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Vážení spoluobčané, 
 
v tomto čísle Informačního listu najdete 
novou rubriku nazvanou RADA MĚSTU. 
Nazvali jsme tak nový druh spolupráce 
a komunikace občanů Ústí nad Orlicí 
s radnicí. Skutečně máme snahu, abyste 
Vy mohli dávat své podněty a návrhy, jak 
zlepšit prostředí, ve kterém žijeme, služby, 
kterých je buď nedostatek nebo přebytek, 
sport, kulturu, parkoviště i parky nebo 
výstavbu rodinných domů a bytů... A jako 
nejlepší začátek se nám jevil dotazník, 
který nyní, prostřednictvím Informačního 
listu, dostáváte do rukou. Byli bychom 
velmi rádi, kdybyste tuto podanou ruku 
přijali jako výraz nového druhu dialogu a 
příspěvek ke zvýšení demokratického 
rozhodování o osudu našeho krásného 
města. Město stojí před historickým 
rozhodnutím koupi bývalé Perly a 
definováním dlouhodobé koncepce 
přebudování centra města, takže jak vidíte, 
Vaši pomoc potřebujeme... 
Velmi se těším na Vaše odpovědi. 
 
Richard Pešek, starosta města Ústí nad 
Orlicí 
 
Posuzování vlivů na ŽP 
 
KÚ Pardubického kraje jako úřad příslušný 
k posuzování vlivů na ŽP podle zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, zaslal k vyjádření dokumentaci 
vlivu záměru na životní prostředí 
 
„Tichá Orlice, Ústí nad Orlicí, zvýšení 
protipovodňové ochrany města hrázemi, 
rekonstrukcí koryta a jezů“. 
 
Informace o této dokumentaci je umístěna 
na úřední desce MěÚ Ústí n. O. a 
v elektronické podobě na webových 
stránkách města Ústí nad Orlicí. Současně 
je dokumentace k nahlédnutí v provozní 
době MěÚ Ústí n. O. na odboru ŽP, v 
kanceláři č. 252, případně po dohodě na 
telefonu 465 514 259. Informace jsou 
zveřejněny rovněž v Informačním systému 
EIA na stánkách CENIA-
http://www.cenia.cz  pod kódem PAK 322. 
Každý může zaslat své písemné vyjádření 
k  oznámení KÚ Pardubického kraje do 30 
dnů ode dne zveřejnění informace o 
dokumentaci na úřední desce Krajského 
úřadu. 
 
Ing. David Soukal, vedoucí odboru ŽP 
 
 
Upozornění obecního živnostenského 
odboru 
 
Upozorňujeme občany Města Ústí nad 
Orlicí, kteří dosud podnikají podle 
zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém 
podnikání občanů na základě oprávnění, 
kterým je osvědčení samostatně 
hospodařícího rolníka, že platnost tohoto 
oprávnění končí dne  1.5. 2009.  

Podle zákona č. 85/2004 Sb., který nabyl 
účinnosti dnem 1.5.2004, a kterým se 
změnil zákon č. 252/1997 Sb., o 
zemědělství, osoba provozující 
zemědělskou výrobu podle zákona č. 
105/1990 Sb., o soukromém podnikání 
občanů může podnikat na základě  
osvědčení samostatně hospodařícího rolníka 
pouze 5 let od účinnosti zákona č. 85/2004 
Sb., tj. do 1.5.2009. 
Za zemědělského podnikatele podle 
zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství se 
považuje od 1.5. 2009 fyzická nebo 
právnická osoba, která provozuje 
zemědělskou výrobu jako soustavnou a 
samostatnou činnost vlastním jménem, na 
vlastní odpovědnost, za účelem zisku, za 
podmínek stanovených tímto zákonem a je 
zaevidovaná na příslušném úřadě obce 
s rozšířenou působností podle § 2f zákona 
č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění 
tohoto zákona. 
Evidenci zemědělských podnikatelů vede 
odbor obecní živnostenský úřad Městského 
úřadu Ústí nad Orlicí (obec s rozšířenou 
působností). 
K zaevidování zemědělského podnikatele 
se nevyžadují žádné doklady, pouze 
správní poplatek 1.000,- Kč a průkaz 
totožnosti. 
                
MěÚ Ústí nad Orlicí, odbor obecní 
živnostenský úřad 
 
 
Sběrný dvůr 
 
Sběrný dvůr je umístěn v areálu společnosti 
Tepvos, spol. s r.o. na Královéhradecké 
ulici.   
Provozní doba 
Pondělí: 14:00 – 17:00 hodin 
Úterý: 10:00 – 17:00 hodin 
Středa: 14:00 – 17:00 hodin 
Čtvrtek: 14:00 – 17:00 hodin 
Pátek: 10:00 – 17:00 hodin 
Sobota: 8:00 – 12:00 hodin 
Ve sběrném dvoře je možné odložit odpad, 
který nepatří do popelnic. 
 
