
Rok se sešel s Rokem
a mám-li být upřímný, byl to nejrychlejší rok mého 
života. Dosud jsem si nepřipouštěl, že by čas mohl 
být tak neúprosný a že by mohl tak rychle běžet. 
Většina z  nás má na konci roku tendenci hod-
notit uplynulý rok a  alespoň na chvíli se zastavit 
a ohlédnou se zpět.
Z  uvedeného důvodu jsem chtěl původně vyu-
žít tento prostor k  rekapitulaci roku 2011 z  po-
hledu plnění programového prohlášení koalice. 
Záměr jsem ovšem přehodnotil nejen proto, že 
do konce roku chybí ještě víc jak jeden měsíc, ale 
zejména proto, že hodnotit vlastní práci je neob-
jektivní. Hodnocení dosavadní práce koalice tedy 
nechávám na Vás, občanech města. A v této sou-
vislosti Vás srdečně zvu na druhé setkání vedení 
města s občany, které se uskuteční na Malé scéně 
ve čtvrtek 8. prosince od 17 hodin. Zde budeme 
připraveni reagovat na Vaše požadavky, připo-
mínky a náměty. Očekáváme z Vaší strany aktiv-
ní přístup k problematice našeho města. K veřejné 
diskusi Vás vyzývám z  osobního přesvědčení, že 
jedině vzájemná setkání můžou řadu věcí vysvětlit 
a hlavně předejít případnému nedorozumění nebo 
špatnému pochopení situace či navrženému řeše-
ní. Samozřejmě setkání s Vámi dává prostor i pro 
oprávněnou kritiku a zároveň k obhájení naší do-
savadní práce na radnici. Prosinec a leden je vždy 
ve znamení přípravy a tvorby rozpočtu města. Tak-
že i  v  této souvislosti je veřejná diskuse důležitá 
a očekávám, že bude i prospěšná. 

Vážení spoluobčané, přeji Vám klidné prožití ad-
ventního času. Vánoce bez spěchu a shonu, prožité 
v přítomnosti svých nejbližších. Přeji Vám včasné 
zastavení, vydechnutí a zklidnění. Přeji Vám nejen 
„šťastné a veselé“ a „bohatého Ježíška“, ale upřímně 
Vám přeji pevné zdraví, osobní spokojenost a pl-
nění Vašich snů!  Petr Hájek

starosta města

Město Ústí nad orlicí 
zveřejňuje záMěr
prodeje bytů do 

osobního vlastnictví
Byt č. 4 a  5 (z  důvodu společného příslušenství 
prodávány pouze jako celek) o velikosti 1+0 a 1+1 
v ulici Husova 693, Ústí nad Orlicí o celkové pod-
lahové ploše bytu včetně příslušenství 118,13 m² 
(z toho místnosti 71,83 m², sklepy, půdy a dřevník 
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46,30 m²). Byty se nachází v 1. nadzemním pod-
laží. Minimální kupní cena je stanovena ve výši 
450.000,- Kč. 
Byt č. 3 o velikosti 3+1 v Knapovci č.p. 6, Ústí nad 
Orlicí - Knapovec o celkové podlahové ploše bytu 
včetně příslušenství 92,73 m² (z  toho místnosti 
79,5 m², sklepy a kotelna 13,23 m²). Byt se nachází 
v 1. nadzemním podlaží. Minimální kupní cena je 
stanovena ve výši 400.000,- Kč. 
Byt č. 6 o velikosti 2+1 v Knapovci č.p. 6, Ústí nad 
Orlicí - Knapovec o celkové podlahové ploše bytu 
včetně příslušenství 78,53 m² (z  toho místnosti 
64,74 m², sklepy a kotelna 13,79 m²). Byt se nachá-
zí v 2. nadzemním podlaží. Minimální kupní cena 
je stanovena ve výši 350.000,- Kč. 
Bližší informace o podmínkách prodeje a náležitos-
tech nabídky získáte na úřední desce MěÚ v  Ústí 
n.O., na elektronické úřední desce na www.ustina-
dorlici.cz v  sekci úřad - úřední deska nebo majet-
koprávní záležitosti na tel. 465 514 262 (vyřizuje E. 
Polakovičová).

bude obnoven 2.1.2012.
Možnost podání žádostí o vydání e-pasů bude do 
19.12.2011.
Poslední podání žádostí o občanské průkazy bude 
do 14.12.2011. Podání žádostí u jiného městského 
nebo obecního úřadu (matrika) do 30. 11.2011.

