvím tohoto projektu pů-
sobí na širokou škálu dětí v celé ČR již několik 
desítek let.
Děti mladí zdravotníci z I. stupně základních 
škol se každoročně zúčastňují soutěží Hlídek 
mladých zdravotníků. Starší děti (mladí zdra-
votníci II. stupně) mimo soutěží absolvují 
okresní studijní středisko, kde se zdokonalují 
zejména v praktickém poskytování první po-
moci. Pomáhají při školení mladších dětí.
hlídky mladých zdravotníků
Oblastní spolek Českého červeného kříže 
v  Ústí nad Orlicí připravuje na 24. května 
2012 v Ústí nad orlicí regionální kolo soutě-
že „hlídek mladých zdravotníků“ Pardubic-
kého a  Královehradeckého kraje pod zášti-
tou hejtmana Pardubického kraje Mgr. Radko 
Martínka.
Soutěž je rozdělena na dvě části - pro Mladé 
zdravotníky I. stupně a pro Mladé zdravotníky 
II. stupně. Hodnocení probíhá odděleně pro 
tyto dvě skupiny.
a v čem vlastně hlídky soutěží?
- Praktické provedení první pomoci s použi-
tím standardního zdravotnického materiálu 
i improvizovaných prostředků
- Doprava postižených
- Obvazová technika
- Některé nesoutěží disciplíny (znalosti z do-
pravní výchovy, historie hnutí Červeného kří-
že apod.)

MateŘsKÉ centRuM 
MeDvÍDeK

ÚteRÝ 1. a 8. 5. Je Mc ZavŘeno!!

KaváRniČKa: středa 2. května od 9:00 
hodin
oRiFlaMe: středa 2. května od 9:30 hodin
co s seBou na Dovolenou a ZDRa-
vÉ svaČinKY: středa 9. května od 9:30 ho-
din
DŮchoDová ReFoRMa: středa 9. květ-
na od 16:00 hodin
RoDinnÉ Kostelace: sobota 12. květ-
na 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
PRvnÍ taneČnÍ KRŮČKY: úterý 15., 22. 

a 29. května od 9:30 hodin – malé děti s ro-
diči, od 10:00 hodin – větší děti. První taneč-
ky a první krůčky k hudbě pro děti. Cca ho-
dinovým programem provede děti paní uči-
telka P. Lipenská ze ZUŠ.Vstupné 30 Kč/dítě
vÝlet vlaKeM Do chocnĚ: úterý 
15. května. Výlet vlakem do Chocně do par-
ku na houpačky a prolézačky. Sraz ve 14:25 
na hlavním nádraží, odjezd ve 14:40 hodin, 
zpět z  Chocně v  cca 18:00 hodin. Výlet se 
koná pouze za pěkného počasí. V  případě 
deště bude otevřena herna.
aRoMateRaPie – svět vůní: středa 16. 
května od 9:30 hodin
BeseDa s  teRaPeutKou: středa 23. 
května od 9:30 hodin
vÝlet Do WolKeRova ÚDolÍ na 
DuKle: úterý 29. května, sraz v 15:00 hodin 
na hřišti ve Wolkerově údolí. Výlet se koná 
pouze za pěkného počasí. V  případě deště 
bude otevřena herna.

PRovoZnÍ DoBa:
PonDĚlÍ: 9:00-12:00 
hod. – Nemluvňátka + 
volná hrna
ÚTERÝ: 9:00-12:00 hod. 
– Předškolkáček-herna 
+ pohybový kroužek
ÚTERÝ: 14:30-17:30 
hod. – Předškolkáček-herna + výtvarný 
kroužek
STŘEDA: 9:00-12:00 hod. – Předškolkáček-
-herna
ČTVRTEK: 9:00-12:00 hod. – 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. 
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1x tÝDnĚ ŠKolKa JinaK
Občanské sdružení Cesta Malého stro-
mu nabízí dětem 3-7 let a  jejich rodičům 
zpestření k  docházce běžné MŠ, vytržení 
ze stereotypu rodičovské nebo mateřské 
dovolené –  1x týdně ŠKOLKA JINAK. 
Dětský klub založený na myšlence lesní 
mateřské školy - venku za každého poča-
sí, malá skupina dětí, individuální přístup, 
spolupráce s rodiči, celodenní provoz včet-
ně stravování a odpol. odpočinku, prázd-
ninový provoz, „Chlapi do školky“.
Mateřské centrum venku za každého po-
časí - pro děti mladší 3let a jejich mamin-
ky nabízíme možnost absolvovat program 
s dětmi z klubu, využívat prostory zázemí, 
zahrady a okolí. Jsme otevření Vašim na-
bídkám a nápadům – kurzy, kroužky, od-
polední program pro školní děti, prostor 
pro realizaci a organizaci dalších volnoča-
sových aktivit.
www.CestaMalehoStromu.unas.cz
Horní Libchavy 127, areál Akademie Lib-
chavy, kontakt: Zuzana Kučerová, 775 
552 980, kucerova@koucinkakademie.cz

RoDinnÉ centRuM sRDÍČKo
PRovoZnÍ DoBa: během této doby začátky programů cca 9:30-10:00 hod., po-
bytné 30Kč/1 dítě, 40 Kč/více dětí, TÉMATEM MĚSÍCE JSOU PRASÁTKA.
Pondělí: 8:30-12:00 hod. – HERNA, VÝTVARNÁ DÍLNA pro dospělé a v jedno-
dušší variantě i pro děti

