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Měsíčník pro občany města Ústí nad Orlicí 
 
Červen 2009     ZDARMA 
 
Ústí nad Orlicí 2009 – Město v pohybu – 
Týden dobré pohody  + LOGO 
 
Ve dnech 8. – 14. června se na Mírovém 
náměstí uskuteční jubilejní 10. ročník 
úspěšné městské slavnosti Ústí nad Orlicí 
2009 – Město v pohybu – Týden dobré 
pohody. Dovolujeme si Vás srdečně pozvat  
na připravené programy a doprovodné akce. 
Podrobný program je součástí tohoto 
Informačního listu. 
 
Upozornění pro občany o úplné uzavírce 
náměstí 
 
Město Ústí nad Orlicí oznamuje občanům 
města, že dne 17.6.  bude z důvodu konání 
Ústeckých trhů a Sochařského plenéru zcela 
uzavřeno Mírové náměstí a přilehlé 
komunikace -  Barcalova, T.G. Masaryka 
(od křižovatky s ul. Příkopy) a M. J. 
Kociana (od křižovatky s ul. Hakenova). 
 
Osadní výbor Černovír 
 
V sobotu 30.5. proběhne již třetí ročník Dne 
pro sousedy v Černovíru. Zajištěna bude 
ochutnávka domácích specialit, ale také 
soutěže pro děti i dospělé. Vyvrcholením 
akce bude kácení máje. 
Osadní výbor děkuje za spolupráci místním 
složkám ČČK, TJ Sokol, SDH, souboru C-
Dance a v neposlední řadě i Městu Ústí nad 
Orlicí za grantovou podporu. 
Radka Vašková 
 
Informace z KPSS 
 
Komunitní plánování sociálních služeb 
(KPSS) v Ústí n.O. má své logo. Výzvu 
k účasti v soutěži přijala většina ZŠ v Ústí 
n.O. a SŠUP. Z prací žáků a studentů škol 
vybrali k ocenění členové ŘS díla těchto 
autorů:  
1.místo: Lucie Šritrová, SŠUP, 2. místo: 
K. Hudsová, ZŠ Komenského, 3. místo E. 
Hanousková, SŠUP. Zvláštní ocenění: E. 
Kartalová, ZŠ Bratří Čapků. 
Vítězné logo měla možnost veřejnost 
poprvé shlédnout při vyhodnocení děl, které 
se uskutečnilo v prostorách radnice města 
dne 6. 4. Autoři čtyř nejzdařilejších prací 
byli oceněni věcnými dary, které předal 
místostarosta města Ústí n.O. a předseda 
ŘS KPSS, JUDr. Zdeněk Ešpandr. 
A co nás v letošním roce ještě čeká? 
Přes neúspěch se žádostí o finanční 
prostředky z Evropského sociálního fondu 
se ŘS rozhodla sestavit pro obyvatele města 
a obcí správního obvodu obce s rozšířenou 
působností (ORP) Katalog sociálních a 
souvisejících (školství, zdravotnictví) 
služeb. V této souvislosti ŘS KPSS vyzývá 
poskytovatele služeb, kteří se do 
komunitního plánování dosud nezapojili, a 
mají zájem o zahrnutí informací o své 
službě do katalogu, aby kontaktovali 
předsedu ŘS KPSS JUDr. Zd. Ešpandra, 
tel.: 777 736 562,  případně Bc. Annu 
Škopovou, vedoucí odboru sociálních 
služeb MěÚ Ústí n. O., tel.: 777 736 329. 

Výzva platí i pro uživatele sociálních 
služeb – dejte nám vědět o Vašem 
poskytovateli! 
Stále platí nabídka možnosti zapojení se do 
procesu KPSS členstvím v odborných 
pracovních skupinách: senioři, osoby se 
zdravotním postižením, osoby v obtížné 
životní situaci, rodiny s dětmi, mládež. 
Svůj zájem o členství sdělte koordinátorce 
KPSS, J.Broulíkové, DiS., prostřednictvím 
e-mailu či telefonicky: 774 736 564, 
broulikova@muuo.cz 
 
 
Posuzování vlivů na ŽP 
 
KÚ Pardubického kraje jako úřad příslušný 
k posuzování vlivů na ŽP podle zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, 
zahájil zjišťovací řízení záměru zařazeného 
v kategorii II 
„Zařízení ke sběru a ke zpracování 
autovraků“ 
Oznámení koncepce dle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na ŽP, je umístěno 
na úřední desce MěÚ Ústí n.O. a na 
webových stránkách města. K nahlédnutí je 
v provozní době MěÚ na odboru ŽP, v 
kanceláři č. 252, případně po dohodě na 
telefonu 465 514 259. Do textové části 
oznámení lze nahlédnout na 
http://www.cenia.cz a na stránkách 
Ministerstva ŽP http://env.cz/EIA, kód 
záměru PAK 424. Každý může zaslat své 
písemné vyjádření k tomuto oznámení KÚ 
Pardubického kraje do 20 dnů ode dne 
zveřejnění informace o oznámení na úřední 
desce KÚ. Datum vyvěšení informace o 
oznámení na úřední desce Pk je 17.4. 2009. 
Ing. David Soukal, vedoucí odboru ŽP 
 
Informace kabelové televize Ústí n.O. 
 
