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MĚSTO ŘEŠÍ PROBLÉMY ZA JINÉ 
Vážení spoluobčané, v poslední době se 

množí dotazy a  stížnosti na stávající 
stav některých lokalit, které přímo ovlivňují 
vzhled našeho města, ale majetkově městu 
nepatří. Díky této skutečnosti má město 
omezené možnosti k  řešení současné situ-
ace.

Jako první lokalitu uvedu autobusové 
nádraží ČSAD. Odbavovací budova ani 
nástupní plocha nejsou v  majetku města. 
V uplynulém období vlastník pozemku de-
montoval všechny lavičky a znepříjemnil tak 
cestujícím čekání na jejich spoje. Následně 
odůvodnil jejich odstranění s  odkazem na 
nezájem využívání reklamní plochy, kterou 
byly lavičky vybaveny a pro stížnosti na zde 
přítomné nepřizpůsobivé občany. Dalším 
kritizovaným nedostatkem je absence za-
střešení nástupiště a zbytečně velká rozloha 
nádraží. Město Ústí nad Orlicí vstoupilo 
v jednání s ředitelstvím ČSAD ve snaze řešit 
uvedené nedostatky a tím zmírnit oprávně-
nou kritiku, která ovšem nedoléhá na ČSAD 
a.s., a ani na faktického vlastníka autobuso-
vého nádraží ICOM transport a.s., Jihlava. 
Dle sdělení není v  nejbližší době záměrem 
ČSAD a.s. stavebně upravovat plochu nebo 
realizovat zastřešení jednotlivých nástu-
pišť a opětovné umístění laviček je podmí-
něno uvolněním finančních prostředků. 

Město Ústí nad Orlicí na jednání nabídlo 
nejen spolupráci při montáži, ale i  případ-
né zakoupení laviček. Smutnou skutečností 
ovšem zůstává uplynulý čas, který proběhl 
bez řešení uvedeného problému… 

Druhá kritika, tentokrát z  řad místních 
občanů, byla vznesena na neprovádění úkli-
du komunikace I/14 po zimním období. 
Obyvatelé ul. Královéhradecké si stěžovali 
zejména na zvýšenou prašnost způsobenou 
neodstraněním zbytků posypového materi-
álu. Čtyřproudový průtah městem je silnice 
I. třídy. Vlastníkem je stát, který prostřed-
nictvím Ředitelství silnic a  dálnic zajišťuje 
správu, údržbu a opravu komunikace. Zim-
ní údržbu zajišťuje na základě smluvního 
vztahu s Ministerstvem dopravy ČR Správa 
a  údržba silnic Pardubického kraje. Úklid 
komunikace po zimním období tedy není 
v povinnostech města Ústí nad Orlicí. O ne-
dostatku finančních prostředků státu slý-
cháme každodenně a  možná si dostatečně 
neuvědomujeme dopad těchto slov. Realita 
se začíná projevovat třeba tím, že vlastník 
komunikace neobjedná úklid vozovky z dů-
vodu sníženého rozpočtu výdajů. Oprávně-
ná kritika se ho nedotýká, je daleko a  pro 
běžného občana je neviditelný a  neznámý. 
Město prostřednictvím společnosti Tepvos 
s.r.o. a veřejné služby vyřešilo tuto situaci na 

své náklady. 
Posledním palčivým a  letitým problé-

mem je povrch parkoviště u Orlickoústecké 
nemocnice. Vlastníkem pozemku je Par-
dubický kraj, který již několikrát sliboval 
opravu celého parkoviště. V roce 2011 byla 
zpracována projektová dokumentace, od-
souhlaseno nové dispoziční řešení včetně 
parkovacího systému, ale prostředky na re-
alizaci vlastní stavby se v rozpočtu kraje ne-
našly. V tomto případě je potřeba objektivně 
přiznat, že Pardubický kraj řeší v  současné 
době daleko větší problémy, které se týkají 
nejen Orlickoústecké nemocnice, ale celé-
ho krajského zdravotnictví. A  právě proto 
byla oprava parkoviště ve výši 1,4 mil. Kč 
schválena v rámci vlastního rozpočtu města 
na letošní rok. Realizace je ovšem podmí-
něna bezúplatným převodem příslušného 
pozemku parkoviště do majetku města Ústí 
nad Orlicí. Převod majetku musí být schvá-
len Zastupitelstvem Pardubického kraje, 
které bude projednávat celou záležitost až 
v druhé polovině roku. 

Z  výše uvedených příkladů je zřejmé, že 
město řeší problémy za jiné vlastníky a orga-
nizace, protože se nechce smířit s kritikou, 
která nerozlišuje majetkové vztahy a tím do-
padá pouze na naše město.  Petr Hájek

starosta města

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM
Ve dnech 4. – 9. června se uskutečnil 13. ročník městských slavností 
„Město v pohybu – Týden dobré pohody“. Akce by se nemohla konat 
bez výrazné finanční podpory sponzorů. Jejich přístupu a vstřícnos-
ti si město Ústí nad Orlicí velice váží a touto cestou jim děkuje.
KABELOVÁ TELEVIZE s.r.o., TEPVOS s.r.o., Pavel HAUPT, 
A.B.V. s.r.o., AVENA s.r.o., ORLIMEX CZ s.r.o., HOLCIM Česko 
a.s., MEIXNER&HANUŠ a.s., VERA s.r.o., EKOLA České Libcha-
vy s.r.o., EATON ELEKTRONIKA s.r.o., CONEL s.r.o., PIRELL 
s.r.o., ELEKTRO SYCHRA s.r.o., RIETER CZ s.r.o., STAPO s.r.o., 
MOLDEX-METRIC v.o.s., AUTO JANÁK, Jindřich Schlesinger – 
GASTRO KOMPLET, Pavel PIRKL, AGILE s.r.o., UO TEX s.r.o., 

DNT STAV s.r.o., DÉMOS s.r.o., STAVONA s.r.o., ACE Trade 
s.r.o., MASOEKO s.r.o., OHGS s.r.o., KAMODY s.r.o., FOREN-
TA s.r.o., PROPLAST s.r.o., Nadační fond TESCO, AGROSTAV 
a.s., Zahradnictví ŠŤASTNÝ, VELEBNÝ&FAM s.r.o., ZÁŘECKÝ 
BUS DOPRAVA s.r.o., SPORT BÁRT, M&M REALITY holding, 
a.s., GRANTIS s.r.o., TIPO, PIPEX s.r.o., SAHM s.r.o., HELP sil-
nice – železnice s.r.o., STAVORECYKLA s.r.o., UO.SPORT s.r.o., 
GEODÉZIE ÚnO s.r.o., RESAL s.r.o., Zdravotní pojišťovna minis-
terstva vnitra ČR, BKN Vysoké Mýto s.r.o., KAJA UnO, STK s.r.o.
Akci mediálně podporovaly: OIK TV, Český rozhlas Pardubice, Orlická 
televize, Radio Hey, Orlický deník, Kam po Česku.
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INFORMAČNÍ CENTRUM
V  následujících měsících jsme pro vás upravili otevírací dobu městského informačního 
centra.
1.7. - 31. 8. 2012 (LETNÍ PRÁZDNINY)
V tomto období informační centrum rozšiřuje svoji provozní dobu o NEDĚLI. 
PROVOZNÍ DOBA IC: Pondělí – pátek: 7:00 – 17:00 hodin
 Sobota: 8:00 – 12:00 hodin
 Neděle: 10:00 – 14:00 hodin
Infocentrum nabízí v prodeji novou oboustrannou mapu regionu Orlicko-Třebovsko, s vy-
značením zajímavých turistických cílů, cyklotras a tras pro pěší turistiku. Cena mapy je 50 
Kč. Dále IC nabízí k prodeji výrobky z keramické dílny Na Kopečku  v Bartošovicích v Or-
lických horách. Upozorňujeme, že PŘEPÁŽKA ČESKÝCH DRAH, umístěná v prosto-
rách Informačního centra, bude od 16. července do 12. srpna UZAVŘENA. 

Naše kontakty: Tel.: 465 514 271, ic@muuo.cz

ZÁMĚR PRODEJE A PRONÁJMU STAVEBNÍCH 
POZEMKŮ V LOKALITĚ „U LETIŠTĚ“

Město Ústí n. Orl. tímto zveřejňuje záměr 
prodeje a  pronájmu níže uvedených sta-
vebních pozemků k výstavbě městských vil 
v souladu s regulačním plánem obytné plo-
chy U Letiště.
Stavební pozemek č. 4 tj. p.p.č. 1029/3 o vý-
měře 43 m² a p.p.č. 923/210 o výměře 2143 
m² vše v  obci a  k.ú. Ústí n. Orl. a  p.p.č. 
501/137 o výměře 12 m² v obci Ústí n. Orl. 
a k.ú. Oldřichovice u Ústí n. Orl. – celková 
výměřa 2198 m²
Stavební pozemek č. 7 tj. p.p.č. 923/192 o vý-
měře 1986 m² v obci a k.ú. Ústí n. Orl. 
Stavební pozemek č. 9 tj. p.p.č. 923/194 o vý-
měře 1983 m² v obci a k.ú. Ústí n. Orl. 
Stavební pozemek č. 10 tj. p.p.č. 923/195 
o výměře 1985 m² v obci a k.ú. Ústí n. Orl. 
Stavební pozemek č. 11 tj. p.p.č. 923/196 
o výměře 1989 m² v obci a k.ú. Ústí n. Orl. 
Stavební pozemek č. 12 tj. p.p.č. 923/197 

o výměře 1899 m² v obci a k.ú. Ústí n. Orl. 
Část stavebního pozemku je dotčena bez-
pečnostním pásmem VTL plynovodu.
Stavební pozemek č. 14 tj. p.p.č. 923/199 
o výměře 2012 m² v obci a k.ú. Ústí n. Orl. 
Část stavebního pozemku je dotčena bez-
pečnostním pásmem VTL plynovodu.
Stavební pozemek č. 15 tj. p.p.č. 923/208 
o výměře 1828 m² v obci a k.ú. Ústí n. Orl. 
Stavební pozemek č. 17 tj. p.p.č. 923/84 o vý-
měře 2081 m² v obci a k.ú. Ústí n. Orl. 
Minimální kupní cena je 950 Kč/m².

Veškeré náležitosti a podmínky prodeje a pro-
nájmu jsou zveřejněny na úřední desce Měst-
ského úřadu Ústí n. Orl., na elektronické úřed-
ní desce na internetových stránkách www.
ustinadorlici.cz v  sekci úřad – úřední deska 
a na internetových stránkách www.ustinador-
lici.cz v sekci úřad - majetkoprávní záležitosti. 

ZÁMĚR PRODEJE DRUŽSTEVNÍHO BYTU
Město Ústí nad Orlicí zveřejňuje záměr prodeje družstevního bytu o velikosti 1 + 4 o výmě-
ře 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 Měst-
ského úřadu v Ústí nad Orlicí, na www.ustinadorlici.cz a na telefonním čísle 465514266.

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTA A MĚSTSKÉHO 
ÚŘADU ÚSTÍ NAD ORLICÍ ZA ROK 2011

V letošním roce poprvé zveřejňujeme Výroční zprávu o činnosti města a městského úřadu 
za rok 2011. 
Máte-li zájem dozvědět se něco více o činnosti města a městského úřadu je naše výroční 
zpráva pro vás v elektronické podobě umístěna na webových stránkách města – 
www.ustinadorlici.cz. Věříme, že zde naleznete řadu zajímavých informací.

BEZDRÁTOVÝ INTERNET NA KOCIÁNCE
Město Ústí nad Orlicí spustí v letních měsících v klidové zóně Kociánka novou bezdrátovou 
síť, která bude podobně jako již provozovaná síť na Mírovém náměstí poskytovat občanům 
i návštěvníkům města bezplatný a veřejný přístup k internetu. Připojení bude částečně limi-
tované kapacitou a časovou délkou připojení, nicméně nabídne všem zájemcům dostatečný 
přístup k informacím a datovým či komunikačním službám internetu.

MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ ZVEŘEJňUJE ZÁMĚR 
PRODEJE BYTU DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ

Byt č. 6 o velikosti 2+1 v Knapovci č.p. 6, Ústí n. Orl. - Knapovec o celkové podlahové ploše 
bytu včetně příslušenství 78,53 m² (z toho místnosti 64,74 m², sklepy a kotelna 13,79 m²). Byt 
se nachází v 2. nadzemním podlaží. Minimální kupní cena je stanovena ve výši 250.000,- Kč. 
Bližší informace o podmínkách prodeje a náležitostech nabídky získáte na úřední desce Měst-
ského úřadu v Ústí n. Orl., na elektronické úřední desce na www.ustinadorlici.cz v sekci úřad 
- úřední deska nebo majetkoprávní záležitosti na tel. 465 514 262 (vyřizuje E. Polakovičová).