Středa: 8:30-12:00 hod. – HERNA, PROGRÁMEK PRO DĚTI, zpívání, vyrábění, pohyb
Pátek: 8:30-12:00 hod. – HERNA, AJ PRO DĚTI, kontakt: J. Marková, 777656047
PonDĚlnÍ vÝtvaRnÉ DÍlnY, cena dle spotřebovaného materiálu
PO 7.5. v 10:00 hod. – VÝROBA HUBERTA
PO 14.5. od 10:00 hod. –MÍČEK Z ODSTŘIŽKŮ, ušít (a dokonce v ruce) se dá nejen oblečení, 
ale i hračky
PO 21.5. v 10:00 hod. – ZVÍŘÁTKA Z KORÁLKŮ
PO 28.5. – ZDOBENÍ TEXTILU POMOCÍ PĚNOVÝCH RAZÍTEK, s sebou zdobený před-
mět, barvy na textil
oDPoleDnÍ PRoGRaMY, multifunkční sál, 1. patro
ČT: 17:00-18:30 hod. – ANGLIČTINA PRO DOSPĚLÉ, kontakt: J. Procházka, 603795738
ČT: 18:30-20:00 hod. – KLUB WXIT – pro mládež, kontakt: D. Dostrašil, 603913885
PÁ: 18:00-24:00 hod. – KLUB DESKOVÝCH HER s kavárnou, kontakt: M. Kalášek, 739420287
JeDnoRáZovÉ aKce
ÚT 1.5. od 17:00 hod., herna RC – SETKÁNÍ DRC
ST 2.5. od 10:00 hod. , RC – SEMINÁŘ: FOTOGRAFUJEME DĚTI
SO 12. a 26.5. od 18:00 hod., Hylváty – SPORTOVÁNÍ U TŘÍ MOSTŮ, cena podle počtu 
sportujících (cca 60 Kč), přihlášky nejpozději den před akcí na tel: 604904710, P. Novák
SO 19.5. od 10:30 hod., letiště – DĚTSKÝ DEN PŘED DĚTSKÝM DNEM
PO 28.5. od 20:00 hod., herna RC – DÁMSKÁ JÍZDA
KontaKt: Mgr. M. Dostrašilová, tel.: 604313249, 603976036, e-mail:RCSRDICKO@JBUO.
CZ, WWW.RCSRDICKO.ESTRANKY.CZ
Práci Rodinného centra Srdíčko podporuje MPSV, Pardubický kraj a město Ústí nad Orlicí

DŮM DĚtÍ a MláDeŽe PŘiPRavuJe na PRáZDninY
Pobytový tábor - Pastviny 30.6.-8.7.2012, cena: 2 900 Kč
Příměstské tábory: v červenci 23.-27.7. program: Bowling, Mohelnice - dopravní hřiště, 
Brandýs n.O., ZOO Brno atd. 
v srpnu 27.-31.8., program: Westernové městečko - Boskovice, hřebčín Karlen, ZOO Olo-
mouc atd.
adrenalinové prázdniny na kole: 30.7.-3.8.program: Lanové centrum - Česká Třebová, Vy-
soké Mýto - motokáry, Cakle - lezení, loďky, lukostřelba, Přívrat - sjezd na koloběžkách. 
cena: 900 Kč/ týden - zahrnuje vstupné, jízdné, pojištění
tvořivý týden: 20.-24.8. program - výtvarné techniky: tkaní, tisk, pedig, qulling atd. 
Cena: 800 Kč - zahrnuje materiál. pojištění. Informace a přihlášky: 607 209 661, www.ddm-usti.cz
olympiády a soutěže:
3.5. Atletický čtyřboj, 15.5. Okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů, 16.5. Archime-
diáda, 24.5. Krajské finále ve vybíjené, 26.-27.5. Velká cena města Ústí nad Orlicí - meziná-
rodní volejbalový turnaj juniorek a kadetek za účasti družstev z celé ČR, Slovenska a Polska. 
Místo konání - volejbalové kurty v Ústí nad Orlicí, v případě nepříznivého počasí v tělocvič-
nách. Všichni jsou srdečně zváni.

hledáme nové vedoucí kroužků! umíš něco zajímavého z oblasti taneční, výtvarné, hu-
dební, sportovní, rukodělné i dalších, co bys mohl předat ostatním? Zájemci volejte na 
tel. 604 209 661

nová ŘeDitelKa DDM
Ke dni 1. dubna 2012 byla jmenována do funkce nová ředitelka DDM v Ústí nad Orlicí paní 
Mgr. Štěpánka Svobodová. Přejeme jí a jejímu kolektivu mnoho pracovních úspěchů, zají-
mavé nápady pro další rozvoj aktivit DDM a spokojené návštěvníky.
Za odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace vedoucí Mgr. Luboš Mikyska

KluB DesKovÝch 
heR v ÚstÍ n. o. 

Zveme hráče na turnaj v deskové hře Osadní-
ci z Katanu, který je kvalifikačním turnajem 
v  rámci Mistrovství ČR v  Osadnících v  so-
botu 5. května v multifunkčním sále Jednoty 
bratrské. Registrace od 9:00, začátek v  9:30 
hod. Registrační poplatek 30 Kč. Po 2 kolech 
pauza na oběd. Předpokládaný konec v 17:00 
hodin.
V  Ústí nad Orlicí se jako v  jediném městě 
v ČR bude hrát kvalifikační turnaj s rozšíře-
ním Města a rytíři. Kdo si chce hru vyzkou-
šet, je zván každý pátek od 18:00 do 24:00 
hodin na klub deskových her, vstup zdarma.
Více na www.klubexit.cz

