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V průběhu 3. Zastupitelstva města Ústí 
nad Orlicí by schválen přebytkový 
rozpočet. Příjmy v roce 2011 jsou 
plánovány ve výši 252,5 milionu korun 
naproti tomu výdaje ve výši 246,4 milionu, 
přebytek rozpočtu tak činí 6,1 milionu 
korun. Pro srovnání uvádím, že rozpočet 
v roce 2010 byl sestaven jako schodkový 
s předpokládanou ztrátou téměř 45 milionu 
korun. Konečná výše schodku ovšem na 
konci roku 2010 přesáhla 90 milionů korun 
s tím, že tuto skutečnost výrazně ovlivnil 
úvěr ve výši 30 milionu korun pro nákup 
areálu bývalé Perly a 18 milionový úvěr pro 
zajištění realizace investiční akce zateplení 
ZŠ Bratří Čapků. Na konci roku 2010 
zadlužení města představovalo 128 milionů 
korun. A právě tato uvedená fakta nejvíce 
ovlivnila přípravu rozpočtu města pro rok 
2011. Přebytkový rozpočet byl sestaven 
zejména z důvodu plnění povinností splátek 
úvěrů a úroků. V letošním roce jen na tyto 
finanční závazky z minulých let vynaložíme 
15 milionu korun. 
Výsledky hospodaření města se odrazily i do 
analýzy prestižní londýnské agentury 
Moody’s Investors Service, která 
v posledních deseti letech udělovala městu 
rating (hodnocení úvěrové spolehlivosti na 
základě podrobného prověření hospodaření, 
finanční strategie a situace). Rating byl dne 
27. 1. 2011 snížen z původního hodnocení 
Aa1.cz na Aa2.cz s odůvodněním,  cituji: „ 
…že změna ratingu odráží zhoršení 
finančního profilu města a poukazuje na 
značný úbytek hotovostních rezerv zejména 
v posledních dvou letech. Tato změna odráží 
prudké zvýšení zadluženosti města společně 
s napjatými provozními výsledky a 
zhoršující se likviditou.“ Pro konkrétnější 
představu rozdílu mezi uvedeným 
hodnocením a srovnání ratingů odcituji opět 
část analýzy: „Národní ratingy českých měst 
se pohybují od stupně Aa1.cz do Aa2.cz, 
přičemž na stupni Aa2.cz jsou v současné 
době hodnoceny jen dva subjekty. 
Hodnocení města Ústí nad Orlicí patří mezi 
nejslabší mezi českými městy s ratingem 
Aa.cz.“ Celou analýzu si můžete přečíst na 
webových stránkách města.  
Vážení spoluobčané, v souvislosti 
s přípravou rozpočtu mi bylo vyčítáno, že se 
zbytečně tzv. držíme při zemi a že finanční 
situaci záměrně dramatizuji, čímž město 
poškozuji. Nemyslím si to,  snažím se pouze 
nazývat věci pravými jmény a v souvislosti 
s finančními možnostmi města Vás neuvádět 
záměrně v omyl.  
 
Petr Hájek 
starosta města Ústí nad Orlicí 

      
Czech POINT 
 
Informace z Czech POINTu vydává 
Živnostenský úřad  MěÚ v čp. 7 (II.patro) 
na Mírovém náměstí. Mimo jeho 
provozní dobu získáte výpisy z Czech 
POINTu v INFORMA ČNÍM CENTRU 
MĚSTA (budova radnice) 

ÚT a ČT 15:00 – 17:00 hod. 
PÁ 14:30 – 17:00 hod. 
SO   8:00 – 12:00 hod.  

 
Informace z městského úřadu 
 
Vzhledem k velkým objemům písemností 
vyvěšovaných na úřední desce  budou 
písemnosti majetkoprávního odboru po 
zákonné lhůtě 15 dnů vyvěšeny pouze na 
elektronické úřední desce MěÚ 
(www.ustinadorlici.cz - úřad – úřední 
deska). 
V Informačním centru je možné se 
bezplatně připojit prostřednictvím internetu 
na www.ustinadorlici.cz a potřebné 
informace z úřední desky získat. 
 
Záměr pronájmu nebytových prostor v 
čp. 90 Černovír  
 
Město Ústí nad Orlicí zveřejňuje záměr 
pronájmu nebytových prostor o velikosti 344 
m² v budově čp. 90 Černovír za účelem 
provozování restauračních a pohostinských 
služeb. Výběr nájemce bude proveden 
formou obálkové metody z nabídek 
doručených do 28.02.2011 dle podmínek 
pronájmu uvedených na webových 
stránkách www.ustinadorlici.cz v sekci úřad 
- úřední deska (záměr pronájmu ze dne 
02.02.2011 - autor G. Plocková) nebo na 
úřední desce MěÚ Ústí n.O. 
Případné další informace získáte na tel. 777 
736 336 – Mgr. Přemysl Šťovíček. 

 
Obnova parků Podměstí 
 
Vážení občané města Ústí nad Orlicí, 
rádi bychom Vás informovali o projektu 
„Obnova parků Podměstí v Ústí nad Orlicí“. 
Projekt řeší ošetření stávajících stromů, 
úpravu a založení nové sídelní zeleně od 
sídliště „Hečmanda“ a Palackých sadů po 
světelnou křižovatku u vlakové zastávky na 
ploše 4,695 ha. V rámci realizace akce bude 
vysazeno 3.169 ks dřevin a 88 ks dřevin 
bude odborně ošetřeno. Dojde k ucelené 
proměně okolí silnice I/14, v části ulice 
Moravská, jejímž výsledkem bude oddělení 
silnice zelení, zmírnění hluku a znečištění 
ovzduší a zvýšení komfortu bydlení v této 
oblasti. Akce bude realizována od druhého 
pololetí roku 2011 a dokončena v roce 2012 
v celkové výši finančních nákladů přes 2 
miliony korun, 75 % bude financováno 
dotací ze SFŽP ČR na zlepšování stavu 
přírody a krajiny. Do konce vegetačního 
období, tzn. do 31.3. proběhne v této oblasti 
pokácení cca 60 neperspektivních nebo 
poškozených a havarijních stromů. Převážně 
se jedná o menší stromy s obvodem kmene 
do 80 cm. Jestliže máte zájem se 
s plánovanou akcí blíže seznámit, navštivte 
po telefonické dohodě odbor životního 
prostředí – Ing. Soukal 465 514 240 nebo pí 
Bucháčková 465 514 245.  
Ing. D. Soukal, vedoucí odboru ŽP 
 