NEPLATIT NÁJEMNÉ 
SE NEVYPLÁCÍ

Město Ústí nad Orlicí zintenzivnilo svou 
činnost a postup při jednání s nájemci bytů 
v majetku města, kteří neplní své povinnosti 
a dluží na platbách nájemného a služeb po-
skytovaných s užíváním bytu.
Na MěÚ byla ustanovena pravidelně zaseda-
jící komise pro práci související s touto pro-
blematikou, která vypracovala účinný systém 
pro snížení nárůstu dlužné částky z  plateb 
nájemného a  dále jej aktualizuje. Již jeden 
nezaplacený nájem znamená zaslání upo-
mínky a následně upomínky – pokus o smír 
a  dlužné nájemné po dobu delší tří měsíců 
výpověď z nájmu bytu. Úspěchy se již dosta-
vují a v období uplynulého roku obdrželo ně-
kolik desítek neplatících nájemníku výpověď 
z  nájmu bytu, z  nichž celá řada postoupila 
přes formu žaloby na vyklizení bytu až po ža-
lobu na výkon rozhodnutí a jeho následnou 
realizaci. Mnozí z nájemců využili možnosti 
úhrady dlužného nájemného a čtyřiceti pro-
cent penalizační částky s  následnou žádostí 
o prominutí zbývající částky pohledávky. 
Město Ústí nad Orlicí je připraveno i nadá-
le realizovat tento postup a  připravuje další 
nástroje s  cílem zamezit užívání městských 
bytů neplatícími nájemci, včetně využití slu-
žeb soukromých exekutorů, nebo možnosti 
sepsání notářského zápisu s doložkou přímé 
vykonatelnosti. 

SLAVNOSTNÍ 
ZNOVUOTEVŘENÍ KLUBU 

DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Dne 23.8.2012 ve 13:30 hod. proběhne 
slavnostní otevření zrekonstruovaného 
Klubu důchodců na T.G.Masaryka 105, 
Ústí nad Orlicí.
Po přestavbě budovy T.G. Masaryka 105, 
která proběhla v  minulých letech a  do-
šlo k  jejímu zateplení, opláštění, výměně 
oken, topení, což přineslo energetické 
úspory, dostál změny i  samotný Klub 
důchodců. Proběhla výměna podlah, 
vymalování a  zařízení prostor jiným ná-
bytkem. Nejdůležitějším prvkem klubu je 
bezbariérový přístup do budovy ze strany 
budovy od gymnázia. Po rekonstrukci 
došlo k  vytvoření kulturního místa pro 
setkávání seniorů našeho města. Klub 
důchodců v  současné době tvoří zázemí 
nejenom pro Senior klub Ústí nad Orlicí, 
ale i pro Český svaz bojovníků za svobodu 
a využívá ho i Svaz postižených civilizač-
ními chorobami. V  případě zájmu bude 
do budoucna Klub důchodců sloužit i ji-
ným aktivitám, např. jako kavárnička, pro 
možné odpočinutí na cestě do města nebo 
jako prostor pro setkávání seniorů.
Na slavnostní otevření Klubu důchodců, 
které bude současně spojené s prohlídkou 
prostor a malým občerstvením Vás zve

1. místostarosta JUDr. Zdeněk Ešpandr 
a Bc. Ivana Nečekalová – 

vedoucí odboru sociálních služeb
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UZAVŘENÍ 
REGISTRU VOZIDEL

Ve dnech od 2.7.2012 do 
9.7.2012 včetně bude z  důvodu 
převodu agendy registru vozidel 
ze správy Ministerstva vnitra na 
Ministerstvo dopravy a  změny 
softwarového vybavení registr 
vozidel uzavřen. 
V uvedené době nebude možno 
provádět na registru vozidel žád-
né úkony. Omezení provozu re-
gistru vozidel bude v uvedených 
dnech v celé republice.

DÁVKY BUDOU ZASÍLÁNY POUZE NA BANKOVNÍ 
ÚČET PROSTŘEDNICTVÍM SKARTY 

Od 30.6.2012 se postupně začnou vydávat na 
příslušných pracovištích úřadu práce sociální 
karty (dále jen sKarty), které mění způsob vyplá-
cení rodičovského příspěvku, příspěvku na byd-
lení, podpory v nezaměstnanosti, dávek pomoci 
v hmotné nouzi, podpory zdravotně postižených 
(netýká se důchodů a nemocenských dávek).
Úřad práce vyzve příjemce sociálních dávek 
a podpory v nezaměstnanosti k převzetí sKarty, 
která bude vydána zdarma, poštou bude příjemci 
doručen dopis s PIN kódem a heslem. 
Výše uvedenou kartou lze platit v  obchodech, 
vybírat hotovost v  bankomatu. Dále je možné 

si prostřednictvím sKarty nastavit jednorázový 
nebo trvalý příkaz k  úhradě a  přeposlat peníze 
na jiný účet. Na sKartu nelze vkládat hotovost 
a vybírat peníze na přepážce banky. 
Tato sKarta nahradí průkaz TP, ZTP a  ZTP/P 
a  bude sloužit k  čerpání současných výhod. 
S  sKartou se bude občan prokazovat na úřadu 
práce. 
Podrobnější informace o  sociálních kartách 
naleznete na webu: 
http://sociálnireforma.mpsv.cz 

Odbor sociálních služeb MěÚ 
v Ústí nad Orlicí

POZVÁNÍ NA 4. ROČNÍK ČERNOVÍRSKÉHO ROLOVÁNÍ SLÁMY

Vážení spoluobčané, 
v Ústí nad Orlicí, konkrétně v městské části 
Černovír, se koná v České republice ojedině-
lá akce a tou je Černovírské rolování slámy 
o pohár místostarosty města.
V  jediném místě na světě se v  Berlíně-Ne-
uköllnu koná Strohballenrollen (válení ba-
líků slámy), které vzniklo v  době příchodu 
českých exulantů do německého Rixdorfu 
a  historicky, ( než byly tyto hry zakázány), 
se konalo 174 ročníků. Mimochodem letos 
je to 275 let.
V  roce 2008 se skupina nadšenců, tzv. Po-
práci, právě v bývalém Rixdorfu – nyní Ne-
uköllnu – dohodla, že naváže na tyto tradice 
a zahájila 175. ročníkem Rixdorfského vále-
ní slámy. Tehdy jsem se těchto her zúčastnil 
jako člen delegace města a byl jsem tak nad-
šen, že po souhlasu přátel ze skupiny Popráci 
jsme v roce 2009 spolu s osadním výborem 
Černovír připravili 1. ročník Černovírského 
rolování slámy.V  září jsme vyslali vítězné 
družstvo z Černovíra do Berlína, kde na sou-
těži obsadili 1. místo. Mimochodem, v roce 
2008 město reprezentovali členové žesťové-

ho kvarteta a skončili třetí.
Každá ze soutěží je jiná. V Berlíně je trať na 
rovině, na náměstí Richardplatz. Balíky slá-
my jsou podstatně lehčí a soutěží se v oble-
čení, v nadšení diváků pro to které družstvo, 

samozřejmě v rychlosti, ale také se ve finále 
hodnotí znalosti vztahující se k této městské 
části a k  J.A. Komenskému. V Černovíře je 
trať do kopce, 222 metrů dlouhá, rozhoduje 
pouze čas, role slámy jsou podstatně těžší, 
jedná se o silovou soutěž. Navíc v Černovíře 
od roku 2011 soutěží na zkrácené trati také 
děti.
V  roce 2010 v  Černovíře vyhrálo družstvo 
z Dobrouče pod názvem „Blechovi“ a repre-
zentovalo město Ústí nad Orlicí v  Berlíně, 
kde skončilo druhé. V Černovíře se zúčast-
nilo i družstvo z Bystřice Kladské a družstvo 
z Berlína-Neuköllnu – skupina Popráci.
Na třetím ročníku v roce 2011 v Černovíře 
vyhráli opět „Blechovi“ a jeli do Berlína, kde 
vystoupili v oblečení za pivní lahve s označe-
ním „Pivníci“ a vyhráli. Je to opravdu velká 
sláva a  perfektní reprezentace našeho měs-
ta. V  Černovíře 2011 bylo pouze družstvo 
Bystřice Kladské. Pokud se zúčastní vítězové 
ročníku 2010 a 2011 a vyhrají, putovní po-
hár jim zůstane. Již dnes víme, že se zúčastní 
družstvo z Bystřice Kladské a že přijede větší 
delegace skupiny „Popráci“ z  Berlína-Ne-
uköllnu, která taktéž postaví do boje jedno 
družstvo. Na soutěž v Berlíně, která se bude 
konat 8. září, si členové vítězného družstva 
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mohou, na pozvání z Berlína, vzít s sebou své partnery. 
Veškeré materiály, pozvánky najdete na www.cernoviruo.cz, 
přihlásit se můžete na e-mailové adrese: matous.poricky@tis-
cali.cz .
Pokud Vás zajímá i historie, pravidla, výsledky, videa z jednot-
livých ročníků v Berlíně, přejďete na www.popraci.de , kde je 
vše v češtině.
Nutno podotknout, že od začátku se pravidelně na akci v Ber-
líně jako spolupořadatelé podílejí Czechtourism Berlín spo-
lečně s  Velvyslanectvím České republiky a  pan velvyslanec 
Jindrák rolování pravidelně zahajuje. Nedílnou součástí akce 
jak v Berlíně, tak u nás jsou sponzoři, a proto si jim dovoluji 
poděkovat i touto cestou.
Vážení spoluobčané, obě akce jsou ojedinělé, jejich smyslem je 
nejen podpořit soutěžení lidí, národů, ale také pobavit diváky. 
Proto Vás zvu do okrajové části města Ústí nad Orlicí do 
Černovíra. Přijďte 25.8.2012 po obědě buď soutěžit, nebo 
fandit. Určitě nebudete litovat. Nezapomeňte se přihlásit, 
počet je omezen na 16 družstev!

JUDr. Zdeněk Ešpandr, 
1. místostarosta města

POZVÁNKA NA DEN REGIONU ORLICKO-TŘEBOVSKO
Svazek obcí Region Orlicko – Třebovsko připravuje na pátek 7. září 2012 tradiční cyklo-
jízdu starostů členských obcí a měst s prezentací činnosti za uplynulý rok. Předpokládaný 
start bude z Ústí nad Orlicí. Region zve všechny příznivce a cyklisty na příjemné odpoledne 
a večer se společenským programem v Němčicích u Litomyšle.
Za svazek obcí Region Orlicko – Třebovsko,P. Tomášek, předseda svazku obcí

DOBROVOLNÍ HAŠICI DOSTALI ZÁSAHOVÉ VOZIDLO
Ve čtvrtek 7. června bylo v  rámci Dne Integrovaného záchranného systému předáno nové 
zásahové dopravní vozidlo jednotce SDH Ústí n.O. I. Slavnostního předání se účastnila řada 
hostů a zástupců města, kraje, HZS a dodavatelské firmy. Vozidlo Ford je vybaveno pro potře-
by hasičů dle potřebných standardů a nařízení. Celkové náklady na pořízení se vyšplhaly na 
1,5 milionu korun, z nichž 120 tisíc korun poskytl jako dotaci Pardubický kraj. Vozidlo bude 
uvedeno do provozu v polovině června a bude tak plnit důležitou úlohu při zásazích jednotky. 
Na konec slavnostního předávání vozidlu požehnal kaplan ústecká farnosti Vít Horák.

Text a foto L. Prokeš

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás náhle v pátek 8.června 2012 ve věku 38 let navždy opustil člen zásahové 
jednotky, výboru Sboru dobrovolných hasičů Knapovec a vedoucí mladých hasičů pan Roman Hurt. 
Se zesnulým se naposledy rozloučili ve čtvrtek 14.června 2012 v obřadní síni vedle rodiny i zástupci jednotek 
sboru dobrovolných hasičů Ústí nad Orlicí a zástupce města Ústí nad Orlicí.

Čest jeho památce!