 
 
Pozvání na „Den otevřených dveří 
v bytovém komplexu Nová Dukla“ 
 
V úterý 10. března máte možnost 
prohlídky nového bytu z výstavby na 
Dukle. Od 13:00 do 17:00 hod. bude možno 
na staveništi bytového komplexu Nová 
Dukla získat informace o výstavbě, cenách 
a platebních podmínkách. 
Kontakty: ZEUS, s.r.o., mob.:724 932 047, 
www.zeus-pa.cz 
 
Senior klub při MěÚ Ústí nad Orlicí 
 
6.3. – Móda z mořských vln – autorská 
přehlídka oděvů a šperků J. Zamazalové, 
Kulturní dům – 6.3. v 19:30 hod. Členové 
Senior klubu si mohou zakoupit vstupenky 
dne 3.3. v kanceláři Senior klubu od 10:00 
do 12:00 hod., nebo přímo před přehlídkou 
na základě průkazky člena Senior klubu, 
cena 60 Kč pro členy 
Na přehlídku a po jejím skončení je svou 
autobusem zdarma: 

ČSAD Hylváty: 18:20 hod., Perla Hylváty: 
18:25 hod., Dukla: 18:30 hod., Hotel UNO: 
18:35 hod., Kerhartice-pošta: 18:45 hod., U 
Václava: 18:55 hod., DD: 18:00 hod., 
Penzion: 19:05 hod. 
13. a 27.3. – plavání pro členy Senior 
klubu – zdarma 
Vždy od 13:00 do 14:00 hod. plavání pro 
členy Senior klubu (30 min. cvičení ve 
vodě, 30 min. plavání), vstup na průkazku 
Senior klubu 
15.3. – divadelní představení „Zahraj to 
znovu, Same“, představení OSDO Ústí 
n.O. v Malé scéně, od 19:00 hod. Členové 
Senior klubu mohou zakoupit vstupenky 
10.3. ve Sladkovně od 10:00 do 12:00 hod., 
cena je 20 Kč. 
18.3. – cestopisná přednáška „Cesta po 
severských zemí“ s diapozitivy, nemocnice, 
velká klubovna od 14:00 hod., přednáší 
MUDr. Kučírek 
24.3. – Kurz počítačů pro pokročilé – 
1.běh, cena 240 Kč za celý kurz pro člena 
Senior klubu, pro nečlena a občana města 
290 Kč, pro ostatní 340 Kč. Výuka v ZŠ 
Bratří Čapků od 16:30 do 18:30 hod. 
Přihlášky každé úterý ve Sladkovně od 
10:00 do 12:00 hod. Ještě 3 volná místa, 
přihlášky do 17.3., platba při přihlášení. 
31.3. Vycházka do Okresního archivu – o 
významu archivnictví pohovoří ředitel OA 
Mgr. R. Dušek. Beseda je od 14:00 hod., 
sraz účastníků ve 13:55 před archivem, 
Pivovarská 137. Ve 13:22 jede autobus 
z nádraží ČSAD směr Česká Třebová, staví 
na Tvardkově ul., zpět jede v 15:50 od 
okresního archivu. 
Základní kurz počítačů-3.běh se bude 
konat na podzim 2009. 
Dovolená na Baltu v srpnu 2009 se pro 
malý zájem nekoná. 
Do 15.5. se přijímají ve Sladkovně 
přihlášky na pobyt v Janských Lázních 
(29.8.-5.9.) 
24. dubna - Zájezd na Floru Olomouc – 
doprava pro členy zdarma, nečlen zaplatí 
40 Kč, vstupenku a občerstvení hradí každý 
sám, zastávka v Lošticích (prodejna 
loštických tvarůžků), závazné přihlášky 
každé úterý ve Sladkovně od 10:00 do 
12:00 hod. 
Těšíme se na Vaši účast! 
 
 
Z městského muzea 
 
Nedáte-li malovaný... výstava týkající se 
velikonočních zvyků bude otevřena ve 
čtvrtek 12.3. a potrvá do 13.4. 
Sklo v barvách duhy z dílny manželů A. a 
P. Staškových, kteří využívají ke své tvorbě 
technologii-fusing. Výstava potrvá do 5.4. 
Tužkou, barvou, dlátkem... z výtvarného 
světa P. Vicenové-Rousové a rodiny 
Rousových. Výstava potrvá do 31.5. 
Polsko očima... tentokrát E. Traczewské 
z Lasówky nedaleko B. Klodske 
představuje na veřejnosti své fotografie na 
téma Zima. Výstava potrvá do 31.5. 
Jaroslav a Quido Kocianovi: o dvou 
umělecky tvořících bratrancích, kteří 
později v roli pedagogů vychovávali své 
následovníky. Stálá výstava. 
Další doprovodné akce sledujte na vývěsce 
Městského muzea v Ústí n.O. a na 
www.muzeum-uo.cz. 