KluB exit oznamuje příjem přihlášek na 
4. příměstský tábor pro děti 7 až 13 let. Tá-
bor se bude konat 20. až 24. srpna, od 8:00 do 
18:00 hod. Přijímáme jen děti, které již mají 
odchozenou první třídu, umí už číst a psát. 
Více o programu, realizačním týmu a cenách 
najdete na stránkách www.klubexit.cz

volnoČasovÝ KluB 
MaRinG(o)DKa

Zveme mládež ve věku 10 až 15 let na 
pravidelné páteční programy (od 15:00 
do 18:00 hodin) u  maringotky ve dvoře 
Jednoty bratrské u  autobusového nádra-
ží. V případě deště se programy konají ve 
vojenském stanu na zahradě. Čekají vás 
zábavné, hudební a  sportovní programy, 
u kterých se nebudete nudit, poznáte nové 
kámoše a něco se naučíte. Účast na klubu 
MarinG(O)Dka je zdarma díky týmu dob-
rovolníků a  podpoře programu ThinkBig 
a Nadaci Vodafone. Více na maringoodka.
estranky.cz/

KluB PŘátel uMĚnÍ ÚstÍ naD oRlicÍ
Srdečně zveme Vás a Vaše přátele do Galerie pod radnicí, kde si do 20. května můžete 

prohlédnout výstavu JiŘÍ slÍva – GRaFiKa a KResBa
*** *** *** ***

v pátek 25. května bude v Galerii pod radnicí v 18:00 hodin zahájena vernisáží výstava
Jan KaRPÍŠeK – Šel JseM BosÝ na ZahRaDu (oBRaZY)

Výstava potrvá do 15. června.
Otevřeno denně mimo pondělí, úterý až pátek 10-12, 14-17 hod., sobota a neděle 14-17 hod.
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v KvĚtnu Do MuZea Za novÝMi vÝstavaMi celKeM tŘiKRát!
Městské muzeum 
v Ústí nad Orlicí Vás 
opět srdečně zve na 
nové výstavy. První 
nadzemní podlaží 

bude pro tentokrát věnováno převážně dě-
tem. Interaktivní výstava „Doba měst a hra-
dů“ je vernisáží dne 3.5. v 17:00 hod. zave-
de do středověku a budou si zde moci mezi 
dobovými artefakty obléci chlapecké i dívčí 
gotické kostýmy nebo zbroj, obtěžkat ozdob-
né štíty, meč, biják či širočinu. O čtrnáct dní 
později ve čtvrtek 17.května bude ve stejnou 
hodinu otevřena pro ty nejmenší výstava 
„Jak se rodí večerníčky“, kde děti objeví 
oblíbené pohádkové a  seriálové postavičky 
a  budou si moci vyzkoušet profese spojené 
s jejich vznikem. Obě výstavy potrvají až do 
26. srpna. 
V poslední květnový den si počínaje verni-
sáží připomeneme v  druhém nadzemním 

podlaží výstavou 150. výročí vzniku sokola 
a 125. výročí jeho začátků v našem městě. 
Dobové dokumenty budou obohaceny ze-
jména několika slavnostními i  cvičebními 
úbory a původním praporem jednoty ze sbí-
rek muzea. Tato výstava potrvá do 12. srpna. 
Společně s první výstavou se veřejnosti před-
staví i část muzejní sbírky výtvarného umě-
ní, a  to prezentací známých i  neznámých 
tváří na výstavě portrétů nazvané „Kdo to 
byl... ?“, která potrvá pouze do 17.6.2012. 
Věříme, že touto nabídkou výstav opět obo-
hatíme Vaše kulturní prožitky a srdečně Vás 
do muzea zveme. Současně s touto pozván-
kou žádáme školy, aby své návštěvy vzhle-
dem k charakteru výstav nahlásily vždy pře-
dem na č. tel. 465 523 653 nebo e-mailem na 
adresu info@muzeum-uo.cz, případně pa-
packova@muzeum-uo.cz. 

Jarmila Süsserová, 
ředitelka muzea

tanec v ÚstÍ naD oRlicÍ
19. května jsou všichni milovníci tance a umění srdečně zváni na Krajskou postupovou 
přehlídku scénického tance mládeže a dospělých, která se bude konat v místním Roško-
tově divadle. Těšit se můžete na velký umělecký zážitek a možnost porovnání taneční tech-
niky a originality souborů z různých měst. V. Skalická

Kino MáJ

Sobota 5. v 19:30 hodin
siGnál
Nový film s V. Dykem a K. Hádkem vtipně 
a překvapivě rozehrává oblíbenou komediál-
ní zápletku o malém chytrém podrazu, který 
sází na lidskou chamtivost a touhu přechyt-
račit sousedy. Vstupné: 60 Kč

Pondělí 14. v 19:30 hodin
tohle Je válKa!
Jak lehce lze ze souboje o  vysněnou dívku 
udělat Třetí světovou válku. Dokonalá smě-
sice akce, napětí, vášně a humoru se skvělým 
hereckým obsazením. Titulky. Vstupné: 60 
Kč

Úterý 22. v 19:30 hodin
*nePŘÍtel PoD ochRanou
Exotické Kapské město se stane dějištěm 
neobvyklého dramatu. V hlavních rolích je-
den z nejhledanějších zločinců na zeměkou-
li a  osamělý zelenáč z  tajných služeb, který 
se ho zoufale snaží udržet naživu. Titulky. 
Vstupné: 60 Kč

naBÍDKa PoŘaDŮ

Pátek 4. května
19:30 hodin – Roškotovo divadlo
V. Peška: BYlo neBYlo aneb Jak Švédové 
l.p. 1645 marně Brno dobývali… či také Jak 

generál Torstenson ostrouhal kolečka, chte-
te-li
Hrají herci divadelního souboru VICENA 
Ústí n.O., vstupné: 130 Kč

9. – 11. května – ZUŠ J. Kociana – 54. RoČ-
nÍK KocianovY houslovÉ soutĚ-
Že

Středa 9. května
19:30 hodin – Roškotovo divadlo
Zahajovací koncert Kocianova Ústí 2012, 
KoMoRnÍ FilhaRMonie Pardubice, 
e. schäferová-housle, laureátka Khs 2011, 
M. Štilec-dirigent, vstupné: 200 Kč