PŘÍPRAVA ŽELEZNIČNÍHO 
JÍZDNÍHO ŘÁDU 2012/2013

Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vám, 
obdobně jako v minulých letech, podat in-
formaci o  přípravě nového jízdního řádu 
ČD na období 2012/2013, který začne pla-
tit v neděli 9. prosince 2012.
Na sestavu jízdního řádu ČD se vztahují 
ustanovení Zákona o drahách a konkrétní 
termíny pro celé období přípravy JŘ jsou 
rozpracovány Správou železniční dopravní 
cesty, s.o. Praha, která také zajišťuje čin-
nosti spojené s realizací sestavy JŘ. V Par-
dubickém kraji byla k  zajišťování prací, 
souvisejících s organizací veřejné dopravy, 
zmocněna společnost OREDO s.r.o., která 
v  roli objednatele uplatňuje u  dopravce, 
kterým jsou v  případě železniční přepra-
vy České dráhy, a.s., objednávku jízdního 
řádu pro rok 2013.
V  termínu vycházejícím z  legislativy ČR 
došlo ke dni 11.6.2012 k  vydání Návrhu 
JŘ na období po 09.12.2012, který je zve-
řejněn na webu společnosti OREDO s.r.o. 
(www.oredo.cz, e-mail: oredopk@oredo.
cz) a webu Krajského úřadu Pardubického 
kraje (www.pardubickykraj.cz).
Případné připomínky k  návrhu JŘ ČD 
je možné podat do 10.07.2012 písemně 
na MěÚ  Ústí n.O. - odbor dopravy, SH 
a  správních  agend, který za město Ústí 
n.O. připravuje a předává souhrnné připo-
mínky k  projednávání společností ORE-
DO s.r.o. 

JUDr. Zdeněk Ešpandr, 1. místostarosta 
a Ing. Marta Pirklová, odbor DSS
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SPORTOVNÍ HRY MATEŘSKÝCH ŠKOL 
Tak jako každoročně i letos se uskutečnily v rámci týdne „Město v pohybu“ sportovní hry 
MŠ v Ústí nad Orlicí. Pořádaly se na fotbalovém stadionu, kde soutěžilo 9 MŠ z Ústí a okolí 
v pěti disciplínách /štafetový běh, pětiskok, skákání v pytlích, překážková chůze, hod do 
dálky/.Opět zvítězila MŠ Heranova, která obhájila své loňské vítězství. Odměnou dětem 
za jejich výkony byla účast na krajském finále sportovních her MŠ v Pardubicích, které se 
konalo na SKP Hvězda-Pardubice-Dukla, za účasti 13 družstev. I když jsme nevyhráli, děti 
si užily krásný den, setkaly se s hvězdou ledního hokeje-V. Martincem, prohlédly si mis-
trovský pohár a odvezly si nejen zaslouženou odměnu, ale i hezké zážitky. 

Eva Prokešová, MŠ Heranova

SPORTOVÁNÍ ŽÁKŮ 1. 
STUPNĚ ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ

Jako každým rokem, tak i letos v jarním ob-
dobí začalo pro naši školu sportování v růz-
ných disciplínách. Chtěli bychom se zmínit 
o výborných výsledcích našich žáků.
Na přelomu dubna a  května odstartovalo 
vítězné tažení našich chlapců ve fotbalovém 
turnaji Mc Donald Cup. V  okresním kole 
hráči 2. a 3. tříd skončili na 2. místě. V soutě-
ži 4. a 5. tříd jsme získali 1. místo. Postoupili 
jsme do krajského kola v  Pardubicích. Tam 
naši sportovci opět zvítězili a kvalifikovali se 
do republikového kola v Teplicích. V konku-
renci sportovních škol se neztratili a skončili 
na 15. místě. Sestava našeho mužstva byla: 
Trnka J., Kopecký Š., Pražák P., Elčkner L., 
Jeřábek M., Kvapil M., Sychra V., Jelínek J., 
Cihlář J., Faltus D., Paukert M.
Dalším sportováním v dubnu byla vybíjená. 
Z okrskového kola naši chlapci postoupili do 
okresu, kde se umístili na pěkném 2. místě.
V květnu na ústeckém stadioně probíhal běh 
„O  putovní pohár V. Čevony“. Z  naší školy 
se zúčastnilo 20 závodníků, běželi trať dlou-
hou 300m. I zde jsme se umístili na 1. místě. 
Nejmladší účastník z naší výpravy K. Fikejz 
se umístil na 1. místě v konkurenci starších 
žáků.
Dalších pěkných výsledků dosáhli naši žáci 
ve sportovních disciplínách při akci „Měs-
to v pohybu“. Jednalo se o vybíjenou, fotbal 
i štafetové běhy.
Děkujeme všem závodníkům, kteří se na 
všech akcích podíleli.

Kolektiv učitelek 1. stupně

NAŠI PŘEDŠKOLÁCI
Od února do dubna letošního roku probíha-
la na ZŠ Bratří Čapků tzv. „Škola nanečisto“. 
Jednou za 14 dní vždy odpoledne přicháze-
li budoucí prvňáčci se svými rodiči do naší 
školy, aby si vyzkoušeli svoje dovednosti 
a znalosti před vstupem do 1.třídy. Tuto akci 
pořádáme již osmým rokem a počet zájem-
ců o  ni přibývá. Letos se Školy nanečisto 
zúčastňovalo průměrně 40 dětí ve 2 třídách. 
V červnu jsme pro naše předškoláky ve spo-
lupráci s MŠ Heranova, MŠ Na Výsluní a MŠ 
Klubíčko uspořádali již tradiční odpoledne 
nazvané Do školy za pohádkou. Děti z  MŠ 
se za doprovodu starších kamarádů přenesly 
do světa pohádek při plnění různých úkolů 
a her. Veselé odpoledne bylo zakončeno sou-
těží mezi jednotlivými MŠ. Domů si malí 
školáci odnesli plno zážitků a drobné odmě-
ny.
Tímto děkujeme městu Ústí n.O. pod jehož 
záštitou se obě akce mohly uskutečnit.

Kolektiv učitelek 1. stupně

VÝTVARNÝ KROUŽEK RŮŽIČKA
Od roku 2010 u nás na škole pracuje výtvar-
ný kroužek Růžička, který navštěvují žáci 
od 1. do 7. třídy a také několik gymnazistů. 
Každý rok zpracováváme různými výtvarný-
mi technikami nějaké téma, letos je to Paříž 
a ZOO. Svoji celoroční práci jsme zakončili 
výstavou v  červnu. Všichni výtvarníci si za 
celoroční práci zaslouží velkou pochvalu.
Kromě výtvarného kroužku pracuje na naší 
škole ještě kroužek logopedický a dopravní, 
ve kterém se děti 4. tříd naučily teoreticky 
i  prakticky poznávat dopravní značky, řešit 
situace na křižovatkách, starat se o své kolo 
a vyzkoušet si jízdu zručnosti.
Celoroční znalosti jsme využili při závěreč-
ném cyklovýletu do Brandýsa n.O., kde jsme 
se všichni odměnili v cukrárně. Všem dětem 
přejeme hodně najetých bezpečných kilome-
trů na kole.

Vedoucí kroužků: P. Růžičková, I. Borovcová 
a L. Škarková

MODERNÍ METODY VE VÝUCE MATURITNÍCH 
PŘEDMĚTŮ NA SŠA V ÚSTÍ N.O. 

Zavádění moderních vyučovacích metod 
do výuky maturitních předmětů na Střed-
ní škole automobilní Ústí n.O. – projekt 
je spolufinancován Evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem ČR
V  duchu koncepce nové maturitní zkoušky 
a na základě našich dlouholetých zkušeností 
jsme cítili potřebu změnit výuku maturit-
ních oborů, především v oblasti matematiky, 
informačních technologií i odborných před-
mětů.
Proto jsme připravili projekt, který by byl fi-
nancován z prostředků Evropské unie. Díky 
pečlivé přípravě projektu a jeho jednoznačné 
potřebnosti byl projekt schválen (číslo pro-
jektu CZ.1.07/1.1.28/01.005) a od března to-
hoto roku jej realizujeme. Z prostředků EU 
a rozpočtu ČR tak v průběhu let 2012 – 2014 
získáme 4 757 060,- Kč.
Hlavním cílem projektu je zavedení nových 
metod výuky, jejichž součástí je i tvorba výu-
kových programů, především v matematice, 
ale i v předmětech odborných. 

Projekt je rozdělen do několika fází:
1. Proškolení učitelů v oblasti ovládání výu-
kových programů Mathematika, Cabri, včet-
ně Cabri 3D pro výuku matematiky, geome-
trie i ostatních předmětů, a Solid Edge, který 
je určen pro výuku CAD systémů. Součástí je 
i zakoupení multilicencí pro všechny učitele 
a žáky školy.
2. V  další fázi učitelé rozpracují poznatky 

z  ovládání programů do vyučovacích 
hodin, které pak ve dvou školních letech 
ověří přímo ve výuce. Současně vytvoří 
různé varianty zadání pro vlastní výklad, 
výuku, úkoly ve škole i domácí úkoly.

3. V závěru projektu připraví metodické ma-
teriály jak pro svou výuku, tak i pro inspi-
raci ostatních zájemců z řad učitelů jiných 
škol. Tyto materiály budou volně dostup-
né na webu školy.

4. V  rámci projektu nakoupíme i  nutnou 
technologii, především IT. Bude vybu-
dována matematická učebna s  interak-
tivní tabulí, s  projekcí a  30 notebooky 
pro samostatnou práci žáků. Na úseku 
odborného výcviku bude modernizova-
ná učebna s přístupem na internet a na-
koupeny aplikace potřebné k  zvládnutí 

problematiky organizace a vlastních oprav 
motorových vozidel (od motocyklů až po 
autobusy). Dovednosti a  znalosti žáků 
v  oblasti odborné praxe rozvineme zařa-
zením pracoviště oprav motocyklů s nej-
modernějším diagnostickým softwarem 
(Texa), použitím ručních osciloskopů pro 
přímá měření na motocyklech, vybave-
ním speciálním nářadím (sada stahováků 
a  nářadí, technický endoskop pro zkou-
mání nepřístupných míst, adaptér pro 
vyvažování motocyklových kol) a  vytvo-
řením výukových modelů. 

V současnosti máme za sebou první z úseků 
– proškolení učitelů a nákup software, probí-
há fáze výběrového řízení na dodavatele dal-
šího HW zařízení. Od června začnou učitelé 
připravovat výuku, současně začne budování 
matematické učebny. V  září pak zahájíme 
pokusné ověřování vytvořených metodic-
kých materiálů v samotné výuce maturitních 
oborů.
Projekt tedy běží podle plánu. Jak budeme 
úspěšní i  v dalších fázích, vás budeme prů-
běžně informovat.

Aleš Odehnal, Střední škola automobilní 
Ústí nad Orlicí, Dukelská 313
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Jménem uživatelů a  personálu děkujeme 
všem, kteří se přišli podívat na naši vernisáž 
výtvarné výstavy pod názvem Květinový bál 
a na kulturní program k 20. výročí založení 
Stacionáře. V měsíci červnu jsme přijali po-
zvání ze Střední odborné školy sociální v Zá-
břehu na Moravě na Netradiční olympiádu. 
Zdravotní skupina se vydala na výlet do Pra-
hy RegioJetem. 
Školní rok jsme ukončili 28.6.2012 Sportov-
ním dnem a na prázdniny máme připravené 
výlety za památkami v našem okolí.
Přejeme všem krásné léto.

Hana Zastoupilová, vedoucí přímé péče

SENIOR KLUB PŘI CSP 
MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ

V červenci není služba ve Sladkovně. Přeje-
me hezké prázdniny a těšíme se na setkání 
s vámi v srpnu.
7. srpna je první služba v  kanceláři Senior 
klubu ve Sladkovně od 10:00 do 12:00 hodin.
PÁTEK 13. července – ZÁJEZD NA VÝSTA-

VU „KVĚTY 2012“
 Společný autobusový zájezd SPCCH 

a Senior klubu na výstavu květin do Lysé 
nad Labem. Odjezd autobusu v 6:00 hod. 
z ulice Tvardkova. Člen SK hradí 200 Kč, 
nečlen 250 Kč (doprava a vstup). Přihláš-
ky přijímá pí Bílková, tel.: 722475132

27.7. – 29.7. – ZÁJEZD DO POPRADU
 Návštěva ústeckých seniorů v  Popradu 

na pozvání slovenských přátel. Zájezd je 
obsazen přednostně členy SK s členstvím 
delším než 3 roky. 

