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Záměr prodeje domu čp. 112 v Hylvátech 
 
Město Ústí nad Orlicí zveřejňuje záměr 
prodeje domu čp. 112 a přilehlých pozemků 
v k.ú. Hylváty, ulice Poříční. Jedná se o dům 
s jedním nadzemním podlažím. V přízemí se 
nachází dva pokoje, kuchyň, koupelna 
s vanou a sprchovým koutem, WC, kotelna 
a jedna menší odkládací místnost. V prvním 
nadzemním podlaží jsou tři pokoje, 
koupelna se sprchovým koutem, WC, 
kuchyň a balkon. K domu náleží garáž, 
stavba bez čp., zahrada se zastřešenou 
terasou, krbem a bazénem. Dům je vhodný 
k okamžitému nastěhování. Minimální 
kupní cena je stanovena ve výši 2.500.000,- 
Kč.  
Prohlídka nabízeného domu bude umožněna 
správcem bytového fondu – f. DÉMOS, 
spol. s r.o., po individuální dohodě. Kontakt: 
p. Raba – 465 523 023, 777 725 373. 
Vyřizuje: G. Plocková, tel.: 465 514 220 
 
 
Záměr prodeje domu Lázeňská čp. 1112 
v Ústí nad Orlicí 
 
Město Ústí nad Orlicí zveřejňuje záměr 
prodeje domu čp. 1112, st.p.č. 1260 a p.p.č. 
2131 vše v k.ú. Ústí nad Orlicí v ulici 
Lázeňská. Jedná se o volně stojící dům, 
podsklepený, se dvěma nadzemními 
podlažími a půdou. Dům je v současné době 
rozdělen na 3 bytové jednotky bez 
nájemníků a 1 nebytovou jednotku (garáž).  
Minimální kupní cena je stanovena ve výši 
1.800.000,- Kč.  
Bližší informace o podmínkách prodeje a 
náležitostech nabídky získáte na úřední 
desce Městského úřadu v Ústí nad Orlicí 
nebo na internetové úřední desce na 
www.ustinadorlicí.cz. 
Prohlídka nabízených nemovitostí bude 
umožněna správcem bytového fondu – f. 
DÉMOS, spol. s r.o., po individuální 
dohodě. Kontakt: p. Raba – tel. 465 523 
023, 777 725 373. 
Vyřizuje: E. Polakovičová,  tel.: 465 514 
262 
 
Senior klub při CSP Ústí n.O. 
 
3. března – Drobečky z perníku, divadelní 
představení, 19:30 hod. Roškotovo divadlo. 
Předprodej pro členy SK bude 2.3. od 
10:00-12:00 hod. ve Sladkovně, vstupné 150 
Kč 
5. a 19. března – Plavání pro členy SK, 
13:00-14:00 hod. v bazénu v ÚO, vstupné 
40 Kč na průkazku SK 
11. března – Zadáno pro ženy a nejen pro 
ně,  Kulturní dům v 19:30 hod., (více 
v nabídce Klubcentra), předprodej 2. a 9.3. 
od 10:00-12:00 hod. ve Sladkovně, vstupné 
pro členy SK 80 Kč. 
Odjezdy autobusu: 
Hylváty ČSAD 18:45 hod., Hylváty Perla       
18:50 hod., Dukla prodejna 18:55 hod., 
Hotel UNO 19:00 hod. (u Konzumu), 
Penzion 19:05 hod. (i nečlenové SK) 

18. března – Vycházka do Okresního 
archivu, beseda o knize o J. Mazánkovi od 
14:00 hod., sraz ve 13:55 před archivem. 
Možno využít autobus ÚO – ČT ve 13:20 
z nádraží ČSAD, staví i na Tvardkově ul. 
Provádíme průzkum zájmu členů SK 
o zájezd do Polska – Krakow dne 6.8. 
Předběžná kalkulace ceny je 400 Kč pro 
člena SK a 600 Kč pro nečlena. Cena 
neobsahuje vstupy, stravu a pojištění. 
Přihlášky každé úterý na kontaktním 
telefonu, nebo v kanceláři SK do konce 
března. 
Janské Lázně – Modrokamenná bouda – 
týdenní pobyt v termínu: 
21. – 28.8. – plná penze    3150 Kč 
28.8. – 4.9. – plná penze    2660 Kč 
Přihlášky v kanceláři SK, záloha 1000 Kč se 
bude vybírat v květnu. 
***    ****    ***    ****   ***   **** 
Dále nabízíme zápis do všech typů 
počítačových kurzů (základní kurz PC, 
pokračovací kurz, internet). Při dosažení 10 
členů bude oznámen termín jednotlivých 
kurzů. 
Probíhá úhrada příspěvků na rok 2010. Kdo 
neuhradí příspěvek do konce března alespoň 
na 1.pololetí, pozbývá členství v SK. 
Kontaktní telefony 
J. Šamšulová: 722475129, M. Bílková: 
722475132,  D. Kopsová: 722475131 
Těšíme se na Vás! 
Za SK a Komisi RM pro práci se seniory 
JUDr. Zdeněk Ešpandr 
     