V souvislosti s inflačním a deregulačním 
růstem všech nákladů rozhodla Valná 
hromada Kabelové televize Ústí nad Orlicí 
spol. s r.o. o zvýšení paušálních poplatků 
od 1. července. 
Omezená nabídka: paušální poplatek se 
upravuje na 80 Kč měsíčně. 
Základní nabídka: paušální poplatek se 
upravuje na 210 Kč měsíčně. 
Bližší informace:  Kabelová televize s.r.o., 
Tvardkova 1191, 6. poschodí, č. dveří 711, 
nebo na tel.: 465 553390. 
 
Pozvání na „Dětské odpoledne na Nové 
Dukle“ 
 
Ve čtvrtek 11. 6. od 13:00 do 17:00 hod. 
proběhne akce pro děti a jejich rodiče 
spojená s prohlídkou bytového domu na 
Nové Dukle. Pro děti bude připravena řada 
atrakcí. Podrobnosti budou v realitním 
časopise Realitka CS, který bude před akcí 
roznesen do poštovních schránek. 
Bližší informace o výstavbě najdete na 
www.zeus-pa.cz. nebo na tel: 724 932 047 
 
 
Senior klub při CSP města Ústí n.O. 
 
15.6. – Na skok na Nový Zéland, Malá 
scéna  od 19:00 hod., předprodej 
v kanceláři SK, cena 15 Kč 

18.6. –Turistický zájezd do Polska oblast 
Kralický Sněžník. Člen SK doprava a 
vstupy zdarma. Člen SK – 200 Kč na 
oběd, nečlen 230 Kč, ostatní 250 Kč 
Odjezdy autobusu: ČSAD Hylváty: 6:30 
hod., Perla Hylváty: 6:35 hod., Dukla: 6:40 
hod., Zastávka staré nádraží: 6:45 hod., 
nádraží ČSAD: 6:50 hod., Tvardkova: 6:55 
hod., Penzion Na Pláni: 7:00 hod. 
24.6. -  Výlet na Kozlov, chaloupka M. 
Švabinského, vstup  20 Kč, možnost 
občerstvení, přihlášky v kanceláři SK každé 
úterý. Odjezdy autobusu: Penzion sídliště: 
13:30 hod., Tvardkova: 13:35 hod., nádraží 
ČSAD: 13:40 hod., Zastávka staré nádraží: 
13:45 hod., Dukla: 13:50 hod., Perla 
Hylváty: 13:55 hod., ČSAD Hylváty: 14:00 
hod.   
 
Z městské knihovny + LOGO 
 
Městská knihovna v Ústí n.O. oznamuje 
svým čtenářům, že v době školních 
prázdnin bude následující provozní doba:  
Oddělení pro dospělé 
Úterý:  9:00 – 18:00 hodin 
Středa:   9:00 – 14:00 hodin 
Čtvrtek:  9:00 – 14:00 hodin 
Pátek:  9:00 – 18:00 hodin 
Sobota:  zavřeno 
Dětské oddělení 
Úterý – pátek:  9:00 – 14:00 hodin 
Sobota:   zavřeno 
Hudební oddělení bude v době prázdnin 
zavřeno, využívání Veřejného internetu je 
potřeba telefonicky či osobně domluvit 
s panem V. Slavíkem na tel.: 465 521168. 
Informace o letní provozní době naleznete i 
na www.knihovna-uo.cz 
Upozorňujeme čtenáře, že v květnu a 
červnu probíhá v knihovně Průzkum 
spokojenosti čtenářů se službami knihovny, 
dotazník můžete vyplnit na domovské 
stránce knihovny www.knihovna-uo.cz, 
nebo vyzvednout tištěnou formu dotazníku 
v oddělení dospělých. Děkujeme za Vaše 
připomínky a těšíme se na Vaši návštěvu. 
 
PhDr. Jana Kalousková, ředitelka MěK 
 
Z městského muzea + LOGO 
 
V Městském muzeu v Ústí nad Orlicí 
najdete v červnu opět nové výstavy: První 
se jmenuje Panovníci a královny Jarmily 
Haldové. Na výstavě uvidíte osobnosti 
české historie v podání řezbářky ze 
Sedloňova v Orlických horách. 
Zasvěceným slovem Vám je při vernisáži 
ve čtvrtek 4.6. v 16:00  hod. přiblíží  Dr. 
Marie Macková. 
18. června v 16:00 hod. dostane prostor 
Osobnost Jana Křtitele Kunstovného - 
ústeckého učitele a malíře mnoha dnes již 
zmizelých zákoutí města. Dále je pro Vás v 
tento den připravena Scénografie Jarmily 
Křížkové. 
Ze stávajících výstav stihnete po celý 
červen ještě Hudbu ve výtvarném umění 
a Loutky. Pouze do 14.6. potrvá výstava 
Naši na Soči. Vstupné dospělí 30,- Kč, děti, 
studenti, důchodci a držitelé průkazek ISIC, 
ZTP a 15,- Kč. Rodinné vstupné 60,- Kč, 
vstup pouze na věž 10,- Kč. 
Na červen chystá muzeum pro návštěvníky 



překvapení. Muzeum je otevřeno úterý – 
pátek  9:00-11:30, 12:30 - 17:00 hod., v 
sobotu, neděli a o svátcích od 13:30 - 17:00 
hod. 
Srdečně zve za muzejníky Jarmila 
Süsserová. 
 
