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Březen 2007     ZDARMA 
 
Z jednání rady města 
 
RM vzala na vědomí žádosti o grant 
podané Pardubickému kraji: 
- Sborem Jednoty bratrské v Ústí n.O. na 
opravu nemovité kulturní památky domu 
čp. 53 v ulici M.J.Kociana v Ústí n.O., 
oprava podlah a vyztužení stropů 
- panem Václavem Malým na opravu 
nemovité kulturní památky domu čp. 9 na 
Mírovém náměstí v Ústí n.O., výměna 
oken 
- Římskokatolickou farností v Ústí n.O. na 
opravu nemovité kulturní památky čp. 19 
v Kostelní ulici v Ústí n.O., oprava 
schodiště 
- Římskokatolickou farností v Ústí n.O. na 
opravu movité kulturní památky varhan 
v kapli sv. Gottharda v Černovíře I. etapa 
RM konstatovala, že je žádoucí tyto 
opravy provést. RM uvedené žádosti 
projednala a podporuje je 
RM uložila vedoucímu majetkoprávního 
odboru zveřejnit na úřední desce záměr 
prodeje části p.p.č. 93/6, p.p.č. 93/7, p.p.č. 
107 a p.p.č. 135/7 v k.ú. Gerhartice 
RM vzala na vědomí informaci vedoucího 
investičního odboru o průběhu realizace 
investiční akce „Kulturně společenské 
centrum česko-polského přátelství“ 
RM schválila uzavření nájemních smluv 
na hrobová místa na území města Ústí nad 
Orlicí 
 
Z jednání zastupitelstva města 
 
ZM schválilo vyhlášení Výběrového řízení 
na poskytnutí půjčky investorům do 
výstavby obytných budov a bytů na rok 
2007 
ZM schválilo  vyhlášení Výběrového 
řízení podle čl. 7 „Obecně závazné 
vyhlášky města Ústí nad Orlicí č. 5/2005 o 
vytvoření a použití fondu města v rámci 
Programu poskytování státních půjček na 
opravy, modernizaci a rozšíření bytového 
fondu na rok 1998 – FRB II“ na rok 2007 
ZM schválilo dotaci svazku obcí Region 
Orlicko-Třebovsko ve výši 223.770,-Kč 
ZM schválilo předložený plán investičních 
akcí a velkých oprav pro rok 2007 
ZM schválilo rozpočet města Ústí nad 
Orlicí na rok 2007 jehož součástí jsou 
rozpočet příjmů ve výši 301.054,06 tis. Kč, 
rozpočet výdajů ve výši 329.953,53 tis. Kč, 
schodek hospodaření rozpočtu ve výši 
28.899,47 tis. Kč, způsob financování 
schodku hospodaření, finanční příspěvky 
pro příspěvkové organizace města, finanční 
vztahy k hospodářské činnosti města na rok 
2007 a rozpočtový výhled na roky 2008-
2009 
ZM zřídilo  v souladu s ustanovením § 
117 odst. 1 a § 120 odst. 1 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, pro volební období 
2006-2010 pětičlenný Osadní výbor pro 
část města Knapovec, Dolní a Horní 
Houžovec. Předsedou tohoto osadního 
výboru zvolilo ZM Ing. Zdeňka Bílého 

ZM zřídilo  v souladu s ustanovením §117 
odst. 1 a §120 odst. 1 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, pro volební období 2006-2010 
sedmičlenný Osadní výbor pro část města 
Černovír a Oldřichovice. Předsedou tohoto 
osadního výboru zvolilo ZM Mgr. Martina 
Faltu 
ZM uložilo předsedovi Osadního výboru 
Knapovec, Horní a Dolní Houžovec panu 
Ing. Zdeňku Bílému a předsedovi 
Osadního výboru Černovír a Oldřichovice 
panu Mgr. Martinu Faltovi vypracovat 
statut osadního výboru, který předloží na 
příštím jednání ZM ke schválení 
ZM schválilo Směrnici pro nakládání 
s uvolněnými byty, které jsou ve vlastnictví 
města Ústí nad Orlicí, nebo ke kterým má 
Město Ústí nad Orlicí dispoziční právo 
ZM schválilo Zřizovací listinu 
příspěvkové organizace Domov důchodců 
Ústí nad Orlicí 
ZM schválilo Zřizovací listinu 
příspěvkové organizace Centrum sociální 
péče města Ústí nad Orlicí 
ZM schválilo změnu názvu příspěvkové 
organizace na Stacionář Ústí nad Orlicí a 
zároveň schválilo i zřizovací listinu této 
organizace 
Úplné znění usnesení RM a ZM je 
vyvěšeno na úřední desce MěÚ v čp. 7 na 
Mírovém náměstí a na 
www.ustinadorlici.cz 
 