Nové sběrné nádoby - EKOLAMP 
 
Vážení spoluobčané, někteří z Vás již 
možná zaregistrovali, že se na začátku února 
objevily v budovách městského úřadu jakési 
modré „krabice na kuří nožce“. Jedná se o 
sběrné nádoby společnosti EKOLAMP, do 
kterých můžete bezplatně ukládat 
vysloužilé úsporné kompaktní zářivky, 
výbojky, světelné zdroje s LED diodami a 
trubicové zářivky do délky 40 cm. Ostatní 
typy světelných zdrojů je možné, stejně jako 
doposud, odevzdávat ve sběrném dvoře 
v ulici Královéhradecká 687 nebo obsluze 
přistavených kontejnerů během mobilních 
svozů. 
Zároveň Vás chceme požádat, abyste do 
nádob nevhazovali jiné odpady, které tam 
nepatří. Prosba se týká také nádob 
společnosti ASEKOL, které jsou umístěny 
tamtéž a kam můžete ukládat drobné 
elektrospotřebiče, nikoliv však baterie. 
Chápeme, že tyto nádoby mohou někomu 
připomínat odpadkové koše, ale opravdu se 
o ně nejedná. 
Nakonec bychom Vás chtěli informovat, že 
opět začíná ožívat trh s papírem a některé 
firmy začaly opět tuto druhotnou surovinu 
vykupovat. Například společnost 
Recycling–kovové odpady, a. s., jejíž 
výkupnu můžete nalézt v areálu hlavního 
nádraží ČD, Vám v současné době nabídne 
za kilogram novin a časopisů 0,50 Kč, za kg 
kartonového papíru 0,20 Kč a za kg 
směsného papíru 0,10 Kč. Vykoupený papír 
má většinou lepší využití při jeho druhotném 
zpracování. 
 
Z městského muzea + LOGO 
 

Symbolicky na první jarní den 21.března v 
15:00 hod. se  v Hernychově vile otevře 
výstava Vladimíra Točíka ze Sloupnice 
nazvaná "99 důvodů ke smíchu". Ta sice 
omezí expozici Slavných vil Pardubického 
kraje, její regionální část spolu s 
medailonkem Stanislava Tošovského však 
zůstane nadále zachována, stejně jako 
Putování za klubíčkem nebo  Ohlédnutí v 
čase ze sbírky Mirka Langra. 
Na 1. duben  se k 20. výročí znovuobnovení 
muzea připravuje  otevření první části 
expozice, ve které se objeví zajímavé 
exponáty z muzejního depozitáře a zároveň 
Vám  připomeneme 725 let, před 
kterými  byla prvně v dochovaných 
dokumentech zmíněna existence našeho 
města. 
19. března ve 13:00 hod. se uskuteční 
slavnostní vyhodnocení soutěže Vánoce a 
betlém, ve kterém se umístili výborně nejen 
žáci z Popradu, ale i Libchaváci a Oušťáci.  
Bližší informace najdete v informační 
vývěsce muzea nebo na www.muzeum-
uo.cz. 
Srdečně zvou muzejníci 
 
 
Městská knihovna Ústí nad Orlicí + 
LOGO knihovny + LOGO B řezen-měsíc 
čtenářů 
 
Srdečně Vás zveme do městské knihovny na 
akce pořádané v rámci Března – měsíce 
čtenářů. 
10. 3. od 15:00 hod. - Internet pro seniory 
11. 3. od 16:00 hod. - Předčítání pro děti 
12. 3. od 18:00 hod. - Kriminální večer 
aneb Posezení nad sklenkou vína pro 
všechny milovníky detektivek 
17. 3. od 15:00 hod. - Internet pro seniory 
17. 3. od 18:00 hod. - Knihovní čtení 
v cizích jazycích 
24. 3. od 15:00 hod. - Internet pro seniory 
26.3. od 17:30 hod. - Noc s Andersenem 
31. 3. od 15:00 hod. - Internet pro seniory 
 
 
Základní umělecká škola Jar. Kociana 
 
Hudební besídka žáků hudebního oboru 
1. března v 17:00 hod. – koncertní sál ZUŠ 
Absolventský koncert studentů I. a II. 
stupně 
M. Jasanská – housle, K. Leschingerová – 
klavír, Z. Leschingerová - housle 
5. března v 18:00 hod. – koncertní sál ZUŠ 
Absolventské představení tanečního 
oboru I. a II. stupně 
10. března v 18:00 hod. – Roškotovo 
divadlo 
Absolventský recital studentů II. stupně 
M. Muselová – bicí nástroje, A. Felgrová – 
klavír 
11. března v 18:00 hod.– koncertní sál ZUŠ 
Hudební besídka žáků hudebního oboru 
15. března v 17:00 hod.– koncertní sál ZUŠ 
Koncert sólistů 
16. března v 18:00 hod.– koncertní sál ZUŠ 
Absolventský koncert studentů II. stupně 
L. Kokulová – klavír, Z. Hartmanová – 
flétna, M. Javůrková - housle 
18. března v 18:00 hod.– koncertní sál ZUŠ 
Hudební besídka žáků hudebního oboru 
29. března v 17:00 hod.– koncertní sál ZUŠ 



Absolventská přehrávka kytarového 
oddělení 
30. března v 16:00 hod.– koncertní sál ZUŠ 
Třídní hudební besídka žáků p. uč. L. 
Gregarové – bicí nástroje 
E. Felgrové - klavír 
31. března v 16:00 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 
 
 
Zápis dětí do Základní umělecké školy 
 
ZUŠ J. Kociana vyhlašuje zápis dětí do 
následujících oborů: 
Hudební obor, sólový a sborový zpěv 
Taneční obor 
Výtvarný obor  
Pro děti, které nastupují do ZŠ do přípravné 
hudební východy a pro starší přímo do 
ročníku daného oboru. 
Literárn ě dramatický obor 
Pro děti z 1. třídy ZŠ a starší a studenty SŠ 
Přihlášky jsou k dispozici v kanceláři 
školy, u vyučujících v ZUŠ a na 
www.zusuo.cz. 
Vyplněné přihlášky odevzdejte do ZUŠ  
nejpozději do 21. května. (Reagujeme i na 
pozdější přihlášky). 
Přijetí do ZUŠ bude zveřejněno 21. 
června vyhláškou školy. 
Přehled o činnosti školy a více informací 
naleznete na webových stránkách 
www.zusuo.cz 
 