inforMace 
z osadního výboru 

Osadní výbor pro část Oldřichovice – Tichá Orlice 
– Černovír – Václavov zve své spoluobčany na ve-
řejné setkání, které se uskuteční 2. prosince v 18:00 
hod. v Hospodě na točně v Černovíru.
17. prosince se v  16:00 hod. uskuteční Advent-
ní vystoupení MŠ Černovír v  kapli sv. Gotharda 
v Černovíru.
OV děkuje Městu Ústí n.O. za grantovou podporu 
kulturních akcí – stavění Máje a Adventní vystou-
pení MŠ. Vlaďka Carbová

nová služba na 
inforMačníM centru

V  průběhu listopadu byl v  Informačním centru 
města Ústí nad Orlicí a ČD zahájen předprodej au-
tobusových a vlakových jízdenek REGIOJET spo-
lečnosti Student Agency.
IC města Ústí n.O. a ČD, Sychrova 16, ÚO, 
tel.: 465 514 271, 
e-mail: ic@muuo.cz, www.ustinadorlici.cz

inforMace odboru 
sociálních služeb

Od 1. ledna 2012 nabývá účinnosti zákon o posky-
tování dávek osobám se zdravotním postižením. 
Tento zákon upravuje poskytování peněžitých dá-
vek osobám se zdravotním postižením a průkazu 
osoby se zdravotním postižením. Na základě toho-
to zákona budou poskytovány dvě dávky:
Příspěvek na mobilitu (nahrazuje příspěvek na 
provoz motorového vozidla a příspěvek na indivi-
duální dopravu):
Nárok na příspěvek na mobilitu: má osoba starší 
1 roku, která není schopna zvládat základní život-
ní potřeby v oblasti mobility nebo orientace, opa-
kovaně se v  kalendářním měsíci dopravuje nebo 
je dopravována a nejsou jí poskytovány pobytové 
sociální služby. Podmínky musí být splněny každý 
měsíc a  jejich splnění prokazuje žadatel čestným 
prohlášením.
Výše příspěvku na mobilitu: 400 Kč 

Vedení města Ústí nad Orlicí Vás srdečně zve 
na druhé diskusní setkání, které se uskuteční 

ve čtvrtek 8. prosince 2011 od 17:00 hod. 
v Malé scéně v Ústí nad Orlicí.

Na Vaše připomínky, náměty a dotazy souvi-
sející s problematikou města budou připraveni 

odpovídat: starosta města Petr Hájek, první 
místostarosta města JUDr. Zdeněk Ešpandr 

a neuvolnění místostarostové Mgr. Jiří Holubář 
a Ing. Vladislav Fajt.

inforMace o zavedení 
elektronických 

občanských průkazů

Od 1.1.2012 dochází k vydávání nových typů ob-
čanských průkazů (OP) se strojově čitelnými údaji 
a OP se strojově čitelnými údaji a kontaktním elek-
tronickým čipem. Pořizování žádostí bude zajišťo-
váno na stávajícím technickém zařízení pro agen-
du e-pasů.
V souvislosti s provedením obnovy centrálního in-
formačního systému (CDBP) cestovních dokladů 
s biometrickými prvky bude nutná odstávka systé-
mu CDBP pro agendu e-pasů. Nezbytná technolo-
gická odstávka systému CDBP proběhne v termí-
nu od 23. 12.2011 od 16:00 hod. s tím, že provoz 
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nocení vlivů koncepce na životní prostředí ve věci:
„Program rozvoje Pardubického kraje včetně 
vyhodnocení vlivů této koncepce na životní pro-
středí“.
Informace o této koncepci je umístěna na úřední 
desce MěÚ Ústí n.O. Současně je návrh koncep-
ce k  nahlédnutí v  provozní době MěÚ Ústí n.O. 
na odboru majetkoprávním, v  kanceláři č. 246, 
případně po dohodě na telefonu 465 514 220. In-
formace jsou zveřejněny rovněž v  Informačním 
systému SEA (http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/
prehled.php) kód koncepce MZP115K.
Každý může zaslat své písemné vyjádření k návrhu 
koncepce nejpozději do 5 dnů ode dne konání ve-
řejného projednání návrhu koncepce. 

senior klub 
při csp Města Ústí n. o.