 V srpnu se uskuteční pobyt našich senio-
rů v Janských Lázních a v Peci pod Sněž-
kou. Přihlášeným účastníkům přejeme 
hezký pobyt. Organizace pobytu a dotazy: 
paní Šamšulová, tel.: 722475129.

Na měsíc září připravujeme:
27. září – DEN SENIORŮ
 Komise Rady města pro práci se senio-

ry, společně se Senior klubem a Českým 
červeným křížem pořádají oslavu Dne se-
niorů na zahradě ČČK za účasti seniorů 
z Polska. Na programu jsou znalostní sou-
těže, sportovní soutěže a soutěž ve vaření 
kotlíkového guláše. Podrobnosti budou 
zveřejněny v zářijových Ústeckých listech.

20. září – POZNÁVACÍ ZÁJEZD NOVÁ 
PAKA a  okolí – porobnosti v  zářijových 
Ústeckých listech.

Kontakty na SK: 
722475129, 722475132, 722475131

Těšíme se na Vaši účast.
Za výbor Senior klubu 
JUDr. Zdeněk Ešpandr

STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOST- ČERVENEC, SRPEN
30.6. – 1.7. – MUDr. M. HENDRYCHOVÁ, Husova 191, V. Mýto, tel.: 465423960
5.7. – MUDr. J. HOLUBÁŘ, žel. poliklinika, ČT, tel.: 465568440
6.7. – MUDr. H. HORÁKOVÁ, F.V.Krejčího 405, tel.: 465531554
7. – 8.7. – MUDr. V. JANKŮ, Havlíčkova 377, ÚO, tel.: 465526261
14. – 15.7. – MUDr. M. KALOUSKOVÁ, Pickova 1483, ÚO, tel.: 465543302
21. – 22.7. – MUDr. M. KREJČÍK, Lázeňská 225, Brandýs n.O., tel.: 465544192
28. – 29.7. – MUDr. P. KOPECKÁ, Habrmanova 306, ČT, tel.: 465534834
4. – 5. 8. – MUDr. P. LOHRER, Masarykova 1071, ČT, tel.: 465534585
11. – 12.8. – MUDr. O. MAIXNER, Čelakovského 112, V. Mýto, tel.: 465420400
18. – 19.8. – MUDr. S. MOUČKOVÁ, Dolní 443, Choceň, tel.: 606565823
25. – 26.8. – MUDr. B. NEJEDLÝ, Palackého 349, Choceň, tel.: 465472408

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
Senior doprava ČČK – službu lze objednat 
na tel.: 774412117. Permanentky jsou k do-
stání na ČČK, Kopeckého 840, nebo v  IC 
města. Senior doprava je provozována za 
podpory Města Ústí n.O. a  Pardubického 
kraje.
SENIOR CENTRUM – vzdělávací, relaxační 
a  volnočasové centrum nejen pro seniory, 
akce jsou určeny široké veřejnosti a konají se 
v budově ČČ, Kopeckého 840
9. července – 21. srpna – VÝSTAVA „PRVNÍ 
POMOC“, výstava fotografií ze soutěží z po-
skytování první pomoci, vstupné zdarma
12. července – CYKLOVÝLET PO OKOLÍ 
ÚSTÍ N.O., sraz účastníků v 9:00 hod.
18. července – VÝLET DO ZOO JIHLA-
VA, info a  přihlášky na tel.: 775112998, 
724985511, cena 150 Kč (člen ČČK a děti), 
ostatní 170 Kč – cena zahrnuje dopravu
9. srpna – CYKLOVÝLET PO OKOLÍ ÚSTÍ 
N.O., sraz účastníků v 9:00 hod.

27. srpna – ZAHRAD-
NÍ POSEZENÍ, příjem-
né posezení, občerstve-
ní zajištěno, od 14:00 
hod. na zahradě ČČK
PRAVIDELNÉ AKCE
KAVÁRNIČKA a SENI-
OR INTERNET KAVÁRNA: prázdninová 
provozní doba každý PÁ od 8:00-15:30 hod. 
(6. července – ZAVŘENO)
MASÁŽE klasické, havajské, reflexní tera-
pie nově Shiatsu, bližší info a  objednávky: 
775112998
SNOEZELEN – relaxační, multismyslová 
místnost, info a  objednávky: 775112998, 
vstupné 30 Kč/hod./osoba
Bližší informace o  akcích Senior centra na 
www.cckuo.cz. Změna programu Senior 
centra vyhrazena

NOVÁ POBYTOVÁ ODLEHČOVACÍ SLUŽBA
Odlehčovací služba v Domově pod hradem 
Žampach je zřízena za účelem dočasného 
zastoupení osoby, která jinak doma pečuje 
o dítě nebo dospělého se zdravotním posti-
žením a dočasné umístění ji umožní vytvo-
řit si čas pro vlastní odpočinek a obnovu sil. 
Tuto službu je možné poskytnout i na kratší 
časový úsek a opakovaně. V úhrnu to mohou 
být až tři měsíce v průběhu každého kalen-
dářního roku. Odlehčovací služba v  žam-
pašském domovu je určena dětem nebo 

dospělým osobám s mentálním nebo kombi-
novaným zdravotním postižením starším 1 
roku. Účelem této služby není trvalé nahra-
zení stávající péče, ale dočasná pomoc rodi-
ně s předpokladem návratu osoby, o kterou 
se stará zpět do rodiny. 

Informace pro zájemce: Jan Škarka DiS., 
sociální pracovník, tel. 465 635 151, email: 
socialni2@uspza.cz 

Více na www.uspza.cz

LETNÍ POBYTY PRO DĚTI A MLÁDEŽ – LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR S ČČK
5.-15. 8. (10 dní) nebo 5.-12.8. (7 dní) – pro děti od 6 do 16 let
5. – 12. srpna (7 dní) – pro děti od 6 do 16 let. Pobyt je zaměřen na výuku první pomoci.
5. – 15. srpna (10 dní) – pro děti od 6 do 16 let s onemocněním Enuresis Nocturna (noční 
pomočování). Všechny uvedené letní pobyty se konají v rekreačním zařízení Jívka v obci 
Jívka nedaleko Adršpašsko-teplických skal.
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR: Od 16. do 20. července – pro děti od 7 do 12 let
Bližší informace o pobytech a přihlášky na www. cckuo.cz, nebo na tel.: 775112998
OŠACOVACÍ STŘEDISKO ČČK bude o letních prázdninách otevřeno jak pro příjem, tak 
pro výdej ošacení.
9.7. a 27.8. 8:00-12:00 hod.  13:00-15:30 hod.
16.7. a 20.8. 8:00-12:00 hod. 
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          KALENDÁŘ AKCÍ A UDÁLOSTÍ – ČERVENEC 2012

          KALENDÁŘ AKCÍ A UDÁLOSTÍ – SRPEN 2012

Více informací na: www.ustinadorlici.cz a IC města, tel.: 465 514 271
ÚTERÝ 3. ČERVENCE

19:30 hodin SNĚHURKA A LOVEC/film Kino Máj

STŘEDA 4. ČERVENCE

9:30 hodin BAREVNÝ SVĚT/dílna městská knihovna

PONDĚLÍ 9. ČERVENCE

VÝSTAVA „PRVNÍ POMOC“/do 31.8. ČČK

ÚTERÝ 10. ČERVENCE

19:30 hodin DIKTÁTOR/film Kino Máj

STŘEDA 11. ČERVENCE

10:00 hodin PŘEDČÍTÁNÍ V KNIHOVNĚ městská knihovna

15:30 hodin PRÁZDNINOVÁ DÍLNA V MUZEU městské muzeum

ČTVRTEK 12. ČERVENCE

MISTROVSTVÍ ČR seniorů/tenis kurty Tenis. klubu

9:00 hodin CYKLOVÝLET ČČK

PÁTEK 13. ČERVENCE

6:00 hodin KVĚTY 2012/výlet Senior klub

FOTOGRAFIE/vernisáž Galerie pod radnicí

SOBOTA 14. ČERVENCE

8:00 hodin ČERNOVÍRSKÁ MERUNA/fotbal. turnaj Černovír, Pod lesem

RODINNÉ KONSTELACE MC Medvídek

19:30 hodin TADY HLÍDÁM JÁ/film Kino Máj

ÚTERÝ 17. ČERVENCE

10:00 hodin VÝLET DO CHOCNĚ MC Medvídek

STŘEDA 18. ČERVENCE

VÝLET DO ZOO JIHLAVA ČČK

10:00 hodin PŘEDČÍTÁNÍ V KNIHOVNĚ městská knihovna

SOBOTA 21. ČERVENCE

TURNAJ BABYTENIS/tenis kurty Tenis. klubu

PONDĚLÍ 23. ČERVENCE

9:30 hodin POKUSOHRANÍ městská knihovna

STŘEDA 25. ČERVENCE

10:00 hodin PŘEDČÍTÁNÍ V KNIHOVNĚ městská knihovna

15:30 hodin PRÁZDNINOVÁ DÍLNA V MUZEU městské muzeum

PONDĚLÍ 30. ČERVENCE

9:30 hodin MÁME RÁDI ZVÍŘATA/povídání městská knihovna

STŘEDA 1. SRPNA

VÝSTAVA VÝTVARNÉHO UMĚNÍ/do 2.9. Kulturní dům

10:00 hodin PŘEDČÍTÁNÍ V KNIHOVNĚ městská knihovna

STŘEDA 8. SRPNA

10:00 hodin PŘEDČÍTÁNÍ V KNIHOVNĚ městská knihovna

15:30 hodin PRÁZDNINOVÁ DÍLNA V MUZEU městské muzeum

ČTVRTEK 9. SRPNA

9:00 hodin CYKLOVÝLET ČČK
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PÁTEK 10. SRPNA ÚSTECKÝ SALON 2012/vernisáž Galerie pod radnicí

SOBOTA 11. SRPNA

TURNAJ ML.ŽÁKŮ kat. „C“ kurty Tenis.klubu

NEDĚLE 12. SRPNA

TURNAJ ML.ŽÁKŮ kat. „C“/tenis kurty Tenis.klubu

POHÁDKOVÝ ŠMOULÍ TÁBOR/16.8. RC Srdíčko

PONDĚLÍ 13. SRPNA

9:30 hodin PEJSKOVINY/povídání městská knihovna

STŘEDA 15. SRPNA

10:00 hodin PŘEDČÍTÁNÍ V KNIHOVNĚ městská knihovna

ČTVRTEK 16. SRPNA

17:00 hodin „ANGLIČÁKY“/, vernisáž městské muzeum

17:00 hodin CESTOU NECESTOU/vernisáž městské muzeum

PÁTEK 17. SRPNA

87. ÚSTECKÁ STAROČESKÁ POUŤ Mírové náměstí

TÁBOŘENÍ S DĚTMI/do 19.8. RC Srdíčko

SOBOTA 18. SRPNA

87. ÚSTECKÁ STAROČESKÁ POUŤ Mírové náměstí

RODINNÉ KONSTELACE MC Medvídek

POUŤOVÝ TURNAJ/tenis kurty Tenis. klubu

NEDĚLE 19. SRPNA

87. ÚSTECKÁ STAROČESKÁ POUŤ Mírové náměstí

7:30 hodin SBĚRATELSKÁ BURZA jídelna býv. OkÚ

9:00 hodin ČERNOVÍRSKÝ KROS Černovír

PONDĚLÍ 20. SRPNA

19:30 hodin ŽELEZNÁ LADY/film Kino Máj

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR/do 24.8. RC Srdíčko

STŘEDA 22. SRPNA

10:00 hodin PŘEDČÍTÁNÍ V KNIHOVNĚ městská knihovna

15:30 hodin PRÁZDNINOVÁ DÍLNA V MUZEU městské muzeum

19:30 hodin LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL/film Kino Máj