 
 
Základní umělecká škola J. Kociana 
 
 
Hudební besídka žáků hudebního oboru 
2. března v 17:00 hod. – koncertní sál ZUŠ 
Absolventský recitál studentů II. stupně 
M. Šeda – klarinet, A. Ditrich – kytara,  
T. Staňková - zpěv 
3. března v 19:00 hod. – koncertní sál ZUŠ 
Hudební besídka žáků hudebního oboru 
16. března v 17:00 hod. – koncertní sál 
ZUŠ 
Koncert pěveckého sboru Čtyřlístek a 
DPS Chlumec nad Cidlinou 
19. března v 17:30 hod. – koncertní sál 
ZUŠ 
Třídní hudební besídka žáků p. uč. E. 
Felgrové – klavír 
a p. uč. L. Gregarové – bicí nástroje  
23. března v 17:00 hod. – koncertní sál 
ZUŠ 
Koncert sólistů – nejlepších žáků ZUŠ 
24. března v 18:00 hod. – koncertní sál 
ZUŠ 
Třídní hudební besídka žáků p. uč. Z. 
Černého – klarinet 
25. března v 16:30 hod. – koncertní sál 
ZUŠ 
Absolventský recitál studentů II. stupně 
Z. Jetmarová – klavír, M. Sejbal – flétna 
26. března v 18:30 hod. – koncertní sál 
ZUŠ 
Absolventský recitál studentů II. stupně 
T. Hájková – klavír, N. Šulcová - klavír 
31. března v 18:30 hod. – koncertní sál 
ZUŠ 
   
Základní umělecká škola Jar. Kociana 
Smetanova 1500, 562 01 Ústí nad Orlicí 
Tel.: 465 569 551, www.ZUSUO.cz 
e-mail:  info@zusuo.cz 
 
 
Klub přátel umění Ústí nad Orlicí 
 
Do 8. března jsou ve výstavní síni  Galerie 
pod radnicí otevřeny výstavy 
Zdeněk Brožek – obrazy, kresby,grafika 
Josef Cibulka – život a dílo 
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
Výstava GRAND PRIX architektů 2008 
bude v Galerii pod radnicí otevřena od 
13. března do 3. dubna. 
 
 
Z městské knihovny + LOGO 

 
Březen – Měsíc Internetu 2009 
„Internet-výhoda pro znevýhodněné“ 
 
Městská knihovna v Ústí nad Orlicí pořádá 
v rámci Března – měsíce Internetu každou 
středu v březnu v hudebním oddělení 
knihovny tyto přednášky: 
4., 11., 18. a 25. března od 15:00 hodin – 
Internet pro seniory a ostatní zájemce – 
e-mail, české a zahraniční vyhledávače, 
využívání plnotextových databází 
v knihovnách, domovské stránky zaměřené 
pro zdravotně postižené a cizince 
 
3.4. – 4.4. – Celostátní 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 
 
 
Dům dětí a mládeže Ústí nad Orlicí 
 
DDM pořádá: 
14.3. - Patchwork pro začátečníky od 
9:00 do 15:00 hod., cena: 150,- Kč 
pomůcky: zbytky látek, šicí potřeby, nůžky 
tel.: 465 52 54 69 
15.3.  - "Pohár města Ústí nad Orlicí" , 
minivolejbal trojic chlapců - 15 let a mladší 
4. kolo v tělocvičně ZŠ Třebovská a 
tělocvična Gymnázia v Ústí nad Orlicí,  
začátek v 9:00 hod.  
17.3. a 18.3. se koná okresní kolo  
Olympiády v českém jazyce pro ZŠ a SŠ 
Čajovna otevřena: st- ne od 16:00 do 
20.00 hod. 
Boulderingová stěna: út, čt od 19:30 do 
21:00 hod. 
Internet: po - pá  od 13:00 do 17:00 hod. 
 
 
Zprávičky ze Stacionáře 
 
Naši uživatelé přijali pozvání z Domova na 
rozcestí ve Svitavách na VIII. Valentýnský 
ples. K tanci a poslechu hrála svitavská 
kapela ABC. Pro uživatele byl připraven 
pěkný program. 
Dále se chystáme začátkem března na 
týdenní rekondiční pobyt v Orlických 
horách. Doufáme, že nám počasí bude přát 
a bude dostatek sněhu. 
Za Stacionář H. Zastoupilová 
 
 
Mateřské centrum Medvídek + LOGO 
 
Kavárnička – pondělí 2.3. od 10:00 hod. 
Cvičení rodičů s dětmi – pondělí 2.3. a 
16.3., od 10:00 hod. miminka, od 10:15 
hod. větší děti 
Znakování s miminky – pondělí 2.3. od 
11:00 hod. 
Vyrábíme jarní řetězy z vlnité lepenky – 
úterý 3.3. od 14:30 hod. 
Tradiční jarní bazar – budova římsko-
katolického farního úřadu, Kostelní ul. 
9.3. od 9:30-17:00 hod. – příjem věcí 
10.3. od 9:30-17:00 hod. – prodej věcí 
11.3. od 9:30-16:00 hod. – prodej věcí 
12.3. od 14:00-17:00 hod. – výdej 
neprodaných věcí 
(do prodeje nebudou brány zimní věci) 
V době bazaru MC UZAVŘENO. 
Znakování s miminky – seminář pro 
rodiče, pondělí 16.3. od 15:00 do 17:00 
hod. Cena kurzu 799 Kč. 
Maminky maminkám – Ekodomácnost – 
úterý 17.3. od 9:30 hod. 
Jarní kolíčky a zápichy – úterý 17.3. od 
14:30 hod. 
Vyznáte se v pojištění? – středa 18.3. od 
9:30 hod. 
Velikonoční dekorace na stůl – úterý 24.3. 
od 14:30 hod. 