Sběrný dvůr 
 
Sběrný dvůr je umístěn v areálu 
společnosti TEPVOS, spol. s r.o. na 
Královéhradecké ulici. Občané města zde 
mohou odložit odpad, který nepatří do 
popelnic. 
Provozní doba – březen 
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              
 
Posuzování vlivů na životní prostředí 
 
Krajský úřad Pardubického kraje jako úřad 
příslušný k posuzování vlivů na životní 
prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, 
zahájil zjišťovací řízení záměru společnosti 
Správa železniční dopravní cesty, s.o., 
Praha na akci 
„Přemostění Tiché Orlice 
s komunikačním napojením ŽST Ústí 
nad Orlicí hlavní nádraží“ 
Oznámení, zpracované oprávněnou osobou 
v rozsahu dokumentace o hodnocení vlivů 
na životní prostředí, je k nahlédnutí 
v úřední dny Městského úřadu v Ústí nad 
Orlicí, na odboru životního prostředí, 
v kanceláři č. 252. V ostatní dny po dohodě 
na telefonu 465 514 259. 
Každý může zaslat své písemné vyjádření 
k tomuto oznámení na adresu Krajského 
úřadu Pardubického kraje do 30 dnů ode 
dne zveřejnění této informace. 
Odbor ŽP MěÚ 
 
 
 

Vyšla brožura o přírodních 
zajímavostech v okolí města 
 
Znáte přírodní zajímavosti našeho města a 
jeho okolí?  Ne? A chtěli byste je znát?  
Odbor životního prostředí pro Vás proto 
vydává brožuru “Přírodní zajímavosti okolí 
Ústí nad Orlicí“, kterou si mohou občané a 
návštěvníci města vyzvednout v 
Informačním centru MěÚ Ústí nad Orlicí. 
Dozvíte se v  ní mimo jiné, jak mohl 
vzniknout název Údolí sejfů, proč v Tiché 
Orlicí samce úhoře říčního určitě nenajdete 
a také, kde roste česnek medvědí. 
 
Zápisy dětí do mateřských škol 
 
Zápis dětí do MŠ na školní rok 
2007/2008 proběhne v úterý 27.3.  od 
14.00 do 16.00 hodin ve všech ústeckých 
mateřských školách. 
Žádáme rodiče, kteří mají zájem o umístění 
dítěte v mateřské škole v uvedeném 
školním roce, aby přišli k zápisu. 
Veškeré informace o zápisu poskytnou 
ředitelky mateřských škol. 
Upozorňujeme rodiče, že i v letošním  
školním roce bude otevřena v MŠ 
Klubíčko v Dělnické  ulici logopedická 
třída pro děti s vadami řeči a v MŠ Na 
Výsluní mohou děti navštěvovat pěvecký 
sbor Větrníček. 
 
Z městské knihovny + LOGO 
 
Březen – Měsíc Internetu 2007 
„Internet – výhoda pro znevýhodněné“ 
 
Letošní 10. ročník Března-měsíce 
Internetu, jehož mottem je „Internet-
výhoda pro znevýhodněné“, chce upozornit 
na význam, který má nebo může mít 
Internet pro znevýhodněné skupiny 
obyvatel, zejména pro lidi se zdravotním 
postižením, seniory, matky na mateřské 
dovolené, nezaměstnané, cizince, apod… 
Městská knihovna v Ústí n.O. pořádá 
v rámci Března-měsíce Internetu každou 
středu v březnu v hudebním oddělení tyto 
přednášky: 
7.3., 14.3., 21.3. a 28. 3.  od 15.00 hodin – 
Internet pro seniory a ostatní zájemce – e-
mail, české a zahraniční vyhledávače, 
využívání plnotextových databází 
v knihovnách, domovské stránky zaměřené 
na zdravotně postižené a cizince 
30.3. – 31.3. – Celostátní akce pro děti 
v knihovně „Noc s Andersenem“ 
Akce jsou určeny pro všechny, kteří dosud 
neměli přístup k Internetu a chtějí se 
s ním seznámit. Informace o MěK na 
adrese: www.knihovna-uo.cz 
Všichni jste srdečně zváni. 
PhDr. Jana Kalousková, ředitelka MěK 
 
Z městského muzea + LOGO 
 
Městské muzeum v Ústí nad Orlicí zve na 
výstavu s názvem NÁVRAT DO ŠKOLY. 
Expozice bude otevřena v prostorách ZŠ 
Bří Čapků v Ústí n.O. a to do 31. března. 
Otevírací doba je 13.00 – 17.00 hodin.  
Výstava, nejen pro ty, kteří si chtějí 
zavzpomínat, je umístěna v přízemí školy a 
cesta k ní je značena červenými šipkami. 