SOBOTA 25. SRPNA

TURNAJ ST. ŽÁKŮ kat. „C“/tenis kurty Tenis. klubu

12:00 hodin ČERNOVÍRSKÉ ROLOVÁNÍ SLÁMY Černovír

17:00 hodin LORAX/film Kino Máj

NEDĚLE 26. SRPNA

TURNAJ ST. ŽÁKŮ kat. „C“/tenis kurty Tenis. klubu

PONDĚLÍ 27. SRPNA

TURNAJ ST. ŽÁKŮ kat. „C“/tenis kurty Tenis. klubu

9:30 hodin MÁME DOMA ZVÍŘATA městská knihovna

14:00 hodin ZAHRADNÍ POSEZENÍ zahrada ČČK

ÚTERÝ 28. SRPNA

15:00 hodin ÚKLID MC MEDVÍDEK MC Medvídek

19:30 hodin LOVE/film Kino Máj

STŘEDA 29. SRPNA

10:00 hodin PŘEDČÍTÁNÍ V KNIHOVNĚ městská knihovna

16:00 hodin LOUČENÍ S PRÁÍZDNINAMI MC Medvídek

ČTVRTEK 30. SRPNA

19:30 hodin IRON SKY/film Kino Máj

PÁTEK 31. SRPNA

15:00 hodin LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI Sportcentrum Radava
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• Prodám dřevo na topení. Levné, suché, 
poštípané, 500 Kč bm, 1000 Kč za m3. 
info@dobredivadlo.cz, 777637888

• Holmes-English, jazyková škola 
Ústí nad Orlicí pořádá tradiční letní 
anglický příměstský tábor. Termín: 
30.7.-3.8. 2012. Děti 6-12 let si užijí 
mnoho zábavy s angličtinou, ale také 
spoustu  aktivit a zajímavých výletů, 
6.-10.8. intenzivní kurz pro začáteční-
ky.Info:www.holmes-english.cz,  
tel.: 737744975

• Prodáme větší RD v Černovíru čp. 
114. Velká zahrada, bazén, 2gará-
že. Nutno vidět. Cena dohodou. 
Tel.:777736562

• CHORVATSKO-Baška Voda, 
Makarska, autokarem z ÚO, ČT. 
7.9.-16.9. 2012, Kč 5 400/os/dopra-
va, ubyt./možnost polopenze * SLO-
VENSKO – Tatralandia a Chopok, 
25.8. 2012, odjezd z ÚO, Kč 690/os. 
* BUDAPEŠŤ, 28.9.2012, odjezd 
z ÚO, 890 Kč/os. Pronájem apartmánů 
v Chorvatsku, libov. počet nocí. 

CA CKM, M.R. Štefanika 234, ÚO, 
tel.: 465527696,606748616, www. ckm-
-tour.cz, e-mail:mankova@ckm-tour.cz
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SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI 
CHOROBAMI, ZO ÚSTÍ N.O.

Zveme Vás na pátek 13. července na zájezd, pořádaný společně se Senior klubem: Výsta-
viště Lysá n.L. – KVĚTY 2012. Doprovodný program – zámek Radim u Kolína. Odjezd ze 
zastávky Tvardkova v 6:00 hod., cena 250 Kč. Kontakt: 737378815, 732868714

LINKA DŮVĚRY ÚSTÍ 
NAD ORLICÍ 

Telefonická krizová pomoc
Linka důvěry Ústí nad 
Orlicí již řadu let nabí-
zí lidem telefonickou 
krizovou pomoc. Jejím 
posláním je poskytovat 
okamžitou telefonickou 
pomoc v  obtížné životní 
situaci. Od minulého roku jsme rozšířili 
naši činnost o novou sociální službu. Jed-
ná se o poradenství po e-mailu. Posláním 
e-mailového poradenství je napomoci 
lidem při řešení obtížné situace prostřed-
nictvím poskytnutých informací. Odpo-
věď na e-mail je zpracována nejpozději 
do 4 pracovních dnů, v  akutním případě 
je lépe zavolat přímo na uvedené krizové 
telefonní číslo.
Výhodami obou našich služeb jsou jejich 
snadná dostupnost, anonymita klienta, 
zachování mlčenlivosti a individuální pří-
stup. Více o  činnosti Linky důvěry Ústí 
nad Orlicí naleznete na našich webových 
stránkách: www.linkaduveryuo.cu
Rychlý kontakt: telefonickou krizovou 
pomoc poskytujeme na čísle 465524252. 
E-mailové poradenství poskytujeme na: 
napis@linkaduveryuo.cz

Bc. L. Šumberová, 
vedoucí Linky důvěry Ústí n.O.

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE,
detašované pracoviště Ústí n.O. 

poskytuje služby:
Sociální rehabilitaci
Sociální rehabilitace osob se zdravotním 
postižením je u  nás zajišťována prostřed-
nictvím bezbariérové Internetové učebny. 
V  učebně je vždy přítomen zaměstnanec 
Centra, který rád ochotně a odborně poradí. 
Zájemcům zdarma nabízíme školení v  zá-
kladech obsluhy osobního počítače. Služba 
sociální rehabilitace je poskytována bezplat-
ně a je určena osobám se zdravotním posti-
žením ve věku od 19 do 64 let v nepříznivé 
sociální situaci. Projekt sociální rehabilitace 
probíhá od 1.1. 2010 do 31. 1. 2013. Tento 
projekt je spolufinancován z Evropského so-
ciálního fondu prostřednictvím Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze 
státního rozpočtu České republiky.

Odborné sociální poradenství
Osobní asistenci
dále nabízíme BATERIE DO SLUCHADEL. 
V našem Centru je také možno zakoupit ba-
terie do sluchadel značky iCellTech (typy 10, 
13, 312, 675) za velice výhodnou cenu 100Kč 
za plato (6ks).

Kde nás najdete: Čs. armády 1181, 562 01 
Ústí nad Orlicí, (ve výškové budově Riete-
ru). Kontakty: telefon 465  525  324, mob. 
775 693 985 (E. Jiřincová), 775 693 986 ( Mgr. 
K. Sloupenská), 465 525 324 (R. Venclová). 
Fax: 465 525 324, e-mail: eva.jirincova@czp-
-pk.cz, katerina.sloupenska@czp-pk.cz, rad-
ka.venclova@czp-pk.cz
Web:www.czp-pk.cz

MATEŘSKÉ CENTRUM MEDVÍDEK
OTVÍRACÍ DOBA BĚHEM PRÁZDNIN: KAŽDOU 
STŘEDU OD 9:00 DO 12:00 HOD.
RODINNÉ KONSTELACE: sobo-
ta 14. a  18. července, kapacita účast-
níků 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. Účastnický poplatek 400 Kč, aktivní 
stavění 800 Kč
VÝLET VLAKEM DO CHOCNĚ: úterý 17. červen-
ce. Sraz v  10:00 hod. na nádraží ČD, odjezd v  10:19. 
V Chocni se přes park s prolézačkami vydáme po cyk-
lostezce směr Mítkov a Brandýs n.O. S sebou kočárky, 
odrážedla, brusle, kola, helmy, pokrývky hlavy, dosta-
tek pití. Z  Brandýsa opět pojedeme vlakem. Výlet se 
koná pouze za příznivého počasí.
VELKÝ ÚKLID MC: středa 28. srpna od 15:00 hod. 
Prosíme ochotné rodiče, aby nám přišli pomoct s vel-
kým úklidem našeho MC. Předem děkujeme.
LOUČENÍ S  PRÁZDNINAMI: čtvrtek 29. srpna od 
16:00 hod. Přijďte se svými dětmi jako již tradičně na 
konci prázdnin na hravou akci na zahradu MŠ Herano-
va. Na každého čeká malé překvapení. Za deště se akce 
nekoná. Vstupné 30 Kč.
KONTAKT: M. Crhonková 605/774569, K. Fišarová 
605/965463, www.medvidekuo.cz
Za finanční podpory Města Ústí nad Orlicí, Pardubické-
ho kraje a MPSV.

RODINNÉ CENTRUM SRDÍČKO
Od 2.7. do 31.8. je v RC PRÁZDNINOVÝ PROVOZ – po domluvě.
Společné výlety, koupání a jiné společné akce (upřesnění data a kon-
krétní akce přes internet a ve vývěskách), Otevření herny – v případě 
zájmu dvou a více rodičů.
PÁ 17.8. – NE 19.8. – TÁBOŘENÍ PRO TATÍNKY S DĚTMI, víkend 
pod stanem pravděpodobně na tábořišti Vochtánka
NE 12.8. – ČT 16.8. – POHÁDKOVÝ ŠMOULÍ TÁBOR, Chata Ducha – Tři studně 
na Vysočině, pro rodiny s dětmi
PO 20.8. – PÁ 24.8. – LETNÍ PŘÍMĚSTKÝ TÁBOR na motivy Letopisů Narnie, 
www.klubexit.cz/clanky/primestky-tabor.html, pro děti ve věku 7-12 let
ČERVENEC A SRPEN, termín bude upřesněn dle počasí:
VÝLET DO CHOCNĚ, NÁVŠTĚVA AQUAPARKU
Kontaktní osoba: Mgr. M. Dostrašilová-koordinátor RC Srdíčko, tel.: 604 313249, 
603976036. e-mail:RCSRDICKO@JBUO.CZ, WWW.RCSRDICKO.ESTRANKY.CZ

DDM ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Adrenalinové prázdniny na kole: 30. července – 3. srpna
Program: Lanové centrum – ČT, Motokáry – Vysoké Mýto, Bobo-
vá dráha (doprava vlakem) – Petříkov, Cakle – lezení, loďky, lu-
kostřelba, Přívrat – sjezd na koloběžkách. Tento program je určen 
pro děti starší 12 let, do cílových míst budeme jezdit na kole. Kaž-

dý účastník musí mít vlastní cyklistickou přilbu a vhodně vybavené kolo. Cena: 
900 Kč/týden – zahrnuje vstupné, jízdné, pojištění
Tvořivý týden: 20. – 24. srpna. Program: výtvarné techniky – tkaní, tisk, pedig, 
qulling atd., cena: 800 Kč – zahrnuje materiál, pojištění
Info a přihlášky: 604209661, www.ddm-usti.cz
Nový školní rok v DDM ÚO
DDM ÚO připravuje nabídku kroužků na nový školní rok, podrobné informace 
budou součástí Ústeckých listů v září. Nabídka kroužků bude od září k dispozici 
i na základních školách v ÚO.
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DĚTSKÝ DEN OUTDOOROVÝCH 
AKTIVIT V CAKLI

Ve středu 6. června se uskutečnil druhý ročník Dětského 
dne outdoorových aktivit v  tábořišti Cakle. Jelikož celý 
den doprovázelo pěkné počasí, byla účast soutěžících vel-
mi hojná. Zúčastnilo se necelých 200 dětí. Děti si mohly 
vyzkoušet 9 zajímavých aktivit, například lezení po horo-
lezecké stěně, skákání na gumových míčích, jízdu v lodič-
ce, lukostřelbu, chůzi po laně apod. V průběhu odpoledne 
jsme měli také možnost shlédnout pět tanečních vystoupe-
ní. Za Ústí se nám představily děti z tanečního centra Re-
lax Caféé pod vedením T. Stránské a N. Krahulcové. Poté 
nám zatančily dvě taneční seskupení Neon ze Žamberku. 
Všem účastníkům děkujeme za příjemnou atmosféru 
a budeme se těšit na další ročníky - tým in-line školičky 
Ústí nad Orlicí. Fotografie z dětského dne budou v nejbliž-
ších dnech k dispozici na www.hepaoutfit.cz.

NOMINACE NA CENY MĚSTA DO 31.7.2012
Oznamujeme prodloužení termínu podá-
ní nominací na udělení cen města do 31. 
7. 2012. Město Ústí nad Orlicí uděluje tři 
druhy cen, Cenu města, Počin roku a Cenu 
starosty města. Návrhy pro udělení ně-
které z  cen města Ústí nad Orlicí mohou 
předkládat občané, organizace, instituce, 
společnosti, spolky a sdružení, školy a dal-
ší subjekty. Ocenit lze jednotlivce, dvojici 
nebo kolektiv. Ocenění se udělují v několi-
ka oblastech činnosti, například v oblastech 
kultury, vědy, techniky a  přírodních věd, 
architektuře a umění, sportu a za vynikající 
studijní výsledky.
Cenu Počin roku uděluje Rada města Ústí 
nad Orlicí za činnost nebo dílo, které vý-
znamně obohatily některou oblast či více 
oblastí veřejného života a přispěly tak k po-
sílení dobrého jména města Ústí nad Orlicí 

v uplynulém roce. 
Cenu města Ústí nad Orlicí uděluje Zastu-
pitelstvo města Ústí nad Orlicí za dlouho-
dobý přínos pro město Ústí nad Orlicí. 
Cenu starosty města uděluje přímo starosta 
města.
Písemný návrh lze podat na připraveném 
formuláři osobně na podatelně městské-
ho úřadu nebo na odboru školství, kultu-
ry, sportu, propagace a  cestovního ruchu, 
zaslat poštou na adresu Městského úřadu 
Ústí nad Orlicí nebo elektronickou poštou 
na mikyska@muuo.cz nebo kroulikova@
muuo.cz. 
Bližší informace, formulář pro podání ná-
vrhu a  statut pro udělení cen města jsou 
k  dispozici v  informačním centru města 
v  prostorách radnice a  na www.ustinador-
lici.cz.