2. a 16. prosince – Plavání pro členy Senior klu-
bu, od 13:00 do 14:15 hod. v  krytém plaveckém 
bazénu v ÚO. Vstupné 50 Kč na průkazku Senior 
klubu, info na tel.: 722475131
Pondělí 12. prosince – Báječná Kodaň, cestopis-
ná přednáška od 19:00 hod. v Roškotově divadle, 
vstupné pro člena SK 40 Kč. Přihlášky do 5.12. ve 
Sladkovně, nebo telefonicky.
Úterý 13. prosince – Adventní Drážďany
SK pořádá zájezd do Drážďan, kde můžete shléd-
nout jak pamětihodnosti, tak nejstarší advent-
ní trhy v  Evropě a  současně výhodně nakoupit. 
V ceně je doprava, průvodce. Není zajištěno hro-
madné občerstvení, pojištění osob a  vstupy. Na 
vstupy cca 20 EUR (rozhodnutí individuálně). 
Cena pro člena SK 350 Kč, nečlen 450 Kč, neoby-
vatel ÚO 550 Kč. Přednost mají členové SK.
Přihlášky a  úhrada 29.11. a  6.12. na „Sladkov-
ně“. Příjezd do Drážďan cca v 9:00 hod., dopoled-
ne organizovaná prohlídka, odpoledne volno na 
galerii, trhy, nákupy. Sraz cca v  16:00 hod., poté 
prohlídka osvětleného města, 17:30 hod. odjezd. 
Předpokládaný příjezd ve 23:00 hod.
Odjezdová místa
4:00 hod. – Hylváty ČSAD
4:10 hod. – Dukla prodejna
4:15 hod. – žel. zastávka u hotelu UNO
4:20 hod. – nádraží ČSAD
4:25 hod. – Tvardkova
4:30 hod. – CSP – Penzion
Kurz počítačů nabízíme ve spolupráci s městskou 
knihovnou. Kurz bude po 6 osobách – základní 
a pro pokročilé.
Zájemci se mohou hlásit na určená témata: zpra-
cování fotografií, práce s  internetem, internetové 
bankovnictví, nákupy přes internet. Kurzy budou 
pořádány od poloviny ledna 2012.
Závazné přihlášky do 13.12. v kanceláři ve „Slad-
kovně“ nebo telefonicky.
UPOZORNĚNÍ: ve dnech 13. a  27.12. nebude 
služba ve „Sladkovně“. První služba v novém roce 
je 3. ledna od 10:00 do 12:00 hod.
Těšíme se na Vaši účast.
V  novém roce přejeme všem zdraví a  spokoje-
nost. Za výbor Senior klubu 

JUDr. Zdeněk Ešpandr

centruM sociální 
péče Města Ústí n.o.

Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí – 
Pečovatelská služba informuje občany města 

Nárok na dávku a na její výplatu: 
Nárok na výplatu příspěvku na mobilitu vzniká 
dnem splnění podmínek pro vznik nároku na dáv-
ku a podáním žádosti o přiznání dávky.
Příspěvek na zvláštní pomůcku (nahrazuje příspě-
vek na zakoupení a  opravu motorového vozidla, 
na úpravu bytu ,na kompenzační pomůcky). Jedná 
se o  jednorázovou nárokovou dávku, která bude 
určena osobám s těžkou vadou nosného nebo po-
hybového ústrojí, těžkým sluchovým nebo těžkým 
zrakovým postižením nebo těžkým mentálním po-
stižením. Součet vyplácených příspěvků na zvlášt-
ní pomůcku nesmí v 60 kalendářních měsících po 
sobě jdoucích přesáhnout částku 800 000 Kč (z vy-
placených částek se při součtu odečítají ty částky, 
které osoba v  tomto období vrátila nebo jejichž 
vrácení bylo prominuto).
Nárok na dávku a její výplatu. Příspěvek na zvlášt-
ní pomůcku lze poskytnout též na zvláštní pomůc-
ku, která byla zakoupena v průběhu 12 kalendář-
ních měsíců před podáním žádosti o  poskytnutí 
příspěvku.
Průkaz osoby se zdravotním postižením 
(TP,ZTP,ZTP/P).
Průkazky mimořádných výhod vydané do dne na-
bytí účinnosti tohoto zákona zůstávají v platnosti 
i po tomto dni, a to do uplynutí doby platnosti vy-
značené v těchto průkazech, nejdéle do 31. prosin-
ce 2015. 
Žádost o oba příspěvky a průkazy osob se zdra-
votním postižením se od 1. ledna 2012 podává 
na kontaktním místě Úřadu práce ČR v Ústí nad 
Orlicí. Bc. A. Škopová, 

