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Z jednání rady města 
 
RM  schválila  uzavření nájemních smluv 
na hrobová místa na území města Ústí nad 
Orlicí 
RM uložila  vedoucímu majetkoprávního 
odboru zveřejnit na úřední desce: 
- záměr pronájmu nebytových prostor – 
objektové předávací stanice, 
nacházejících se v budově ZŠ, Bratří 
Čapků 1332 a v budově MŠ, Heranova 
1348 v Ústí nad Orlicí 
- záměr prodeje části st.p.č. 256 v k.ú. 
Ústí nad Orlicí 
RM vzala na vědomí zprávu o plnění 
investičních akcí města v roce 2005 
 
 
Z jednání zastupitelstva města 
 
ZM schválilo souborné stanovisko 
s pokyny pro zpracování návrhu 
územního plánu města Ústí nad Orlicí 
ZM schválilo body do stanoviska města 
Ústí nad Orlicí k návrhu územního plánu 
velkého územního celku Pardubického 
kraje: 
a) souhlas  a podpora města 
s navrhovanou trasou severní varianty R 
35 
b) souhlas města s veřejně prospěšnou 
stavbou D 10 – přeložka sil. I/14 
Libchavy – Ústí nad Orlicí 
c) nesouhlas města s trasováním veřejně 
prospěšné stavby D 57 – přeložka sil. 
II/360 Ústí nad Orlicí – Letohrad v k.ú. 
Oldřichovice u Ústí nad Orlicí a Černovír 
u Ústí nad Orlicí 
d) nesouhlas s přeložkou sil. II/315 
Gerhartice 
e) doplnit do významných rozvojových 
ploch nadmístního významu 
trojúhelníkovou plochu vymezenou sil. 
I/14, II/315 a vedením VN u budov 
Hasičského záchranného sboru 
v Hylvátech vedenou v platném ÚPSÚ 
jako plochu pro lehký průmysl, obchod a 
služby 
ZM schválilo  rozpočet města Ústí nad 
Orlicí na rok 2006 jehož součástí jsou 
rozpočet příjmů ve výši 269.196,90 tis. 
Kč, rozpočet výdajů ve výši 340.979,38 
tis. Kč, schodek hospodaření rozpočtu ve 
výši 71.782,48 tis. Kč, způsob 
financování schodku hospodaření, 
finanční příspěvky pro příspěvkové 
organizace města, finanční vztahy 
k hospodářské činnosti města na rok 2006 
a rozpočtový výhled na roky 2007-2008 
ZM schválilo předložený závazný plán 
investičních akcí a velkých oprav pro rok 
2006, včetně umělého trávníku a 
stavebních úprav domova důchodců 
ZM schválilo „Statut sociálního fondu 
města Ústí nad Orlicí“ 
ZM schválilo  prodej bytových jednotek 
dle zákona č. 72/1994 Sb. nájemcům dle 
seznamu odpovědí na oficiální nabídku 
podanou ke dni 26.1. 2006 
ZM schválilo  změnu urbanistické studie 
části lokality Štěpnice - jih 

Ústí nad Orlicí 2006 – Město v pohybu 
– Týden dobré pohody 
 
V letošním roce se uskuteční již sedmý 
ročník této úspěšné městské slavnosti, 
která se bude konat opět na Mírovém 
náměstí a to v termínu 12. – 18. června 
2006. 
 
Zápis dětí do mateřských škol 
 
Zápis dětí do všech mateřských škol 
v Ústí nad Orlicí na školní rok 2006/2007 
se uskuteční v úterý 21. března 2006 od 
14.00 do 16.00 hodin. 
Prosíme rodiče, kteří mají zájem o 
umístění dítěte v MŠ v uvedeném 
školním roce, aby přišli k zápisu. 
Informace o zápisu poskytnou ředitelky 
mateřských škol. 
(Upozorňujeme rodiče, že i v letošním 
roce bude otevřena v MŠ Klubíčko 
v Dělnické ulici logopedická třída pro děti 
s vadou řeči a v MŠ Na Výsluní mohou 
děti navštěvovat pěvecký soubor 
Větrníček.) 
 
Nový seriál na stránkách Informačního 
listu vám odpoví na časté otázky 
týkající se nakládání s odpady 
 
 
KAM s nimi? Jak třídíme odpady? 
 