DDM Ústí nad Orlicí 
 
9.3. - 13.3. výstava výrobků kroužků 
DDM  na velikonoční výstavě ČČK na 
Městském úřadě. 
Velikonoce s krajkou 13.3., umělecká dílna 
- více info na www.ddm-usti.cz 
Olympiáda v českém jazyce 15. - 16.3. 
okresní kolo 
Nocování na Králickém Sněžníku 20.3 - 
21.3., zimní táboření, doprava vlakem, více 
info na www.ddm-usti.cz 
1.veřejná zkouška nové kapely SEKÁČ, 
26.3. v DDM od 20:00 možná soutěž o nový 
název kapely, občerstvení zajištěno 
Letní tábor 2010 3.7. - 17.7., Zblovice, 
celotáborová hra, táborová olympiáda, 
koncert, táborové kino, speciální dovednosti 
pro chlapce a děvčata, strava 5x denně, 
ubytování v chatkách a ve stanech s 
podsadou."tradiční tábor s netradiční 
tématikou." Nabídka pro širokou veřejnost, 
nejen pro členy kroužků DDM ÚO.Více 
informací a přihláška v kanceláři DDM nebo 
na www.ddm-usti.cz. 
Fyzikální olympiáda 31.3. - okresní kolo 
Více informací a přihlášky na jednotlivé 
akce naleznete na www.ddm-usti.cz, 
tel:465525463 
 
 
Klub p řátel umění Ústí nad Orlicí 
 
Do 7. března je v Galerii pod radnicí 
otevřena výstava s názvem Současná 
fotografie, na které si můžete prohlédnout 
fotografie členů Klubu přátel umění a 
Fotoklubu OKO. 
**** **** **** **** **** **** **** 

V Galerii pod radnicí bude 19. března 
zahájena nová výstava 
 
GRAND PRIX architekt ů 2009 
 
Tato výstava bude otevřena do 9. dubna. 
 
Rodinné centrum Srdíčko + LOGO 
 
Pozor na drobné změny v programu! 
PO: 8:30-12:00 hod. – výtvarná dílna pro 
maminky (hlídání dětí zajištěno, účast 
nahlaste min. 2 dny předem, kont. osoba: N. 
Brožová-604 313249) 
Témata 
3.3. – Pletení z papíru 
10.3. – Drátkování na svíčku 
17.3. – Společný oběd-šneci z listového 
těsta 
24.3. – Velikonoční kuřátko-origami 
ÚT: 10:00-12:00 hod. – Břišní tance 
(základy břišních tanců, kont. osoba: L. 
Holásková-732985833, kurzovné 40 Kč) 
ÚT: 16:00-18:30 hod. – Klub EXIT – 
setkání klubu, kont. osoba: D. Dostrašil-603 
913885) 
ST: 8:00-12:00 hod. – Srdíčko pro děti  – 
zpívání, vyrábění, pohyb...) 
ČT: 17:00-18:30 hod. – Angličtina pro 
rodiče – kont.osoba: J. Voleská-601 
203130, vstupné 50 Kč) 
PÁ: 8:00-12:00 hod. – Angličtina pro 
batolátka – angličtina pro nejmenší 
PÁ: 18:00-24:00 hod. – Klub deskových 
her, kont.osoba: P. Novák-604 904710 
SO 6. a 20.3.: 18:00-20:00 hod. – 
Sportovní večer Hylváty U Tři mostů, cena 
tělocvičny bude rozpočítána na sportující, 
účast nahlaste předem: N. Brožová, tel.: 604 
313249 
 
12.3. – 2.4 – KURZ „Rodiče do práce“, 
kurz je ur čen rodičům na mateřské či 
rodičovské dovolené, rodičům pečujícím o 
dítě mladší 15 let. 
Kurz je zdarma, záloha 500 Kč se vybírá při 
přihlášení a je vratná při dodržení podmínek 
dohody o absolvování kurzu. Omezená 
kapacita, přihlášky u koordinátorky – M. 
Dostrašilová, 
marcela.dostrašilova@tiscali.cz, tel.: 603 
976036. Přihlášky do 3. března. 
JEDNORÁZOVÉ AKCE 
ST 3.3. – Setkání DRC, od 18:00 hod. 
PO 8.3. – Narozeniny v RC, od 9:00 hod. 
SO 27.3. – Dětský karneval, Kulturní dům 
v ÚO, od 16:00 hod. 
(občerstvení, slosovatelné vstupenky. 
Dárečky pro děti, spoluorganizátorem je Hit 
rádio Magic). Vstupné: dítě – 45 Kč, 
dospělý - 35 Kč. 
Kont. osoba: Mgr. N. Brožová-vedoucí RC, 
tel.: 604 313249, e-
mail:nicol.brozova@jbuo.cz, 
www.rcsrdicko.estranky.cz 
 
 
Pozvání do MŠ Na Výsluní 
 
Zveme Vás na velikonoční výstavu, kterou 
můžete shlédnout v úterý 30.3. od 8:30 do 
15:30 hodin. Při této příležitosti pořádáme i 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Využijte 
této nabídky před zápisem dětí do 
mateřských škol.              
Božena Jedličková, ředitelka                                                                                              