vedoucí odboru sociálních služeb MěÚ

Ústecký advent 2011
Stejně jako v loňském roce, tak i letos si Vás dovo-
lujeme pozvat na kulturní akce, které se uskuteční 
v rámci ÚSTECKÉHO ADVENTU 2011. Z boha-
té nabídky připravených programů upozorňujeme 
na VÁNOČNÍ KAMION COCA-COLA (14.12. 
od 15:00 hod. na náměstí), MIKULÁŠSKOU DIS-
KOTÉKU (5.12. od 17:00 hod. v Malé scéně) a na 
ŽIVÝ BETLÉM (26.12. od 16:00 hod. na náměstí). 
Podrobný program ÚSTECKÉHO ADVENTU 
2011 je přílohou tohoto Informačního listu.

vánoční kaMion 
v Ústí nad orlicí

Ve středu 14. 12. přijede do Ústí n.O. Vánoč-
ní kamion Coca-Cola. Dětem i  rodičům přiveze 
Santa Clause, skřítky a spoustu zábavy. Kamion za-
parkuje na Mírovém náměstí v 16:30 hodin. Již od 
15:00 hodin tu najdete obchůdky s vánočními dár-
ky i občerstvením a iglů se zábavnými atrakcemi. 
Zájemce skřítkové vyfotí se Santa Clausem. Foto-
grafie budou poté umístěny na internetové stránky 
www.vanocnikamion.com, odkud si je bude mož-
né stáhnout. Celý výtěžek z akce věnuje společnost 
Coca-Cola vybrané dobročinné organizaci města. 
Coca-Cola vám přináší Vánoční kamion do vaše-
ho města pro chvíle plné radosti.

návrh koncepce 
,,prograM rozvoje 

pardubického kraje“

Ministerstvo ŽP jako příslušný úřad k posuzování 
vlivů na ŽP podle zákona č. 100/2001 Sb., o posu-
zování vlivů na ŽP, zaslal koncepci včetně vyhod-

o  prodloužení své provozní doby. Od 2. ledna 
2012 bude nová provozní doba ve všední dny od 
6:30 do 18:00 hodin. Tato prodloužená provozní 
doba bude zaměřena na večerní hygienu, stravo-
vání a péči o osobu.
Kontakt: vedoucí pí Jitka Svobodová, tel.: 465 
524054 a sociální pracovnice sl. Jana Vojtíšková

pozvánka na akce 
csp Města Ústí n.o.

Úterý 13.12. – Výroba dekorativní vánoční vý-
zdoby, ve 13:00 hod. v jídelně „Penzionu“ Na Pláni 
1343. S  sebou nůžky, brýle. Dekorativní materiál 
bude připraven, vstup volný.
Středa 21.12. – Vystoupení klientů z USP Anen-
ská Studánka ve 14:00 hod. v jídelně „Penzionu“, 
Na Pláni 1343. Přijďte si užít vánoční náladu, vstup 
volný. Těšíme se na Vás.

Jana Ešpandrová, 
ředitelka CSP města Ústí n.O.

inforMace 
spol. tepvos, s.r.o. 

k „paMátce zesnulých“
Vážení spoluobčané,
dovolte mně napsat pár vět o  průběhu letošního 
svátku „Památka zesnulých“, neboli Dušičky. Při-
znáváme, že jsme správně neodhadli množství 
návštěvníků našeho hřbitova, které bylo vyšší než 
v  minulých letech, díky pátečnímu volnému dni, 
ale především jsme podcenili směr, odkud ná-
vštěvníci hřbitova přicházejí a odcházejí.
Vyhrazené místo pro ukládání odpadu je situo-
váno v zadní části hřbitova, u druhé vstupní brá-
ny, kudy neprochází velké množství návštěvníků. 
Samozřejmě o  Dušičkách byla největší návštěv-
nost hlavní branou, směrem od parkoviště. Bohu-
žel v  tomto směru není kde odložit odpadky a  je 
pochopitelné, že občané navštěvující přední část 
hřbitova nepůjdou odhodit odpad do zadní čás-
ti ke kontejneru, ale budou se ho chtít zbavit po 
cestě k parkovišti. A zde vznikl největší problém; 
v tomto směru se nachází pouze jeden standardní 
odpadkový koš umístěný na parkovišti. Tento koš 
samozřejmě nemohl pojmout množství odpadu, 
který zde zanechali odcházející návštěvníci, a vše 
skončilo velmi nevzhlednou hromadou odpad-
ků okolo tohoto koše. Za toto se všem občanům 
hluboce omlouváme. Na druhou ale apeluji na ná-
vštěvníky hřbitova, aby v co největší míře ukládali 
odpad na místo k tomu určené.
Po dohodě z MÚ jsme umístili na zmíněné parko-
viště dva další koše, které zde zůstanou až do kon-
ce letošního roku, aby byla umožněna likvidace 
odpadu při přípravě hrobů na nadcházející zimní 
období. Zároveň se pokusíme v tomto komunikač-
ním směru vytipovat vhodné místo, kam bychom 
mohli umístit další ocelový kontejner nebo ale-
spoň mobilní kontejner o objemu 1 m3.
Ještě jednou se omlouváme a doufáme, že se příští 
rok již podobný problém nevyskytne.