 
Klub přátel umění Ústí nad Orlicí 
 
Zveme Vás do Galerie pod radnicí, kde je 
do 17. června instalovaná výstava 
 
Erwin KUKUCZKA – Jubilant KPU 
2009 – výtvarná a literární tvorba 
 
 
Základní umělecká škola Jar. Kociana 
 
Třídní hudební besídka žáků p. uč. M. 
Barvínkové – housle   
2. června v 17:00 hod. - koncertní sál ZUŠ 
Třídní hudební besídka žáků p. uč. V. 
Matějů - kytara 
9. června v 16:30 hod.- koncertní sál ZUŠ 
Vystoupení tanečního oboru 
10. června ve 14:30 hod., náměstí, Ústí 
v pohybu 
Třídní hudební besídka žáků p. uč. I. 
Charousové - kytara 
10. června v 17:00 hod. - koncertní sál ZUŠ 
Vystoupení smyčcového souboru 
KOCIANEK 
11. června ve 14:30 hod., náměstí, Ústí 
v pohybu 
Třídní hudební besídka žáků p. uč. M. 
Mikulecké - klavír 
11. června v 16:30 hod. - koncertní sál ZUŠ 
Vystoupení swingového orchestru 
BLACK BAND  
14. června ve 14:30 hod., náměstí, Ústí 
v pohybu 
Třídní hudební besídka žáků p. uč. J. 
Kučery – žesťové nástroje 
15. června v 17:00 hod. - koncertní sál ZUŠ 
Setkání s absolventy 
16. června v 18:00 hod. – koncertní sál 
ZUŠ 
Třídní hudební besídka žáků p. uč. P. 
Kleislové - housle 
17. června v 16:30 hod. - koncertní sál ZUŠ 
Slavnost mezi sloupy – závěrečný koncert 
ZUŠ 
18. června od 15:00 hod. – prostranství před 
budovou ZUŠ 
Koncert swingového orchestru BLACK 
BAND 
21. června – Vamberk nad Orlicí 
Třídní hudební besídka žáků p. uč. K. 
Šejnohové - klavír 
23. června v 17:30 hod. - koncertní sál ZUŠ 
 
Základní umělecká škola Jar. Kociana 
Smetanova 1500, Ústí nad Orlicí 
Tel.: 465 569 551, www.ZUSUO.cz 
e-mail:  info@zusuo.cz 

 
Mateřské centrum Medvídek + LOGO 
 
Kavárnička: 1.6. od 10:00 hodin 
Den dětí na zahradě MŠ: 2.6. od 16:00 
hodin, s sebou koloběžky, odrážedla, kola, 
tříkolky...Od 17:00 hod. pohádka „Jak 
slavila kočička narozeniny“, vstupné: 25 
Kč/dítě 

Pohybové návyky kojenců a batolat:  8.6. 
od 10:00 hodin 
Co s sebou na dovolenou: 10.6. od 9:30 
hodin 
V červnu odpadají pravidelná úterní 
výtvarná odpoledne. Děkujeme za 
pochopení. 
PROVOZNÍ DOBA 
Po: 10-12 hod. – Nemluvňátka 
Út: 9-12 hod. – Předškolkáček-herna + 
pohyb.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. 
 
 
Den otevřených dveří – Dětský den 
 
HZS Pardubického kraje si Vás dovoluje 
pozvat na Den otevřených dveří – Dětský 
den v sobotu 20.6. od 13:00 do 17:00 na 
požární stanici v Ústí n.O., Hylváty 5 (u 
silnice mezi Ústím n.O. a Č. Třebovou). 
Kromě profesionálních hasičů zde 
předvedou svou práci a vybavení také další 
složky Integrovaného záchranného 
systému. 
Přijďte a budete mít možnost vidět a třeba 
si i vyzkoušet vyprošťování z havarovaných 
vozidel, práci psovoda, první pomoc, 
střelbu z pistole na digitálním trenažéru, 
práci hasiče lezce, hašení vodou, pěnou, 
hasicím přístrojem, termokameru, mobilní 
váhy, nebo měření radiačního pozadí 
krajiny a vozidel, výstroj pořádkové služby 
PČR a další zajímavé věci. 
Pro děti máme připraveny zábavné atrakce 
a hry. Pro všechny občerstvení. 
 
Koncert „Větrníčku„ 
 
U příležitosti 40. letého trvání sboru, zveme 
své příznivce a bývalé členy na koncert, 
který se uskuteční ve čtvrtek 18.6. v 17:00 
hodin v sále Malé scény v Ústí nad Orlicí. 
Na shledání se těší děti z „Větrníčku“ a 
vedoucí Božena Jedličková. 
 
 
Den farnosti Ústí nad Orlicí 

 
Zahájení bude v neděli 7. června mší svatou 
v 8:00 hodin v kostele, kterou bude slavit 
Mons Josef Kajnek, pomocný biskup 
královéhradecký. Odpolední program 
začíná ve 14:30 přednáškou o ústeckém 
kostele a zároveň je připravený program 
pro děti v areálu děkanství. Od 16:30 hraje 
na farním dvoře Varmužova cimbálová 
muzika ze Svatobořic-Mistřína ke zpěvu i 
poslechu. Zajištěné je pohoštění i moravské 
víno. Akce se uskuteční díky finanční 
podpoře Města Ústí nad Orlicí. 
Za Římskokatolická farnost–děkanství 
v Ústí n.O. srdečně zve P. Vladislav Brokeš, 
děkan. 
 