V minulém díle "recyklačního" seriálu 
jste se dozvěděli, jaké odpady vznikají ve 
vašich domácnostech, tentokrát se 
zaměříme na jejich další cestu - kam byste 
je měli odnést. Na otázku "kam s nimi" 
odpověděl již částečně minulý díl seriálu, 
tento ještě doplní informace o nádobách 
na tříděný sběr odpadů, sběrném dvoře, 
mobilní sběrně nebezpečných odpadů a 
velkoobjemových kontejnerech.  
Nádobami na tříděný sběr odpadu jsou 
barevné zvony. Na sběr papíru se 
používají modré, na sběr skla zelené a na 
plasty žluté. Do modrých nádob můžete 
odhodit: noviny, časopisy, kancelářský 
papír, reklamní letáky, knihy, sešity, 
krabice, lepenku, kartón, papírové obaly 
(např. sáčky). Prosím, nevhazujte: mokrý, 
mastný nebo jinak znečištěný papír, 
uhlový a voskovaný papír, použité plenky 
a hygienické potřeby. Do zelených nádob 
můžete odhodit: láhve od nápojů, 
skleněné nádoby, skleněné střepy - 
tabulové sklo. Prosím, nevhazujte: 
keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo 
a zrcadla. Do žlutých nádob můžete 
odhodit: PET láhve od nápojů (prosím, 
nezapomeňte je sešlápnout!), plastové 
nádoby, kelímky, krabičky od 
pokrmových tuků, sáčky, fólie, výrobky a 
obaly z plastů, polystyrén. Prosím, 
nevhazujte: novodurové trubky, obaly od 
nebezpečných látek (motorové oleje, 
chemikálie, barvy apod.). Co můžete a 
naopak nesmíte do nádob na tříděný 
odpad odhodit vám napoví také nálepky 
na zvonech.  
Sběrný dvůr, nebo také "recyklační" 
dvůr, je místo, kde můžete odevzdat 
veškeré vytříděné druhy odpadů. Na 
sběrném dvoře vám poradí, jaké odpady 
patří do kterého kontejneru.  

Mobilní sběrna nebezpečných odpadů 
je speciálně upravený nákladní automobil 
vybavený kontejnery na nebezpečný 
odpad. 
Velkoobjemové kontejnery jak již název 
napovídá slouží k odkládání velkého 
odpadu, který se nevejde do běžných 
popelnic či kontejnerů. Setkáte se s nimi 
ve vašem okolí pravidelně na jaře a na 
podzim. 
 
Sběrný dvůr 
 
POZOR ZMĚNA 
OTEVÍRACÍ  DOBA  SBĚRNÉHO 
DVORA 
Ulice Královéhradecká čp. 287 
BŘEZEN 
Pondělí          14 – 17 hodin 
Úterý      10 – 17 hodin 
Středa           14 – 17 hodin  
Čtvrtek         14 – 17 hodin 
Pátek             10 – 17 hodin  
Sobota             8 – 12 hodin 
 
 
Velkoobjemové kontejnery 
 
Čas přistavení na jednotlivých 
stanovištích je od 9.00 do 17.00 hodin 
 
1. Horní Houžovec              29. března 
2. Dolní Houžovec              30. března 
3. Knapovec MŠ                   5. dubna 
4. Knapovec u prodejny       6. dubna 
 
 
Základní umělecká škola J. Kociana 
 
Koncert Ústeckého kvarteta 
středa 1. března 2006 v 19.00 hodin – 
koncertní sál ZUŠ 
 
Hudební besídka žáků hudebního 
oboru 
pondělí 6. března v 17.00 hod. – koncertní 
sál ZUŠ 
 
Krajské kolo soutěže orchestrů a 
souborů ZUŠ 
pátek 10. března 2006 od 10.00 hodin – 
koncertní sál ZUŠ 
 
Hudební besídka žáků hudebního 
oboru 
pondělí 27. března v 17.00 hod. – 
koncertní sál ZUŠ 
 
Koncert absolventů klarinetové třídy 
čtvrtek 30. března 2006 v 18.00 hodin – 
koncertní sál ZUŠ  
 
Společný koncert orchestrů 
DECAPODA a BLACK BAND 
pátek 31. března 2006 v 19.00 hodin – 
Roškotovo divadlo 
 
Základní umělecká škola Jaroslava 
Kociana, Smetanova 1500, 562 01 Ústí 
nad Orlicí, tel.: 465 569 551 
e-mail:  zus.uo@tiscali.cz 
 
 

Březen 2006 - Měsíc Internetu  



Do knihovny na Internet,  po Internetu 
do knihovny 

Cílem celostátní akce Březen - měsíc 
Internetu je  přiblížit občanům úlohu 
knihoven v informační společnosti  a 
nabídnout veřejnosti služby, které 
knihovny díky Internetu poskytují.  
Letošní 9. ročník Března-měsíce Internetu 
je zaměřen na e-goverment, zejména na 
komunikaci úřadu s občany 
prostřednictvím internetu, jeho motto je 
„Na úřad přes Internet“. 