Centrum pro nakládání s materiály a 
odpady EKOLA II 
 
Ministerstvo ŽP ČR jako příslušný úřad ve 
smyslu § 21 písm. c) zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na ŽP a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), 
oznamuje, že záměr „Centrum pro 
nakládání s materiály a odpady EKOLA 
II“  zpracovaný podle přílohy č. 4 k zákonu, 
bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 
7 zákona. 
Do záměru lze nahlédnout v Informačním 
systému EIA na internetových stránkách 
(www.cenia.cz/eia), kód záměru MZP330. 
Oznámení je k nahlédnutí na odboru ŽP 
MěÚ Ústí n.O., v kanceláři č. 256 v pondělí 
a ve středu od 8:00 do 17:00, v ostatní 
pracovní dny po dohodě na telefonu 465 
514 263. 
Každý může zaslat své písemné vyjádření 
k oznámení Ministerstvu ŽP, odboru 
posuzování vlivů na ŽP a integrované 
prevence do 20 dnů ode dne zveřejnění 
informace o oznámení na úřední desce Pk 
(www.pardubickykraj.cz). 
Ing. D. Soukal, vedoucí odboru ŽP 

 
Senior klub při CSP města Ústí nad 
Orlicí   
 
15. 3., úterý, cestopisná přednáška „Indiáni 
prérií a národní parky USA“ ,  Roškotovo 
divadlo v 19:00 hod. Předprodej vstupenek 
pro členy SK dne 9. a 15.3. ve Sladkovně  
od 10:00 do 12:00 hodin. Vstupné pro člena 
SK 40,- Kč. 
4. a  25. 3.  - Plavání pro členy Senior 
klubu, od 13:00 do 14:00 hod. v krytém 
plaveckém bazénu v ÚO. Vstup 50,- Kč na 
průkazku SK. Info: paní Kopsová tel. 
722475131 
16. 3.,  přednáška „Ústecké osobnosti“, 
v rámci 1. ročníku Akademie volného času 
přednáší PhDr. Marie Mackové PhD. 
v 18:00 hod. v městské knihovně. Vstup 
volný. 
24. 3., čtvrtek,  „Setkání seniorů 
v knihovně“, od 14:00 hod. Prohlídka 
knihovny s povídáním o významu knihy a o 
nabízených službách knihovny pro seniory. 
Vstup volný. Po akci posezení v kavárně 
„Malá scéna“. 
Pozvánka na relaxační pobyt se Senior 
klubem na horách - již poněkolikáté 
pořádáme relaxační pobyt v Janských 
lázních a nově v Peci pod Sněžkou. Hlásit se 
můžete v kanceláři SK každé úterý, nebo 
telefonicky. Záloha se bude platit v květnu – 
sledujte nástěnku ve Sladovně. Bližší info -  
paní Šamšulová, tel. 728 442575. 
Termíny:    
Janské lázně:  27.8.2011 – 3.9.2011        
cena 2800,- Kč, (ubytování a plná penze) 
Pec pod Sněžkou:  6.8. 2011 – 13.8.2011 
cena 2 660,- Kč (ubytování a plná penze).         
Upozorňujeme členy Senior klubu, kteří 
nemají ještě zaplacen  členský udržovací 
příspěvek na rok 2011 (120,- Kč), aby tak 
učinili do konce měsíce března. Lze platit i 
pololetně.Těšíme se na Vaši účast!  
Za SK a Komisi RM pro práci se seniory 
JUDr. Z. Ešpandr   
 
Doprava v KOCIÁNCE 

 
Protože opakovaně dochází k dopravním 
komplikacím v lokalitě „Kociánka“, 
dovolujeme si stručně připomenout všem 



účastníkům silničního provozu základní 
povinnosti řidiče. 
- V obytné zóně smějí chodci užívat 
pozemní komunikaci v celé její šířce 
- V obytné zóně smí řidič jet rychlostí 
nejvýše 20 km/h. Přitom musí dbát zvýšené 
ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí 
ohrozit, v případě nutnosti musí zastavit 
vozidlo 
- Stání je dovoleno jen na místech 
označených jako parkoviště. 
- Při vyjíždění z obytné zóny na jinou 
pozemní komunikaci musí dát řidič 
přednost v jízdě vozidlům jedoucím po 
pozemní komunikaci - § 23 zákona č. 
361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích. To znamená, že DZ „Konec 
obytné zóny“ nahrazuje DZ „Dej přednost 
v jízdě“. 
Při výjezdu z „Kociánky“ tedy musí řidič 
dát vždy přednost v jízdě všem ostatním 
vozidlům. Tímto žádáme všechny řidiče, 
projíždějící obytnou zónou v „Kociánce“, 
aby dbali zvýšené opatrnosti zejména při 
výjezdu do ulice Čs. Armády. 
Ing. Bc. Martin Faltus, velitel městské 
policie 
 
Klub p řátel umění 
 
Dovolujeme si pozvat Vás i Vaše přátele do 
Galerie pod radnicí na výstavu 
Tiskárna a vydavatelství OFTIS – 20 let 
Výstava bude zahájena 11. března a 
návštěvníci si ji budou moci prohlédnout do 
1. dubna. 
Otevřeno denně, mimo pondělí, ÚT – PÁ 10-
12, 14-17 hod., SO, NE 14-17 hod. 
 