Čtvrtek 10. května
19:30 hodin – Roškotovo divadlo
2. festivalový koncert – vivalDianno 
MMxii, nový multižánrový projekt M. Dvo-
řáka a J. Svěceného, vstupné: 380 Kč

Pátek 11. května 
19:30 hodin – Chrám Nanebevzetí Panny 
Marie
3. festivalový koncert – slavnostnÍ oR-
chestRálnÍ GalaKonceRt, Ž. Vo-
kálková-flétna, P. Nouzovský-violoncello, J. 
Svěcený-housle, S.B. Shipps-housle, VIRTU-
OSI PRAGENSES-komorní orchestr, vstup-
né: 250 Kč

Sobota 12. května
14:30 hodin – Roškotovo divadlo
Závěrečný koncert vítězů a  laureáta Khs 
2012, vstupné: 80 Kč

Sobota 19. května
14:00 hodin – Roškotovo divadlo
tanec, tanec….2012, Krajská přehlíd-
ka scénického tance mládeže a  dospělých, 
vstupné: 50 Kč

Pondělí 21. května
19:00 hodin – Roškotovo divadlo
s  hvĚZDáŘi PoD PolYnÉsKou oB-
lohou, EbiTahicykl 2011. Cestopisná 
přednáška s  multimediální projekcí o  cestě 
na skládacím kole do Francouzské Polynésie, 
vstupné: 65 Kč

Úterý 22. května
19:30 hodin – ZUŠ J. Kociana
Due in eteRno – I Kovalčíková a I. Fraj-
tová & MUSICA MINORE, koncertní před-
platné, vstupné: 120 Kč

Pátek 25. května
19:30 hodin – Roškotovo divadlo
L. Stroupežnický: naŠi FuRianti, Diva-
dlo V  Dlouhé Praha, divadelní předplatné, 
vstupné: 290 Kč

Sobota 26. května
15:00 hodin – Roškotovo divadlo
DS Zdobničan Vamberk: BYl JeDnou Je-
Den DRaK, pohádka pro děti, vstupné: 50 
Kč

PŘeDPRoDeJ vstuPeneK: Informační 
centrum v  budově radnice, tel.: 465514271, 
INFORMACE: Klubcentrum v Ústí n.O., tel.: 
465521047, 465525245, info@klubcentrum.
cz, www.klubcentrum.cz

Z MĚstsKÉ KnihovnY
Pátek 4. 5. od 19:00 ho-
din Čarodějnická noc 
- přespávací akce pro 
všechny odvážné paní 
a dívky od 13 let
Pondělí 14. 5. od 18:00 
hodin Jáchym topol: 
Trnová dívka: horor a humor doby kamen-
né - beseda se známým spisovatelem
středa 16. 5. od 18:00 hodin akademie 
volného času: prof. PhDr. František Musil, 
CSc.: Hrady pod Orlickými horami
Úterý 22. 5. od 16:00 hodin vyhledávání 
v online katalogu – školení pro veřejnost
Bližší informace na www.knihovna-uo.cz.

PoZvánKa PonnY exPResu
Ponny Expres na „Modré pondělky“ 
v Dancing-klubu tentokrát dne 7. května 
od 19:00 hodin. V  tradičním vystoupení 
hostů se představí výborný dívčí vokální 
kvartet „Hlasy ve tmě“ se svým neobvyk-
lým podáním zpěvu.

Na Vaši návštěvu se těší Ponny Expres
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PRoGRaM MalÉ scÉnY v KvĚtnu
1.5. – výstava absolventů 

a žáků výtvarného oboru ZuŠ
Žáci a absolventu ZUŠ Ústí n.O. na výstavě 
představí volnou malbu, keramické plasti-
ky, objektovou a fotografickou tvorbu, která 
vznikla z letošních výtvarných a uměleckých 
projektů. V rámci zahájení se budou promí-
tat premiérově dětské animované filmy žáků 
3. – 6. ročníků. Vernisáž výstavy se uskuteční 
1. května od 17:00 hod. Výstava v malé scéně 
potrvá do 21. května.

3.5. – soukromý vermír (2012)
Nový časosběrný dokument Heleny Třeští-
kové představí 37 leté dějiny jedné obyčejné 
české rodiny. Film mapuje jejich životy od 
počátku 70. let minulého století a  je opti-
mistickým a zároveň dojemným svědectvím 
o  důležitých rolích rodiny. Začátek v  19:00 
hod., vstupné pro členy FK 50 Kč, ostatní 60 Kč

6.5. – oblíkací pohádka
Autorská pohádka dua M. Dvořáková a  R. 
Vitar vypráví o  tom, proč nosíme oblečení, 
jak se o  něj máme starat a  přitom nezapo-
menout na to, že šaty nejsou na světě to nej-
důležitější. Pohádka oplývá hudebními a in-
teraktivními prvky a  kromě herců se divá-
kům představí i loutky. Začátek v 18:00 hod., 
vstupné 45 Kč

12.5. – Koncert kapely Donrvetr
Pardubická kapela hrající převážně instru-
mentální směs stylů blues – rock jazz vznikla 
roku 2009.Přijďte tuto mladou kapelu pod-
pořit do Malé scény. Začátek v  19:00 hod., 
vstupné 60 Kč

17.5. – na chvíli svobodní (2008)
Film z  rakousko-francouzské koprodukce 

vypráví příběh tří skupin iránských uprchlí-
ků: manželů s dítětem, dvou mladíků, kteří 
slíbili dopravit děti jejich rodičům do Vídně 
a dvou mužů, kteří se přátelí navzdory vzá-
jemným rozdílům. Všem se povedlo uprch-
nout z  Iránu, jenže nečekali, že jejich cesta 
skončí v pochybném tureckém hotelu. Začá-
tek v 19:00 hod., vstupné pro členy FK 50 Kč, 
ostatní 60 Kč

22.5. – setkání s občany města
Vedení města Ústí nad Orlicí Vás zve na další 
diskusní setkání. Přijďte se zeptat na to, co 
Vás pálí, začátek v 17:00 hod.