Městská knihovna v Ústí nad Orlicí 
pořádá v rámci  Března - měsíce Internetu 
každou středu v březnu v hudebním 
oddělení knihovny  tyto přednášky:  

 1.3. - 15.00 hod. - Internet pro seniory a 
ostatní zájemce -e-mail, české a 
zahraniční vyhledávače, využívání 
plnotextových databází v knihovnách, 
domovské stránky zaměřené na veřejnou 
správu  

8.3., 15.3., 22.3. a 29.3. -  15.00 hod. -  
Internet pro seniory a ostatní zájemce,  e-
mail, české a zahraniční vyhledávače, 
využívání plnotextových databází, 
domovské stránky zaměřené na veřejnou 
správu  

31.3. - 1.4. akce pro děti v knihovně 
"Noc s Andersenem" 

Akce jsou určeny pro všechny, kteří 
dosud neměli  k Internetu přístup a chtějí 
se s ním seznámit. Informace o MěK na 
adrese: www.knihovna-uo.cz. 

Všichni jste  srdečně zváni. 

                                                                                            
PhDr. Jana Kalousková 
ředitelka MěK                                                                                                  
 
****     ****    ****     ****   **** 
 
Městská knihovna oznamuje svým 
čtenářům, že v době jarních prázdnin 
13.3. – 17.3. bude dětské oddělení 
knihovny otevřeno od 9.00 do 14.00 
hodin. Děti, těšíme na Vaši návštěvu! 
 
PhDr. Jana Kalousková, 
ředitelka MěK 
 
 
Klub přátel umění Ústí nad Orlicí 
 

V pátek 24. února v 18 hodin byla 
zahájena výstava 

Dobroslav HALATA – Obrazy 

Petr HAMPL – Grafika 

Výstava potrvá do 19. března.  
 
*****     ******     *****     ***** 
 
V pátek 24. března bude v 18.00 hod. 
zahájena výstava 
 
Grand Prix Obce architektů 2005 
 
Výstava potrvá do 16 dubna 2006. 

Galerie pod radnicí je otevřena denně 
mimo pondělí, úterý až pátek 10-12, 14-
17 hod., sobota a neděle  14-17 hod. 
 
Koncert GENERACE 
 
Vokální okteto Generace Vás zve na 
koncert do ZUŠ v pátek 24. března 
v 17.30 hodin. Jako hosté vystoupí 
Pidilidi z Pardubic, Kompot z Ostravy a 
Cantus z Jaroměře. 
 
 
Dům dětí a mládeže Ústí nad Orlicí 
 
 
VESNA CÁCERES - koncert 
www.vesnaanimaband.com 
sobota 25. 3., 20.00 hod., sál DDM 
„směs latinsko-balkánsko-klasických 
rytmů a osobní výpovědi za doprovodu 
akordeonu“ 
Vesna Vaško Cáceres je zpěvačka, 
akordeonistka a skladatelka chorvatsko-
česko-španělského původu. Multietnická 
je i její hudba, obohacena o tradici 
klasické evropské hudby. V Praze a 
mnoha jiných evropských městech 
úspěšně vystupuje s kapelou taneční 
latinskoamerické hudby, ale v posledních 
dvou letech začala vystupovat také sama 
za doprovodu akordeonu.  
 
Výstava v čajovně, březen – Jan a Jan 
Moravcovi, vstup zdarma.  
 
Dům dětí a mládeže v Ústí nad Orlicí 
56201, Lukesova 312, tel.:465525469, 
604209661 
e-mail: ddm-usti@seznam.cz, www.ddm-
usti.cz 
 
 
ZLOM VAZ PO VI. 
 