Z městského muzea + LOGO 
 
Městské muzeum Vás srdečně zve na nový 
blok výstav, které budou pro návštěvníky 
zpřístupněny do 24. dubna. 
- japonské ORIGAMI  
- modely PAPÍROVÝCH AUTÍ ČEK 
- QUIDO ROMAN KOCIAN  
- JAROSLAV K. NA CESTÁCH 
- EGYPT - G. Faronová  
Muzeum je otevřeno ÚT-ČT 9-11:30, 12:30-
17 hod., SO, NE 13:30-17 hod. Každé PO a 
poslední SO v měsíci zavřeno. 
 
DDM Ústí n.O. 
 
7. - 11.3. Jarní prázdniny s DDM, 
příměstský tábor, Jarní prázdniny na horách. 
Více informací v kanceláři nebo na 
www.ddm-usti.cz. 
21., 22.3. Olympiáda v českém jazyce, od 
8:30 hod. 
Čt 24.3. Pythagoriáda, matematická soutěž 
pro 6.-8. roč., ZŠ Komenského od 12:00 
hod. 
St 30.3. Fyzikální olympiáda 8.,9. roč., ZŠ 
Bratří Čapků od 8:00 hod. 
Letní tábor DDM ÚO "Cesta za koncem 
duhy". DDM ÚO připravuje pro všechny 
děti ve věku 6 - 14 let letní tábor ve 
Zblovicích, od 2. - 16. 7. Více info a 
přihlášky na našich stránkách nebo denně v 
kanceláři DDM od 8:00 – 17:00 hod. 
Těšíme se na vás. 
DDM Ústí nad Orlicí, 465525469, ddm-
usti@seznam.cz, www.ddm-usti.cz 
 

 
Základní umělecká škola Jar.Kociana 
 
Třídní hudební besídka žáků p. uč. J. 
Kněžka - flétna 
1. 3. v 16:00 hod. - koncertní sál ZUŠ 
Hudební besídka žáků hudebního oboru 
21.3. v 17:00 hod. – koncertní sál ZUŠ 
Absolventský koncert studentů II. stupně 
M. Fiala – flétna, T. Jakubcová – housle, J. 
Snítilá - kytara 
23.3. v 18:00 hod. – koncertní sál ZUŠ 
Hudební besídka žáků hudebního oboru 
28.3. v 17:00 hod. – koncertní sál ZUŠ 
Koncert absolventů I. stupně 
29.3. v 18:00 hod. – koncertní sát ZUŠ 
Vystoupení žáků Dramatického oboru a 
žáků p. uč. M. Němce 
31.3. v 16:30 hod. – koncertní sál ZUŠ 
******************************** 
ZÁPIS DĚTÍ DO ZUŠ 
Obory:   
Hudební obor, sólový a sborový zpěv 
Taneční obor 
Výtvarný obor 
Literárně dramatický obor 
Přihlášky jsou k dispozici v kanceláři 
školy, u vyučujících ZUŠ a na 
www.zusuo.cz Vyplněné přihlášky 
odevzdávejte nejpozději do 15.5. 
 
Z městské knihovny 

 
Březen – měsíc čtenářů 2011 
10. 3. 10:00 hod.: Čtení o zvířátkách pro 
děti 
16. 3.  18:00 hod.: Akademie volného času: 
Doc. M. Macková: Ústecké osobnosti. Kde 
se vzali a kdo byli Dešvenda a zlý správce 
Rieder. Aneb vztah správy panství k městu 
Ústí n.O. 
22. 3. 18:00 hod.:  Světový den poezie 
v ústecké knihovně 
24. 3.  14:00 hod.:  Knihovna pro Senior 
klub 
29. 3.  18:00 hod.: Slavnostní vyhlášení 
Čtenáře roku 2010 a vítěze 1. ročníku 
Čtenářské ligy 
1. 4.  18:00 hod.: Noc s Andersenem 

 
Rodinné centrum Srdíčko + LOGO 
 
PO 8:30-12:00 hod. – Výtvarné dílny pro 
dospělé a prográmek pro děti  (zahájení  
v 9:30 hod.) 
Témata: 
7.3. – Čajová přáníčka (s sebou papírové 
obaly z čajů), cena cca 5Kč/přáníčko 
14.3. – Pletení z papíru-zvoneček 
21.3. – Obrázky ubrouskovou technikou, 
cena cca 30Kč 
28.3. – dekorace ze sádry, cena cca 10Kč 
Kont.osoba: N. Krčmářová, 604313249, 
hlídání dětí zajištěno 
ÚT 10:00-11:00 hod. – Orientální tance, 
herna otevřena do 12 hod., kont.osoba: L. 
Holásková 732985833, vstupné 40 Kč 
ST 8:30-12:00 hod. – Prográmek pro děti  
(zahájení v 9:30 hod.) 
ČT 17:00-18:30 hod. – AJ pro rodi če, 
kont.osoba: J. Voleská 601203130, vstupné 
50 Kč 
PÁ 8:30-9:30 hod. – Cvičení pro těhulky  
(11. a 25.3.), permanentka 100Kč (4 x 25 