Za Tepvos Ústí nad Orlicí
Ing. Petr Hovádek, ředitel Divize služeb

z Městského Muzea
Městské muzeum v Ústí nad Orlicí pro Vás v pro-
sinci připravilo formou letošního posledního vý-
stavního bloku vánoční dárek, který se otevírá 
dne 8.12. Na své si v 1. NP Hernychovy vily při-
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14. 12. v 16:00 a 17:00 hod. – sál TO 
Vánoční koncertíky 
15. a 16.12. v 8:00 a 10:00 hod. koncertní sál ZUŠ
Vánoční hudební besídka žáků hudebního oboru
19. 12. v 17:00 hod. – koncertní sál ZUŠ
Vánoční koncert pěveckéhop sboru ČTYŘLÍS-
TEK a symfonického orchestru DECAPODA
21. 12. v 18:00 hod. – Děkanský kostel v Ústí nad 
Orlicí
Koncert smyčcového souboru TUTTI INSTRU-
MENTI 
21. 12. ve 20:00 hod. – koncertní sál ZUŠ 

***
V neděli 11.12. se v sále ZUŠ J. Kociana uskuteční 
od 17:00 tradiční Adventní koncert R. Pachmana 
a jeho hostů.
Vstupné 150 Kč, studenti a důchodci 100 Kč. Před-
prodej vstupenek před koncertem.
Info: www.pachman.cz

pozvání do MŠ 
na výsluní

Srdečně zveme Vás a Vaše děti na Adventní zpí-
vání a tvoření do naší MŠ ve čtvrtek 6. prosince 
v 15:30 hodin.
Přijďte si oživit staré tradice a užít si s námi tvoři-
vou atmosféru období Adventu. Akce se uskuteční 
za finanční podpory města Ústí nad Orlicí.

B. Jedličková, ředitelka MŠ

adventní koncert 
pěveckých sborů

Zlatý klíček a Písnička ze ZŠ Ústí nad Orlicí, Ko-
menského se tentokrát představí v kostele Nanebe-
vzetí Panny Marie dne 6. prosince v 18:00 hodin. 
Na koncertě vystoupí i  flétnové soubory Pískání 
pro zdraví a Flétny. Mgr. Dana Špindlerová

generace v kostele sv. 
víta v č. libchavách

Koncert vokálního okteta Generace se bude letos 
konat v čase vánočním dne 26. prosince v kostele 
v Č. Libchavách. Začátek koncertu je v 17:00 ho-
din.

vánoce na Štěpnici
1.stupeň ZŠ Komenského si Vás dovoluje pozvat 
na 6. ročník vánočního jarmarku. Škola Na Štěp-
nici pro Vás bude otevřena 7.12. od 16:00 do 19:00 
hodin. Přijďte si mezi nás odpočinout a zpříjemnit 
adventní čas.