www.muzeum-uo.cz, info@muzeum-uo.cz, 
zahalka@muzeum-uo.cz 
 
Základní umělecká škola J. Kociana 
 
Hudební besídka žáků hudebního oboru 
pondělí 5. března  v 17.00 hod. – koncertní 
sál ZUŠ 
Třídní přehrávka – klavír, p. uč. E. 
Felgrová 
pátek 9. března v 16.00 hod. – koncertní sál 
ZUŠ 
Třídní přehrávka – housle, p. uč. M. 
Barvínková 
pondělí 12. března v 16.00 hod. – koncertní 
sál ZUŠ 
Hudební besídka žáků hudebního oboru 
pondělí 19. března v 17.00 hod. – koncertní 
sál ZUŠ 
Třídní přehrávka – klavír, p. uč. V. 
Němcová 
pondělí 26. března v 16.00 hod. – koncertní 
sál ZUŠ 
Absolventský koncert p. uč. Lindy 
Gregarové 
úterý 27. března v 19.00 hod. – koncertní 
sál ZUŠ 
Absolventský recitál  -Lukáš Cach – 
viola 
Radka Pavlíčková – klavír 
čtvrtek 29. března v 19.00 hod. – koncertní 
sál ZUŠ 
Koncert swingového orchestru BLACK 
BAND 
host – BIG BAND – ZUŠ Liberec 
pátek 30. března v 19.00 hod. – Roškotovo 
divadlo 
Základní umělecká škola Jar.Kociana 
Smetanova 1500, 562 01 Ústí nad Orlicí 
Tel.: 465 569 551, www.ZUSUO.cz 
e-mail:  zus.uo@tiscali.cz 
 
 
Historický úspěch žáků ZŠ Komenského 
 
Dne 24.1. se ve Vysokém Mýtě konal 
Krajský přebor družstev v šachu 1.-5.tříd. 
Družstvo ZŠ Komenského z Ústí n.O., ve 
složení P. John, J. Kašpar, K. Šmajzrová, J. 
John a J. Holásek, se umístilo na 2. místě, a 
tím si zajistilo účast v republikové kole. 
Toto kolo se uskuteční ve dnech 27. – 28.3. 
v Hotelu Petr Bezruč ve Frýdlantu nad 
Ostravicí. Blahopřejeme! 
Mgr. Ivo Dvořák, ředitel školy 
 
Úspěch dětí 4.B ZŠ Bratří Čapků 
 
V loňském adventním období proběhl již 
13.ročník mezinárodní výtvarné soutěže 
pro děti „Vánoce a betlém“. Soutěž byla 
vypsána pro děti ve věku 6-12 let, čtyři 
kategorie pro jednotlivce a tři kategorie 
pro kolektivy. 
Ve velké konkurenci 195 prací se kolektiv 
dětí 4.B třídy ze ZŠ Bratří Čapků umístil ve 
své kategorii na 2. místě. Kromě tohoto 
úspěchu udělaly dětem radost ceny, které 
jim předal starosta města Richard Pešek. 
Dana Vacková, třídní učitelka 
 
 
Poděkování ZŠ Bratří Čapků 
 
Rád bych touto cestou poděkoval vedení ZŠ 
Bří Čapků za organizaci kroužků angličtiny 

pro děti prvních ročníků, které navazují na 
jejich výuku v mateřských školách. 
Poděkování patří také paním učitelkám, 
které se těchto kroužků ujaly. 
Pavel Junek 
 
Kurzy ČČK pro veřejnost 
 
13. března 
Život zachraňující úkony (zástava dechu 
a krevního oběhu, krvácení…). Kurz je 
od 18 do 20 hod. ve specializované učebně 
první pomoci na ZŠ Bratří Čapků. Cena 
kurzu je 100 Kč (členové ČČK 50 Kč) + 
příručka první pomoci zdarma 
20. března 
Kurz automatické reflexní defibrilace – 
první pomoc při zástavě srdce. Kurz začíná 
ve výše uvedené učebně od 18 hod. 
Pro veřejnost je kurz zdarma. 
31. března 
Společenský večer 
Kulturní dům od 20 hod., cena vstupenky 
je 80 Kč. Hraje skupina Maxi Bend, bohatá 
tombola. Vstupenky zakoupíte: OS ČČK, 
Informační centrum, Galen-zdravotnické 
potřeby. 
26. – 28. března 
Velikonoční výstava – zasedací místnost 
v budově ČSSZ (bývalý OkÚ) 
Senior doprava 
Jezdí denně od 7.00 do 15.30 hod. (po 
dohodě i mimo tyto hodiny). Objednávky 
den před plánovanou jízdou na tel.: 465 
711354, 728 417506. 
 