Na dny 24. – 26.3. připravilo OSDO Ústí 
nad Orlicí Krajskou postupovou přehlídku 
amatérského divadla v Pardubickém kraji 
Zlom vaz po VI. Přehlídka se koná po 
pětiletém působení v Ústí n.O. poprvé 
v České Třebové v sálech Kulturního 
centra s tímto programem: 
 
24. března 
12.30 hod. – Dramaťák DDŠJ – 
Přechodný ráj (MS) 
15.30 hod. – Zahájení přehlídky a 
vernisáž výstavy scénografie A. Babraje 
(výst. sál) 
16.30 hod. – OS TJ Sokol Kunvald – Ještě 
žiju s věšákem … (MS) 
19.00 hod. – Amaťák Pardubice – Revizor 
(VS) 
21.30 hod. – DS mladých Šumperk – 
Obraz (MS) 
25. března 
9.30 hod. – DOS ŠOK St. Město – 
Neočekávaný host (MS) 
13.30 hod. – Mandatum Jeseník – 
V plamenech času (VS) 
18.00 hod. – Milislav Litomyšl – Strakatá 
komedie (MS) 
20.00 hod. – DS JNŠ Chrudim – Není nad 
talíř sardinek (VS) 
22.00 hod. – Společenský večer pro 
účastníky přehlídky 

26. března 
10.30 hod. – OSDO Ústí n.O. – O 
Sněhurce (VS) 
14.00 hod. – Lyra Jeseník-Sekce Jirka – 
Nezvaná návštěva (MS) 
17.00 hod. – Výrok poroty, ukončení 
přehlídky (MS) 
Více informací na 
http://osdo.ustinadorlici.cz. Těšíme se 
na vaši účast. 
OSDO Ústí nad Orlicí 
 
 
Informace  Českého červeného kříže 
 
Potřebujete přepravu? Využijte naši 
senior dopravu. 
Senior doprava je určena seniorům, 
osobám zdravotně oslabeným a matkám 
s dětmi k návštěvě lékaře, úřadu, na 
nákup… Doprava jezdí denně od 7 do 
15.30 hod. (po dohodě je možné i mimo 
tyto hodiny). Objednávky na tel.: 465 
711 354, 728 417 506 pracovní den před 
plánovanou jízdou od 8 do 9.30 hod. ( 
v den jízdy nebo v jiné hodiny bez záruky). 
Cena přepravy: po Ústí n.O. 25 Kč/1 
jízda (nutné zakoupit permanentku na 4 
jízdy za 100 Kč nebo 10+1 jízdu za 250 
Kč) 
Mimo Ústí n.O. 5Kč/km (Černovír, 
Libchavy, Kerhartice…, nutné zakoupit 
permanentku na 20 km za 100 Kč nebo na 
50+5km za 250 Kč). 
 
Kurzy první pomoci ČČK pro 
veřejnost 
 
14. března 2006 
První pomoc pro řidiče ( první pomoc 
při nehodách, oživování, krvácení…) 
Kurz začíná je od  19.00 hod. do 21.00 
hod. ve specializované učebně na ZŠ 
Bratří Čapků. Cena kurzu je 100 Kč 
(členové ČČK 50 Kč) + příručka první 
pomoci zdarma 
 
Společenský večer ČČK 
 
Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí 
Vás zve na 
SPOLEČENSKÝ  VEČER 
1. dubna 2006 od 20.00 hod. do 
Kulturního domu v Ústí nad Orlicí 
Hudba: MAXIBEND 
Cena vstupenky: 80 Kč s místenkou 
Předprodej vstupenek: ČČK, 
Smetanova 43, po – čt: 12 – 16 hod., tel.: 
465 711 355, IC (budova radnice), po – pá 
7 – 18 hod., vstupenky lze objednat i na : 
www.sweb.cz/cckuo/ 
 
Haló, pane Karnevale! 
 
Zveme rodiče s dětmi do MŠ Na Výsluní 
v Ústí nad Orlicí, kde se koná v pátek 3.3. 
2006 v 9.30 hodin karneval. Na 
dopoledne plné zábavy v maskách a pravý 
karnevalový rej se s vámi těší šašek 
Bimbác a všichni „Výsluňáci“. 
 
5. ročník Discomaratónu 
 
Speciální základní škola Ústí nad Orlicí, 
Rozvoj – občanské sdružení, DC Standa 
Celý, vyhlašují 



5. ročník DISCOMARATÓNU 
dne 28.3. 2006 ve 12.00 hodin 
v tělocvičně školy. Informace a přihlášky 
na tel.: 721  903 041, pí Kovářová 
 
 
 