vánoční tvoření 
v kerharticích

Nejen žáci, rodiče a  učitelé, ale všichni ti, kte-
ří se chtějí vánočně naladit, se mohou ve čtvrtek 
1.12. od 15:30 hodin zúčastnit vánočního tvo-
ření, které se koná v  budově ZŠ v  Kerharticích. 
V  přátelském posezení se budou z  netradičních 
materiálů vyrábět vánoční ozdoby, přáníčka a an-
dílci. Příjemnou pracovní atmosféru doplní koledy 
a voňavé teplé občerstvení.
Přijďte si i Vy se svými dětmi vyrobit malý vánoční 
doplněk! Eva Faltysová

prodejní vánoční 
výstava v zŠ třebovská

Zveme Vás na tradiční Vánoční výstavu prací 
našich žáků a  žáků z  partnerské školy z  Bystřice 

jdou všichni milovníci 
ČOKOLÁDY i  obdivo-
vatelé stavebnice MER-
KUR. Zatímco vzorky 
čokolády budou moci 
návštěvníci ochutnat 

pouze na vernisáži v  17:00 hod., zručnost svých 
šikovných rukou se stavebnicí si budou moci pro-
věřit po celou dobu výstav. O patro výše se pak na 
vánoční notu naladí opravdu všichni návštěvníci. 
Osloví je zde totiž nejen pohádkové POHLED-
NICE A BETLÉMY Ak. mal. JIŘÍHO ŠKOPKA 
a nová expozice ÚSTECKÉ BETLÉMY ZNÁMÉ 
I  NEZNÁMÉ, ale i  útulná BABIČČINA KU-
CHYŇ vonící hřebíčkem a  skořicí. Tyto výstavy 
budou spolu s pohyblivým třebechovickým betlé-
mem Kamila Andrese přístupné až do 8. března. 
Od listopadu vystavovanou kopii CODEXU GI-
GAS bude možné spatřit pouze do 15. ledna 2012. 
Dopřejte si příjemný zážitek pro duši svou i svých 
blízkých a přijďte do muzea v út-pá 9-11.30, 12.30-
17.00 hod, v  so, ne a  ve svátek 13:30-17:00 hod. 
Prvně je umožněna přeprava imobilních osob i do 
2. NP. 
Další informace k  výstavám, doprovodným pro-
gramům i soutěži Vánoce a betlém najdete ve vý-
věsce muzea, na www.muzeum-uo.cz nebo v po-
kladně muzea, kde můžete zakoupit i drobné vá-
noční dárky. 
Na setkání s Vámi se těší a poklidné svátky Vám 
za všechny ústecké muzejníky přeje Jarmila Süs-
serová.

klub přátel uMění 
Ústí nad orlicí

Srdečně zveme Vás a Vaše přátele do Galerie Pod 
radnici, kde bude ve čtvrtek 15.12. 2011 v 18:00 
hodin zahájena prodejní výstava obrazů, grafiky, 

keramiky a knih

VÁNOCE V GALERII

Výstava bude otevřena do 1. ledna 2012.

Otevřeno denně mimo pondělí, úterý – pátek 10-
12, 14-17 hod., sobota, 

neděle 14-17 hod.

Kladské. Výstava bude spojena s možností zakou-
pení výrobků.
Naši školu můžete navštívit v pátek 16.12. od 15:00 
– 18:00 hod., v  pondělí 19.12. od 10:00 – 16:30 
hod. a v úterý 20.12. od 10:00 do 16:30 hod.

advent v knapovci 
s MikuláŠskou nadílkou
Římskokatolická farnost ve spolupráci s MŠ Kna-
povec si Vás dovolují pozvat v neděli 11. prosince 
2011 na adventní odpoledne:
Kostel sv. Petra a Pavla Knapovec
15:00 hod. mše sv. s lidovým zpěvem 
16:00 hod. koncert pěveckého sboru Č.A.S. z Dol-
ní Dobrouče
16:30 hod. vánoční program dětí z MŠ a příchod 
sv. Mikuláše s nadílkou
Mateřská škola Knapovec
14:00 – 18:00 hod. prodejní výstava vánočních de-
korací učitelek, maminek a dětí v budově mateřské 
školy. Dospělé zveme na vánoční punč s voňavým 
občerstvením. 
Advent v Knapovci je součástí Knapoveckého roku 
tradic a církevních svátků. Jana Staňková, 

P.Vladislav Brokeš, děkan

zpívání u jeslí 
v knapovci

Přijďte s  dětmi na Štědrý den 24. prosince 2011 
v 16:00 hodin ke knapoveckému betlému ztišit se 
a zazpívat vánoční koledy v kostele sv. Petra a Pav-
la. Svíce a lucerny pro betlémské světlo s sebou. 