 
Dům dětí a mládeže v Ústí nad Orlicí 
 
17. 3. v 18.00 hod. 
Íránské rozmanitosti 
Persie nejsou jenom Peršané... 
Pavel a Alena Ježkovi, geograficky a 
etnograficky laděné vyprávění o cestách a 
ročním pobytu v Íránu, spolupořádá 
občanské sdružení Kročeje 
17. 3. 2007 ve 20.00 hod., zběsilá 
balkánská jízda, koncert, AHMED MÁ 
HLAD, www.ahmedmahlad.cz 
vstup zdarma 
 
Výstava v čajovně: 
17. 3. – 5. 5. 2007 
Íránské rozmanitosti - Persie nejsou 
jenom Peršané... 
Pavel a Alena Ježkovi 
do 17. 3. pokračuje výstava: 
Jaromír Glacner – fotografie 
 
5 let činnosti Klubu DDM ÚO 
www.ddm-usti.cz 
 
 
Klub přátel umění Ústí nad Orlicí 
 
KPU Ústí nad Orlicí Vás srdečně zve na 
výstavu 
Miroslav ČANČÍK – malba, kresba, 
textilní koláže 
Vernisáž v pátek 2.3. v 18.00 hodin, 
výstavu uvede Ing. Jiří Hartman. 
Výstava potrvá v Galerii pod radnicí do 
27. března. 
Otevřeno denně mimo pondělí, úterý až 
pátek 10-12, 14-17 hod., sobota a neděle 

14-17 hod., v pátek 9.3. galerie 
z technických důvodů uzavřena 
 
***   ***   ***   ***   ***   ***   *** 
KPU Ústí nad Orlicí Vás srdečně zve na 
velikonoční čtení z nové knihy 
Věry LUDÍKOVÉ – VZKŘÍŠENÍ – 
Služba lásky a oběti 
Pondělí 26. března v 17.00 hod., Galerie 
pod radnicí 
Milan Friedl přečte příspěvek Tomáše 
kardinála Špidlíka, báseň Vzkříšení spolu 
s autorkou a její velikonoční poezii, úvodní 
slovo Věra Ludíková, moderuje M. Friedl, 
zpívá R. Jandová, dlouholetá členka opery 
ND, klavírní doprovod J. Frank 
 
 
Galerie Koráb 
 
Srdečně Vás zveme do Galerie Koráb 
v Lochmanově ulici na výstavu 
 
JOSEF MARTINEC – OBRAZY 
 
Výstava bude zahájena  vernisáží v úterý 6. 
března a potrvá do 2. dubna. 
 
 
Výstava k 70. výročí klubu filatelistů 
 
Dne 31. března si připomene podorlický 
klub filatelistů (KF 05-75) 70. výročí svého 
založení. V tento den se uskuteční vernisáž 
ve výstavních prostorách MěÚ Ústí n.O. 
Přítomni budou představitelé městského 
úřadu, hosté, sponzoři a členové výboru 
klubu filatelistů. 
Aktivní členové klubu filatelistů připravili 
filatelistickou výstavu ze svých sbírek. 
Současně bude probíhat výstava tvůrců 
známek RNDr. Adolfa Absolona a Martina 
Srba. 
Pro veřejnost bude výstava otevřena 1. 
dubna a potrvá do 6. dubna a první den 
výstavy bude možno získat autogramy 
tvůrců známek – od 14.00 hodin. 
Výstava  bude v Galerii pod radnicí 
otevřena denně od 10 – 12, 14 – 17 hodin. 
Na výstavu Vás srdečně zve výbor klubu 
filatelistů 
 
Mateřské centrum Medvídek + LOGO 
 
Velikonoční malování na sklo 
středa 7.3. ve 14.30 hod. - Malujeme 
velikonoční obrázky barvami 
WindowColor.Vstupné 25,- 
Zdravé velikonoce pro alergiky 
středa 14.3. v 9.30 hod. - Zajímavá 
přednáška paní Pávkové s možností 
nákupu. 
Netradiční textilní kraslice 
středa 21.3. ve 14.30 hod.  
Velký dětský karneval s Inkou 
Rybářovou 
čtvrtek 22.3. v 16.00 hod.  
v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí 
Maškarní ples s živě zpívanými 
písničkami, zábavnými soutěžemi, do 
kterých se zapojí celá rodina, 
tancem a zábavou, zkrátka takový, který 
jsme u nás ještě neměli. Vstupné 45,- 

Tradiční jarní bazar 
pondělí 26.3. – čtvrtek 29.3. 