 
Postupová přehlídka amatérského 
divadla 
 
Zveme Vás na postupovou přehlídku 
amatérského divadla v Pardubickém kraji – 
ZLOM VAZ PO X. 
Program přehlídky v sálech i Malé scéně 
Kulturního centra v ČT (VS=velký sál), 
(MSC=Malá scéna), Roškotovo divadlo 
(RD) v ÚO a v Malé scéně v ÚO (MS). 
Pátek 19. března 
15:30 hodin – Zahájení přehlídky (Výstavní 
síň Kulturního centra Č. Třebová) 
16:00 hodin – V. Vančura: Rozmarné léto, 
Divadlo EXIL Pardubice (VS- ČT) 
20:30 hodin – H. Ibsen: Heda Tesman 
Gabler, OSDO Ústí n.O. a DS Šok Staré 
Město(MSC - ČT) 
Sobota 20. března 
9:30 hodin A. de Saint-Exupéry: Za hvězdou 
malého prince, DS Šok, Staré Město (MSC – 
ČT) 
13:00 hodin – J. Brdečka: Limonádový Joe, 
Divadlo EXIL Pardubice (RD – ÚO) 
20:00 hodin – J. Břehovský: Sborovna, DS 
TYL Králíky, (RD – ÚO) 
Neděle 21. března 
11:00 hodin – Vyhlášení výsledků a 
ukončení přehlídky – Malá scéna Ústí n.O. 
Další a podrobnější informace na 
www.osdo.ustinadorlici.cz nebo 
v programech přehlídky. 
 
 
Informace ze souboru C-Dance 
 
V březnu bude soubor C-Dance hostovat na 
Absolventském představení žáků tanečního 
oboru ZUŠ J. Kociana, které se uskuteční 
10.3. v Roškotově divadle. Dále se 
připravujeme na vystoupení pro studenty z 
Austrálie, kteří spolupracují s ústeckým 
gymnáziem. Pro Australany zatančíme 27.3. 
a pro veřejnost 25.3. v 19:00 hod. Všichni 
naši příznivci se mohou těšit na projekt V. 
Skalické Stairway to heawen, choreografie 
O. Bílé, Z. Bartošové a znovu nastudovaný 
tanec E.Veverkové. Doufáme, že se celé 
město bude bavit tancem i v březnu. 
Děkujeme Městu Ústí nad Orlicí a ZUŠ 
Jaroslava Kociana za podporu a spolupráci. 
Za soubor C-Dance Karolína Vašková 
 
Mateřské centrum Medvídek + LOGO 
 
Kavárni čka: 1.3. od 10:00 hodin 
Těhotenství, porod, šestinedělí: 1.3. od 
10:00 hodin 
Vyrábíme obrázky: 2.3. od 14:30 hodin 
Břišní tance pro dobrou náladu: 2., 9., 23. 
a 30.3. od 17:45 hodin, vstupné dobrovolné 
Kineziologie v praxi: 3.3. od 9:30 hodin 
Velký dětský maškarní rej: 4.3. od 16:00 
hodin, Kulturní dům, vstupné 45 Kč/dítě, 
20Kč/doprovod 
Nošení dětí: 8.3. od 10:00 hodin, nošení 
v šátcích a ergonomických nosítkách 
Náušnice z korálků: 9.3. od 14:30 hodin 
Tradi ční čínská medicína: 10.3. od 9:30 
hodin 
Tradi ční jarní bazar – 15. - 18.3. 
Budova římsko-katolického farního úřadu 
v Kostelní ul. 
15.3. od 9:30-17:00 hod. – příjem věcí 
16.3. od 9:00-17:00 hod. – prodej věcí 



17.3. od 9:00-16:00 hod. – prodej věcí 
18.3. od 14:00-17:00 hod. – výdej 
Z kapacitních důvodů nebereme zimní věci. 
V době konání bazaru je MC uzavřeno! 
Textilní kraslice: 23.3. od 14:30 hod. 
Zdravé velikonoční mlsání: 24.3. od 10:00 
hod., možnost nákupu 
Setkání náhradních rodin: 25.3. od 15:30 
hodin 
Velikonoční dekorace na stůl: 30.3. od 
14:30 hodin 
Já a moje rakovina: 31.3. od 10:00 hodin, 
vyprávění N. Vašinové 
PROVOZNÍ DOBA MC 
PO: 10-12 hod. – Nemluvňátka 
ÚT: 9-12 hod. – Předškolkáček-
herna+pohybový kroužek 
ÚT: 14:30-17:30 hod. – Předškolkáček-
herna+výtvarný kroužek 
ST: 9-12 hod. – Předškolkáček-herna 
ČT: 9-12 hod. – Předškolkáček-
herna+zpívánky 
Kontakt: M. Crhonková 605/774569, K. 
Fišarová 605/965463, 
medvidekuo@seznam.cz, 
www.medvidekuo.cz 
Za finanční podpory Města Ústí n.O. a 
Pardubického kraje. 
 
Pozvánka na Discomaratón 
 
Speciální základní škola Ústí nad Orlicí, DC 
Standa Celý, Asanace Žichlínek, Bezva 
Klub a za podpory Městského úřadu v Ústí 
nad Orlicí vyhlašují  9. ročník 
DISCOMARATÓNU , který se uskuteční 
dne 22. března. 
V 11:00 hodin – prezentace 
Od 12:00 hodin – rozjezd v tělocvičně 
školy. 
Přihlášky a informace na tel.: 605 060703, 
pí Kovářová. 
 