ČAJánek a Fructolax – středa 25.3. od 
10:00 hod. 
Návštěva solné jeskyně – čtvrtek 26.3. od 
16:00 hod., přihlášky v MC telefonicky 
nebo e-mailem, vstup 100 Kč/osoba + děti 
zdarma 
Pohybové návyky kojenců a batolat – 
pondělí 30.3. od 10:00 hod. 
Velký dětský maškarní rej – čtvrtek 2.4. 
od 16:00 hod. – Kulturní dům, vstupné 45 
Kč/dítě, 20Kč/doprovod 
Provozní doba MC 
Po: 10-12 hod. – Nemluvňátka 
Út: 9-12 hod. Předškolkáček, herna + 
pohyb. kroužek 
Út: 14:30-17:30 hod. –Předškolkáček, 
herna + výtvarný kroužek 
St: 9-12 hod. – Předškolkáček, herna 
Čt: 9-12 hod. – Předškolkáček, herna + 
zpívánky 
Kontakt: M. Crhonková 605/774569, K. 
Fišarová 605/965463, 
medvidekuo@seznam.cz, 
www.sweb.cz/medvidekuo 
Za finanční podpory města Ústí n.O. a 
Pardubického kraje. 
 
Den otevřených dveří 
 
Dne 18.3. jste srdečně zváni na Den 
otevřených dveří v novém studiu relaxace 
(dříve masáže a solárium v salonu visage u 
kostela). Můžete si prohlédnout nově 
zrekonstruované prostory a seznámit se 
s nabídkou nových služeb jako jsou 
čokoládové a medové masáže, masáže 
lávovými kameny, proticelulitidový 
program atd. Nová adresa je Lochmanova 
49, zadní vchod do OD Mejdr, vedle 
galanterie Tina. Více informací a zajímavé 
akční nabídky na solárium a masáže 
naleznete na  www.studio-relaxace.cz. 
Těší se na vás M. Matyášová, tel.: 603 
776527. 
 
Rodinné centrum Srdíčko + LOGO 
 
Pondělí: 9:00 – 12:00 hodin 
Středa: 9:00 – 12:00 hodin 
Čtvrtek: 9:00 – 12:00 hodin – výtvarná 
dílna pro rodiče, hlídání zajištěno 
Čtvrtek: 17:00 – 18:30 hodin angličtina  
pro dospělé, kont. osoba p. Krčmář, tel.: 
777 558501, vstupné 20 Kč,  dohled nad 
dětmi jen po objednání na tel.: 604 
313249 
 
Témata výtvarných dílen 
5.3. – Ozdobná stínítka, cena dle materiálu 
12.3. – Origami 
19.3. Carving, ozdobné vyřezávání z ovoce 
a zeleniny, s sebou malý nožík s úzkou 
čepelí 
26.3. – Velikonoční ozdoby 
 
Jednorázové akce 
4.3. – Setkání DRC, RC v 18:30 hodin 
7.3. – Karneval, Kulturní dům od 16:00 
hod. (přístup od 14:30 hod.) Malý dárek pro 
každé dítě, slosovatelné vstupenky, 
zajištěné občerstvení. Vstupné: 45 Kč/dítě, 
35 Kč/dospělý 
9. a 11.3. – Pohádkové dny s Rumcajsem 
18.3. – Narozeniny v RC, RC od 10:00 
hod. 



20.3. – Sportovní vyžití rodičů a přátel, 
16:00-18:00 hod., tělocvična U Tří mostů 
Kontaktní osoba: Mgr. N. Brožová, vedoucí 
RC, tel.: 604 313249, ICQ: 495-651-941. e-
mail:nicol.brozova@jbuo.cz, 
www.rcsrdicko.estranky.cz 
 
 
Český červený kříž 
 
Senior doprava – službu lze objednat na 
tel.: 774 412117, permanentky jsou na 
ČČK, Kopeckého 840 nebo v IC města 
Senior centrum – vzdělávací , relaxační a 
volnočasové centrum pro seniory a nejen 
pro ně, akce i pro širokou veřejnost, budova 
ČČK, Kopeckého 840 
2, - 31.3. Pohled z okna výstava obrazů a 
kreseb p. Dubišara, vstup zdarma 
5.3. – Šikovné ručičky – drátkování, 
výtvarná dílnička od 13:00 hod., s sebou 
středně velký kamínek, vstup 20 Kč + káva 
zdarma 
6.3. Společenské posezení od 19:00 hod. 
v budově ZS „Moštárna“ 
19.3. Kavkaz – cestopisná beseda 
s diapozitivy p. Maixnera, od 16:00, budova 
ČČK, vstupné dobrovolné, káva zdarma 
26.3. Lékařská přednáška – „Onemocnění 
prsu, diagnostika, léčba, prevence“, MUDr. 
J. Kovář, od 16:00 hod., budova ČČK, 
vstupné dobrovolné, káva zdarma 
Pravidelné akce 
Kavárnička-Centrum setkávání, každé 
pondělí od 8:00 do 19:00 hod. 
SeniorInternet kavárna, pro seniory 
internet zdarma, každé pondělí od 8:00 do 
19:00 hod. 
Zdravé cvičení na gymnastických míčích, 
bližší info: 775 112998 
Masáže pro seniory, cena masáže 100 
Kč/30 min. dle přání klienta. Info a 
objednání: 775 112998 
 