Dům dětí a mládeže Ústí nad Orlicí 
 
DDM ÚO pořádá tradiční Zahradní 
slavnost dne 6. června v zahradě u DDM. 
Program: vystoupení kroužků, Divadlo KK, 
koncerty  
Pestré prázdniny 7.7. - 10.7.:  Putování za 
pokladem, Cyklovýlet, Cesta na hrad, ZOO 
Olomouc. Cena: 500 Kč 
Letní tábor: Švagrov - Velké Losiny, 1.8. - 
7.8.,  cena: 2600 Kč 
Info: www.ddm-usti.cz, tel. 465 52 54 69 
 
 
Rodinné centrum Srdíčko + LOGO 
 
Po: 9:00 – 12:00 hodin 
St: 9:00 – 12:00 hodin 
Čt: 9:00 – 12:00 hodin – výtvarná dílna pro 
rodiče (hlídání zajištěno) 
Út: 16:00 – 17:30 hodin – PC kurzy, 
vstupné dobrovolné. Dohled nad dětmi po 
objednání na 604 313249, 20 Kč za dítě. 
Čt: 17:00 – 18:30 hodin – Angličtina pro 
dospělé, kont.osoba: p. Krčmář 777 
558501, vstupné 20 Kč, dohled nad dětmi 
po objednání 604 313249. 
Od 22. června bude RC UZAVŘENO! 
Čtvrteční dílny 
4.6. – Patchwork (útržky látek, jehla, nit) 
11.6. – Skleněné svícny (cena materiálu 
40Kč) 
18.6. – Drátovaný stromeček (s sebou 
větší kámen) 
Úterní počítačové kurzy: 2., 9. a 16.6. od 
16:00 do 17:30 hod. 
Jednorázové akce 
3.6. Setkání DRC od 18:30 hodin 
10.6. Narozeniny v RC od 10:00 hodin 
12.6. Sportovní vyžití rodičů a přátel RC od 
16:00 do 18:00 hod., Tělocvična u Tří 
mostů 
15. a 17.6. Dny s Bolkem a Lolkem 
13.6. Z pohádky do pohádky od 15:00 hod., 
zahrada RC (dětské odpoledne, soutěže, 
překvapení, občerstvení...) 
Kont. osoba: Mgr. Nicol Brožová, vedoucí 
RC, tel.: 604 313249, e-mail: 
nicol.brozova@jbuo.cz, 
www.srdicko.estranky.cz 
 
 
Zprávičky ze Stacionáře 
 
Měsíc květen byl v našem zařízení ve 
znamení sportovních aktivit. 
Nejdříve to byl 15. ročník běhu Javorkou. 
Pak naši sportovci závodili v Lanškrouně 
pod sjezdovkou, kde byl hlavním 
pořadatelem Sportovní klub ČHSO 
Korunka Lanškroun. Skupinka sportovců 
s vychovatelkou prožila krásný sportovní 
týden na regionálních hrách v Trhové 
Kamenici. Přijali jsme také pozvání z ÚP 
Olomouc na Regionální hry v Šumperku a 
to v plavání a v Olomouci byla atletika. 
Připravujeme se na 5. ročník Výtvarné 
výstavy, jejíž vernisáž bude 2.6. ve 14:00 
hod. v Malé scéně, kam Vás srdečně zveme. 
Ve středu 10.6. se budeme aktivně 
prezentovat na akci Město v pohybu a 
školní rok ukončíme 26.6. tradiční Zahradní 
slavností. 
H. Zastoupilová, vychovatelka 
 



Stomatologická pohotovost 
 
6.-7.6. MUDr. V. Janků, Havlíčkova 377, 
ÚO, tel.: 465 526261 
13.-14.6. MUDr. M. Kalousková, Pickova 
1483, ÚO, tel.: 465 543302 
20.-21.6. MUDr. M. Krejčík, Lázeňská 
225, Brandýs n.O., tel.: 465 544192 
27.-28.6. MUDr. P. Lohrer, Masarykova 
1071, ČT, tel.: 465 534585 
 
Služby lékáren 
 
25.5. – 21.5. Lékárna Melisa, ČT 
1.6. – 7.6. Lékárna Dr. Max, ÚO 
8.6. – 14.6. Lékárna Arnika, ČT 
15.6. – 21.6. Lékárna Na Kociánce, ÚO 
22.6. – 28.6. Lékárna Anna, ČT 
29.6. – 5.7. Lékárna Nemocniční, ÚO 
 
Český červený kříž 
 
Senior doprava – službu lze objednat na 
tel.: 774 412117, permanentky na ČČK, 
Kopeckého 840, nebo na IC města 
Senior centrum – vzdělávací, relaxační a 
volnočasové centrum pro seniory  
Doprava na akce – Senior dopravou za 
zvýhodněnou cenu, nutno objednat, pouze 
pro seniory 
1. – 30.6. - Výstava obrázků a fotografií 
„Ústí“, vstupné zdarma 
1.6. – Den dětí, zahrada ČČK od 10:00 do 
17:00 hod. 
4.6. – Povídání o těle a o tom, co tělo 
potřebuje 
11.6. – Šikovné ručičky – drátkování, od 
13:00 hod., budova ČČK, vstupné 20 Kč, 
káva zdarma 
18.6. – Zahradní posezení, zahrada ČČK, 
10:00 – 17:00 hod. 
25.6. – Výlet Nové Hrady, cena 50,-/60,-
Kč/osoba 
9.6. – První pomoc v domácnosti, učebna 
PP na ZŠ Bratří Čapků, 18:00-20:00 hod., 
kurz je zdarma 
Senior pobyt: 19.9. – 26.9., Losinka 
(Rapotín u V. Losin), cena: 3 590Kč 
(polopenze), 3 890Kč (plná penze). Cena 
obsahuje: stravování, ubytování, rehabil. 
program 
Pravidelné akce 
Kavárnička – Centrum setkávání, každé 
pondělí 8:00 – 19:00 hod. 
Senior Internet kavárna, pro seniory 
internet zdarma, každé pondělí 8:00-19:00 
hod. 
Zdravé cvičení na gymnastických míčích, 
bližší info: 775 112998 
Masáže pro seniory, 100 Kč/30 min. dle 
přání klienta, info a objednání: 775 112998 
 