Mateřské centrum Medvídek + LOGO 
 
Předškolkáček 
úterý:    9 – 12 hod. (herna, pohybový 
kroužek) 
středa:   9 – 12 hod. (herna) 
           15 – 18 hod. (výtvarné odpoledne, 
herna) 
čtvrtek: 9 – 12 hod. (herna, výtv. kroužek, 
zpívánky) 
Nemluvňátka:  každé pondělí 10 – 12 
hod. 
Kavárnička  
středa 1.3. od 17.30 hod. v prostorách MC 
Prezentace výrobků firmy „Sunfood“ 
Dobruška, středa 1.3. od 10.00 hod.,  
ochutnávka zdarma 
Bruslíme s Medvídkem 
čtvrtek 2.3. v 14.30 hod. 
Sraz na kluzišti, vstupenku možno 
zamluvit v MC Medvídek u pí. 
Crhonkové, vstupné 25 Kč/dospělí, 15 
Kč/děti 
Povídání o zdravé výživě – vaříme 
dětem chutně a zdravě 
středa 8.3. od 10.00 hod.  
Prezentace výrobků firmy „Ecover“ 
středa 15.3. od 10.00 hod.  
ekologické prací a čistící prostředky 
Výtvarná dílna  - Batikování 
čtvrtek  23.3. v 16.00 hod. 
v MC Medvídek 
S sebou:  světlé tričko, ubrousek, tašku 
nebo cvičky 
vstupné 40 Kč 
Pečeme velikonoční perníčky 
středa  29.3. v 15.00 hod., vstupné 25 Kč 

MC Medvídek, Heranova 1348, 
www.sweb.cz/medvidekuo, 
medvidek@seznam.cz, tel. kontakt: Míla 
Crhonková – 605 774 569 
 
 
DDMSP v Ústí nad Orlicí 
 
Koncem měsíce ledna se klienti 
z domečku zúčastnili zimní speciální 
olympiády České republiky v Horní Malé 
Úpě. 
Týden v Krkonoších byl velice příjemný. 
Také jsme si přivezli několik cenných 
medailí v běhu na lyžích: 
M. Bartošová 3. místo 
J. Malušková 2. a 4. místo 
N. Harapátová 4. a 6. místo 
F. Heinige  5. místo 
M. Hamřík 2. místo  
 
Za DDMSP Hana Zastoupilová, 
vychovatelka 
 
 
Můj počítač, můj kamarád! 
 
V lednu letošního roku byl v Ústí nad 
Orlicí, Čs. armády 1181, zřízen 
Vzdělávací institut firmy CC Systems a.s. 
z Hodonína. Hlavní náplní institutu je 

zlepšení profesní i životní situace všech 
zájemců, jak z řad široké veřejnosti, 
soukromých firem, tak i z oblasti státní a 
veřejné správy, prostřednictvím 
vzdělávacích aktivit. Pro jarní měsíce 
přichází vzdělávací institut s nabídkou 
výuky počítačové gramotnosti pro úplné 
začátečníky i pro pokročilé, kterým 
umožníme získat mezinárodně uznávaný 
certifikát ECDL. Pokud máte zájem o 
bližší informace, kontaktujte nás na tel. 
čísle 465 557623, mobil 724 786957. 
 
Ústí nad Orlicí – Rok divadla 2006 
 
Divadelní soubor Vicena, který letos 
oslaví již 110. výročí svého založení, 
připravil jako jednu z prvních akcí 
netradiční ohlédnutí za minulým stoletím. 
 
Příběh 20. století v obrazech módy 
Pro své příznivce připomene velký počet 
herců divadelního souboru Vicena 
události uplynulého století. Ve 22 
obrazech a miniscénkách uvidí diváci více 
než padesát retrokostýmů, uslyší písničky 
svých prarodičů, rodičů i písničky svého 
mládí. A možná přijde i současný 
písničkář. 
Dílko bude uvedeno v pátek 7. dubna 
v 19.00 hodin v Modrém salonku 
Kulturního domu v Ústí nad Orlicí. 
Vstupenky budou v předprodeji 
v Informačním centru v budově radnice. 
 
 
Klubcentrum Ústí nad Orlicí 
Kino MÁJ – březen 2006 
 
Čtvrtek 2. v 19.30 hodin 
OLIVER TWIST 
Roman Polanski oživuje klasický příběh 
Charlese Dickense o mladém sirotkovi. 
Titulky. Vstupné: 60 Kč 
 
Pátek 3. v 17.00, sobota 4. v 17.00 a 
19.30 hodin 
JAK SE KROTÍ KROKODÝLI 
Marie Poledňáková navazuje na úspěch 
svých proslulých televizních inscenací. 
Vstupné: 70 Kč 
 