ÚSTECKÁ STAROČESKÁ POUŤ

Město Ústí nad Orlicí pořádá ve dnech 
17. – 19. srpna 2012

87. ÚSTECKOU 
STAROČESKOU POUŤ

Pouťové atrakce a prodej pouťového zboží 
na Mírovém náměstí

***
XIV. ročník Výstavy výtvarného umění 

v Kulturním domě
***

Výstavy v městském muzeu 
v Hernychově vile

***
Výstava Ústecký salon 2012 

v Galerii pod radnicí
***

Pouťový turnaj neregistrovaných 
v tenisu

***
Občerstvení zajištěno

Další doprovodné kulturní a sportovní 
programy 87. ústecké staročeské pouti 

budou zveřejněny na plakátech.

KINO MÁJ – ČERVENEC 

Úterý 3. v 19:30 hodin
SNĚHURKA A LOVEC

Česká verze. Vstupné 60 Kč

Úterý 10. v 19:30 hodin
DIKTÁTOR

* Titulky. Vstupné 60 Kč

Sobota 14. v 19:30 hodin
TADY HLÍDÁM JÁ

Vstupné 80 Kč

16. ČERVENCE – 19. SRPNA
KINO NEHRAJE – DOVOLENÁ

KINO MÁJ – SRPEN

Pondělí 20. v 19:30 hodin
ŽELEZNÁ LADY

Titulky. Vstupné 80 Kč

Středa 22. v 19:30 hodin
LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL

Vstupné 80 Kč

Sobota 25. v 17:00 hodin –
 Hrajeme pro děti

LORAX
Česká verze. Vstupné 60 Kč

Úterý 28. v 19:30 hodin
LOVE

Vstupné 70 Kč

Čtvrtek 30. v 19:30 hodin
IRON SKI

* Titulky. Vstupné 90 Kč

PRÁZDNINOVÁ NABÍDKA POŘADŮ 
KLUBCENTRA

1. srpna – 2. září
Kulturní dům – VÝSTAVA VÝTVARNÉHO 
UMĚNÍ – XIV. ročník výstavy se slavnostní 
vernisáží, na které se prezentují výtvarníci 
různých oborů z celé republiky

Pátek 31. srpna
15:00-18:00 hodin – Venkovní prostor 
Sportcentra Radava – LOUČENÍ S PRÁZD-
NINAMI, NETRATRDLO Brno. Zábavný 
program s Žížou a Fifem pro děti od tří let + 
pohádka Víc hlav, víc ví. Táborák a opékání 
buřtů. Vstupné dobrovolné



12 www.ustinadorlici.cz7–8/2012

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ 
ZÁŘÍ 2012 – LEDEN 2013

Začátky představení: 19.30 hod. – Roškoto-
vo divadlo

Pátek 14. září
A. Procházka: KLÍČE NA NEDĚLI, DS 

J.K.Tyl Meziměstí, Orlická Thálie, 1. před-
stavení 5. ročníku

Sobota 22. září
Zd. Jirotka, Fr. Zborník: SATURNIN, Diva-

dlo Ant. Dvořáka, Příbram

Čtvrtek 11. října
F.F. Šamberk: BLÁZINEC V 1. POSCHODÍ, 

DS J. Jurištové, Praha

Čtvrtek 2. listopadu
N. Robbins: HROBKA S VYHLÍDKOU, DS 
Divadlo Broumov, Orlická Thálie, 2.předsta-

vení 5. ročníku

Středa 28. listopadu
M. Vačkář, O. Havelka: ZLOČIN S POSÁ-

ZAVSKÉM PACIFIKU, Městské divadlo M. 
Boleslav a Divadlo Kalich Praha

Prosinec
L. Holberg: JEPPE Z VRŠKU, Divadlo Na 

Jezerce, Praha

Leden 2013
P. Marber: DEALER‘S CHOICE, Dejvické 

divadlo Praha

CENA PŘEDPLATNÉ
I.místo (přízemí)  1 150 Kč
II.místo (balkón) 1 050 Kč
Současným předplatitelům rezervujeme 
místa DO 30. ČERVENCE 2012.

KONCERTNÍ PŘEDPLATNÉ 
ZÁŘÍ 2012 – KVĚTEN 2013

Začátky představení: 19.30 hod

Úterý 11. září – ZUŠ
PRAŽSKÉ DECHOVÉ OKTETO

Úterý 2. října – ZUŠ
TÓNY NAD MĚSTY

Úterý 6. listopadu – ZUŠ
DUO SIEMPRE NUEVO, P. Vacík a M. 

Freml, kytary
Úterý 11. prosince – Roškotovo divadlo

LINHA SINGERS

Úterý 15. ledna – ZUŠ
COLLEGIUM ODRY, Novoroční koncert

Čtvrtek 28. února - Roškotovo divadlo
RINCEOIRÍ – Klub irských tanců, DAN-

CING DREAM

Úterý 19. března – ZUŠ
OÁZA KLIDU, koncert

Čtvrtek 18. dubna – ZUŠ

ZVEME VÁS DO MĚSTSKÉHO MUZEA
Ať jsi dítě, žena, muž, do muzea spěchej už! 
Proč? Protože i během letních prázdnin najdete v Hernycho-
vě vile přitažlivé výstavy. Jejich atraktivnost dokládá dosa-
vadní velký ohlas mezi dětmi. Interaktivní výstavy „Jak se 
rodí večerníčky“ a „Doba měst a hradů“ totiž vtahují do té-
matu celé rodiny, které si s vystavenými předměty vydrží hrát 

i celé odpoledne. Samotné ženy a dívky pak budou mít možnost prohlédnout a zakoupit 
si do 12.8. vystavenou „Bižu nebo šperk“. Ani letos jsme nezapomněli na speciál pro pány 
kluky, které tímto od 16.8. v 17:00 hod zveme na výstavu ze soukromé sbírky nazvanou 
prostě „Angličáky“ . Věrni cestovní tématice se ve stejném termínu nově podíváme pro-
střednictvím fotografií „Cestou necestou“ do Indonézie. Neváhejte, od 1. září se výstavy 
zcela změní. Na své si pak přijdou jak patrioti, tak milovníci dnes již tradičních „dámských 
výstav“. Věříme, že takto sestavenou nabídku uvítáte.

Na setkání s Vámi se těší zaměstnanci muzea.

VIOLONCELLOVÝ RECITÁL s filmovou 
vizualizací – HVS, zahajovací koncert

Čtvrtek 9. května – Roškotovo divadlo
KOMORNÍ FILHARMONIE PARDUBICE, 

KHS

KONCERTNÍ PŘEDPLATNÉ
Předplatné na 9 koncertů 900 Kč
Současným předplatitelům rezervujeme 
místa DO 10. SRPNA 2012.
Výhodou předplatného je VÝRAZNÁ SLE-
VA v  ceně abonentky oproti vstupenkám, 
které budou prodávány ve volném prodeji. 
Z důvodu neustále vzrůstajících nákladů na 
jednotlivé akce jsme nuceni zachovat pouze 
stávající cenu abonentky a výrazně budeme 
zvyšovat cenu vstupenek prodávaných ve 
volném prodeji.
PŘEDPLATNÉ: Informační centrum v  bu-
dově radnice, tel.: 465514271, otvírací doba: 
PO – PÁ 7:00 – 17:00 hod., SO – 8:00 – 12:00 
hod., NE 10:00 – 14:00 hod. (pouze červe-
nec a  srpen). INFO: Klubcentrum v  Ústí 
n.O., Lochmanova 1400, tel.: 465521047, 
465525245 i  fax, info@klubcentrum.cz, 
www.klubcentrum.cz

PRÁZDNINOVÉ 
DÍLNY V MUZEU

11. 7. – PUTOVÁNÍ S  VEČERNÍČKEM, 
tvořivě-zábavná dílna, kde si budeme ma-
lovat, skládat a hrát si (pro děti od 5 let)
25. 7. – ŠPERKY PRO MALÉ PARÁDNI-
CE, výroba náušnic, náramků nejen z ko-
rálků (pro dívky od 7 let)
8. 8. – STŘEDOVĚKÉ ODPOLEDNE 
PRO PÁŽATA A  SLIČNÉ DÍVKY, přijď-
te si zkusit šaty, zbroj, nebo si popovídat 
jak se v  této době žilo. Čeká Vás i honba 
za středověkým pokladem plná úkolů (pro 
děti od 7 let)
22. 8. – HRÁTKY S KAMÍNKY, zdobení, 
malování, drátkování kamínků (pro děti 
od 5 let)
DÍLNY SE KONAJÍ VŽDY OD 15:30 – 
17:00 hod. v městském muzeu, Ústí n.O., 
Hernychova vila, cena za jedno dítě 30 Kč. 
Děti je NUTNÉ PŘEDEM OBJEDNAT na 
tel.: 464/649555 nebo 777/687279 – D. Pa-
páčková. Více na www. muzeum-uo.cz
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TANEČNÍ CENTRUM – PROGRAM OD ZÁŘÍ 2012
Pondělí
14:30-15:45 hod. – Dětský taneční klub (věk 
6-12 let)
16:00-17:15 hod. – STREET dance junioři 
(věk 11-17 let)
17:30-18:30 hod. – JUMPING (trampolínky)
19:00-20:00 hod. – PILATES
Úterý
15:00-16:00 hod. – Tancovánky pro nejmen-
ší (věk 3-6 let)
17:00-18:15 hod. – „Solo salsa“ nejen pro 
ženy
Středa
16:45-18:00 hod. – Klub společenských tan-
ců (od 13 let)
18:15-19:15 hod. – JUMPING (trampolínky)
Čtvrtek
15:00-16:00 hod. – Tancovánky pro nejmen-
ší (věk 3-6 let)
16:00-17:00 hod. – „STREET dance“ děti 
(věk 4-6 let)
17:15-18:15 hod. – „STREET dance“ starší 
děti (věk 7-10 let)
19:00-20:00 hod. – PILATES
Pátek
15:00-16:00 hod. – „DANCE FITNES“ pro 
děti od 10 let
16:30-18:00 hod. – „STREET dance“ junioři 
(věk 11-17 let)
18:00-19:00 hod. – „STREET dance“ pro do-
spělé (od 18 let)
19:30-21:30 hod. – „Salsa párty“ kurz s vý-
ukou párové salsy – TANEČNÍ VEČER 
V RYTMU SALSY

 Sobota
13:00-14:00 hod. – Dětský taneční klub (věk 
6-12 let)
14:00-16:00 hod. – Klub společenských tan-
ců (od 13 let)
Neděle
9:30-11:30 hod. – Taneční skupina „Agony 
Crew“
17:00-18:00 hod. – JUMPING (trampolínky)
19:30-21:45 hod. – Taneční kurz pro dospělé 
( od 18 let)
Zahajujeme ZÁPIS do uvedených pra-
videlných týdenních kurzů u  personálu 
kavárny „RELAX CAFÉÉ“, nebo na www.
tanecnibilek.cz. Počet účastníků kurzů je 
omezený!

TANEČNÍ KURZY – PODZIM 2012
Relax Dance Servis Jana Bílka z  Ústí n.O. 
zahajuje prodej pro zájemce o  taneční kur-
zy 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 Taneč-
ním centru v Ústí n.O. Kurzy budou zaháje-
ny v neděli 9.9., bližší info na www.tanecni-
bilek.cz, nebo na tel.: 603299520

KLUB PŘÁTEK UMĚNÍ 
ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Zveme Vás do Galerie pod radnicí, kde je do 
4. července otevřena PRODEJNÍ VÝSTAVA 
OBRAZŮ, GRAFIKY, KERAMIKY, FO-
TOGRAFIÍ A KNIH.

***
Od 13. července do 3. srpna bude v Galerii 
pod radnicí veřejnosti přístupná nová výsta-
va s názvem FOTOGRAFIE, na které bude-
te moci zhlédnout práce členů Klubu přátel 
umění, Fotoklubu OKO a jejich hostů.

***
Další výstavou, která bude během prázdnin 
v  Galerii pod radnicí otevřena je výstava 
s názvem ÚSTECKÝ SALON 2012 – malba, 
kresba, grafika, keramika, plastika, objekty, 
krásná literatura, která bude zahájena 10. 
srpna a potrvá do 6. září.