Pozvánka pro seniory 
 
Oblastní charita Ústí nad Orlicí Dům 
pokojného stáří sv. Kryštof Ústí nad 
Orlicí, Kerhartice, Sokolská 68 zve 
všechny starší občany na výtvarné a 
počítačové dopoledne: 
V úterý 10.3. od 9:00 hod. budeme 
aranžovat suché květiny. 
V úterý 24.3. od 9:00 hod. proběhne další 
dopoledne s počítačem, které se bude 
zabývat praktickými radami např. jak 
předejít zavirování počítače atd. Cena 
každého z kurzů je 20,- Kč. Podáváme 
kávu, čaj. Těšíme se na vás. 
 
 
Služby lékáren 
 
2.3. – 8.3. Lékárna Anna, ČT 
9.3. – 15.3. Lékárna Nemocniční, ÚO 
16.3. – 22.3. Lékárna U nádraží, ČT 
23.3. – 29.3. Lékárna Na Štěpnici, ÚO 
30.3. – 5.4. Lékárna Melisa, ČT 
 
 
Stomatologická pohotovost 
 
7.-8.3. MUDr. J. Štancl,  F.V.Krejčího 
405, ČT, tel.: 465 530247 
14.-15.3. MUDr. I. Štanclová, F.V. 
Krejčího 405, ČT, tel.: 465 534555 

21.-22.3. MUDr. M. Vávrová, D. Dobrouč 
446, tel.: 465 543015 
28.-29.3. MUDr. L. Zapletalová, 
Smetanova 1390, ÚO, tel.: 465 524126 
 
 
Pozvánka  na Discomaratón 
 
Speciální základní škola Ústí n.O., DC 
Standa Celý, Asanace Žichlínek, Bezva 
Klub a za podpory MěÚ Ústí n.O. 
vyhlašují 8. ročník Discomaratónu, který 
se uskuteční dne 25. března. 
Od 11:00 hod. prezentace, od 12:00 hod. 
rozjezd v tělocvičně školy. 
Informace a přihlášky na tel.: 605 060703, 
pí Kovářová 
 
Klubcentrum Ústí nad Orlicí 
Kino Máj – březen 
 
Neděle 1. v 17:00 hodin – Hrajeme pro děti 
SOBÍK NIKO 
Animovaná pohádka. Česká verze. 
Vstupné: 65 Kč 
 
Pondělí 2. v 19:30 hodin 
JAK SE ZBAVIT PŘÁTEL A ZŮSTAT 
ÚPLNĚ SÁM 
Komediálně laděný příběh. Titulky. 
Vstupné: 60 Kč 
 
Středa 4. v 19:30 hodin 
* PO PŘEČTENÍ SPALTE 
Černá špionážní komedie. Titulky. 
Vstupné: 70 Kč 
 
Pondělí 9. v 19:30 hodin 
VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL Č. 1 
Životopisný film o kariéře i osobním životě 
gangstera J. Mesrinea.Titulky. Vstupné: 65 
Kč 
 
Středa 11. v 19:30 hodin 
* VÝMĚNA 
Ženě, které zmizel vlastní syn se policie 
snaží vnutit úplně cizí dítě... Titulky. 
Vstupné: 60 Kč 
 
Sobota 14. v 19:30 hodin 
PODIVUHODNÝ PŘÍPAD 
BENJAMINA BUTTONA 
Film o muži, který se narodí jako stařec a 
stárne pozpátku. Titulky. Vstupné: 70 Kč 
 
Pondělí 16. v 19:30 hodin 
* ČESKÁ RAPUBLIKA 
Film o českém rapu. Vstupné: 70 Kč 
 
Středa 18. v 19:30 hodin 
ČTVERY VÁNOCE 
Bláznivé vánoční putování od příbuzných 
k příbuzným.Titulky. Vstupné: 70 Kč 
 
Čtvrtek 19. v 19:30 hodin 
OCAS JEŠTĚRKY 
Český film. Vstupné: 70 Kč 
 
Neděle 22. v 17:00 hodin – Hrajeme pro 
děti 
MADAGASKAR 2 
Česká verze. Vstupné: 65 Kč 
 
Úterý 24. v 19:30 hodin 
* KAMARÁDOVA HOLKA 

Komedie o tom, že nikdo není ideální a 
všichni děláme chyby. Titulky. Vstupné: 60 
Kč 
 