Pondělí 6. a úterý 7. v 19.30 hodin 
JEŠTĚ ŽIJU S VĚŠÁKEM, 
PLÁCAČKOU A ČEPICÍ 
Současná, přiměřeně suchá a lehce 
absurdní tragikomedie o životě na 
nádraží. Vstupné: 55 Kč 
 
Středa 8. v 19.30 hodin 
DŮKAZ 
Drama, natočené podle románu D. 
Auburna s G. Paltrowovou a A. 
Hopkinsem v hlavních rolích. Titulky. 
Vstupné: 60 Kč 
 
Čtvrtek 9. v 19.30 hodin 
SKLAPNI A ZASTŘEL MĚ 
Britská černá komedie natáčená v Praze 
s českými hereckými hvězdami… 
Titulky. Vstupné: 60 Kč 
 
Sobota 11. a neděle 12. v 17.00 hodin 
LETOPISY NARNIE: Lev, čarodějnice 
a skříň 

Nadčasové dobrodružství z pera slavného 
dětského spisovatele C.S. Lewise, ve 
kterém se děti pomocí magické skříně 
dostávají do jiného světa – Narnie. Česká 
verze. Vstupné: 65 Kč 
 
Pondělí 13. v 19.30 hodin 
ZLOMENÉ KVĚTINY 
Titulky. Vstupné: 60 Kč 
 
Úterý 14. v 19.30 hodin 
HOOLIGANS 
Film z prostředí fotbalových „fanoušků“, 
kteří přes týden žijí jako spořádaní 
občané, aby se o víkendu změnili v bandu 
agresivních grázlů. Titulky. Vstupné: 60 
Kč 
 
Středa 15. v 19.30 hodin 
UTRŽENÝ ZE ŘETĚZU 
Titulky. Vstupné: 60 Kč 
 
Pátek 17. a sobota 18. v 19.30 hodin 
FINTY DICKA A JANE 
Titulky. Vstupné: 65 Kč 
 
Pondělí 20. a úterý 21. v 19.30 hodin 
DOMINO 
Volná inspirace životem dcery slavného 
hollywoodského herce, která se vzdala 
kariéry modelky, aby se stala nájemnou 
lovkyní lidí. Titulky. Vstupné: 60 Kč 
 
Čtvrtek 23. v 19.30 hodin 
ERASMUS 2 
Pokračování svěží romantické komedie 
pro ženy a dívky a jejich zvědavé 
partnery… Titulky. Vstupné: 60 Kč 
 
Pátek 24. v 19.30 hodin 
HELE KÁMO, KDO TU VAŘÍ? 
Bláznivá komedie o jednom dni 
zaměstnanců restaurace. Titulky. 
Vstupné: 60 Kč 
 
Neděle 26. a pondělí 27. v 19.30 hodin 
OBCHODNÍK SE SMRTÍ 
Akční příběh podle skutečné události, 
který se odehrává ve světě mezinárodního 
obchodu se zbraněmi. Titulky. Vstupné: 
55 Kč 
 
Středa 29. a čtvrtek 30. v 19.30 hodin 
CO JE ŠEPTEM … 
V hlavních rolích Jennifer Anistonová a 
Kevin Costner. Titulky. Vstupné: 65 Kč 
 
 
Hrajeme pro děti o jarních 
prázdninách - Malá scéna 
 
Pondělí 13. v 10.00 hodin 
ROBOTI 
Animovaná komedie z kouzelného 
mechanického světa. 
 
Úterý 14. v 10.00 hodin 
VALIANT 
Animovaná komedie, ve které holubí 
hrdina bojuje proti germánským sokolům. 
 
Středa 15. v 10.00 hodin 
MADAGASKAR 
Zvířátka ze ZOO se rozhodnou poznat 
skutečný svět. 
 



Čtvrtek 16. v 10.00 hodin 
GARFIELD VE FILMU 
O nejlínější kočce na světě. 
 
Pátek 17. v 10.00 hodin 
SHREK 2 
 
Všechny filmy jsou v české verzi a 
jednotné vstupně je 30 Kč. 
 