***
Otevřeno denně mimo pondělí, úterý až pátek 
10-12, 14-17 hod., sobota a neděle 14-17 hod.

Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Na letní prázdniny knihovna připravila ně-
kolik akcí pro děti. Tradiční prázdninové 
předčítání pro děti zabaví každou středu 
od 10:00 do 11:00 hodin poutavým progra-
mem:

11. července – Děti z Bullerbynu
18. července – Mach a Šebestová na prázd-
ninách
25. července – Pohádkové skládanky
1. srpna – Škola kouzlení s Malou čaroděj-
nicí
8. srpna – Pejsek a kočička + tvoření
15. srpna – Hrůzostrašné pohádky
22. srpna – Kvak a Žbluňk se bojí rádi
29. srpna – Letem pohádkovým světem

Zveme také na Prázdninové pondělky 
v knihovně
16. července - Barevný svět (tvoření s barva-
mi, výtvarné činnosti…)
23. července – „Pokusohraní“ (jednoduché 
pokusy s vodou, vzduchem, doplněné vyrá-
běním)
30. července – Máme rádi zvířata (o  zvířa-
tech domácích i divokých)
13. srpna – Pejskoviny ( o psech, se psy…)
27. srpna – Máme doma zvířata – od křečka 

po lva (pro ty, kdo zví-
ře doma mají, nebo si 
ho přejí)
Začátky akcí jsou 
v 9:30 hodin a potrvají 
do cca 12:00 hodin.
Barevný svět a  Poku-
sohraní jsou vhodné 
pro děti starší 6 let. Při těchto akcích se děti 
určitě ušpiní. Na zvířecí akce jsou zvány 
i mladší děti (příp. s rodiči). Chcete-li se zú-
častnit, prosíme, vyplňte přihlášku, která je 
k  dispozici u  výpůjčních pultů v  knihovně 
a ke stažení na našem webu www.knihovna-
-uo.cz

PROVOZNÍ DOBA O PRÁZDNINÁCH
Oddělení pro dospělé:
pondělí:   zavřeno
úterý, pátek:  9:00 – 18:00 hodin
středa, čtvrtek:  9:00 – 14:00 hodin
sobota:   zavřeno
Oddělení pro děti:
pondělí:   zavřeno
úterý – pátek: 9:00 – 14:00 hodin
sobota: zavřeno

Těšíme se na Vás v knihovně!

SBĚRATELSKÁ BURZA
Oblastní filatelistická a  sběratelská burza 
všech oborů se uskuteční v neděli 19. srp-
na od 7:30 do 11:00 hod. v jídelně bývalé-
ho okresního úřadu v Ústí n.O. Občerstve-
ní zajištěno.

TÝDEN SLUNEČNÍ JÓGY
Tělocvična ZŠ Komenského – 11.-17.8. od 
18:00 do 19:30 hod. 7 lekcí 350 Kč, 1 lekce 
70 Kč, slevněné 250 Kč. Přihlášky se zálo-
hou 100 Kč do konce července. Přihlášky: 
www.ksobe.cz, tel.: 723179855. 
Do 15.7. je v prostorách OÚ O. Podhůří-
-Dobrá Voda otevřena výstava POCTA 
STROMŮM. Otevřeno denně 9-12, 15-18 
hod., vstupné: dospělí 30Kč, děti 10 Kč.

AQUAPARK ÚSTÍ NAD ORLICÍ

PROVOZNÍ DOBA V  ČERVENCI 
A SRPNU – PONDĚLÍ-NEDĚLE OD 9:00 
DO 20:00 hodin.

CENÍK
Děti do 105 cm výšky: zdarma
DĚTI DO 140 cm výšky, ZTP/P: 
Celodenní vstupné 65,- Kč 
Vstupné po 14 hod.  45,- Kč
Vstupné po 17 hod.  25,- Kč
Dopol. 1 hod. vstup  30,- Kč
Dopol. 2 hod. vstup 35,- Kč

OSTATNÍ OSOBY  
Celodenní vstupné  90,- Kč 
Vstupné po 14 hod.  65,- Kč
Vstupné po 17 hod.  40,- Kč 
Dopol. 1 hod. vstup  40,- Kč 
Dopol. 2 hod. vstup 45,- Kč 
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IN-LINE A BANDY HOKEJ 
NA STADIONU

Od dubna do října je plocha zimního sta-
dionu pokryta umělohmotným kobercem, 
který umožňuje provozování in-line hoke-
je a bandy hokeje. V případě předplatného 
5 nebo 10 bloků je poskytována sleva. 
CENÍK HROMADNÉHO VSTUPNÉHO
školy a školky: 350 Kč/hod.
HC Ústí n.O. – mládež: 350 Kč/ hod.
Ostatní neveř. použití: 460 Kč/ hod.

Bližší informace na tel.: 736433729

TOBOGÁN – ZDARMA
AQUAZORBING – 50,- Kč/1 jízda (platba 
u pokladny)

CENÍK PŮJČOVNÉHO
Vodní fotbal (max. 8 hráčů) 80,- Kč
Volejbal 150,- Kč/hod.
Lehátko 45,- Kč/den
Slunečník 45,- Kč/den
Vodní fotbal 150,- Kč/hod.
Kuželky 45,- Kč/hod.
Lehátko po 14 hod. 30,- Kč/den
Stolní tenis 45,- Kč/hod.

INFORMACE: 465 527898, 608553305, 
www.tepvos.cz 

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA
V průběhu jarní závodní sezóny (duben - květen) 
absolvovaly členky Klubu sportovní gymnastiky 
okresní a krajské gymnastické přebory. Letos zahá-
jilo závodní činnost dalších 7 děvčat. Premiérovou 
účastí na následné republikové soutěži v povinném 
čtyřboji, která se konala 19. 5. 2012 v  jihočeské 
Třeboni, jsme poměřily své dovednosti s gymnast-
kami z celé republiky. Klub reprezentovaly Růžena 
Škrobánková (st. žákyně), Slávka Venclová a Viola 
Škrobánková (ml. žákyně). Přestože naše umístě-
ní nedopadlo „na bedny“, odvezly jsme si velkou 
motivaci a inspiraci pro zlepšení, na kterém bude-
me dále pracovat. Klubová základna závodnic se 
úspěšně rozrůstá. Klub současně investuje podle 
svých finančních možností do nářaďového vybave-
ní pro zlepšení nedostatečného tréninkového záze-
mí. Rády bychom také poděkovaly za stálou pod-
poru Městu Ústí nad Orlicí a firmě REJA spol. s r. o.
www.sport-gym.estranky.cz

Tým trenérek

LETEČTÍ MODELÁŘI SOUTĚŽILI O POSTUP NA MISTROVSTVÍ ČR
Ústeckoorlické letiště patřilo v  sobotu 19. 
května mladým modelářům. JUNIOR KLUB 
Ústí nad Orlicí zde pořádal Přebor mládeže 
Pardubického kraje. Účastnily se ho více jak 
dvě desítky soutěžících nejen z našeho kraje, 
ale i z Kroměříže a Varnsdorfu, což povolu-
jí nově schválená pravidla Svazu modelářů 
České republiky. Soutěžilo se v  pěti kate-
goriích volně létajících 
modelů – H, A3, P30, 
F1H a F1A a dvou věko-
vých kategoriích – žáci 
do patnácti let a  junioři 
do osmnácti let. Během 
náročného dne, který 
provázel silný vítr a mno-
ho modelů odlétlo do 
nedalekého Černovíra, se 
limit stanovený Svazem 
modelářů ČR pro postup 
na Mistrovství republi-
ky, podařilo splnit pěti 
členům našeho klubu. 
V kategorii P30 – junioři 
Postoupil Daniel Vojtíšek 
a Milan Novák, v katego-

rii A3 – žáci postoupil Jiří Stříteský a v ka-
tegorii P30 – žáci Matouš Vojtíšek a Tomáš 
Horníček. Tito mladí Oušťáci budou 22. září 
v  Kožlanech reprezentovat náš kraj i  naše 
město.
Členové JUNIOR KLUBU děkují Městu Ústí 
nad Orlicí za dlouholetou finanční pomoc.

I. Kubový, DiS. Předseda JUNIOR KLUBU

MINIGOLF
Vchod: od „pilinovky“ (u  regule) nebo 
z Aquaparku.
Provozní doba: pondělí - neděle od 10:00 
do 19:00 hod. (poslední vstup v 18:00 hod).
Hra na 18 minigolfových dráhách v příjem-
ném parkovém prostředí - Relaxace vhodná 
pro každého i celou rodinu! Možnost skupi-
nových rezervací (sportovní, firemní) nad 20 
osob v jakýkoliv pracovní den.
Vstupné nezměněno. Zvýhodněné rodinné 
vstupenky, permanentky a dárkové vstupen-
ky opět v  nabídce! V  případě nepříznivého 
počasí (déšť) je sportoviště zavřeno.
Svou návštěvou přispějete na charitativní pro-
jekt podpory nedoslýchavých dětí!

NEJEN TENISOVÉ PRÁZDNINY 
JIŽ PODEVÁTÉ

Pro tenisty i  netenisty ve věku od 7 do 
15 let pořádáme 9. ročník sportovního 
příměstského tábora pod názvem: Nejen 
tenisové prázdniny 2012. Již tradičně na-
bízíme bohatý program se širokou škálou 
aktivit, který zahrnuje mj. sportovní hry 
a soutěže, orientační běh, atletický čtyřboj, 
bowling, oblíbený florbalový turnaj a ná-
vštěvy aquaparku.
Termíny: 
1.turnus: 9. 7. - 13. 7. 
2.turnus: 20. 8. - 24. 8. 
Program: po – pá: 8.30 - 15.00 hodin.
Kurzovné ve výši 1  600,- Kč zahrnuje – 
stravování v SC Radava, pitný režim, pro-
nájem dvorců, vstupné.
Tenisové rakety dětem zapůjčíme zdarma. 
Účastníci obdrží věcné ceny a diplomy.
Přihlášky a  další info: David Něme-
ček; kvalifikovaný tenisový trenér; : 777 
183 683 , davenemecek@seznam.cz. 
Nebuďte doma - těšíme se na Vás!

SPORTOVNÍ KEMPY
V  termínech 16.-20. července a  27.-31. 
srpna proběhnou tradiční sportovní kem-
py pro děti od 5-12let, pod vedením hlav-
ního trenéra TK pana Tomáše Herníka. 
V  případě zájmu naleznete bližší infor-
mace na webových stránkách klubu tkuo.
com nebo je podá Tomáš Herník na tel.777 
645  721 nebo na e-mailu tomas.hernik@
seznam.cz.