POZOR ZMĚNA !!! 
v budově římsko-katolického farního úřadu 
v Kostelní ulici, (z kapacitních důvodů 
nebudeme brát do prodeje zimní věci) 
 
Pondělí   26.3.  9.30 – 17.00 hod   příjem 
věcí do prodeje 
Úterý    27.3.   9.30 – 17.00 hod   prodej 
věcí 
Středa  28.3.   9.30 – 17.00 hod   prodej 
věcí 
Čtvrtek 29.3.  14.00 – 17.00 hod  výdej 
neprodaných věcí 
 
V době konání bazaru tj. 26.3. – 29.3. je 
MC zavřeno. 
pondělí 10.00 – 12.00 Nemluvňátka 
maminky v šestinedělí a mimi do 12 
měsíců 
úterý 9.00 – 12.00 Předškolkáček  
předškolkové děti, herna, pohybový 
kroužek 
středa 9.00 – 12.00  Předškolkáček 
předškolkové děti, herna 
středa 14.30 – 17.30 Výtvarné odpoledne  
herna, výtvarný kroužek pro malé i velké 
děti                                                                                                                                  
čtvrtek  9.00 – 12.-00  Předškolkáček 
předškolkové děti, herna, výtvarný 
kroužek, zpívánky 
Kontakt: Míla Crhonková 605/774569                                                             
 
Pozvánka na Discomaratón 
 
Speciální základní škola Ústí n.O., DC 
Standa Celý, Asanace Žichlínek, Bezva 
Klub  a za podpory Městského úřadu v Ústí 
nad Orlicí vyhlašují 
6. ročník DISCOMARATÓNU  
21.3. v 11 hodin v tělocvičně školy. 
Informace a přihlášky na tel. 721 903 041 – 
pí Kovářová. 
 
Nový název DDMSP 
 
Jak jste již určitě zaznamenali, v DDMSP 
se vybíral nový název. Moc děkujeme 
všem přispěvatelům, studentů, ale i  
občanům města Ústí n.O., že jim výběr 
našeho nového názvu nebyl lhostejný. 
Nakonec jsme vybrali zastřešující a vlastně 
vžitý název Stacionář Ústí nad Orlicí, 
který pod sebou skrývá „Denní stacionář 
Človíček“ a „Týdenní stacionář mezi 
vámi“. 
Radka Vašková 
 
Informace ze Stacionáře Ústí nad Orlicí 
 
Ve dnech 14. – 19.1. se konala 
v Krkonoších na Pomezních boudách Zimní 
speciální olympiáda, které jsme se mohli 
zúčastnit díky finanční podpoře Města Ústí 
nad Orlicí. Bohužel nás letošní zima 
neobdarovala sněhem, a tak se závody 
nekonaly na lyžích, ale běhalo se „po 
svých“. 
V běhu jsme uspěli takto: 
50m ženy – J. Malušková – 2. místo 
                   N. Harapátová – 3. místo 
100m ženy – J. Malušková – 1. místo 
                  N. Harapátová – 4. místo 
100m muži – F. Heinige – 6. místo 
500m muži – M. Hamřík – 3. místo 
1 km muži – M. Hamřík – 6. místo 

Tímto děkujeme za grantovou podporu 
Městu Ústí n.O. 
Za DDMSP H. Zastoupilová, vychovatelka  
 
Pozvánka na přednášku 
 
Zveme Vás na Jarní turné MUDr. J. Jonáše 
a Ing. Vl. Jelínka s názvem 
Celoroční detoxikace organismu 
Roškotovo divadlo 29. 3. od 18.00 do 
20.00 hodin. Vstupné: 50 Kč. Předprodej 
vstupenek: J. Schejbalová, tel.: 739 250 
664, informace: L. Vlčková, tel.: 604 247 
774. 
 
Klubcentrum Ústí nad Orlicí 
Kino Máj – březen 2007 

 
Čtvrtek 1. a pátek 2. v 19.30 hodin 
PRÁZDNINY 
Romantická komedie o dvou osamělých 
ženách, které si na Vánoce vymění byty. 
Titulky.  Vstupné: 60 Kč 
 
Pondělí 5. v 19.30 hodin 
MALÁ MISS SUNSHINE 
Svižná, zábavná a nekonvenční rodinná 
komedie. Titulky. Vstupné: 55 Kč 
 
Úterý 6. a středa 7. v 19.30 hodin 
DÉJA VU 
Podmanivý akční thriller s D. 
Washingtonem  v roli vládního agenta. 
Titulky. Vstupné: 65 Kč 
 
Sobota 10. v 17.00 hodin – Hrajeme pro 
děti 
LOVECKÁ SEZÓNA 
Animovaná komedie o zdomácnělém 
grizzlym, který je nucen potýkat se 
s nástrahami divočiny. Česká verze. 
Vstupné: 65 Kč 
 
Neděle 11. v 19.30, pondělí 12. v 17.00 a 
19.30 hodin 
OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO 
KRÁLE 
Nový český film Jiřího Menzela. Vstupné: 
70 Kč 
 
Středa 14. v 19.30 hodin 
ZAJATCI MLHY 
Válečné drama. Titulky. Vstupné: 65 Kč 
 
Neděle 18. a pondělí 19. v 19.30 hodin 
SAW III 
Třetí díl psychologického hororu. Mládeži 
do 18 let nepřístupno!!! 
Titulky. Vstupné: 65 Kč 
 