 
Velikonoční výstava v Polsku 

 
Také v letošním roce se díky financím z EU 
podařilo 5 pedagogům a 4 dětem ze ZŠ 
Třebovská v Ústí n.O. prezentovat své 
velikonoční dekorace v  Bystřici Kladské.  
Velikonoční výstava všech ZŠ se letos 
konala v sobotu 4. dubna. Malí Oušťáci  
předvedli na výstavě novou výtvarnou 
techniku, při které se obrázky vytvářejí 
pomocí cvrnkacích kuliček. Odpoledne se 
společně s dětmi místní partnerské školy 
vydali na procházku po městské turistické 

trase a učitelé si domluvili další setkání. 
Projekt je spolufinancován z prostředků 
ERDF prostřednictvím Euroregionu 
Glacensis. 
 
Taneční kurzy – podzim 2009 
 
Zájemci mají opět možnost přihlašovat se 
do Tanečních kurzů pořádaných Relax 
Dance Servisem Jana Bílka z Ústí n.O. 
Základní kurz bude zahájen 13. září od 
16:00 hod. v Kulturním domě v Ústí n.O. 
Prodej legitimací ve FOTO Irena u 
nádraží ČSAD, kontakt: J. Bílek 603 
299520, cena kurzu je 1.550 Kč. Chlapci, 
přihlášení do 30.6 dostanou slevu 250 Kč! 
Stejná sleva je i pro přihlášené sourozence. 
Taneční kurz pro dospělé – zahájení 
předpokládáme 4.10.  po tanečních pro 
mládež, tj. od 19:30-22:00 hod., neděle, 10 
lekcí, cena 1.300 Kč/osoba.  
 
Den Země v přírodě 
 
Ve středu 22. 4. se žáci I. stupně ZŠ 
Komenského zúčastnili 8. ročníku závodu 
Den Země v přírodě. Tříčlenné  hlídky 
mladší (1.-3. třída) a starší kategorie (4.-5. 
tř.) běhaly po vytyčených trasách v okolí 
našeho města a odpovídaly na otázky 
zaměřené na poznávání živé a neživé 
přírody, ekologii a přírodovědné 
zajímavosti. Tři nejlepší hlídky v každém 
ročníku byly odměněny. Odměna čekala i 
na ty hlídky, které nezískaly žádnou 
trestnou minutu za chybné odpovědi. Trasy 
zajišťovali žáci 9. ročníku. Za finanční 
pomoc děkujeme Městu Ústí nad Orlicí. 
Foto najdete na www.uokome.cz  
 
Soutěž v poznávání rostlin  

 
V úterý 21. 4. proběhlo na 1. stupni ZŠ 
Komenského školní kolo soutěže v 
poznávání rostlin pro děti od 2. do 5. třídy. 
V kategorii 2. tříd zvítězil J. Marek, za ním 
se umístily M. Nováková a J. Štěpánová 
(všichni ze 2.A). Nejlepším soutěžícím ze 
3. tříd byl J. Novotný, na 2. místě se umístil 
A. Kraj (oba ze 3.B). O 3. místo se podělili 
B. Bártová a M. Rybka (3.A). V kategorii 
4.-5. tříd zvítězila K. Junková z 5.A, na 2. 
místě se umístil T. Hortlík (4.B) a na 3. 
místě skončila K. Serbousková (4.A). 
Soutěž finančně podporuje Město Ústí nad 
Orlicí. Děkujeme také odboru ŽP za 
odměny pro nejlepší soutěžící. Foto najdete 
na www.uokome.cz 
 
Pozvánka pro seniory 
 
Oblastní charita Ústí nad Orlicí Dům 
pokojného stáří sv. Kryštof Ústí nad 
Orlicí, Kerhartice, Sokolská 68 zve 
všechny starší občany na výtvarné a 
počítačové dopoledne: 
V úterý 9.6. od 9:00 hod. budeme tvořit z 
keramiky. 
V úterý 23.6. od 9:00 hod. proběhne další 
dopoledne s počítačem. Cena každého 
z kurzů je 20,- Kč. Podáváme kávu, čaj. 
Těšíme se na vás. 
 