Klubcentrum  Ústí nad Orlicí 
Nabídka pořadů – březen 2006 
 
Úterý 7. března 
19.30 hodin – ZUŠ J. Kociana 
Koncert studentů Konzervatoře 
Pardubice – laureátů soutěží 
Jaroslava Filipová – klavír 
Patrik Vacík – kytara 
Pavel Hercog – trubka 
Pavel Vašíček – trombón 
Klavírní spolupráce – MgA. Andrea 
Faltusová, (koncertní předplatné), 
vstupné: 80 Kč 
 
Středa 8. března 
19.00 hodin – Malá scéna 
Zahrádka a luna – přednáška ing. Glorie 
Schwarzové – Praha, vstupné: 60 Kč 
 
Středa 22. března 
19.30 hodin – Roškotovo divadlo 
Těšínské divadlo Český Těšín: Těšínské 
nebe 
Písničkář Jaromír Nohavica, básnířka 
Renata Putzlacher, režisér Radovan Lipus 
a hudebník Tomáš Kočko, (divadelní 
předplatné), vstupné: 170 Kč 
 
Sobota 25. března 
15.00 hodin – Roškotovo divadlo 
Jak čert vyletěl z kůže, Divadelní spolek 
Jiří z Poděbrad, pohádka pro děti, 
vstupné: 40 Kč 
 
Pondělí 27. března 
19.30 hodin - Malá scéna 
Karel Plíhal – folkový koncert, vstupné: 
90 Kč 
 
 
Předprodej vstupenek v Informačním 
centru v budově radnice, tel.: 465 514 
111, 465 514 271 
 
Připravujeme na duben: 
* Krajská přehlídka dětských skupin 
scénického tance 2006 *  Bohatýrská 
pohádka * Fagoti Brunenses Brno * 
Zabřichopadání – Zdeněk Troška a 
Jaroslav Suchánek * Tančíme pro radost * 
Když tančila – Divadlo Bez zábradlí 
Praha, Taneční podvečer s Evou a 
Vaškem…. 
 
 
Rámeček bez titulku 
 
Klubcentrum Ústí nad Orlicí, Dělnická 
1405, Ústí nad Orlicí přijme osvětlovače, 
pokud možno elektrikáře, do 
Roškotova divadla a to na vedlejší 
pracovní poměr. Informace na tel.: 465 
521047, nebo Luděk Jiráň 605 482 562. 
 
 

Společenská kronika 
 
V měsíci březnu 2006 se dožívají 
významného životního jubilea tito 
občané našeho města: 
 
70 let 
paní Marie Lochmanová 
paní Růžena Johanidesová 
paní Marie Koďousková 
paní Kamila Jansová 
pan Jiří Šilar 
pan František Uhlíř 
pan Jan Štěrba 
pan Emil Pelinka 
pan Josef Brekl 
pan Jaroslav Kalas 
pan Alois Stejskal 
 
75 let 
paní Marta Kučerová 
paní Alena Čepelková 
paní Vlasta Kašparová 
paní Emilie Kolářová 
pan Ladislav Simon 
pan Zdeněk Král 
pan Jiří Preclík 
pan Josef Pichner 
pan Jan Dostálek 
pan Miroslav Falta 
80 let 
paní Jaroslava Frimlová 
paní Miluška Kořínková 
pan Ondrej Škorvánek 
 
81 let 
paní Dobroslava Vojtíšková 
pan Karel Chudý 
 
82 let 
paní Libuše Pirklová 
paní Miloslava Lásková 
pan Josef Holub 
pan Josef Limberský 
pan Josef Renčín 
pan Jaroslav Faltys 
pan Alois Divílek 
 
83 let 
paní Julie Netušilová 
pan František Herynek 
pan Jaroslav Ludvík 
 
84 let 
paní Anastazie Šklíbová 
 
85 let 
paní Božena Švadlenová 
pan Jaroslav Kaplan 
 
87 let 
paní Marie Šafářová 
 
88 let 
pan Bohuslav Doubrava 
 
90 let 
paní Emilie Šimková 
paní Marie Málková 
pan Jaroslav Malík 
pan František Uher 
 