Kč), jednotlivé vstupné 35Kč/osoba/hodina, 
kont.osoba: S. Faltusová 606882719 
PÁ 8:30-12:00 hod. – AJ pro batolátka 
(začátek v 10 hod.) 
PÁ 16:00-18:00 hod. – Klub EXIT  a od 
18:00-24:00 hod. – Klub deskových her, 
kont. osoba: M. Kalášek 739420287 
PÁ 17:00-18:00 hod. – Orientální tance 
SO 18:00-20:00 hod. – Sportování u Tří 
mostů, Hylváty (12. a 26.3.), cena 
tělocvičny dle sportujících, přihlášky 
předem na P. Novák 604904710 
JEDNORÁZOVÉ AKCE v RC 
ÚT 1.3. – Setkání DRC, 17:00 hod. 
ST 9.3. – Beseda o nošení dětí, 10:30 hod. 
ST 16.3. – Beseda – Mléčná výživa& 
krabicové mléko, 10:30 hod. 
ST 23.3. – Beseda – Moje zkušenosti 
s aromaterapií, 10:30 hod. 
NE 20.3. – Dětský karneval, 16:00 hod. – 
Kulturní d ům, slosovatelné vstupenky, 
dárečky pro děti, vstupné 1 dítě – 45Kč, 1 
dospělý – 35 Kč. 
PO 28.3. – Výtvarný spěciál – Výroba 
mýdel, 17:00-19:00 hod., cena cca 50 Kč 
Kont. osoba: Mgr. N. Krčmářová, 
koordinátor RC, tel.: 604313249, e-mail: 
krcmarova@jbuo.cz, 
www.rcsrdicko.estranky.cz 
 
Mateřské centrum Medvídek + LOGO 
 
Skládaná zvířátka z papíru, 1.3. od 14:30 
hod. 
Kavárni čka, 2.3. od 10:00 hod. 
Oriflame, 2.3. od 10:00 hod., na závěr 
tombola 
Velký dětský maškarní rej, 3.3. od 16:00 
hod. v Kulturním domě v ÚO. Maškarní 
ples s písničkami, tancem a zábavou pro 
celou rodinu, programem provází Divadlo 
Úsměv. Vstupné: 45 Kč/dítě, 20 Kč/ 
doprovod 
Sebeobrana aneb Chcete se umět bránit?, 
3., 10., 17., 24. a 31.3. od 17:30 hod., 
vstupné dobrovolné 
Pohybové návyky kojenců a batolat, 7.3. 
od 9:30 hod. 
Vpichovaný textil, 8.3. od 14:30 hod. 
Zvířátka z kamínků, 15.3. od 14:30 hod. 
Zdravé obědy a večeře, 16.3. od 9:30 hod. 
TRADI ČNÍ JARNÍ BAZAR 
21.3. – 24.3. v budově římsko-katolického 
farního sboru v Kostelní ulici 
PO 21.3.: 9:30-17:00 hod. – Příjem věcí 
ÚT 22.3.: 9:00-17:00 hod. – Prodej věcí 
ST 23.3.: 9:00-16:00 hod. – Prodej věcí 
ČT 24.3.: 14:00-17:00 hod. – Výdej věcí 
(Z kapacitních důvodů nebereme zimní 
věci) 
MC je v době konání bazaru 
OTEVŘENO!! 
GEOMAC-magnet hrou, 22.3. od 14:30 
hod., vstupné 50Kč/dítě, možnost zakoupení 
stavebnic s 20% slevou. 
Kyti čky „vzkazníčky“, 29.3. od 14:30 hod. 
Já a moje rakovina, 30.3. od 10:00 hod.,  
beseda s N. Vašinovou 
PROVOZNÍ DOBA 
PO 9-12 hod. – Nemluvňátka + volná herna 
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. 
 
Úspěch ZŠ Komenského 
 
V pondělí 7. 2. byla do Prahy svolána 
celostátní valná hromada Klubu ekologické 
výchovy. Na akci byly za přítomnosti 
náměstkyně ministra ŽP předány tituly 
Škola udržitelného rozvoje za ekologickou 
výchovu a vzdělávání dětí i dospělých. ZŠ 
Komenského je jednou z osmi škol 
v republice, které získaly titul Škola 
udržitelného rozvoje 2. stupně. Titul má 
propůjčen na období 2011 - 2013. Je to již 
potřetí v řadě, kdy se jí dostalo takto 
významného ocenění. 
J. Eliášová 
 
Divadelní přehlídka 
 
Ve dnech 18.- 20.3. se koná již po jedenácté 
Postupová přehlídka amatérského divadla 
v Pardubickém kraji ZLOM VAZ po XI. 
Přehlídka bude probíhat v Roškotově 
divadle a v Malé scéně v Ústí n.O., kde bude 
18.3. zahájena. Končit bude 20.3.  v Č. 
Třebové. Podrobnosti na plakátech. Těšíme 
se na setkání. 
  
Pozvánka na taneční maratón 
 
Speciální ZŠ a MŠ Ústí n.O., DC Standa 
Celý, Asanace Zichlínek, Bezva Klub, za 
podpory  MěÚ Ústí n.O. Vás zvou na  
10. ročník TANEČNÍHO MARATÓNU, 
který se uskuteční 28. března.  
Informace a přihlášky na tel.: 605060703, pí 
Kovářová. 
 
ZŠ Komenského slavila úspěch v soutěži 
Mladý Demosthenes. 
 