Koncert skupiny OBOROH 
Farní sbor Českobratrské církve 
evangelické ve Džbánově-Ústí n.O. Vás 

srdečně zve na koncert hudební skupiny 
Oboroh v pátek 5.června  v evangelickém 
kostele ve Džbánově u Voděrad. Vstupné 
dobrovolné. 
Srdečně zve staršovstvo sboru 
 
Pozvánka na přednášku 
 
V pondělí 15.6. se od 17:30 hodin uskuteční 
v salonku Sport-Music Clubu (bývalý 
Poprad) přednáška dietologa  Sama Fujery 
– Účinky potravin na duchovní cestě. 
Vstupné: 100 Kč, bližší info: 728 137626 
 
 
Klubcentrum Ústí n.Orlicí 
Kino Máj - červen 
 
Pondělí 1. v 19:30 hodin 
* STRÁŽCI - WATCHMEN 
Titulky. Vstupné: 65 Kč 
 
Úterý 2. v 19:30 hodin 
MARLEY A JÁ 
Česká verze. Vstupné: 60 Kč 
 
Středa 3. v 19:30 hodin 
SEX DRIVE 
Titulky. Vstupné: 65 Kč 
 
Pondělí 15. v 19:30 hodin 
POCHYBY 
Titulky. Vstupné: 70 Kč 
 
Úterý 16. v 19:30 hodin 
AŽ TAK MOC TĚ NEŽERE 
Titulky. Vstupné: 65 Kč 
 
Středa 24. v 19:30 hodin 
MILIONÁŘ Z CHATRČE 
Titulky. Vstupné: 60 Kč 
 
Sobota 27. v 17:00 hodin – Hrajeme pro 
děti 
MONSTRA VERSUS VETŘELCI 
Česká verze. Vstupné: 65 Kč 
 
Neděle 28. v 19:30 hodin 
ANDĚLÉ A DÉMONI 
Titulky. Vstupné: 70 Kč 
 
Pondělí 29. v 19:30 hodin 
ZNOVU 17 
Titulky. Vstupné: 65 Kč 
 
Klubcentrum Ústí n. Orlicí 
Nabídka pořadů – červen 
 
Čtvrtek 4. června 
19:30 hodin – Roškotovo divadlo 
K. Poláček, M. Vačkář, O. Havelka: 
MUŽI V OFSIDU, vstupné: 190 Kč 
(divadelní předplatné) 
 
Sobota 6. června 
15:00 hodin – venkovní prostor Sportcentra 
Radava – DĚTSKÝ DEN – Hrajeme si 
s Divadlem Pohádka Praha, vstupné 
dobrovolné 
 
8. – 14. června – Mírové náměstí 
Ústí nad Orlicí 2009 – Město v pohybu – 
Týden dobré pohody 
 
18. – 20. června  
Roškotovo divadlo, Kulturní dům 



Celostátní soutěž neprofesionální filmové 
tvorby – Český videosalon 2009, Zlaté 
slunce 2009 
 
Předprodej vstupenek: Informační 
centrum v budově radnice, tel.: 465 514 
271  
 
Program Malé scény 
 
31.5. – 30.6. Malý Tibet-Ladakh, výstava 
fotografií 
1.6. Hra a komunikace, divadelní 
představení, Veselé zrcadlo Gymnázia ÚO, 
od 19:00 hod., vstupné dobrovolné 
2.6. – Malý Tibet-Ladakh, o putování 
Ladakhem s M. a K. Kubíkovými, od 19:00 
hod., vstupné: 40 Kč 
4. – 7.6. Mladá scéna 2009 – Celostátní 
přehlídka studentského divadla 
12.6. Konec, maďarský film, od 19:00 hod., 
vstupné 45 Kč členové FK, ostatní 55 Kč 
15.6. Na skok na Nový Zéland, od 19:00 
hod., vstupné 30 Kč 
21.6. Tanga, repríza autorské komedie M. 
Němce, od 17:00 a 19:00 hod., vstupné 50 
Kč 
27. a 28.6. Maminka čeká ?!?, autorská 
divadelní pivohra, od 19:00 hod., vstupné 
60 Kč 
 
Prázdninová počítačová družina 
 
1. běh: 13. – 17. července 
2. běh: 20. – 24. července 
Pro děti od 7 do 15 let je připraven bohatý 
program: práce s počítačem, Internetem, 
digitálním fotoaparátem. Připraveny jsou 
vycházky, PC hry, filmy... Denní program 
od 8:00 do 16:00 hod., Vzdělávací centrum 
IdeaHELP, Tvardkova 1191, ÚO (věžák). 
Obědy a nápoje zajištěny, přihlášky a info: 
465 676765, www.ideahelp.cz 
 
Knapovecká pouť k zakončení roku sv. 
Pavla 
 
Dne 28. 6. srdečně zveme na pěší pouť do 
Knapovce. Vyjdeme ve 13 hodin od kostela 
Nanebevzetí Panny Marie v Ústí n.O. a 
budeme putovat přes pláně za letištěm. 
Součástí pouti bude zpěv, modlitba a 
zamyšlení se zastávkou u sochy Nejsvětější 
Trojice nad Černovírem. Slavnostní poutní 
mše svatá začne v 15:00 hod. v kostele sv. 
Petra a Pavla, při které vystoupí schola 
Cecilské hudební jednoty z Ústí n.O. 
Následuje další doprovodný program: 
divadelní představení a hudba. 
Skvělé občerstvení: domácí pouťové 
koláče, opékané buřty a pivo. 
Program Knapovecké pouti se koná pod 
širým nebem na louce pod kostelem, 
v případě nepříznivého počasí v sálku 
v Knapovci. Přijďte si zažít tradiční 
venkovskou slavnost! 
P.Vladislav Brokeš, děkan 
Jana Staňková  
 
 
Sportovní centrum RADAVA 
 
Pondělí 1.6. – 18:00 – 22:30 hodin 
Šubrtův putovní pohár (jednotlivci) 
Úterý 2.6. – 19:30 – 23:00 hodin 
Vychleas 1. liga (družstva) 