Speciální základní škola Ústí nad Orlicí 
1940 – 2010 
 
Zveme Vás dne 4. března od 14:00 hodin do 
Malé scény na vystoupení žáků a vernisáž 
výtvarných prací. 
Od 16:00 hodin se uskuteční prohlídka školy 
s malým občerstvením. 
 
Zprávi čky ze Stacionáře 
 
Naši uživatelé měli možnost prožít pěkný 
rekondiční týden v Deštném v Orlických 
horách. 
Dle zájmu, a ten byl velký, jsme přijali 
nabídku na Valentýnský ples ve Svitavách. 
Všichni byli moc spokojeni, proběhlo 
předtančení, soutěže a předávání 
valentýnských srdíček. Škoda, že takovýchto 
akci je pro naše uživatele v poslední době 
tak málo. 
Touto cestou bych chtěla informovat, že 
někteří uživatelé našeho zařízení začínají 
s nácvikem samostatných vycházek. Prosíme 
proto veřejnost o maximální toleranci a 
spolupráci. 
Za přímou péči H. Zastoupilová 
 
Český červený kříž 
 
Senior doprava ČČK , objednávky na tel.: 
774 412117, permanentky na ČČK nebo 
v IC města. Senior doprava ČČK je 

provozována za podpory Města Ústí n.O. a 
Pardubického kraje 
Senior centrum – vzdělávací, relaxační a 
volnočasové centrum nejen pro seniory. 
Doprava na akce Senior centra ČČK za 
zvýhodněnou cenu 5Kč/jízda/osoba po 
městě ÚO, nutno objednat viz výše, pouze 
pro seniory 
Výstava časových sáčků: 1. – 31.3., 
společenské centrum ČČK 
Velikonoční výstava 9. – 13.3.: výstava 
výrobků dětí ze školských zařízení ve městě, 
MC Medvídek, RC Srdíčko a dalších. 
Galerie Pod radnicí, otevřeno 9-17 hod., 
sobota, neděle 9-14 hod. Akce se koná za 
podpory Města Ústí n.O. 
Společenská středa: 3.3. od 10:00 hod., 
Společenské centrum, vstupné dobrovolné, 
nápoj zdarma 
Šikovné ručičky-drátkování: 4.3. od 14:00 
hod., Společenské centrum, vstup 20 Kč, 
nápoj zdarma 
Cestopisná beseda z Pobaltí: 11.3. od 
16:00 hodin, Společenské centrum, vstupné 
dobrovolné, nápoj zdarma 
Beseda „Já a rakovina“: 15.3. - beseda od 
16:00 hod., Společenské centrum, vstupné 
dobrovolné, nápoj zdarma 
Výlet do Polska-Kudowa Zdroj: 23.3. - 
přihlášky na tel.: 724629031, odjezd v 7:00 
hod. z nádraží ČSAD, cena: 100 Kč člen, 
120 Kč ostatní 
Naše zdraví v našich rukou: 24.3. - beseda 
o tibetsko-čínské medicíně od 17:00 hod., 
Společenské centrum, vstupné dobrovolné, 
nápoj zdarma 
Burza čajových sáčků: 27.3.– od 10:00 
hod., Společenské centrum 
***  ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  
Kavárni čka – každé pondělí 8:00-19:00  
Seniorinternet kavárna – každé pondělí 
8:00-19:00, internet pro seniory zdarma 
Zdravé cvičení, Masáže – klasické a 
havajské, cena 100Kč/30 min., info a 
přihlášky na tel.: 775 112998 
Společenský večer ČČK – 10. dubna 
Kulturní dům v Ústí n.O., hudba Monitor, 
předprodej vstupenek v IC města, OS ČČK 
a ve Zdravotních potřebách Galen, cena 
vstupenky 90 Kč 
 
Centrum pro život 
 
Centrum vzniklo na pomoc lidem 
s onkologickým onemocněním, jejich 
blízkým a přátelům. Jsme připraveni Vám 
pomoci. Nezůstávejte sami. Bližší info na 
tel.: 775 214411, N. Vašinová  
 
Služby lékáren 
 
1. – 7.3. Lékárna U Nádraží, ČT 
8. – 14.3. Lékárna Na Štěpnici, UO 
15. – 21.3. Lékárna Mellisa, ČT 
22. – 28.3. Lékárna Dr. Max, UO 
29.3. – 4.4. Lékárna Arnika, ČT 
 
Stomatologická pohotovost 
 
Do uzávěrky Informačního listu nebyly 
známy rozpisy stomatologické pohotovosti 
na březen. 
 