POUŤOVÝ TURNAJ
18. srpna proběhne tradiční pouťový turnaj 
neregistrovaných (čtyřhra) „Elektro Sychra 
cup 2012“. Občerstvení zajištěno, vítěz hlavní 
soutěže obdrží putovní pohár. Srdečně zve 
hlavní organizátor Tomáš Herník. Přihlášky 
a  informace pan Tomáš Herník na tel.777 
645 721 nebo na e-mailu tomas.hernik@se-
znam.cz.
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SPORTOVNÍ CENTRUM 
RADAVA - ČERVENEC

Neděle 1.7. – 17:30-22:30hodin
PILSNER URQUELL LETNÍ POHÁR (druž-
stva)
Pondělí 2.7. – 18:30-22:00 hodin
GENERALI CUP (jednotlivci)
Úterý 3.7. – 16:30-18:45 hodin
VEČERNÍČEK (jednotlivci)
Středa 4.7. – 19:00 – 23:00 hodin
PROPLAST 2.LIGA (družstva)
Pondělí 17:30 – 23:00 hodin
STEEL CUP (jednotlivci)
Úterý 10.7. – 19:00 – 23:00 hodin
ESAB 3. LIGA (družstva)
Středa 11.7. – 19:00 – 23:00 hodin
HENRY GRIL 4. LIGA (družstva)
Neděle 15.7. – 17:30 – 22:30 hodin
PILSNER URQUELL LETNÍ POHÁR (druž-
stva)
Pondělí 16.7. – 18:30 – 22:00 hodin
CBT CUP (jednotlivci)
Úterý 17.7. – 19:00 – 23:00 hodin
STAPO 5.LIGA (družstva)
Středa 18.7. – 16:30 – 18:45 hodin
VEČERNÍČEK (jednotlivci)
Středa 18.7. – 19:00 – 23:00 hodin
„U MALINŮ“ 6. LIGA (družstva)
Pondělí 23.7. – 18:15 – 23:00 hodin
MERKA CUP DVOJIC (dvojice)
Středa 25.7. – 16:30 – 23:00 hodin
TACL CUP (jednotlivci)
Pondělí 30.7. – 18:30 – 22:00 hodin
GENERALI CUP (jednotlivci)
Úterý 31.7. – 16:30 – 18:45 hodin
VEČERNÍČEK (jednotlivci)

SPORTOVNÍ CENTRUM 
RADAVA – SRPEN

Středa 1.8. – 19:00 – 23:00 hodin
PROPLAST 2. LIGA (družstva)
Pondělí 6.8. – 17:30 – 23:00 hodin
STEEL CUP (jednotlivci)
Úterý 7.8. – 19:00 – 23:00 hodin
ESAB 3. LIGA (družstva)
Středa 8.8. – 19:00 – 23:00 hodin
HENRY GRIL 4. LIGA (družstva)
Neděle 12.8. – 17:30 – 22:30 hodin
PILSNER URQUELL LETNÍ POHÁR (druž-
stva)
Pondělí 13.8. – 18:30 – 22:00 hodin
CBT CUP (jednotlivci)
Úterý 14.8. – 19:00 – 23:00 hodin
STAPO 5. LIGA (družstva)
Středa 15.8. – 16:30 – 18:45 hodin
VEČERNÍČEK (jednotlivci)
Středa 15.8. – 19:00 – 23:00 hodin
„U MALINŮ“ 6. LIGA (družstva)
Pondělí 20.8. – 18:15 – 23:00 hodin
MERKA CUP DVOJIC (dvojice)
Středa 22.8. – 16:30 – 23:00 hodin
TACL CUP (jednotlivci)
Neděle 26.8. – 17:30 – 22:30 hodin
PILSNER URQUELL LETNÍ POHÁR (druž-
stva)

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

www.radaava.cz

PRÁZDNINY V RADAVĚ
Děti do 15 let v doprovodu max. 2 dospělých u nás hrají během července a srpna denně od 
10:00 do 18:00 hodin pouze za 150 Kč/ hod.
PRÁZDNINY S BOWLINGEM
Děti do 15 let si u nás mohou během prázdnin zahrát denně od 10:00 do 18:00 hodin pouze 
za 139 Kč/hod.

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 BIKOVOU ŠKOLIČKU, ADRENALINOVOU A FREESTY-
LOVOU ŠKOLIČKU :
Příměstské tábory pro děti od 5 do 16 let
V červenci a srpnu vždy od pondělí do pátku od 8:00 do 16:00 hodin. V ceně svačinky, obě-
dy, pitný režim, pojištění, návštěva aquaparku a závěrečné překvapení. Možnost zapůjčení 
bruslí i chráničů. Bruslařům začátečníkům i pokročilým nabízíme soukromé lekce in-line 
bruslení.
Přihlášky a další info na www.hepaoutfit.cz či tel.č. 602 245 393 – Markéta Strnadová.
Těšíme se na Vás! 

ČERNOVÍRSKÝ KROS 2012
TJ Sokol Černovír Vás srdečně zve na 11. ročník Černovírského krosu, který se uskuteční 
v neděli 19. srpna.
Prezentace od 9:00 hod. v Hostinci U Bobše, první start v 10:00 hod., hlavní závod od 11:30 
hod. Startovné: 40 Kč dospělí, 10 Kč děti. Trať měří 4770 m a méně kopcovitém terénu, na 
asfaltu a polních cestách.
INFO: M. Nemšák, Černovír 68, nemsak.miroslav@centrum.cz, tel.: 607558436

ČERNOVÍRSKÁ MERUNA
TJ Sokol Černovír pořádá v sobotu 14. července na místním fotbalovém hřišti „Pod lesem“ 
již 19. ročník ČERNOVÍRSKÉ MERUNY. Závazné přihlášky je nutno podat do 8.7. Startov-
né: do 8.7. - 500 Kč, do 13.7. - 600 Kč, na místě - 700 Kč. Prezentace do 7:45 hod., zahájení 
hry v 8:00 hod. Občerstvení zajištěno. INFO: M. Nemšák, Černovír 68, tel.: 607558436

REGIONEM ORLICKA – 26. ROČNÍK
SKP Duha Lanškroun, oddíl cyklistiky připravuje na termín 10.8.-12.8. již 26. ročník meziná-
rodního etapového cyklistického závodu Regionem Orlicka. První tři etapy povedou na sil-
nicích v okolí Lanškrouna, Rudoltic, Ostrova, Jablonného n.O., Č. Vody, Klášterce, Drozdova 
a Cotkytle. Poslední, IV. etapa, která bude zahájena v neděli 12. srpna v 9:00 v Lanškrouně, 
povede přes D. Dobrouč, Letohrad, Šedivec, Žamberk do Ústí nad Orlicí, které budou závod-
níci projíždět zhruba v 10:48 hod. Bližší informace na www.skpduha.cz, e-mail: skpduha@
quick.cz

NEJSTARŠÍ SPORTOVNÍ AKCE V NAŠEM MĚSTĚ

V letošním roce připadá na některé pravidelné sportovní akce zajímavé výročí. V našem pře-
hledu uvádíme deset akcí s nejdelší historií:

ATLETICKÝ DESETIBOJ – 68. ročník
ÚSTECKÁ 21 – 54. ročník
SKIINTERKRITÉRIUM – 50. ročník
ŠACHOVÝ MEMORIÁL O. HÁJKA – 44. ročník
ORLICKÁ ŠACHOVNICE MLÁDEŽE – 42 ročník
BĚH DO VRCHU NA ANDRLŮV CHLUM – 39. 
ročník
ORLICKÝM PODHŮŘÍM pěšky nebo na kole - 36. 
ročník
PŘESPOLNÍ BĚH – Memoriál P. Pácla – 33. ročník
LYŽAŘSKÝ PŘEJEZD ORLICKÝCH HOR – 32. 
ročník
FOTBALOVÝ MEMORIÁL V.KOREČKA – 30. 
ročník



oběhu atd., dále znalosti z obvazové techni-
ky, dopravy postižených nebo znalosti z do-
pravní výchovy.

TURNAJ VE VOLEJBALU 
JUNIOREK

Ve dnech 26. a 27. května se v Ústí n.O. ko-
nal 17. ročník VELKÉ CENY MĚSTA ÚSTÍ 
NAD ORLICÍ ve volejbalu juniorek. Turnaj, 
kterého se účastnilo celkem 16 družstev, měl 
tradičně velmi vysokou úroveň, jelikož se ho 
účastnila převážně extraligová družstva. Ne-
chybělo družstvo z  polského partnerského 
města Bystrzyca Klodska a  družstvo ze slo-
venské Senice. Turnaj pořádal DDM v  Ústí 
n.O. ve spolupráci s  TJ Jiskra a  TJ SOKOL 
Ústí n.O. 

ÚSTECKÁ FARNOST 
POŘÁDALA XI. FARNÍ DEN

Na neděli 27. května připravila Římskokato-
lická farnost – děkanství Ústí nad Orlicí již 
XI. ročník akce nazvané FARNÍ DEN. Den 
začal v kostele Nanebevzetí Panny Marie mší 
svatou. Odpoledne se pak uskutečnila májo-

TANEC, TANEC 2012
V sobotu 19. května se v Roškotově divadle 
v Ústí nad Orlicí konala tradiční Krajská po-
stupová přehlídka scénického tance mládeže 
a dospělých TANEC, TANEC 2012. Přehlíd-
ky se zúčastnilo 6 souborů s 11 choreografie-
mi. Výkony hodnotila odborná porota. No-
minace na celostátní přehlídku získaly cho-
reografie souborů ZUŠ Pardubice-Polabiny 
– Ozvěny, I.Z.DANCE STUDIO Lanškroun 
– Cesty a I.Z.DANCE STUDIO Lanškroun - 
Pulzace.

ÚSTECKÝ MAJÁLES 
LÁKAL NA KOCIÁNKU

V sobotu 19. května patřilo veřejné prostran-
ství Kociánka v Ústí nad Orlicí hudbě a zá-
bavě. Konal se zde 1. ročník Majálesu. Cílem 
akce bylo obnovit tradici květnových oslav 
Dne studentstva, které v Ústí nad Orlicí před 
lety zanikly. Organizátoři však první, tak tro-
chu zkušební ročník, uspořádali bez průvo-
du. Připraven byl bohatý hudební program 
v  podobě vystoupení 10 hudebních kapel, 
vystoupení žáků ZUŠ Jaroslava Kociana, vý-
stavy a další. Krásné slunné počasí přilákalo 
mnoho diváků. 

STACIONÁŘ SLAVIL 20 LET
V letošním roce si Stacionář v Ústí nad Or-
licí připomíná 20 let od svého založení. Sta-
cionář poskytuje služby lidem s  mentálním 
postižením, případně s přidruženou smyslo-
vou nebo tělesnou vadou, od 3 - 64 let věku, 
převážně z  okresu Ústí nad Orlicí. Uživate-
lé se v celodenním programu učí základním 
dovednostem a návykům, důraz je kladen na 
sebeobsluhu.
Slavnostní podvečer k  20. výročí založení 
Stacionáře se uskutečnil ve středu 23. května 
v  Malé scéně v  Ústí nad Orlicí. Na progra-
mu byl průřez historií Stacionáře od založe-
ní po současnost rozdělený do jednotlivých 
let. V  rámci oslav byla také zahájena osmá 
společná výstava výtvarných prací uživatelů 
Stacionáře a studentů SŠUP s názvem „Kvě-
tinový bál“. 

SOUTĚŽILI MLADÍ ZDRAVOTNÍCI 
Oblastní spolek ČČK v Ústí n.O. připravil na 
čtvrtek 24. května soutěž v poskytování první 
pomoci pod názvem regionální kolo soutěže 
Hlídek mladých zdravotníků pro Pardubický 
a Královéhradecký kraj. Pro děti bylo připra-
veno několik soutěžních stanovišť s první po-
mocí, kde musely prokázat své znalosti např. 
ošetření tepenného krvácení, tržná rána na 
čele, cizí těleso v dlani - střep, vymknutý kot-
ník, bezvědomí, zástava dechu a  krevního 

vá pobožnost, na kterou navazoval koncert 
violoncellového kvarteta Prague Cello Quar-
tet. V rámci farního dne byl přichystán také 
bohatý program pro děti a nechybělo občer-
stvení, které přinesli sami farníci. Večerní 
program pokračoval promítáním fotografií 
ze života farnosti a volnou zábavou.

110 LET ZŠ KERHARTICE
Základní škola v  Kerharticích slaví v  letoš-
ním roce 110. výročí svého založení. Slav-
nosti spojené se dnem otevřených dveří se 
ve škole uskutečnily ve středu 30. května. Pro 
děti byly připraveny tvořivé dílny. Nechybě-
la výtvarná dílny a hudební dílna, výuka na 
interaktivních tabulích a  výstava fotografií 
a dokumentů od historie po současnost. Ško-
la byla otevřena pro veřejnost a  rodiče tak 
měli možnost nahlédnout do výuky. 

ORLICKÝM PODHŮŘÍM 
PO TŘICÁTÉŠESTÉ

36. ročník pochodu „ORLICKÝM POD-
HŮŘÍM“ se v  sobotu 2. června uskutečnil 
v Ústí n.O. Pro děti s rodiči byla tradičně při-
pravená pěší trasa nazvaná „Šmoulí stezkou“. 
Účastníky této trasy provázely pohádkové 
postavy. Na trase bylo připraveno několik 
kontrolních stanovišť s úkoly za jejichž spl-
nění byly děti odměněny sladkostí. Celkem 
se letošního ročníku zúčastnilo 519 pochod-
níků. Start a  cíl všech tras byl u  restaurace 
„U Malinů“.

DEN PRO SOUSEDY 
V ČERNOVÍRU

V Černovíru se v sobotu 2. června konal den 
sousedství spojený s dětským dnem a káce-
ním máje. V  rámci odpoledního programu 
bylo připraveno posezení na návsi, ochut-
návka domácích specialit, mnoho soutěží 
pro děti a  dospělé včetně ukázky mladých 
dobrovolných hasičů. Vyvrcholením akce 
bylo kácení přes dvacet metrů vysoké máje.

OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI  
15. KVĚTNA – 15. ČERVNA 2012

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