Středa 3.6. – 19:30 – 23:00 hodin 
Proplast 2. liga (družstva) 
Čtvrtek 4.6. – 18:00 – 00:00 hodin 
Radavan I. (jednotlivci) 
Středa 10.6. – 17:00 – 20:15 hodin 
Večernice (jednotlivci) 
Neděle 14.6. – 10:00 – 15:00 hodin 
Juniorská liga ČBA, skupina o titul 
(družstva) 
Pondělí 15.6. – 18:00 – 22:00 hodin 
Dřevomateriál Cup (jednotlivci) 
Úterý 16.6. – 19:30 – 23:00 hodin 
Esab 3. liga (družstva) 
Středa 17.6. – 19:30 – 23:00 hodin 
Max bowling 4. liga (družstva) 
Čtvrtek 18.6. – 18:00 – 23:30 hodin 
Dámská jízda (dvojice) 
Pondělí 22.6. – 18:00 – 22:00 hodin 
Pemi Cup (jednotlivci) 
Úterý 23.6. – 19:30 – 23:00 hodin 
Stapo 5. liga (družstva) 
Středa 24.6. – 19:30 – 23:00 hodin 
„U Malinů“ 6. liga (družstva) 
Pondělí 29.6. – 18:00 – 23:00 hodin 
Merka Cup dvojic (dvojice) 
Úterý 30.6. – 17:00 – 21:00 hodin 
Večernice (jednotlivci) 
Te. rezervace: 465 529477-9, e-mail: 
radava@radava.cz, www.radava.cz 
 
 
Krytý plavecký bazén 
 
Pondělí: 16:00 – 20:00 hodin 
1.6. – sanitární den – zavřeno 
Úterý: 5:30-8:00, 16:00-20:00 hodin 
Středa: 14:00 – 20:00 hodin 
Čtvrtek: 16:00 – 20:00 hodin 
Pátek:  5:30-8:00, 16:00-21:00 hodin 
Sobota:  14:00 – 21:00 hodin 
Neděle:  14:00 – 21:00 hodin 
Plavání pro těhotné ženy: každá středa 
12:30 – 14:00 hod., otevřená hodina-
rodiče+děti: každá sobota 8:00 - 10:00 
hod., vodní aerobic: 2.6., 11.6., 15.6., 
25.6., 29.6. od 20:00 do 21:00 hod. 
V červnu nabízíme otevřené hodiny plavání 
pro rodiče s dětmi, cena: 1hod./85Kč – 
pouze na objednání. 
Informace: 465 524 254, www.tepvos.cz 
 
 
Aquapark v Ústí nad Orlicí 
 
Provozní doba 16.5. – 14.6. 
Pondělí – pátek: 11:00 – 19:00 hod. 
Sobota – neděle: 10:00 – 19:00 hodin 
Info: 465 527898, 608 553305 
 
 
Kam za sportem v červnu 
 
3. června: Krajské finále poháru rozhlasu 
v atletice žactva-Olympiáda mládeže Pk od 
10:00 hod. na stadionu 
5. června: Olympiáda mládeže Pk, 
minifotbal ZŠ v Libchavách od 9:00 hod. 
7. června: TJ Jiskra ÚO B – V. Mýto 
(krajský přebor, fotbal, muži B, od 17:00 
hod.) 
13. června: VČ turné v atletice, Memoriál 
V. Čevony na 3km, Memoriál J. Kováče na 
800m, od 16:00 hod. na stadionu 
TJ Jiskra ÚO – Svitavy (krajský přebor, 
fotbal, st. a ml. dorost, od 12:30 a 14:45 
hod.) 

TJ Jiskra ÚO – M. Třebová (krajský přebor, 
fotbal, muži A, od 17:00 hod.) 
14. června: Sokol Kerhartice B – Písečná 
(okr.volejbalový přebor mužů, od 9:00 
hod.) 
TJ Jiskra ÚO B – Polička B (krajský 
přebor, fotbal, muži B, od 17:00 hod.) 
21. června: 3. Studánkový výstup na 
Andrlův chlum, start 9-12 hod. od PVT 
TJ Jiskra ÚO – Polička (krajský přebor, 
fotbal, st. a ml. žáci, od 13:30 a 15:15 hod.) 
29. června – 4. července: Mistrovství ČR 
v tenisů mužů a žen Rieter Cup, od 10:00 
hod. na kurtech TK 
 
 
In-line bruslení v ulicích města 
 
Hromadné vyjížďky bruslařů ulicemi 
večerního města za doprovodu policie - 
HEPA BladeNights. Předběžné termíny 
(26. 6., 31. 7., 4. 9.) Vždy v pátek od 20:30 
do 22:00. Podrobnější informace najdete na 
www.inlineschool.cz/usti 
Pro malé bruslaře pořádáme In-linovou 
školičku plnou her, smíchu a zábavy: 
Příměstské tábory pro děti od 6 do 12 let,  
v červenci a srpnu vždy od pondělí do 
pátku od 8:00 do 16:00 hod., v ceně 
svačinky, obědy, pitný režim, pojištění a 
závěrečné překvapení. Možnost zapůjčení 
bruslí. Začátečníkům i pokročilým 
nabízíme soukromé lekce in-line bruslení. 
Přihlášky a  info na www.inlineschool.cz či 
tel.č. 602 245 393 
 