V SOŠ a SOU automobilním v Ústí n.O. 
vzniká Odborné vzdělávací centrum 
 

+ LOGO 
 
Díky Evropským fondům a Pardubickému 
kraji se v „automobilní škole“ v Ústí n. O. 
buduje a modernizuje. 
Hala č. 3 ve středisku praktické výuky 
v Hylvátech dostala úplně nový kabát -  
došlo k zateplení a úpravě fasády, k výměně 
oken a topení, a realizovala se též 
kompletní výměna podlah. Pořídilo se nové 
materiálně-technické vybavení a zařízení a 
5. března bude modernizovaná Hala 3 
slavnostně otevřena a provoz bude spuštěn. 
Konečným výstupem a cílem celého 
„evropského“ projektu budou moderní 
výukové prostory, vybavené a zařízené pro 
praktickou výuku, která následně umožní 
absolventům školy snazší vstup do prvního 
zaměstnání. Realizací projektu rovněž dojde 
ke snížení nezaměstnanosti žáků a studentů 
školy, vzhledem k tomu, že v nových 
prostorách budou již získávat takové 
kompetence, dovednosti a pracovní návyky, 
které budoucí zaměstnavatelé na trhu práce 
deklarují a vyžadují. Postupně získají žáci  
dobré pracovní zkušenosti ještě před 
ukončením školy. 
Tento projekt Pardubického kraje je 
spolufinancován Evropskou unií z 
Evropského fondu pro regionální rozvoj.  
Program:  Regionální operační program 
NUTS II Severovýchod. 
Prioritní osa: 4. Rozvoj podnikatelského 
prostředí 
Oblast podpory:  4.2 Podpora rozvoje 
spolupráce se středními školami a učilišti, 
dalšími regionálními vzdělávacími 
institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních 
aktivit v regionu. 
Příspěvek z ERDF ve výši 85% z celkových 
nákladů projektu činí 14 473 705,- Kč.  
Do 12 měsíců od ukončení projektu bude na 
škole zaveden nový vzdělávací program, 
který umožní cílené a flexibilní vzdělávání 
žáků a studentů plně v souladu s tímto 
projektem. 
Pavel Jantač – projektový manažer 
 
Turnaj ve hře Dominion 
 
Klub EXIT vyhlašuje Turnaj v karetní h ře 
Dominion v sobotu 20. března od 10:00 
hodin v Jednotě bratrské v 1. patře. 
Hodnotné ceny do turnaje dodala firma 
Albi. Zápisné do turnaje: 10 Kč za každého 
hráče. Klub deskových her podporuje Město 
Ústí nad Orlicí.  
Více na www.dominiontour.cz 
 
 
Pozvánka pro seniory 
 
Oblastní charita Ústí nad Orlicí Dům 
pokojného stáří sv. Kryštof Ústí n.O., 
Sokolská 68 zve všechny starší občany na 
výtvarné a historické dopoledne: 
V úterý 9. 3. od 9:00 hod. budeme vyrábět 
květy z papíru. Cena podle použitého 
materiálu.   
V úterý 23. 3. od 9:00 hod. si 
zavzpomínáme nad starými fotografiemi 
z Ústí nad Orlicí. 
Podáváme kávu, čaj. Těšíme se na vás. 
 
 
Klubcentrum Ústí n.O. 



Kino Máj – březen  
 
Úterý 2. v 19:30 hodin 
FAME – CESTA ZA SLÁVOU 
Titulky. Vstupné: 65 Kč 
 
Čtvrtek 4. v 19:30 hodin 
NA VELIKOSTI ZÁLEŽÍ 
Titulky. Vstupné: 70 Kč 
 
Neděle 7. v 19:30 hodin 
ZOUFALCI 
Vstupné: 60 Kč 
 
Úterý 9. v 19:30 hodin 
* PROROK 
Titulky. Vstupné: 60 Kč 
 
Pátek 12. v 19:30 hodin 
KAWASAKIHO R ŮŽE 
Vstupné: 65 Kč 
 
Sobota 13. v 17:00 hodin 
ARTHUR A MALTAZARDOVA 
POMSTA – Hrajeme pro děti 
Česká verze. Vstupné: 65 Kč 
 
Pondělí 15. v 19:30 hodin 
IMAGINÁRIUM DR. PARNASSE 
Titulky. Vstupné: 70 Kč 
 
Středa 17. v 19:30 hodin 
OKO VE ZDI 
Vstupné: 70 Kč 
 
Pátek 19. v 19:30 hodin 
ČTVRTÝ DRUH 
Titulky. Vstupné: 70 Kč 
 
Pondělí 22. v 19:30 hodin 
NĚJAK SE TO KOMPLIKUJE 
Titulky. Vstupné: 60 Kč 
 
Čtvrtek 25. v 19:30 hodin 
POUTA 
Vstupné: 60 Kč 
 
Sobota 27. v 17:00 hodin 
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 2 – Hrajeme 
pro děti 
Česká verze. Vstupné: 60 Kč 
 
Úterý 30. v 19:30 hodin 
* LÍTÁM V TOM 
Titulky. Vstupné: 60 Kč 
 
 
Klubcentrum Ústí n.O. 
Nabídka pořadů - březen 
 
Středa 3. března 
19:30 hodin – Roškotovo divadlo 
N. Simon: DROBEČKY Z PERNÍKU , 
Divadlo Ant. Dvořáka Příbram, (divadelní 
předplatné), vstupné: 210 Kč 
 
Sobota 6. března 
15:00 hodin – Roškotovo divadlo 
O STATEČNÉM JANKOVI , veselá 
pohádka pro děti, vstupné: 45 Kč 
 
Čtvrtek 11. března 
19:30 hodin – Kulturní dům 
ZADÁNO PRO ŽENY A NEJEN PRO 
NĚ, prodejní Vamberecká krajka CZ s.r.o. 