23.5. – Květinový bál
Akce k 20. výročí založení orlickoústeckého 
Stacionáře. Akce se koná ve spolupráci se 
Střední školou uměleckoprůmyslovou, její 
součástí bude vernisáž prací a bohatý kultur-
ní program. Začátek je v 17:30 hod.

27.5. – Žena u stanice touha
Premiéra autorského orlickoústeckého sou-
boru Hem´s. Příběh o prohýřené noci a ránu 
plném následků. Žena se probudí vedle o ně-
kolik let mladšího muže a  příběh začíná.... 
Začátek v 19:00 hod., vstupné 55 kč

31.5. – stud (2011)
Režisér Steve McQueen vypráví mrazivý pří-
běh o vyprázdněnosti současné produktivní 
generace, ve kterém se neschopnost lásky, 
citu a komunikace s ostatními transformuje 
do patologické závislosti. Svoboda a  vnitř-
ní spokojenost hlavního hrdiny jsou defor-
movány do sexuální závislosti a  společen-
ské i osobní frustrace. Začátek v 19:00 hod., 
vstupné pro členy FK 50 Kč, ostatní 60 Kč

taneČnÍ centRuM – naBÍDKa aKcÍ v KvĚtnu
Sobota 5.5. – „sWinGovÝ veČeR s BaRell BanDeM“, od 20:00 hod., vstupné dobro-
volné
Sobota 12.5. – „MáJovÝ tuRnaJ v KaRetnÍ hŘe PRŠÍ“, od 17:00 hod. a poté POSE-
ZENÍ NEJEN S KYTARAMI, startovné 50 Kč
Neděle 20.5. – „MáJovÝ DĚtsKÝ KaRneval neJen PRo DĚti“ …. VČELKY MÁJI 
BUDOU OCENĚNY!, od 15:00 hod., vstupné dobrovolné
Sobota 26.5. – „countRY Báááál nejen pro trampy a vodáky“, od 20:00 hod., vstupné 
dobrovolné
Každé úterý od 18:00 hod. – „salsa PRo ŽenY“, pokračovací kurz
Každý čtvrtek od 16:00 hod. – „stReet Dance“, pro děti
Každý pátek – „salsovÝ veČeR s MichaleM a teReZKou“, tančíme a vyučujeme 
párovou salsu
Každou neděli od 19:00 hod. – pokračovací taneční kurz – tance společenské
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

MaJáles 2012 – ÚstÍ naD oRlicÍ-KociánKa – 19. KvĚtna
Scéna č.1 - „amfiteátr“ – Individuo, Dwě dáwky, Makadam,
Těžká doba, Haťa paťa, Pitocha,Existence nové doby, FM Wave, Non Idol, Big Beer Terror 
Scéna č. 2 – „schody ZUŠ J.Kociana“ – představí se žáci a kantoři hudebních,tanečních a ji-
ných oborů hudební školy Jaroslava Kociana, tento program bude upřesněn, začátek v 11:00 
hod. Během akce bude zajištěno bohaté občerstvení a  další doprovodný program pro děti 
i dospělé. Vstupné je dobrovolné. Večer proběhne ve SportMusicClubu afterparty Staré pecky 
a fláky originál, od 21:00 hod. http://www.facebook.com//events/381753638525834/

KRYtÝ PlavecKÝ BaZÉn
PONDĚLÍ:  14:00 – 21:00 hodin
  (7.5. – SANITÁRNÍ DEN)
ÚTERÝ:  5:30-7:55, 16:00-20:00 hodin
  (1.5. od 14:00-21:00 hodin)
STŘEDA:  17:00 – 21:00 hodin
ČTVRTEK:  5:30-7:55, 15:00-21:00 hodin
PÁTEK:  5:30-7:55, 15:00-21:00 hodin
SOBOTA:  10:00 – 21:00 hodin
NEDĚLE:  11:00 – 20:00 hodin
  (27.5. od 10:00-20:00 hodin)
Upozorňujeme veřejnost, že plavecký ba-
zén má právo na změnu provozních hodin 
pro veřejnost, na omezení provozu rela-
xačního centra a  ostatních atrakcí, info na 
tel.: 734353475, nebo na www.bazenusti.cz, 
www.facebook.com/rs.tepvos.uo
1. května aKce PRo PáRY – huDeBnÍ 
vana 50% sleva. 
Plavání dětí s  rodiči, bližší info na tel: 
777673357, Plavání kojenců a batolat, bližší 
info na tel.: 775858670
centRuM Rio - Spinning, K2Hiking, Fit-
box, TRX – sleva 10Kč/hod. soláRi-
uM – akční cena 6 Kč/ min. + vibrasystem 
ZDaRMa. Rezervace na www.tepvos.cz/
rezervace nebo na tel.: 777673359.