Čtvrtek 22. a pátek 23. v 19.30 hodin 
MOJE SUPERBEJVALKA 
Moderní komedie o tom, že rozchod se 
superhrdinkou nebývá lehký. Titulky. 
Vstupné: 55 Kč 
 
Sobota 24. v 17.00 a 19.30 hodin 
NOC V MUZEU 
Ve chvíli, kdy zaklapnou dveře za 
posledním návštěvníkem, se v muzeu 
začínají dít divy…. Česká verze. Vstupné: 
60 Kč 
 
Neděle 25. a pondělí 26. v 19.30 hodin 
MY DVA A KŘEN 

Titulky. Vstupné: 55 Kč 
 
Úterý 27. a středa 28. v 19.30 hodin 
SMRTÍCÍ NENÁVIST 2 
Americká variace na nedávno uvedený 
japonský horor Nenávist. Titulky. Vstupné: 
60 Kč 
 
Klubcentrum Ústí nad Orlicí 
Nabídka pořadů – březen 2007 
 
Úterý 6. března 
19.30 hodin – Základní umělecká škola 
SLOVANSKÉ TANCE 
Jan Šťastný – mluvené slovo 
Kristina Kasíková – klavír 
Martin Kasík – klavír 
Koncertní předplatné, vstupné: 90 Kč 
 
6. – 7. března – Klubcentrum, Dělnická 
DĚTSKÁ SCÉNA 2007 – Oblastní 
přehlídka dětských recitátorů 
 
Čtvrtek 8. března 
19.30 hodin – Roškotovo divadlo 
DNES VÁS BAVÍ HOLOHLAVÍ 
Zdeněk Izer, Petr Freund 
Vstupné: 120 Kč 
bota 17. března 
15.00 hodin – Roškotovo divadlo 
VELIKONOČNÍ POHÁDKA 
Divadýlko Mrak Havlíčkův Brod, vstupné: 
40 Kč 
 
Středa 21. března 
19.30 hodin – Roškotovo divadlo 
J. Havlíček: PETROLEJOVÉ LAMPY 
Klicperovo divadlo Hradec Králové, 
divadelní předplatné, vstupné: 140 Kč 
 
Středa 28. března 
19.00 hodin – Klubcentrum, Dělnická 
POUŠTÍ A SNĚHEM – (Uzbekistán, 
Tádžikistán, Transsibiřská magistrála) – 
přednáška ing. R. Jirků z Pelhřimova, 
vstupné: 60 Kč 
 
Připravujeme na duben:  
* Spaste duše, revizor (divadelní 
předplatné) *  Graffovo kvarteto Brno 
(koncertní předplatné) * HVS 2007 * 
Tančíme pro radost * Pohádkový kabaret * 
SURF Blansko – Eva a Vašek * 
 
Předprodej vstupenek – Informační 
centrum v budově radnice, tel.: 465 
514271-2 
 
Pozvánka na koncert 
 
Velký dechový orchestr Dolní Dobrouč 
Vás zve na Celovečerní koncert, který se 
koná 16.3. v 19.30 hodin v Roškotově 
divadle. 
Uslyšíte skladby J. Pravečka, Fr. Uhlíře, P. 
Hapky, známé filmové a televizní melodie. 
Diriguje: Josef Kněžek, Petr Mlynář. 
Zpěv: Ludmila Hrodková, Jan Sisr, 
Roman Grus 
Zvuk: Jiří a Věra Zemanovi, Relax Band 
 
Společenská kronika 
 
V měsíci březnu 2007 se dožívají 
významného životního jubilea tito 
občané našeho města: 



 
70 let 
paní Hana Karásková 
paní Zdenka Vulcová 
paní Vlasta Kloučková 
paní Drahoslava Vajnlichová 
paní Bohumila Kalibánová 
paní Libuše Přikrylová 
paní Vlasta Müttermüllerová 
paní Jiřina Jenčovská 
paní Růžena Singerová 
paní Zdeňka Kaplanová 
pan Jaroslav Halbrštát 
pan Zdeněk Hübner 
pan Karel Štěpán 
pan František Štantejský 
pan Karel Kindl 
pan Jiří Havel 
75 let 
paní Růžena Živná 
paní Jarmila Nováková 
paní Marie Benešová 
paní Věra Havlová 
paní Marie Halamková 
pan Jiří Doleček 
pan Zdeněk Dudek 
pan Jiří Fikejz 
80 let 
paní Emilie Krátká 
paní Ludmila Truncová 
paní Oluše Kunertová 
pan František Mareš 
pan Otto Pávek 
82 let 
pan Karel Chudý 
83 let 
paní Libuše Pirklová 
paní Marie Jeništová 
paní Miloslava Lásková 
pan Josef Holub 
pan Josef Limberský 
pan Josef Renčín 
pan Jaroslav Faltys 
84 let 
paní Julie Netušilová 
pan František Herynek 
pan Michal Hlavička 
pan Jaroslav Ludvík 
85 let 
paní Anastazie Šklíbová 
paní Klaudie Bednářová 
86 let 
paní Božena Švadlenová 
pan Jaroslav Kaplan 
88 let 
paní Marie Šafářová 
89 let 
pan Bohuslav Doubrava 
91 let 
pan František Uher 
 