Módní přehlídka luxusních dámských 
společenských šatů a spodního prádla, ručně 
paličkované šperky a obrázky, stolní 
soupravy. Konferuje: módní návrhářka ing. 
Z. Štěpánová. Vystoupí: Václav Peca – 
nejmladší žonglér na světě, vstupné: 130 Kč 
 
Sobota 13. března 
19:00 – 23:00 hodin – Kulturní dům 
TANEČNÍ PODVEČER S EVOU A 
VAŠKEM , skupina SURF Blansko, 
vstupné: 150 Kč 
 
Úterý 16. března 
19:30 hodin – Roškotovo divadlo 
DIVOCÍ KON Ě, Pražský komorní balet P. 
Šmoka Praha, Jablůňka, Po zarostlém 
chodníčku, Divocí koně (koncertní 
předplatné), vstupné: 120 Kč 
 
16. – 17. března 
Kulturní dům 
DĚTSKÁ SCÉNA 2010, Oblastní přehlídka 
dětských recitátorů 
 
Čtvrtek 18. března 
19:00 hodin – Roškotovo divadlo 
EXPEDICE HEDVÁBNÁ STEZKA 2009 
Během 51 dnů projel ing. Jirků 15 583 km 
na motorce, cestopisná přednáška,  
promítání fotek a videa, vstupné: 65 Kč 
 
Čtvrtek 25. března 
Kulturní dům 
ŘEMESLNÝ VELIKONO ČNÍ 
JARMARK 
 
Předprodej vstupenek: Informační 
centrum v budově radnice, tel.: 465 514271. 
Informace: Klubcentrum v Ústí nad Orlicí, 
tel.: 465 521047, 465 525245 i fax, 
info@klubcentrum.cz, www.klubcentrum.cz 
 
Pozvánka na přednášku 
 
Dne 5. března se v 17:00 hodin koná v Malé 
scéně přednáška Povídání o bylinkách 
aneb Není byliny, která by nedokázala 
pomoci na nějaký neduh“ , kterou povede 
známý bylinkář a léčitel Pavel Váňa. Po 
přednášce možnost osobní konzultace a 
zakoupení bylinných přípravků. 
 
 
Program Malé scény 
 
4.3. – Výstava výtvarných prací žáků 
Speciální ZŠ Ústí n.O., vernisáž ve 14:00 
hodin 
4.3. – Na Sever, film, Norsko 2009, od 
19:00 hod., vstupné 55 Kč, pro členy FK 45 
Kč 
11.3. – Antidiskotéka J. Černého, E. 
Clapton, od 19:00 hod, vstupné 70 Kč 
18.3. – Zahraj to znovu, Same, film, USA 
1972, od 19:00 hod., vstupné 55 Kč, pro 
členy FK 45 Kč 
19.3. - Hudební sklepy – Circus Ponorka, 
od 19:00 hod., vstupné 60 Kč 
25.3. – Běh na dlouhou trať, soubor C-
Dance, od 19:00 hod., vstupné 50 Kč 
28.3. – A. Hořejší „Dvojí svět“ , obrazy, 
kresby, vernisáž v 17:00 hod. 
Divadelní bar bude otevřen v době konání 
akcí. 
 

Kam za sportem v březnu 
 
Sobota 6. března 
10. ročník turistického pochodu „Hledání 
Stromoucha“, start průběžně od 7 hod. od 
Pivnice U Skoby 
TTC ÚO B – Č. Třebová a M. Třebová (VČ 
divize ve stol.tenisu mužů v 9 a 13:30 hod. 
v herně Na Kopečku) 
Pondělí 8. března 
Slavnostní vyhlášení nejlepších sportovců 
Pardubického kraje – 7. ročník, Kulturní 
dům v ÚO, od 17 hod. 
Sobota 13. března 
TTC ÚO B – Lokomotiva Pardubice (II.liga 
ve stol.tenisu žen v 10:30 v herně Na 
Kopečku) 
TTC ÚO – Jiskra Litomyšl (III.liga ve 
stol.tenisu mužů v 16 hod. v herně Na 
Kopečku) 
Jiskra ÚO – Sokol Č. Třebová 
(II.volejbalová liga mužů v 10 a 14 hod. ve 
sport.hale) 
Sobota 20. března 
TTC ÚO B – Linea Chrudim C (VČ divize 
ve stol.tenisu mužů v 9 hod. v herně Na 
Kopečku) 
Neděle 21. března 
TTC ÚO C – V. Mýto a Orlice (krajská 
soutěž ve stol.tenisu mužů v 9 a 13:30 hod.) 
Sobota 27. března 
TTC ÚO – Litoměřice B a Jirkov (II.liga ve 
stol.tenisu žen v 10:30 a 15 hod. v herně Na 
Kopečku) 
 
Krytý plavecký bazén 
 
Pondělí:       14:00 – 21:00 hodin 
Úterý:  5:30-8:00, 14:00-20:00 hodin 
Středa:        17:00 – 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:          9:00 – 20:00 hodin 
Upozornění: pondělí 8.3. zavřeno – 
sanitární den 
Plavání pro těhotné ženy: každá ST 13:00 
– 14:30 hodin 
Vodní aerobic: každé ÚT a ČT 20:00 – 
21:00 hodin 
Plavání rodiče a děti: každá ST 16:00 – 
17:00 hodin 
Kurz rodi če a děti: každá SO 9:00 – 10:00 
hodin 
Kroužek DDM: každá ST 14:45 – 15:45 
hodin 
 
Další kurzy plavání 
Otvíráme další kurz plavání rodičů s dětmi! 
Plavání kojenců a batolat – info na 
www.tepvos.cz, nebo na tel.: 465 524254 
       
Centrum RIO 
 
Centrum se nachází v areálu krytého 
plaveckého bazénu a nabízí: 
K2 HIKING (90 Kč/hod.), FITBOX (85 
Kč/hod.), SPINNING (90 Kč/hod.). Na 
jednotlivé hodiny je třeba se objednat na 
www.tepvos.cz, nebo na tel.: 777 673359. 
 