Barbora Vojtíšková z 6.B a Zuzana 
Franzová z 9.B zvítězily v regionálním kole 
celostátní soutěže v umění komunikace. 
Školu i město Ústí nad Orlicí budou 
reprezentovat v krajském kole v průběhu 
března. 
Dana Špindlerová     
 
Český červený kříž 
 
Senior doprava ČČK : objednávky na tel.: 
774412117, permanentky na ČČK, 
Kopeckého 840, nebo v IC města 
Senior centrum: vzdělávací, volnočasové a 
relaxační centrum nejen pro seniory 
Doprava na akce: možnost využít Senior 
dopravu (pouze pro seniory), 5Kč/ jízda / 
osoba, objednávky viz výše 
8.3. – Šikovné ručičky – Drátkování, od 
14:00 hod., vstup 30 Kč 
9.3. – Šikovné ručičky – Pletení z papíru, 
od 15:00 hod., vstup 30 Kč 
14.3. – Bazar – Second Hand, od 9:00-
15:00 hod., oblečení –děti, dospělí 
17.3. – Šikovné ručičky – Pletení z papíru 
II, od 15:00 hod., vstup 30 Kč 

19.3. – Burza čajových sáčků, od 9:00 
hod., vstupné dobrovolné 
22.3. – Lékařská přednáška – Chřipková 
onemocnění, od 17:00 hod. 
Uvedené akce se konají ve Společenském 
centru ČČK 
26.3. – Společenský večer ČČK, Kulturní 
dům v ÚO, hudba Monitor, předprodej 
vstupenek v IC města, OS ČČK a 
Zdravotních potřebách Galen, cena 90 Kč 
Kavárni čka-centrum setkávání a 
Seniorinternet kavárna, každý PÁ 8:00-
19:00 hod. 
Cvičení na gymn. míčích, info: 775 112 
998 
Klasické, havajské a reflexní masáže, info 
a objednávky 464 649590 
 
Přednáška o zdraví 
 
Přednáška Ing. M. Hrabici – O prvcích, 
vitamínech i bylinách a dopadu jejich 
užívání na lidské myšlení a jednání – se 
uskuteční ve čtvrtek 17.3. od 16:45 do 19:15 
hod. v ZUŠ Jar. Kociana. Vstupné 70 Kč. 
Bližší info: 737830013, 
www.hrabica.unas.cz 
 
 
Zprávi čky ze Stacionáře 
 
Uživatelé se minulý měsíc zúčastnili 
Valentýnského plesu ve Svitavách, kde si 
pěkně zatančili a zasoutěžili. Velký dík při 
této akci patří autobusové dopravě pana L. 
Zářeckého, který nám poskytl sponzorský 
dar. Ještě jednou moc děkujeme. 
Koncem února jsme pro uživatele připravili 
Zimní pobyt v Deštném v Orlických horách. 
Za přípravu pobytu chci především 
poděkovat zaměstnancům Stacionáře. Měli 
pěkně připraveny celodenní programy a 
postarali se o velmi chutnou celodenní 
stravu.Všem za to děkujeme. 
Na četné dotazy žadatelů připravujeme v 
každém čísle odpovědi na otázky: 
Poslání Stacionáře 
- Zařízení poskytuje služby lidem s 
mentálním postižením,eventuálně  
s přidruženou smyslovou, nebo tělesnou 
vadou pro osoby od 3 do 60 let z 
okresu Ústí nad Orlicí. 
- Stacionář své služby přibližuje běžnému 
způsobu života s přihlédnutím k 
individuálním potřebám uživatelů. 
- Učí lidé s mentálním postižením chápat 
tento svět a naučit je v něm žít. 
- Zařízení poskytuje aktivizační a 
terapeutické činnosti. 
- Zařízení zachovává vztahy s rodinou 
H.Zastoupilová, ved. přímé péče 
 
Centrum pro zdravotně postižené  Pk 
 
Odborné sociální poradenství: PO-ČT 9 – 
16 hod., PÁ 9 – 15 hod. 
Osobní asistence 
Kontakty: 775693985, 775693983 
Projekt sociální rehabilitace probíhá od 1.1. 
2010 do 31.12.2013 a je spolufinancován 
Evropským sociálním fondem a státním 
rozpočtem ČR. Je zajišťován bezplatnou, 
bezbariérovou internetovou učebnou se 4 
počítači a tiskárnou, PO – PÁ od 9 – 16 hod. 
Nabízíme zdarma školení v základech 
obsluhy PC. 

Kontakt: 775693, 775 693986 
V centru je možné zakoupit za výhodné 
ceny baterie do sluchadel iCellTech. 
Kurz AJ zdarma  pro osoby se zdrav. 
postižením, přihlášky na 775693983 (i 
SMS), nebo na zaneta.houfova@czp-pk.cz 
Centrum pro zdravotně postižené Pk, Čs. 
armády 1181, ÚO, tel.: 465525324, 
www.czp-pk.cz 
 
Stomatologická pohotovost 
 
5. – 6.3. – MUDr. J. Holubář, žel. 
poliklinika, ČT, tel.: 465568440 
12. – 13.3. – MUDr. H. Horáková, 
F.V.Krejčího 405, ČT, tel.: 465531554 
19. – 20.3. – MUDr. V. Janků, Havlíčkova 
377, ÚO, tel.: 465526261 
26. – 27.3. – MUDr. M. Kalousková, 
Pickova 1483, ÚO, tel.: 465543302 
 
Pozvánka na dětský karneval 
 
TJ Sokol Černovír pořádá tradičně 
netradiční KARNEVAL 
V BAČKŮRKÁCH  5. března v 15:00 
hodin v černovírské tělocvičně. 
Občerstvení zajištěno. 
 
Klubcentrum v Ústí n.O. 
Kino MÁJ - b řezen 
 
Čtvrtek 3. v 19:30 hodin 
*DÍVKA, KTERÁ KOPLA DO VOSÍHO 
HNÍZDA, titulky, vstupné: 60 Kč 
 
Sobota 5. v 17:00 hodin 
HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI 
– 1, česká verze, vstupné: 65 Kč 
 
Úterý 8. v 19:30 hodin 
HON NA ČARODĚJNICE, titulky, 
vstupné: 75 Kč 
 
Čtvrtek 10. v 19:30 hodin 
*VRAH VE MN Ě, titulky, vstupné: 65 Kč 
Mládeži do 18 let NEPŘÍSTUPNO!! 
 