 
Sportovní centrum RADAVA 
 
Neděle 4.3. – 13.00 – 15.00 hodin 
Pepa Hoblík junior (děti) 
Neděle 4.3. – 19.30 – 22.00 hodin 
SBL (družstva) 
Pondělí 5.3. – 18.00 – 22.00 hodin 
VychLeas duel (jednotlivci) 
Úterý 6.3. – 19.30 – 23.00 hodin 
VychLeas 1. liga (družstva) 
Středa 7.3. – 17.00 – 19.15 hodin 
Večerníček (jednotlivci) 
Středa 7.3. – 19.30 – 23.00 hodin 
Proplast 2. liga (družstva) 

Neděle 11.3. – 19.30 – 22.00 hodin 
SBL (družstva) 
Pondělí 12.3. – 18.00 – 22.00 hodin 
Merka cup dvojic (dvojice) 
Úterý 13.3. – 19.30 – 23.00 hodin 
Esab 3. liga (družstva) 
Středa 14.3. – 19.30 – 23.00 hodin 
Mobil centrum 4. liga (družstva) 
Neděle 18.3. – 19.30 – 22.00 hodin 
SBL (družstva) 
Pondělí 19.3. – 18.00 – 22.30 hodin 
Šubrtův putovní pohár (jednotlivci) 
Úterý 20.3. – 19.30 – 23.00 hodin 
Stapo 5. liga (družstva) 
Středa 21.3. – 17.00 – 19.15 hodin 
Večerníček (jednotlivci) 
Středa 21.3. – 19.30 – 23.00 hodin 
„U Malinů“ 6. liga (družstva) 
Neděle 25.3. – 19.30 – 22.00 hodin 
SBL (družstva) 
Pondělí 26.3. – 16.00 – 23.00 hodin 
Mobil centrum cup (jednotlivci) 
 
Restaurace: 
9. – 14.3. – Houbové specialitky 
23. – 28.3. – Zabijačkové hody 
Rezervace: tel.: 465 529 477-9, e-
mail:radava@radava.cz, www.radava.cz 
 
LK Spinning centrum  
 
Hala SŠUP Ústí nad Orlicí 
4.3. – Prodloužené lekce – v 10.00 a 14.00 
hod. (90 min) – vhodné spíše pro 
pokročilejší 
10.3. – Spinning & Bodyforming (30+45)  
- v 10.00 a 14.00 hod. 
18.3. – Spinning & Jóga (30+45), cvičení 
je vhodné pro klienty každého věku i 
začátečníky, protažení zkrácených partií a 
posílení ochablých svalů, prevence proti 
bolesti zad, psychická koncentrace, 
správné a účinné dýchání 
24.3.  – Prosloužené lekce – v 10.00 a 
14.00 hod., (90 min) – vhodné spíše pro 
pokročilejší 
Rezervace: 736 427 378 
Týdenní rozvrh běžných lekcí: 
po-pá: 16.00, 17.30 a 19.00 hod. 
so-ne: 10.00, 14.00 a 16.00 hod. 
Informace: www.lkspinning.com 
 
 
Kam za sportem v březnu 
 
 
Sobota 10. března 
Jiskra Ústí n.O. – Český Brod 
(zahajovací zápas fotbal.divize ve 14.30 
hod.) 
TTC Ústí n.O. – SK Dobré a Hronov 
(II.liga ve stol.tenisu žen v 10 a 15 hod.) 
Jiskra Ústí n.O. – Vrchlabí (II. volejbal.liga 
mužů, dvojzápas ve sport.hale od 10 hod.) 
Sokol Kerhartice – Rybník (krajský 
volejbal.přebor mužů, dvojzápas v 10 hod. 
v sokolovně Kerhartice) 
Neděle 11. března 
Jiskra Hylváty – Jičín (I.liga dorostenců 
v kuželkách v 10 hod. v kuželně pod lesem 
v Hylvátech) 
Sokol Kerhartice B – Výprachtice B 
(okr.přebor ve volejbalu mužů,dvojzápas 
v 9 hod. v sokolovně Kerhartice) 
 