Pátek 27. v 19:30 hodin 
POHÁDKY NA DOBROU NOC 
Dobrodružná komedie, ve které záhadně 
ožívají pohádky. Česká verze. Vstupné: 70 
Kč 
 
Pondělí 30. v 19:30 hodin 
* CHE GUEVARA - REVOLUCE 
Film zachycuje vzestup Che během 
kubánské revoluce. Titulky. Vstupné: 65 Kč 
 
Úterý 31. v 19:30 hodin 
YES MAN 
Titulky. Vstupné: 65 Kč 
 
 
Klubcentrum Ústí nad Orlicí 
Nabídka pořadů – březen 
 
Úterý 3. března  
19:00 hodin – Roškotovo divadlo  
Ztroskotat a zvítězit, cestopisná přednáška 
s diapozitivy MUDr. Pavloskové o 
neuvěřitelných dobrodružstvích na 
otevřeném moři, vstupné: 65 Kč 
 
Pátek 6. března  
19:30 hodin – Kulturní dům 
Móda z mořských vln – Zadáno pro ženy 
a nejen pro ně 
Autorská přehlídka oděvů a šperků J. 
Zamazalové s programem, vstupné: 90 Kč 
 
Sobota 7. března 
15:00 hodin – Roškotovo divadlo 
Honza Nebojsa, pohádka, vstupné: 45 Kč 
 
Úterý 10. března  
19:30 hodin – Roškotovo divadlo  
E. Kálmán: Čardášová princezna, 
divadelní předplatné, vstupné: 220 Kč 
 
Čtvrtek 12. března  
19:30 hodin – Roškotovo divadlo 
Cestou necestou – Miroslav Donutil, One 
man show, vstupné: 180 Kč 
 
Úterý 17. března  
19:30 hodin – Roškotovo divadlo 
Tanec pralesa – Balet Praha Junior, 
koncertní předplatné, vstupné: 110 Kč 
 
17. – 18. března – Kulturní dům 
Dětská scéna 2009, oblastní přehlídka 
dětských recitátorů 
 
Čtvrtek 26. března 
19:30 hodin – Roškotovo divadlo 
Žalman & spol. – folkový koncert, 
vstupné: 120 Kč 
 
Předprodej vstupenek v Informačním centru 
v budově radnice, tel.: 465 514271. 
Termíny předprodeje vstupenek jsou 
k nahlédnutí na IC města, Klubcentru a 
webových stránkách KC. 
 
 
Za Michalem do divadla 
 
V neděli 15. března se od 10:30 hodin 
uskuteční v Roškotově divadle  premiéra 



nového pořadu Michala Nesvadby Michal 
je kvítko! 
Vstupenky na představení jsou v prodeji 
v Informačním centru města, cena je 145 
Kč. 
 
Program Malé scény – březen 
 
1.3. – Jak si to představuji já..., výstava 
M. Soukupové, vernisáž v 17:00 hod. 
6.3. – Nordkinn – Severní tvář aneb 
Putování polárními kraji Evropy, beseda 
J. Chaloupky s promítáním fotografií, 
v 19:00 hod., vstupné 50 Kč 
7.3. – Farma zvířat, V. Británie, 
animovaný film podle G. Orwella,  film 
Projektu 100, v 19:00 hod., vstupné 60 Kč 
12.3. – Antidiskotéka J. Černého, v 19:00 
hod., vstupné 70 Kč 
13.3. – A tou nocí nevidím ani jedinou 
hvězdu, film, Německo, v 19:00 hod., 
vstupné 55 Kč, pro členy FK 45 Kč 
14.3. – Klapzubova jedenáctka aneb 
Sigma mezi mrakodrapy, inscenace 
Divadla Tramtarie, v 19:00 hod., vstupné 
60 Kč 
15.3. – Zahraj to znovu, Same..., divadelní 
představení OSDO Ústí n.O., v 19:00 hod., 
vstupné 60 Kč, předprodej na MS 
21.3. – Anténa, film, Argentina, film 
Projektu 100, v 19:00 hod., vstupné 60 Kč 
27.3. – Čas umírat, film, Polsko, v 19:00 
hod., vstupné 55 Kč, pro členy FK 45 Kč 
 
 
Pozvánka do divadla 
 
Divadelní soubor VICENA v Ústí nad 
Orlicí zve všechny malé i dospělé diváky na 
reprízu výpravné inscenace POHÁDKA O 
POPELCE, která se uskuteční v sobotu 
21.března  v 15:00 hodin v Roškotově 
divadle. 
Inscenace, kterou nastudovala s herci 
Viceny režisérka Jarmila Petrová, měla při 
své premiéře v říjnu loňského roku u diváků 
veliký ohlas. Hrála se již osmkrát v mimo 
naše město a má namířeno i na Moravu do 
Otrokovic a Boleradic. 
Předprodej vstupenek v Informačním 
centru. 
 