ZiMnÍ staDion
Plocha zimního stadionu je pokryta umě-
lohmotným kobercem, který je vhod-
ný k  provozování IN-LINE hokeje nebo 
BANDY hokeje a  jeho letní provoz je od 
dubna do října.
cenÍK hRoMaDnÉho vstuPnÉho
školy a školky:  350 Kč/ hodina
HC Ústí n.O. – mládež:  350 Kč/ hodina
ostatní neveřejné použití plochy: 

460 Kč/ hodina
v případě předplatného 5 nebo 10 bloků 
poskytujeme slevu! Upozorňujeme po-
tenciální zájemce, aby si včas zajistili ter-
míny pronájmu. 
Bližší info na tel.: 736433729

BiKeMaRathon - veŘeJnÝ 
ZávoD hoRsKÝch Kol

Rádi bychom vás pozvali na 5.ročník Gene-
rali-sport Bárt BiKeMaRathonu, který 
se uskuteční v sobotu 19.5. Start a cíl závodu 
je na letišti v Ústí nad Orlicí. Přihlásit k zá-
vodu se můžete od 9:00 do 10:30 hod. v místě 
startu nebo předem prostřednictvím interne-
tu, případně na prodejně Sport Bárt. Trasy: 
55km (hlavní závod – start v  11:30), 22km 
(hobby jízda – start 11:00). V rámci závodů 
proběhne dětský den (soutěže pro děti, ská-
kací hrad, …) pod vedením Rodinného cent-
ra Srdíčko a cyklistický závod Velká cena pro 
malé děti. Bližší info: www.bikemarathon.
cz, nebo na tel.: 603 526 307.
Přijďte, těšíme se na Vás.
Za pořadatele Jiří Holubář – Sport Bárt
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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

MiniGolF
V sobotu 5. května začínáme novou sezónu! 
Vchod: od „pilinovky“ (u  regule). Provozní 
doba: sobota - neděle od 14:00 do 17:00 hod. 
(poslední vstup v 16:00 hod).
Hra na 18 minigolfových dráhách v příjem-
ném parkovém prostředí - relaxace vhodná 
pro každého i  celou rodinu. Možnost sku-
pinových rezervací (školní, firemní) nad 20 
osob v jakýkoliv pracovní den. Vstupné ne-
změněno. Zvýhodněné rodinné vstupenky 
a  permanentky opět v  nabídce! V  případě 
nepříznivého počasí (déšť) je sportoviště za-
vřeno. www.minigolf-uo.estranky.cz

neJen tenisovÉ PRáZDninY JiŽ PoDevátÉ
Pro tenisové začátečníky i závodní hráče ve věku od 7 do 15 let pořádáme již 9. ročník pří-
městského tábora.
Nabízíme bohatý program se širokou škálou aktivit: soutěže, hry, bowling, aquapark, florbal, 
atletika.
Termíny: 9. 7. - 13. 7. a 20. 8. - 24. 8. 2012 od 8.30 do 15.00 hodin.
Kurzovné zahrnuje - stravování, pitný režim, pronájem dvorců, vstupné. Tenisové rakety dě-
tem zapůjčíme zdarma.
Přihlášky a další info: 777 183 683 - David Němeček; davenemecek@seznam.cz. 
Těšíme se na Vás!

slavnostnÍ otevŘenÍ 
sKatePaRKu v ÚstÍ naD oRlicÍ
Srdečně vás zveme na slavnostní otevření 
nového skateparku, který byl postaven za 
finanční pomoci Ministerstva pro místní 
rozvoj v bývalé hale Prefy u aquaparku. Slav-
nostní přestřižení pásky proběhne v  pátek 
25. května 2012 od 15 hodin. 
Můžete se těšit na exhibiční vystoupení špič-
kových jezdců na skateboardu, in-line i ko-
loběžkách a  od 17:00 hodin si můžete ska-
tepark sami otestovat. Bližší informace o do-
provodném programu naleznete na http://
www.ustinadorlici.cz/

DĚtsKÝ Den 
outDooRovÝch aKtivit

Ve středu 6. června se uskuteční 2. ročník 
Dětského dne outdoorových aktivit od 
15:00hodin v tábořišti Cakle. Součástí pro-
gramu spousta her a  soutěží, horolezecká 
stěna, lodičky, bike, in-line, zumba, taneč-
ní vystoupení apod. Bližší info na www.he-
paoutfit.cz nebo telefonu 602 245 393. Těší 
se na Vás team letní in-line školičky.

in-linová ŠKoliČKa o letnÍch 
PRáZDninách JiŽ PoPátÉ…

Pro malé bruslaře pořádáme in-linovou 
ŠKoliČKu plnou her, smíchu a  zábavy. 
Pro velký zájem pořádáme taktéž BiKo-
vou ŠKoliČKu, aDRenalinovou 
a FReestYlovou ŠKoliČKu :
Příměstské tábory pro děti od 5 do 16 let. 
V červenci a srpnu vždy od pondělí do pát-
ku 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 nabí-
zíme soukromé lekce in-line bruslení.
Přihlášky a další info na www.hepaoutfit.cz či 
tel.č. 602 245 393 – Markéta Strnadová.

40. RoČnÍK PochoDu 
PŘes tŘi hRaDY

KČt sopotnice ve spolupráci s obcemi so-
potnice, Potštejn a s Domovem po hradem 
Žampach vás zvou na pochod PŘes tŘi 
hRaDY – po stopách Pernštejnů , který se 
uskuteční v soBotu 5. KvĚtna.
tŘi staRtovnÍ MÍsta:
1. tradiční SOPOTNICE
2. osvědčený ŽAMPACH
3. romantický POTŠTEJN
9 PĚŠÍCH TRAS: 5, 9, 13, 15, 30 a 50 km
13 CYKLOTRAS: 14 – 150 km
staRt: 7:00 – 11:00 hoDin
28. ročník PŘES TŘI HRADY NA KOLE – 5. 
KVĚTNA

info na www.kct-sopotnice.com

JáchYM PRocháZKa PŘiveZl Zlato
V Jablonci nad Nisou se konalo halové Mistrovství České republiky žactva v atletice. Vý-
borně si vedl ústecký žák Jáchym Procházka, který nejprve běžel 60 m v čase 7,30, obsadil 
tak třetí místo a získal bronzovou medaili. Druhý den ho čekalo 300 m. Závod v čase 37,75 
vyhrál a získal vedle titulu mistra i zlatou medaili.