Sobota 24. března 
Veřejný závod žactva v obřím slalomu 
v Říčkách v Orl. horách pod názvem „V 
brankách SKI“ 
TTC Ústí n.O. – Turnov a Jaroměř (II.liga 
ve stol.tenisu žen v 10 a 15 hod. v herně na 
Kopečku) 
TTC Ústí n.O. – Strážnice (III.liga ve 
stol.tenisu mužů v 17 hod. v herně na 
Kopečku) 
Sokol Kerhartice – Chrudim (krajský 
volejbal. přebor mužů, dvojzápas v 10 hod. 
v sokolovně Kerhartice) 
Jiskra Ústí n.O. – Chrudim (fotbal.divize 
v 15 hod.) 
Neděle 25. března 
TTC Ústí n.O. – Znojmo (III.liga ve 
stol.tenisu mužů v 10 hod. v herně na 
Kopečku) 
Jiskra Hylváty – Náchod (I.liga dorostenců 
v kuželkách v 10 hod. v kuželně pod lesem 
v Hylvátech) 
 
 
Krytý plavecký bazén 
 
Čtvrtek  1.3. 5.30-8.00, 15.00–20.00 hodin 
Pátek 2.3.   5.30–8.00, 13.00-22.00 hodin 
Sobota 3.3.      8.00 – 22.00 hodin 
Neděle 4.3.      8.00 – 21.00 hodin 
Pondělí 5.3.     13.30 – 20.00 hodin 
Úterý 6.3.  5.30-8.00, 12.30-21.00 hodin 
Středa 7.3.        15.00 – 21.00 hodin 
Čtvrtek 8.3. 5.30-8.00, 15.00-20.00 hodin 
Pátek 9.3.          13.00 – 22.00 hodin 
Sobota 10.3.        8.00 – 22.00 hodin 
Neděle 11.3.        8.00 – 21.00 hodin 
Pondělí 12.3.      13.30 – 20.00 hodin 
Úterý 13.3.  5.30-8.00, 12.30-21.00 hodin 
Středa 14.3.         15.00 – 21.00 hodin 
Čtvrtek 15.3.  5.30-8.00, 15.00-20.00 hodin 
Pátek 16.3.  5.30-8.00, 13.00-22.00  hodin 
Sobota 17.3.       8.00 – 22.00 hodin 
Neděle 18.3.       8.00 – 21.00 hodin 
Pondělí 19.3.        13.30 – 20.00 hodin 
Úterý 20.3.  5.30-8.00, 12.30-21.00 hodin 
Středa 21.3.         15.00 – 21.00 hodin 
Čtvrtek 22.3.  5.30-8.00, 15.00-20.00 hodin 
Pátek 23.3.  5.30-8.00, 13.00–22.00 hodin 
Sobota 24.3. sanitární den   8.00-22.00  
Neděle 25.3.       8.00 – 21.00 hodin 
Pondělí 26.3.    13.30 – 20.00 hodin 
Úterý 27.3.  5.30-8.00, 12.30-21.00 hodin 
Středa 28.3.      15.00 – 21.00 hodin 
Čtvrtek 29.3.  5.30-8.00, 15.00-20.00 hodin 
Pátek 30.3.  5.30-8.00, 13.00-22.00 hodin 
Sobota 31.3.          8.00 –22.00 hodin 
 
Plavání pro těhotné ženy každou středu: 
12.30 – 14.00 hodin, vodní aerobik je 
každé pondělí a čtvrtek od 20.00 do 21.00 
hodin. Další informace na www.tepvos.cz, 
nebo na tel.: 465 524 245 
 
Provoz na zimním stadionu 
 
Vzhledem k současnému  nestálému počasí 
nebylo v době uzávěrky Informačního listu 
možné stanovit, jak bude v březnu provoz 
na stadionu probíhat. Informace proto 
získáte na www.tepvos.cz, nebo na tel: 608 
553 305. 
 
 
 
 



Turistický pochod Hledání Stromoucha 
 
Sbor pro záchranu hradu Lanšperka, 
Pivnice U Skoby Vás srdečně zvou na 7. 
ročník turistického pochodu 
 
HLEDÁNÍ STROMOUCHA 
sobota 3. března  
 
Start: 7-10 hod. v pivnici U Skoby v Ústí 
n.Orlicí, cíl: v pivnici U Skoby do 18 hod. 
Trasy:  
8 km, 15 km, 25 km, 35 km, 50 km 
 
Startovné: 15 Kč dospělí, 5 Kč děti do 15 
let. Informace: 
pochody.lansperk@seznam.cz, 
www.lansperk-sbor.cz 
 
Mořský koník 
 
Vážení rodiče,  VZP ČR pořádá letos 
v Řecku a Republice Černá Hora již 14. 
ročník léčebně-ozdravného pobytu 
programu Mořský koník pro některé 
skupiny chronicky nemocných dětí.  
Léčebné pobyty proběhnou od května do 
září 2007. Informace získáte na ÚP Ústí 
nad Orlicí – přízemí, tel.: 465 566120. 
Přihlášky na akci se přijímají do 3. srpna. 
 
 
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 
3/2007 vychází 26.2. 2007. Sazba JPG Ústí 
nad Orlicí. Tisk: Grantis, s.r.o., tel.: 465 
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