 
Postupová přehlídka amatérského 
divadla 
 
Ve dnech 26. – 29.3. se v České Třebové 
uskuteční již IX. ročník postupové 
přehlídky amatérského divadla 
v Pardubickém kraji Zlom vaz, letos za 
účasti dvou souborů z Ústí nad Orlicí. 
Program bude včas plakátován a uveden i 
na http://osdo.ustinadorlici.cz. Součástí 
přehlídky je i vyhlášení a udělení Ceny Jana 
Sychry, ústeckého rodáka a ochotníka. 
Pořadatelem je OSDO Ústí nad Orlicí. 
 
Pozvánka na přednášku 
 
Ve čtvrtek 12. března se od 16:30 do 19:00  
hodin uskuteční v ZUŠ Jaroslava Kociana 
přednáška Ing. Miroslava Hrabici – 
Poselství nemocí a jejich léčba. 
Vstupné na přednášku je 60 Kč, bližší info 
na 465 523 193, 737 830013 
 

 
Krytý plavecký bazén 
 
Pondělí: 14:00 – 20:00 hodin 
Úterý: 5:30-8:00,  14:00-21:00 hodin 
(pouze 3.3. 14:00 – 20:00 hodin) 
Středa: 15:30 – 21:00 hodin 
Čtvrtek:  5:30-8:00, 14:00-20:00 hodin 
Pátek:  5:30-8:00, 14:00-21:00 hodin 
Sobota: 10:00 – 21:00 hodin 
Neděle: 10:00 – 21:00 hodin 
 
Pondělí 2.3. – sanitární den - zavřeno 
 
Plavání pro těhotné ženy každou středu 
12:30-14:00 hod. Vodní aerobic každé 
pondělí a čtvrtek 20:00-21:00 hod. (změna 
3.3. v úterý!) 
Plavání oborová ZP:  
1., 15. a 29.3. od 9:00 - 10:00 hod. 
3., 17. a 31.3. od 13:00 – 14:00 hod. 
Kurz rodiče a děti: každou sobotu od 8:00 
– 10:00 hodin 
Cvičení, plavání senioři: 5.3. od 13:00 – 
14:00 hod. 
****  **** **** **** **** **** **** 
 
Spinning centrum najdete v areálu krytého 
plaveckého bazénu. Nabízíme hodiny 
SPINNINGU, FITBOXU a PILATES.  
Iontové nápoje zdarma !! 
Jednotlivé vstupné: 
Fitbox, Spinning a Pilates 85 Kč/hod. 
Vstupné na Spinning pro školy 30 
Kč/osobu.  
Na jednotlivé hodiny je možné se objednat 
na www.tepvos.cz/rezervace, nebo na tel. 
čísle 777 673 359 
Kurzy PILATES - čtvrtek a pátek nutné se 
objednat na tel. čísle 777 673 359 
Více na www.tepvos.cz  
 
Provoz na zimním stadionu 
 
Bruslení pro veřejnost 
Středa: 16:00 – 18:30 hodin 
Sobota: 13:30 – 16:00 hodin 
Neděle: 13:30 – 16:00 hodin 
Info: 608 553305, zs@tepvos.cz, 
www.tepvos.cz 
 
 
Kam za sportem v březnu 
 
Pátek 6. března 
Jiskra Hylváty – Dvůr Králové n.L. 
(východočeská divize v kuželkách od 17 
hod.) 
Sobota 7. března 
TTC Ústí n.O. B – Skuteč a Hlinsko 
(východočeská divize ve stol.tenisu mužů 
v 9 a 13:30 hod.) 
TTC Ústí n.O. D – Řetová a Start Č. 
Třebová (okresní stol.tenis mužů v 9:00 a 
13:00 hod.) 
9. ročník turistického pochodu (různé trasy) 
pod názvem „Hledání Stromoucha“, start 
průběžný od 7:00 hod. od pivnice U Skoby 
Sokol Kerharttice – VK Litomyšl A 
(volejbal, krajský přebor I. tř. muži, 10:00 a 
13:00 hod., Sportovní hala Na Dukle) 
Sobota 14. března 
Sokol Kerhartice – Sokol Č. Třebová B ( 
volejbal, krajský přebor I. tř. muži, 10:00 a 
13:00 hod., Sportovní hala Na  Dukle) 

TTC Ústí n.O. E – Lanškroun C (okr. Stolní 
tenis mužů od 9 hod.) 
Neděle 15. března 
TTC Ústí n.O. C – Linea Chrudim B a 
Tesla Pardubice B (východočeská divize ve 
stol.tenisu mužů v 9 a 13:30 hod.) 
Pátek 20. března 
Jiskra Hylváty – Tesla Pardubice 
(východočeská divize v kuželkách od 17 
hod.) 
Sobota 21. března 
Jiskra Hylváty – Vysoké Mýto B a Sedlec 
B (okresní přebor ve stol.tenisu mužů v 9 a 
13 hod.) 
Pátek 27. března 
Jiskra Hylváty – Milovice (východočeská 
divize v kuželkách v 17 hod.) 
Sobota 28. března 
TTC Ústí n.O. – Montas H. Králové (II.liga 
ve stol.tenisu žen v 10:30 hod.) 
 