91 let 
paní Anna Pavelková 
 
97 let 

paní Emilie Marková 
 
 
Kam za sportem v březnu 
 
4. března 
Jiskra Ústí n.O. – Hronov ( II. volejbalová 
liga mužů, dvojzápas od 10 hod. ve sport. 
hale) 
Sokol Hylváty – Sedlec D (okr. kolo 
tenisu od 9 hod. v tělocvičně ZŠ Hylváty) 
10. března 
Jiskra Hylváty – Červený Kostelec 
(východočeská divize v kuželkách od 17 
hod.) 
11. března 
Jiskra Ústí n. O. – Letohrad (II. 
volejbalová liga mužů, dvojzápas od 10 
hod. ve sport. hale) 
Jiskra Ústí n.O. – AFK Chrudim (zahájení 
jarní části fotbalové divize ve 14.30 hod.) 
TTC Ústí n.O. – Lokomotiva Pardubice 
(III. liga ve stol. tenisu mužů v 17 hod. 
v herně Na Kopečku) 
TTC Ústí n.O. D – Sedlec B a Sudslava C 
(okr. stol. tenis. II. třídy v 9 a 13 hod.) 
12. března 
TTC Ústí n. O. – Kostelec n.O. (III. liga 
ve stol. tenisu mužů v 10 hod. v herně Na 
Kopečku) 
17. března 
Jiskra Hylváty B – Solnice 
(východočeský přebor v kuželkách od 17 
hod.) 
TTC Ústí n.O: C – Vysoké Mýto a 
Choceň D (okr. stolní tenis I. třídy v 9 a 
13 hod.) 
24. března 
Jiskra Hylváty – Rokytnice n. Jiz. 
(východočeská divize v kuželkách od 17 
hod.) 
25. března 
TTC Ústí n.O. – Hodonín B (III. liga ve 
stol. tenisu mužů v 17 hod. v herně Na 
Kopečku) 
Jiskra Ústí n.O. – FK Kolín (fotbalová 
divize od 15 hod.) 
26. března 
Jiskra Ústí n.O. B – Dolní Újezd (IA. 
fotbalová třída od 15 hod.) 
TTC Ústí n.O. – Strážnice (III. liga mužů 
ve stol. tenisu v 10 hod. v herně Na 
Kopečku) 
31. března 
Jiskra Hylváty B – Dobruška B 
(východočeský přebor v kuželkách od 17 
hod.) 
 
 
Sportovní centrum Radava 
 
Středa 1.3. – 17.30 – 22.30 hodin 
VychLeas Duel (jednotlivci) 
Neděle 5.3. – 13.00 – 15.30 hodin 
Albert Junior (mládež) 
Neděle 5.3. – 19.30 – 23.00 hodin 
SBL (družstva) 
Pondělí 6.3. – 17.00 – 19.30 hodin 
Večerníček (jednotlivci) 
Pondělí 6.3. – 19.45 – 23.00 hodin 
VychLeas 1. liga (družstva) 
Středa 8.3. – 19.45 – 23.00 hodin 
Mazda-Hyundai 2. liga (družstva) 
Neděle 12.3. – 19.30 – 23.00 hodin 
SBL (družstva) 



Pondělí 13.3. – 18.00 – 22.00 hodin 
Albert Cup Dvojic (dvojice) 
Středa 15.3. – 19.45 – 23.00 hodin 
„U Malinů“ 6. liga (družstva) 
Neděle 19.3. – 19.30 – 23.00 hodin 
SBL (družstva) 
Pondělí 20.3. – 17.00 – 19.30 hodin 
Večerníček (jednotlivci) 
Pondělí 20.3. – 19.45 – 23.00 hodin 
Proplast 3. liga (družstva) 
Úterý 21.3. – 15.30 – 23.00 hodin 
Electroworld Cup (jednotlivci) 
Středa 22.3. – 19.45 – 23.00 hodin 
K-Mont 4. liga (družstva) 
Neděle 26.3. – 13.00 – 15.30 hodin 
Rodinka (rodiče s dětmi) 
Neděle 26.3. – 19.30 – 23.00 hodin 
SBL (družstva) 
Pondělí 27.3. – 19.45 – 23.00 hodin 
Stapo 5. liga (družstva) 
Úterý 28.3. – 17.20 – 23.00 hodin 
Dámská jízda (ženy) 
 
Sportovní centrum Radava, V Lukách 
1515, tel. – rezervace 465 529 477-9, e-
mail: radava@radava.cz, 
www.radava.cz 
 
Provoz sauny 
 
Pondělí:  16.00 – 21.00 hod. – společná 
Úterý:     15.00 – 21.00 hod. – ženy 
Středa:    14.00 – 21.00 hod. – muži 
Čtvrtek:   14.00 – 20.00 hod. – ženy 
Pátek:      14.00 – 21.00 hod. – muži 
 
Informační list 
Měsíčník pro občany města Ústí nad 
Orlicí. Vydává Město Ústí nad Orlicí. 
Redaktorka Zuzana Pražáková. Adresa 
redakce: Městský úřad Ústí nad Orlicí, 
Sychrova 16, tel.: 465 514 251. IČO 279 
676. Uzávěrka je každého 10. v měsíci. 
Číslo 3/2006 vychází 27. února 2006. 
Sazba JPG Ústí nad Orlicí. Tisk: Grantis, 
s.r.o., tel.: 465 525741. 
ZDARMA               MK ČR 10039 