Neděle 13. v 17:00 hodin – Hrajeme pro děti 
MEGAMYSL, česká verze, vstupné: 65 Kč 
 
Čtvrtek 17. v 17:00 a 19:30 hodin 
NEVINNOST , český film, vstupné: 65 Kč 
 
Pondělí 21. v 19:30 hodin 
TŘI DNY KE SVOBODĚ, titulky, 
vstupné: 65 Kč 
 
Čtvrtek 24. v 19:30 hodin 
ZELENÝ SRŠEŇ, titulky, vstupné: 70 Kč 
 
Neděle 27. v 19:30 hodin 
NICKYHO RODINA, vstupné: 60 Kč 
 
Úterý 29. v 19:30 hodin 
CIZINEC, titulky, vstupné: 70 Kč 
 
Hrajeme pro děti o jarních prázdninách 
 
Promítá se v Roškotově divadle od 10:00 
hod. za jednotné vstupné 30 Kč. Prodej 
vstupenek 30 min. před začátkem 
představení v pokladně kina. 
 
Pondělí 7. března 



NA PŮDĚ – aneb Kdo má dneska 
narozeniny? 
 
Úterý 8. března 
HRDINOVÉ Z DARANU 
 
Středa 9. března 
ARTHUR A MALTAZAROVA 
POMSTA 
 
Čtvrtek 10. března 
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 2 
 
Pátek 11. března 
JÁ, PADOUCH 
 
Klubcentrum v Ústí n.O. 
Nabídka pořadů – březen 
 
Středa 2. března 
19:30 hodin – Kulturní dům 
PLASTIC PEOPLE OF THE 
UNIVERSE, koncert, vstupné: 190 Kč 
 
Pondělí 14. března 
19:30 hodin – Roškotovo divadlo 
N. Coward: ROZMARNÝ DUCH,  DS 
Zdobničan Vamberk, Orlická Thálie, 
vstupné 90 Kč 
 
Úterý 15. března 
19:00 hodin – Roškotovo divadlo 
USA – Indiáni prérií a národní parky, 
cestopisná přednáška, vstupné: 65 Kč 
 
Pátek 18. března 
19:00-23:00 hodin – Kulturní dům 
Taneční podvečer s Evou a Vaškem, 
skupina SURF Blansko, vstupné: 160 Kč 
 
Sobota 19. března 
15:00 hodin – Roškotovo divadlo 
Cesta kolem světa, pohádka, vstupné: 45 
Kč 
 
Úterý 22. března 
19:30 hodin – Roškotovo divadlo 
Jiří STIVÍN & Collegium Quodlibet, 
koncertní předplatné, vstupné: 120 Kč 
 
Čtvrtek 31. března 
19:30 hodin – Roškotovo divadlo 
K. David a kol. – HVĚZDY NA VRBĚ, 
Divadlo Na Fidlovačce Praha, divadelní 
předplatné, vstupné: 290 Kč 
 
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: 
Informační centrum v budově radnice, tel.: 
465514271. INFO: Klubcentrum v Ústí 
n.O., tel.: 465521047, 465525245 i fax, 
info@klubcentrum.cz, www.klubcentrum.cz 
 
Program Malé scény Ústí nad Orlicí 
v březnu 
  
1. – 30. 3.  Todlé-taklé ..., výstava výrobků 
z aktivizačních center Domova pod hradem 
Žampach.Vernisáž se koná 1.3.  od 17 hod. 
Prodej výrobků proběhne 30.3. od 9 do 21 
hod. 
3.3. Imaginární lásky, Kanada, 2010, film, 
v 19 hod., vstupné pro členy FK 50 Kč, pro 
nečleny 60Kč 
8.3. Zlatý důl vzpomínek, beseda s 
autogramiádou knihy "Zlatý důl vzpomínek" 
J. Císaře a J. Farmera Obermayera. 

15.3. Jak jsem vyhrál válku, divadelní 
představení Veselého zrcadla Gymnázia 
Ústí n.O., v 19 hod., vstupné 50 Kč 
17. 3. Tajgou a stepí až k modravým 
vodám Bajkalu, beseda H. Skořepy, v 19 
hod., vstupné 45 Kč 
18. 3.  Zlom vaz po XI., Krajská postupová 
přehlídka divadelních ochotnických souborů 
v Pardubickém kraji. 
19.3. Kyncl&Svítek alias Svitky,  
koncert pražské kapely Duo Svitky, v 19 
hod., vstupné 50 Kč 
 20. 3. O Pračlovíčkovi – pohádka, v 15 
hod., vstupné 45 Kč 
23. 3. Z ústeckého filmového archivu, 
krátké filmy Filmového studia Ústí n.O., 
provází J. Havel, v 16 hod., vstupné 40 Kč 
24. 3. Vše pro dobro světa a Nošovic, film, 
v 19 hod., vstupné pro členy FK 50 Kč, pro 
nečleny 60Kč 
25. 3. Večer s hudbou – kavárna, hudební 
skupina Concrete Safari Č. Třebová,  
příjemné posezení s muzikou reggae a hip 
hop, v 19 hod., vstupné 30 Kč 
26. 3. Dobrodružství Toma Sawyera, 
představení bývalých žáků divadelního 
oboru ZUŠ J. Kociana Ústí n.O., v 17 hod., 
vstupné 50 Kč 
31. 3. P. Vogel: Nejstarší řemeslo, 
Divadelní představení DS Vicena v režii A. 
Gregara, v 19 hod., vstupné 70 Kč 
 