 
Sportovní centrum Radava 
 
Neděle 1.3. – 18:00 – 22:30 hodin 
SBL(družstva) 
Pondělí 2.3. – 18:00 – 22:30 hodin 
Šubrtův putovní pohár (jednotlivci) 
Úterý 3.3. – 19:30 – 23:00 hodin 
Vychleas 1. liga (družstva) 
Středa 4.3. – 17:00 – 19:15 hodin 
Večerníček (jednotlivci) 
Středa 4.3. – 19:30 – 23:00 hodin 
Proplast 2. liga (družstva) 
Neděle 8.3. – 10:00 – 16:00 hodin 
2. liga ČBA muži (družstva) 
Neděle 8.3. – 18:00 – 22:30 hodin 
SBL (družstva) 
Pondělí 9.3. – 18:00 – 22:00 hodin 
Dřevomateriál Cup (jednotlivci) 
Úterý 10.3. – 19:30 – 23:00 hodin 
Esab 3. liga (družstva) 
Středa 11.3. – 19:30 – 23:00 hodin 
Mobil centrum 4. liga (družstva) 
Čtvrtek 12.3. – 18:00 – 23:00 hodin 
Dámská jízda (jednotlivci) 
Sobota 14.3. – 13:00 – 16:00 hodin 
Morče Cup (dvojice) 
Neděle 15.3. – 18:00 – 22:30 hodin 
SBL (družstva) 
Pondělí 16.3. – 18:00 – 22:00 hodin 
Pemi Cup (jednotlivci) 
Úterý 17.3. – 19:30 – 23:00 hodin 
Stapo 5. liga (družstva) 
Středa 18.3. – 17:00 – 19:15 hodin 
Večerníček (jednotlivci) 
Středa 18.3. – 19:30 – 23:00 hodin 
„U Malinů“ 6. liga (družstva) 
Neděle 22.3. – 18:00 – 22:30 hodin 
SBL (družstva) 
Pondělí 23.3. – 18:00 – 23:00 hodin 
Merka Cup dvojic (dvojice) 
Středa 25.3. – 16:30 – 23:00 hodin 
Tacl Cup (jednotlivci) 
Pondělí 30.3. – 18:00 – 22:30 hodin 
Šubrtův putovní pohár (jednotlivci) 
Úterý 31.3. – 19:30 – 23:00 hodin 
Vychleas 1. liga (družstva) 
 
Tel. rezervace: 465 529 477-9, e-
mail:radava@radava.cz, www. radava.cz 
 
 
LK Spinning Centrum 
Hala SŠUP, Zahradní 541, Ústí n.O. 
- iontové nápoje Nutrend zdarma  



- speciální lekce s použitím pulsmetru 
- slevy pro uzavřené skupiny  
- nový klient obdrží dárek 
Týdenní rozvrh – pozor změna ! 
PO–PÁ: v 10:00, 15:45,17:00,18:30 hod. 
SO-NE: v 10:00, 16:00 hod. 
(po dohodě i v jiném čase) 
Akce  
8.3. Minimaraton 14:00 hodin 
Ceník 
1 lekce: 80 Kč, 10 lekcí (permanentka): 700 
Kč  
skupiny – cena dohodou 
Rezervace: 736 427378  
info: www.lkspinning.com 

 
Akademie vzdělávání Ústí n.O. 
 
12.3. – Zásadní změny účetnictví od r. 
2009,  Ing. J. Trávníček, Merkur A.C.A. 
Praha 
17.3. – Zákoník práce v praxi, provádějící 
nařízení vlády s komentářem k 1.1.2009, 
JUDr. J. Zrutský 
25.3. Výklad k novému zákonu o 
nemocenském pojištění, K. Beranová 
 
Podrobné info k seminářům Vám rádi 
zašleme! 
Tel.: 465 523129, www.akademieuo.cz, 
seminář@kakademieuo.cz 
 
Pozvání do salonu Visage 
 
Vertikální Turbo Solárium – Š. 
Rollerová, tel.: 604 818819 
Relaxační centrum BUDDHA – K. 
Beranová, tel.: 732 565643 
Havajská masáž, masáž lávovými kameny, 
indická masáž AMITHA, SpinalTouch, 
Breussova masáž, baňková masáž a terapie, 
reflexní terapie, ušní svíce. 
Salon Visage najdete v Kostelní ulici v Ústí 
n.O. 
 
Informační list 
Měsíčník pro občany města Ústí nad Orlicí. 
Vydává Město Ústí nad Orlicí. Redaktorka 
Zuzana Pražáková. Adresa redakce: 
Sychrova 16,  tel.: 465 514 251, e-mail: 
prazako@muuo.cz, IČO: 279 676. 
Uzávěrka je každého 10. v měsíci. Číslo 
3/2009 vychází 24.2. 2009. Sazba JPG Ústí 
nad Orlicí. Tisk: Grantis, s.r.o., tel.: 465 
525741. 
ZDARMA                 MK ČR  E100 39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