sPoRtovnÍ centRuM RaDava
Úterý 1.5. – 19:00 – 22:30 hodin
Wti 1. liga (družstva)
Středa 2.5. – 16:30 – 18:45 hodin
večerníček (jednotlivci)
Středa 2.5. – 19:00 – 23:00 hodin
Proplast 2. liga (družstva)
Pondělí 7.5. – 18:30 – 22:00 hodin
steel cup (jednotlivci)
Úterý 8.5. – 19:00 – 23:00 hodin
esab 3. liga (družstva)
Středa 9.5. – 19:00 – 23:00 hodin
henry gril 4. liga (družstva)
Pondělí 14.5. – 18:30 – 22:00 hodin
cBt cup (jednotlivci)
Úterý 15.5. – 19:00 – 23:00 hodin
stapo 5. liga (družstva)
Středa 16.5. – 16:30 – 18:45 hodin
večerníček (jednotlivci)
Středa 16.5. – 19:00 – 23:00 hodin 
u Malinů 6. liga (družstva)
Pondělí 21.5. – 18:15 – 22:00 hodin
Merka cup dvojic (dvojice)
Středa 23.5. – 16:30 – 22:30 hodin
tacl cup (jednotlivci)
Sobota 26.5. – 10:00 – 13:00 hodin
Finálový turnaj (jednotlivci)

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

K RoZhleDnĚ Po seDMnáctÉ
Klub českých turistů v Ústí n.O. připravil 
na neděli 20. května 17. ročník jarní cyk-
loakce „K  rozhledně andrlův chlum“. 
Start je od 8:00 do 10:00 hodin z Mírového 
náměstí v Ústí n.O., cíl všech tras je u roz-
hledny na Andrlově chlumu do 20 hodin. 
Nejkratší osmikilometrová trasa je vypsá-
na pro pěší i cyklisty, pro vzdálenější účast-
níky je vhodná i cílová jízda. Nejdelší trasa 
měří 175 kilometrů a je určena zkušeným 
cykloturistům. Ostatní cyklotrasy 45 – 60 
– 80 – 120 – 140 kilometrů jsou od nejdel-
ší odvozeny. Každý účastník obdrží vkusně 
řešený diplom. Pozor – mládež do 15 let 
se může akce zúčastnit pouze v doprovodu 
dospělé osoby. Dodržuj zákon 361/2000 
o pozemních komunikacích! Akce je pořá-
dána za finanční podpory Města Ústí nad 
Orlicí. MR

silniČnÍ ČasovKa 
na anDRlŮv chluM

sportovní oddíl ctc FoRt sMc Ústí 
nad orlicí pořádá v  úterý 8. května ve 
spolupráci s  firmou Fort Frames, s.r.o. 
a  Městem Ústí nad orlicí 23. ročník 
„silniČnÍ ČasovKY Do vRchu 
anDRlŮv chluM“. Prezentace je od 
8:00 do 10:00 hodin zhruba 200 m od 
místa startu, ve firmě hlavního sponzora 
oddílu FoRt FRaMes.
Start závodu je v 11:00 hod. u kamenného 
mostu v  Lázeňské ulici, trasa měří 3800 
metrů s převýšením 228 m, asfaltový po-
vrch. Vypsány jsou všechny kategorie od 
chlapců, děvčat do 11 let až po muže nad 
50 let a ženy nad 18 let. Startuje se v mi-
nutových intervalech, dle startovní listiny. 
Výsledky budou zveřejněny na: http://ctc.
wz.cz/andrlak/. Po vyhlášení výsledků bu-
dou losovaná startovní čísla všech startují-
cích o věcné ceny. Hlavní cena – rám kola 
FORT. Vybranou cenu nutno převzít osob-
ně jinak propadá ve prospěch dalšího loso-
vaného čísla. Překonání traťového rekordu 
držitele A. Kestlera (8:34,0) bude finanč-
ně ohodnoceno. DŮLEŽITÉ UPOZOR-
NĚNÍ: jízda v protisměru a bez ochranné 
přilby bude trestána diskvalifikací! Na trati 
budou tajné kontroly. Další podrobnosti 
podá ředitel závodu JINDŘICH ŠEBEK, 
Pod lesem 245, 562 02 Ústí n.O., mobil: 
604 308 184, email: ctc.uo@centrum.cz



noc s anDeRseneM 
Po DvanáctÉ

Tradiční akce pro mladé čtenáře „Noc s An-
dersenem“ se v  ústecké knihovně konala 
v pátek 30. března. Tato celostátní akce dět-
ských knihoven se koná již po dvanácté a má 
za cíl podpořit dětské čtenářství a propagaci 
soustavné četby dětí. V ústecké knihovně byl 
pro rekordní počet 24 dětí připraven zajíma-
vý program plný soutěží, her a  čtení. Letos 
byly hlavním tématem akce hrady a celý pro-
gram byl sestaven k tomuto tématu. 

tŘiČtvRtĚ stoletÍ 
ÚstecKÝch FilatelistŮ

Letos je tomu přesně 75 let co v Ústí nad Or-
licí vznikl Klub filatelistů. Slavnostní schůze 
spojená s  předáváním ocenění zasloužilým 
členům se uskutečnila v  neděli 1. dubna. 
Klub, který má v současné době přes 40 čle-
nů, pořádá pravidelné burzy a  jeho členo-
vé se také pravidelně scházejí. Klub vlastní 
světové a  domácí katalogy známek, které si 
mohou členové půjčovat a  tím mohou lépe 
uspořádat a doplňovat své sbírky. Na schůzi 
byla předána ocenění šesti členům za dlou-
holetou obětavou práci ve prospěch filatelie, 
kterého se ujali funkcionáři místního klubu, 
zástupce Svazu českých filatelistů a  starosta 
města P. Hájek. 