Kam za sportem v březnu 
 
Pátek 4. března 
Jiskra Hylváty – Rokytnice n. Jiz. (VČ 
divize v kuželkách od 17 hod.) 
Sobota 12. března 
Jiskra ÚO – AFK Chrudim (zahajovací jarní 
kolo fotbalové divize od 14:30 hod.) 
Jiskra ÚO – Nový Jičín (I.liga juniorů ve 
volejbalu v 10 a 14 hod.) 
TTC ÚO B – Litomyšl (II.liga ve stol.tenisu 
žen v 10:30 hod.) 
TTC ÚO – Žďár n. Sáz. (III.liga ve 
stol.tenisu mužů v 16 hod.) 
Neděle 13. března 
TTC ÚO – Palkovice (III.liga ve stol.tenisu 
mužů v 10 hod.) 
Pátek 18. března 
Jiskra Hylváty B – Rychnov n.Kn. C (VČ 
přebor v kuželkách v 17 hod.) 
Sobota 19. března 
Jiskra ÚO – Přímětice (poslední kolo II.ligy 
ve volejbalu mužů v 10 a 14 hod.) 
V brankách SKI – lyžařský závod mládeže 
v obřím slalomu v Říčkách v Orl. horách 
Sobota 26. března 
Jiskra ÚO – Kolín (fotbal. divize od 15 
hod.) 
TTC ÚO B – Jaroměř a Dobré C (II.liga žen 
ve stol.tenisu v 10 a 14 hod.) 
TTC ÚO – Prostějov (III.liga ve stol.tenisu 
mužů v 16 hod.) 
Neděle 27. března 
Jiskra ÚO B – Králíky (krajská fotbal. IB. 
Třída v 15 hod.) 
TTC ÚO – Čechovice (III.liga ve stol.tenisu 
mužů v 10 hod.) 
 
Sportovní centrum Radava 
 
Úterý 1.3. – 19:30 – 23:00 hodin 
Vychleas 1. liga (družstva) 
Středa 2.3. – 19:30 – 23:00 hodin 
Proplast 2. liga (družstva) 

Neděle 6.3. – 18:00 – 22:00 hodin 
Starobrno liga (družstva) 
Pondělí 7.3. – 18:00 – 23:00 hodin 
Merka cup dvojic (dvojice) 
Úterý 8.3. – 17:00 – 19:15 hodin 
Večerníček (jednotlivci) 
Čtvrtek 9.3. – 16:30 – 23:00 hodin 
Tacl Cup (jednotlivci) 
Neděle 13.3. – 18:00 – 22:00 hodin 
Starobrno liga (družstva) 
Pondělí 14.3. – 18:30 – 22:00 hodin 
Steel cup (jednotlivci) 
Úterý 15.3. – 19:30 – 23:00 hodin 
Esab 3. liga (družstva) 
Středa 16.3. – 19:30 – 23:00 hodin 
Henry gril 4. liga (družstva) 
Neděle 20.3. – 18:00 – 22:00 hodin 
Starobrno liga (družstva) 
Pondělí 21.3. – 18:00 – 22:00 hodin 
Pemi Cup (jednotlivci) 
Úterý 22.3. – 19:30 – 23:00 hodin 
Stapo 5. liga (družstva) 
Středa 23.3. – 17:00 – 19:15 hodin 
Večerníček (jednotlivci) 
Středa 23.3. – 19:30 – 23:00 hodin 
„U Malinů“ 6. liga (družstva) 
Neděle 27.3. – 18:00 – 22:00 hodin 
Starobrno liga (družstva) 
Pondělí 28.3. – 18:00 – 23:00 hodin 
Merka cup dvojic (dvojice) 
Středa 30.3. – 16:30 – 23:00  hodin 
Tacl Cup (jednotlivci) 
Tel. rezervace: 465529477-9, e-mail: 
radava@radava.cz, www.radava.cz 
 
LK Spinning centrum 
 
AKCE  –  5.3. a 26.3.- Dvouhodinovka   
Hala SŠUP, Zahradní 541, Ústí n.O. 
Iontové nápoje Nutrend zdarma.  
Ceník:1 lekce: 85,- Kč, 10 lekcí 
(permanentka): 750,- Kč, skupiny – cena 
dohodou. Rezervace: 736 427 378  
info: www.lkspinning.com 
 
Valná hromada TK Ústí nad Orlicí, o.s. 
 
Dovoluji si Vás pozvat na Valnou hromadu 
Tenisového klubu Ústí nad Orlicí, o.s., která 
se bude konat dne 17.3. od 18:00 hod. v 
salonku Sport Music Club (Poprad) v Ústí 
nad Orlicí.  
Předseda klubu Ing.Jaroslav Zábrodský  
 
Nábor do tenisové školičky 
 
Dne 9.4. v 9:30 hod. proběhne v tenisovém 
areálu TK Ústí n.O. na dvorci č.7 pod 
vedením trenéra TK T. Herníka  nábor dětí 
do tenisové školičky (ročník narození 2001, 
2002 a mladší). Při náboru proběhne krátký 
ukázkový trénink s trenéry. Případné 
informace podá pan Herník na tel.:777 645 
721, e-mail: tomas.hernik@seznam.cz 

Sportovní kempy  2011 

Na četné dotazy rodičů ohledně sportovních 
kempů v roce 2011 zveřejňujeme termíny:  
1.termín: 11.-15. července 2011 
2.termín: 18.-22. července 2011 
3.termín: 22.-26. srpna 2011 
Bližší informace podá Tomáš Herník 777 
645721, e-mail: Tomas.Hernik@seznam.cz  
nebo na www.tkuo.com/sportovni-kempy/  