12. ročník Jarního běhu o putovní pohár 
Václava Čevony 
 
Ve čtvrtek 23.4. se 203 závodníků ze 7 ZŠ 
z Ústí n.O. a okolí zúčastnilo tradiční akce, 
kterou pořádá ZŠ Komenského Ústí n.O. a 
DDM Ústí n.O. za finanční podpory MěÚ 
Ústí nad Orlicí.  
Závodilo se v 10 kategoriích, v celkovém 
pořadí zvítězila pořádající ZŠ Komenského, 
která tak získala právo na roční držení 
putovního poháru.  
Vítězové jednotlivých kategorií: 
předžákyně: N. Beranová (ZŠ Bří Čapků), 
předžáci: Zd. Smutný (ZŠ Sloupnice), 
nejmladší žákyně:B. Kopfsteinová (ZŠ 
Komenského), nejmladší žáci:V. Mlynář 
(ZŠ D. Dobrouč), mladší žákyně: M. 
Hájková (ZŠ Libchavy), mladší žáci: P. 
Horníček (ZŠ Bří Čapků), starší žákyně: 
T. Linhartová (ZŠ Komenského), starší 
žáci: L. Štarman (ZŠ Sloupnice), 
dorostenky:R. Hegrová (ZŠ Komenského), 
dorostenci: M. Holec (ZŠ Sloupnice).  
Za organizační tým Kamil Koblížek, ZŠ 
Komenského 
 
LK Spinning centrum 
 
Hala SŠUP, Zahradní 541, Ústí n.O. 
- iontové nápoje Nutrend zdarma - speciální 
lekce 2x týdne lekce s použitím pulsmetru 
zaměřené na odbourávání tuku - slevy pro 
uzavřené skupiny - ukázkové hodiny pro 
školy - nový klient obdrží dárek 
Týdenní rozvrh 
PO–PÁ: v 10:00, 16:00,17:30, 19:00 hod. 
SO-NE: v 10:00, 14:00, 16:00, 17:30 hod. 
(po dohodě i v jiném čase) 



Ceník: 1 lekce: 80 Kč, 10 lekcí 
(permanentka): 700 Kč, skupiny: cena 
dohodou 
Rezervace: 736 427378, info: 
www.lkspinning.com 
 
Pozvánka do Sportcentra VÚB 
 
Sportcentrum VÚB nově otevřeno. Přijďte 
ochutnat výborné polední menu či 
shlédnout sportovní přenosy na širokoúhlé 
TV. Přijďte si zahrát bowling za výhodnou 
cenu (od 160,- Kč/hodinu) a získejte 
věrnostní bonusy. Zkusili jste již ricochet? 
Přijďte si zahrát a jako dárek dostanete pivo 
či kofolu (platí od 8. do 18. 6.). Po fyzicky 
náročných aktivitách zde můžete ochutnat 
naše speciality. Pro milovníky kulečníku 
jsme pořídili profesionální poolový 
kulečník 9ft (jediný v ÚO). Možnost 
pronajmutí salónku (narozeniny, svatba, 
školení, porady,...). Více info na 
www.sportcentrumvub.cz. Těšíme se na 
Vás. 
 
Minigolf za Aquaparkem 
 
Vchod: od "pilinovky"(u regule). Provozní 
doba červen: čtvrtek – neděle od 14:00 do 
18:00 hod. (poslední vstup v 17:00 hod.). 
Nabízí hru na 18 minigolfových dráhách v 
příjemném parkovém prostředí. Možnost 
skupinových rezervací nad 20 osob v 
jakýkoliv den. 
Vstupné: 45,- Kč/1 osoba/1 okruh. 
Zvýhodněné  rodinné vstupenky a 
permanentky. Otevřeno bez ohledu na 
provoz Aquaparku. V případě nepříznivého 
počasí (déšť) je sportoviště zavřeno. 
Další info: www.minigolf-uo.estranky.cz 
 
Pochod Orlickým Podhůřím 
 
KČT v Ústí n.O. zve všechny příznivce 
turistiky na 33. ročník pochodu Orlickým 
Podhůřím – sobota 6. června. 
Start: Restaurace U Malinů ÚO – pěší 100 
km v pátek 5.6. ve 22:00 hod., ostatní trasy 
včetně cyklo v sobotu 6.6. od 7:00 – 10:00 
hod. 
Cíl: Restaurace U Malinů 6.6. do 22:00 
hod.  
Na cyklotrasách je nutné správně vybavené 
kolo a helma! Děti do 15 let pouze v 
doprovodu osoby starší 18 let! 
Podrobnější info: M. Richter, tel.: 565 
527651, mobil: 732 352203, e-
mail:richterpoetik@seznam.cz 
 
Pozvánka OS Havlíček 
 
Občanské sdružení Havlíček Kerhartice 
pořádá dne 27.6. od 14:00 hodin 
,,Plavbu na čemkoli". 
Start: Lávka u Prachařů Kerhartice 
Cíl: Ranč Na Tiché Orlici 
Odměny pro každé plavidlo. Občerstvení 
zajištěno. 
 
Akademie vzdělávání Ústí nad Orlicí 
 
11. 6. – Uplatňování DPH v r. 2009 u 
intrakomunitárních dodávek, dovozu, 
vývozu, při poskytování služeb mezi státy 
EU a třetích zemí (JUDr. S. Galočík) 

16.6. – Účetní a daňové aktuality (Ing. J. 
Trávníček) 
17.6. – Výklad k novému zákonu o nemoc. 
pojištění, aktuální změny, náhrady mzdy a 
nemocenské, praktické zkušenosti (K. 
Beranová) 
Info: 465 523129, www.akademieuo.cz, 
seminar@akademieuo.cz 
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