K2 – Spinning maraton 
 
Akce se uskuteční 13. a 27. března v Centru 
RIO  od 16:00 hodin. Cena je 170 Kč + 
dárek pro každého.  



35 min. K2 Hiking (chůze a kroky) 
45 min. Spionning (jízda z kopce) 
35 min. K2 Hiking (chůze a běh) 
+ posilování a protažení. 
Akce omezena na 10 míst. Rezervace na 
tel.: 777 673359. 
 
Sportovní centrum Radava 
 
Pondělí 1.3. – 18:00 – 23:00 hodin 
Merka cup dvojic (dvojice) 
Středa 3.3. – 16:30 – 23:00 hodin 
Tacl cup (jednotlivci) 
Neděle 7.3. – 18:00 – 22:00 hodin 
Starobrno liga (družstva) 
Pondělí 8.3. – 18:00 – 23:00 hodin 
Šubrtův putovní pohár (jednotlivci) 
Úterý 9.3. – 19:30 – 23:00 hodin 
Vychleas 1. liga (družstva) 
Středa 10.3. – 17:00 – 19:15 hodin 
Večerníček (jednotlivci) 
Středa 10.3. – 19:30 – 23:00 hodin 
Proplast 2. liga (družstva) 
Čtvrtek 11.3. – 19:00 – 22:30 hodin 
Brandýská bowl. liga (jednotlivci) 
Neděle 14.3. – 18:00 – 22:00 hodin 
Starobrno (družstva) 
Pondělí 15.3. – 18:00 – 22:00 hodin 
Dřevomateriál Cup (jednotlivci) 
Úterý 16.3. – 19:30 – 23:00 hodin 
Esab 3.liga (družstva) 
Středa 17.3. – 19:30 – 23:00 hodin 
Max bowling 4.liga (družstva) 
Neděle 21.3. – 18:00 – 22:00 hodin 
Starobrno liga (družstva) 
Pondělí 22.3. – 18:00 – 22:00 hodin 
Pemi Cup (jednotlivci) 
Úterý 23.3. – 19:30 – 23:00 hodin 
Stapo 5.liga (družstva) 
Středa 24.3. – 17:00 – 19:15 hodin 
Večerníček (jednotlivci) 
Čtvrtek 24.3. – 19:30 – 23:00 hodin 
„U Malinů“ 6. liga (družstva) 
Neděle 28.3. – 18:00 – 22:00 hodin 
Starobrno liga (družstva) 
Pondělí 29.3. – 18:00 – 23:00 hodin 
Merka cup dvojic (dvojice) 
Středa 31.3. – 16:30 – 23:00 hodin 
Tacl Cup (jednotlivci) 
Tel. rezervace: 465 529477-9,  
e-mail:radava@radava.cz, www.radava.cz 
 
In-linová letní školička potřetí 
 
Pro malé bruslaře pořádáme in-linovou 
školičku plnou her a zábavy. 
-příměstské tábory pro děti od 5 do 13 let 
-červenec, srpen od PO do PÁ od 8 do 16 
hod. 
-v ceně svačinky, obědy, pitný režim, 
pojištění, návštěva Aquaparku a závěrečné 
překvapení 
-možnost zapůjčit brusle a chrániče 
Začátečníkům i pokročilým nabízíme 
soukromé lekce in-line bruslení. Přihlášky a 
další info na www.inlineschool.cz, či na tel.: 
602 245393-M. Strnadová. 
 
 
LK SPINNING CENTRUM 
DRŽÍME CENY 
Hala SŠUP, Zahradní 541, Ústí n.O. 
- iontové nápoje Nutrend zdarma  
Týdenní rozvrh  
PO–PÁ:    15:45,17:00,18:30 hod. 
SO-NE:    10:00, 14:00 hod. 

(po dohodě i v jiném čase). 
AKCE: 7.3. a 21.3. - Dvouhodinovka (120,- 
Kč) 
Ceník: 1 lekce – 80 Kč, 10 lekcí 
(permanentka) – 700 Kč, skupiny – cena 
dohodou 
Rezervace: 736 427378, info: 
www.lkspinning.com 
 
Akademie vzdělávání v Ústí nad Orlicí 
 
5. – 6. března -  Opakování daní 2009/2010, 
polovíkendový seminář (Ing. V. Zachová) 
9. března - Praktické uplatňování zákona o 
DPH v r. 2010 (Ing. H. Straková) 
16. března - Komplexní pohled na 
novelizovanou daňovou soustavu v r. 2010 
(Ing. J. Trávníček) 
18. března - Nemocenské a sociální 
pojištění (K. Beranová) 
Podrobné informace k seminářům Vám 
rádi zašleme. Tel.: 465 523129, 
www.akademieuo.cz, 
seminar@akademieuo.cz 
 
Nová prodejna zdravé výživy 
 
Během zimní olympiády otevře vítěz 
desetiboje z LOH v Barceloně 1992 Robert 
Změlík v 1. patře domu č.p. 25 v ulici M. J. 
Kociana (nad Pekárnou Sázava) pobočku 
své sázkové kanceláře Startip s prodejem 
doplňků zdravé výživy. 
 
Solární studio a infrasauna 
 
Přijďte relaxovat do luxusních solárií. 
Vyzkoušejte infrasaunu – novinku ve 
wellness a v rehabilitaci. Studio je na 
Královéhradecké ul. 498, objednávky na 
tel.: 737 470380, info na: 
www.solarium.yc.cz 
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Sychrova 16, tel.: 465 514 251, e-mail: 
prazako@muuo.cz, IČO: 279 676. Uzávěrka 
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