sPeciálnÍ ŠKola vYstavuJe 
KeRaMiKu a heDváBÍ

V pondělí 2. dubna byla v Malé scéně v Ústí 
n.O. zahájena výstava prací žáků Speciál-
ní školy a  mateřské školy. Výstava, nazva-
ná „Keramika a  hedvábí“, prezentuje téměř 
roční práci žáků školy. K  vidění je kerami-
ka v  podobě různých dinosaurů, pestroba-
revných váz a džbánů, které děti vyrobily ve 
školní keramické dílně. Dále se děti věnovaly 
malbě na hedvábí, kdy dostala prostor pouze 
jejich fantazie. Vzniklo tak mnoho překrásně 
barevných hedvábných šátků.

veliKonoČnÍ tvoŘenÍ 
v ZŠ KeRhaRtice

ZŠ Školní v Kerharticích připravila na úterý 
3. dubna pro děti a  rodiče velikonoční tvo-
ření. Akce navázala na vánoční dílnu, která 
měla velký úspěch. Na velikonočním tvoření 
bylo připraveno zdobení kraslic, výroba veli-

tRaDiČnÍ 
veliKonoČnÍ vÝstava

V sobotu 24. března byla v Galerii pod rad-
nicí zahájena tradiční Velikonoční výstava, 
kterou pořádal Český červený kříž Ústí nad 
Orlicí. Na výstavě byly k vidění velikonoční 
výrobky, dekorace a malování kraslic. Se svý-
mi pracemi se zde prezentovala školská zaří-
zení, MC Medvídek, Klub Hvězdička, členo-
vé ČČK a další.

11. RoČnÍK 
taneČnÍho MaRatonu

Již 11. ročník Tanečního maratonu, který po-
řádala Speciální základní škola a  Mateřská 
škola Ústí nad Orlicí, se konal v pondělí 26. 
března v tělocvičně školy. Soutěže, rozdělené 
do čtyř kategorií, se zúčastnilo 74 soutěžících 
ze šesti základních a speciálních základních 
škol z Orlickoústecka a Pardubic.

PoDĚKovánÍ KRoniKáŘce 
vĚŘe seKotovÉ

Ve středu 28. března se na ústecké radni-
ci sešlo vedení města s  kronikářkou Věrou 
Sekotovou, která vedla kroniku města Ústí 
nad Orlicí celých 17 let. V zasedací místnos-
ti rady města se s  V.Sekotovou sešel staros-
ta města P. Hájek, místostarosta Z. Ešpandr 
a vedoucí odboru školství L. Mikyska. Spo-
lečně poděkovali paní Sekotové za dlouho-
letou usilovnou práci. Za 17 let působení ve 
funkci kronikáře města vzniklo více jak 3500 
pracovních listů, které byly jednou ročně 
přepisovány na čisto do kroniky. Kroniku od 
Věry Sekotové přebírá od dubna paní Marie 
Steklíková. 

tĚlocviČná aKaDeMie 
tJ soKol ÚstÍ naD oRlicÍ

V letošním roce slaví TJ Sokol Ústí nad Orlicí 
125 let od svého založení a zároveň si připo-
mínáme 150 let od založení České obce so-
kolské. Ve středu 28. března se uskutečnila 
tělovýchovná akademie TJ Sokol Ústí nad 
Orlicí. Program byl sestaven z  vystoupe-
ní téměř všech oddílů, kterých ústecký So-
kol má celkem 13. Ve sportovní hale Střední 
školy uměleckoprůmyslové se tak představili 
malé děti s rodiči, žactvo, muži, ženy, šerm, 
kopaná, bradla a nechyběli ani hosté.
Na programu dále bylo oceňování členů TJ 
Sokol Ústí n. Orl., kteří se zasloužili za znovu 
obnovení činnosti a celoživotní přínos.

konočních zajíčků, dekorace ze sena, pletení 
pomlázky a  mnoho dalších výrobků s  veli-
konoční tématikou. Akce se zúčastnilo přes 
pět desítek dětí a rodičů, kteří ji své výrobky 
odnesli domů.

KRaJsKá PŘehlÍDKa 
scÉnicKÉho tance

Ve čtvrtek 12. dubna se v Roškotově divadle 
v Ústí nad Orlicí konala tradiční Krajská po-
stupová přehlídka dětských skupin scénické-
ho tance. Na programu přehlídky bylo cel-
kem 21 choreografií základních uměleckých 
škol z celé republiky, které hodnotila odbor-
ná porota. Nominaci na postup na celostát-
ní přehlídku, která se koná v květnu v Kutné 
Hoře získala choreografie „Fénix“ - ZUŠ Bo-
skovice, choreografie „Polehoučku?“ – do-
mácí ZUŠ J. Kociana Ústí n. O., choreografie 
„Jedna za druhou“ - ZUŠ Choceň a choreo-
grafie „V rákosí“ - ZUŠ Králíky.

voDáci otevŘeli oRlici 
a RoZlouČili se s KaMaRáDeM
Na sobotu 14. dubna připravili vodáci z Ústí 
nad Orlicí tradiční zahájení vodácké sezóny 
na Tiché Orlici. Sraz všech účastníků, byl 
v Hnátnici v Nebíčku. Ještě před samotným 
odemčením Orlice se vodáci minutou ticha 
a  květinami hozenými do řeky rozloučili 
s  nestorem ústecké turistiky Zdeňkem Švá-
benským zvaným mezi příteli „Hombre“.
Zdeněk Švábenský odešel ve věku 80 let. Pro 
všechny, kdo ho měli možnost poznat a znát, 
to byl sympatický a veselý člověk plný elánu 
a  vitality, na kterého budeme všichni vzpo-
mínat.

ohlÉDnutÍ Za uDálostMi 
15. BŘeZna – 15. DuBna

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