 
Hledání Stromoucha 
 
Sbor pro záchranu hradu Lanšperka, Pivnice 
U Skoby srdečně zvou na 11. ročník 
turistického pochodu 
HLEDÁNÍ STROMOUCHA, který se 
koná 5. března. 
Start: Pivnice U Skoby v ÚO, 7:00-10:00 
hod. 
Trasy: 8, 15, 25, 35 a 50 km, Na Skobu a 
zpět 
Na co se můžete těšit: tradiční perníčky, 
účastenské listy, turistické vizitky, krásná 
příroda a pohodová atmosféra. 
Další info: pochody.lansperk@seznam.cz, 
www.lansperk-sbor.cz 
 
Letní in-linová školička 
 
-příměstské tábory pro děti od 5 do 14 let 
-červenec, srpen vždy od PO do PÁ 8 – 16 
hod. 
-v ceně svačinky, obědy, pitný režim, 
pojištění, návštěva aquaparku, překvapení 
-možnost půjčení bruslí i chráničů 
Pro začátečníky i pokročilé – soukromé 
lekce in-line bruslení. 
Přihlášky a info: www.hepaoutfit.cz, 
602245393, M. Strnadová 
 
Krytý plavecký bazén 
 
ÚT 1.3.  5:30-8:00, 14:00-19:00 hodin 
ST 2.3.                17:00-21:00 hodin 
ČT 3.3.  5:30-8:00, 14:00-21:00 hodin 
PÁ 4.3.                    14:00- 21:00 hodin 
SO 5.3.                    10:00-21:00 hodin 
NE 6.3.                      9:00-20:00 hodin 
PO 7.3.                    10:00-21:00 hodin 
ÚT 8.3.  5:30-8:00, 10:00-19:00 hodin 
ST 9.3.                     10:00-21:00 hodin 
ČT 10.3.  5:30-8:00, 10:00-21:00 hodin 
PÁ 11.3.                    10:00-21:00 hodin 
SO 12.3.                 10:00-21:00 hodin 
NE 13.3.                        9:00-20:00 hodin 
PO 14.3.    sanitární den 
ÚT 15.3.  5:30-8:00, 14:00-19:00 hodin 
ST 16.3.         17:00-21:00 hodin 
ČT 17.3.  5:30-8:00, 14:00-21:00 hodin 
PÁ 18.3.        14:00-21:00 hodin 
SO 19.3.        10:00-21:00 hodin 
NE 20.3.          9:00-20:00 hodin 
2. ročník vodního týdne-Aquaunited 2011  
PO 21.3.            14:00-21:00 hodin 
ÚT 22.3.  5:30-8:00, 15:00-19:00 hodin 
ST 23.3.            17:00-21:00 hodin 
ČT 24.3.  5:30-8:00, 14:00-21:00 hodin 
PÁ 25.3.            14:00-21:00 hodin 
SO 26.3.            10:00-24:00 hodin  
           21:00-24:00 – VODNÍ NOC 
NE 27.3.              9:00-20:00 hodin 
PO 28.3.             14:00-21:00 hodin 
ÚT 29.3.  5:30-8:00, 14:00-19:00 hodin 
ST 30.3.              17:00-21:00 hodin 
ČT 31.3.  5:30-8:00, 14:00-21:00 hodin 
Plavání pro těhotné ženy: 2. a 16.3. od 
13:00-14:30 hod. 
Aquazumba: každé ÚT 19-20 hod. 
Aquaaerobik: každé ÚT 20-21 hod. 
Kurz dětí s rodiči: každá ST (mimo 9.3.) 
16-17 hod. 
Kurz děti + rodi če: každá SO 8:30-10 hod. 
Plavání kojenců a batolat + aroma 
masáže, info: 775858670, saunování dětí 
s aroma masáží.  

Každá poslední SO v měsíci – „Saunová 
noc s rituály“. 
Kurzy plavání dětí s rodiči, info:777 
673357 
****  *****   *****   *****   ***** 
CENTRUM RIO  – SPINNING, K2 
HIKING, FITBOX, novinka – TRX!! 
Rezervace a info: 
www.tepvos.cz/rezervace, tel.: 777673359 
Každá poslední SO v měsíci – „Saunová 
noc s rituály“. 
**** **** **** **** **** **** **** 
Novinka na zimním stadionu – hokej pro 
příchozí, info: 608553305, www.tepvos.cz 

 
Holmes English jazyková škola 
 
Holmes-English Playschool – dopolední 
družinka (děti 2-6 let), každá ST od 9:00-
11:00 hod., cena 95 Kč. Postaráme se o vaše 
děti - (hry, zpěv, tanec, malování, povídání) 
toto vše propojené s angličtinou -  a vy si 
můžete v klidu vyřídit své záležitosti. 
Letní anglický tábor Obora Lanškroun: 
2. – 12.7. (10 dní), Letní anglický 
příměstský tábor: 1. – 5.8.. Více info a 
přihlášky na www.holmes-english.cz, 
blanka@holmes-english,cz, tel.: 737744975 

 
Akademie vzdělávání v Ústí n.O. 
 
4. – 5.3. – Polovíkendový seminář 
Zahr. obchod z pohledu DPH, celní 
předpisy, dodací doložky (M. Reinoha) 
10.3. – Účetní a daňové aktuality (Ing. J. 
Trávníček) 
17.3. – DPH od 1.4.2011 (Ing. H. Straková) 
29.3. – Zákoník práce po novelách (JUDr. 
J. Zrutský) 
Podrobné info k seminářům, nebo jejich 
nabídku rádi zašleme.Tel.: 465523129, 
www.akademieuo.cz, 
seminar@akademieuo.cz 
 
Cvičení s movidou 
 
Movida kombinuje zábavu i fitness. 
Začínáme 2.3. každou středu od 20:00-21:00 
hod. v tělocvičně Štěpnice. 1. lekce zdarma. 
Víkendová párty s Movidou – sobota 12.3. 
od 9:30-11:00 hod. ve velké tělocvičně D. 
Libchavy. Cena lekce 80 Kč. 
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