Zve Jana Staňková a ŘKF 

My se Šestky nebojíMe 
aneb dobrodružné 
putování Školou 

koMenského

ZŠ Komenského v  Ústí nad Orlicí pořádá dne 8. 
prosince od 14:00 do 17:00 hodin zábavné odpo-
ledne, které je určené budoucím šesťákům, jejich 
mladším kamarádům a rodičům.
Při putování školou jsou pro děti připraveny úkoly, 
ve kterých si zábavnou formou ověří své znalosti 
a  dovednosti. Mohou si také vyzkoušet jednodu-
ché pokusy z chemie a fyziky, seznámit se s výuko-
vými programy. Nebude chybět ani sport, zpívání 
a malování. Srdečně zvou pracovníci školy

vánoční bohoslužby
Římskokatolická farnost – děkanství Ústí nad Or-
licí Vás zve na vánoční bohoslužby v kostele Nane-
bevzetí Panny Marie, v kapli v Černovíru a v Hyl-
vátech:
24.12. – Štědrý den – 15:30 hod. – Pro rodiny 
s dětmi, 24:00 hod. - Půlnoční mše, Ústí n.O.
25.12. – Boží hod vánoční – Ústí n.O. v  7:00 
a v 8:30 hod., Černovír-kaple v 11:00 hod.
26.12. – sv. Štěpán – Ústí n.O. v  8:00 hod., živý 
betlém v 16:00 hod.
31.12. – Silvestr – poděkování za uplynulý rok, 
Ústí n.O. v 17:00 hod.
1.1.2012 – Nový rok – Ústí n.O. v  7:00 a  v  8:30 
hod., Hylváty-kaple v 11:00 hod.
6.1. 2012 – Tří králů – Ústí n.O. v 7:00 a v 18:00 
hod.
Prohlídka betléma v kostele:
24.12. – Štědrý den – 14:00-15:30 hod.
26.12. – sv. Štěpán – 15:00-18:00 hod.

Zveme Vás na Adventní koncert smíšeného 
pěveckého sboru ALOU VIVAT Ústí n.O., 
který se koná v hale Hernychovy vily v úte-
rý 20. prosince v 19:00 hodin.

základní uMělecká 
škola jar. kociana

Zimní tancovánky – taneční obor – H. Benešová
1. 12. v 16:00, 16:30 a 17:00 hod. – sál TO
Hudební besídka žáků hudebního oboru
5.12. v 17:00 hod. – koncertní sál ZUŠ
Zimní koncert pěveckého sboru ČTYŘLÍSTEK 
6. 12. v 18:00 hod. – koncertní sál ZUŠ
Předvánoční taneční recital tanečního oboru – 
P. Lipenská
středa 7. 12. v 17:00 hod. – sál TO
Vánoční koncert souborů ZUŠ - Black Band, 
Vinca Minor, pěvecký sbor 
13. 12. v 18:00 a v 19:30 hod. – koncertní sál ZUŠ
Zimní tancovánky – taneční obor – Z. Bartošová
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adventní koncert 
a vánoční bohoslužby

Sbor Českobratrské církve evangelické ve Džbá-
nově – Ústí nad Orlicí srdečně zve všechny na ad-
ventní koncert, který se uskuteční v neděli 11.12. 
v  16:00 hodin v  kostele ve Džbánově. Vystoupí 
smíšený pěvecký sbor BENDL z České Třebové.
Vánoční bohoslužby
Bohoslužby a dětská besídka Českobratrské církve 
evangelické se konají v modlitebně církve Česko-
slovenské husitské, Sychrova ul. 104, ÚO
11. prosince
Dětská besídka v 8:30 hod., Ústí n.O.
25. prosince
Boží hod vánoční – Ústí n.O. v  8:30 hod. s  VP, 
Džbánov v 10:00 hod. s VP
26. prosince
Štěpán - Dětská besídka v 10:00 hod. – Džbánov
Nový rok 1.1.2012 – Ústí n.O. v  8:30 hod. s  VP, 
Džbánov v 10:00 hod. s VP

Z Městské knihovny 
Vážení čtenáři,
blíží se čas vánoční, a proto bych 
Vám ráda poděkovala za celoroč-
ní přízeň, kterou naší knihovně 
prokazujete a  popřála Vám po-
kojné a  šťastné Vánoce a  v  no-
vém roce hodně zdraví a osobní 
spokojenosti.

Provozní doba o Vánocích
Oddělení dospělých čtenářů:
PÁ 23.12. 9:00 – 18:00 hod.
ÚT 27.12. – PÁ 30.12. 9:00 – 18:00 hod.
SO 31.12. zavřeno
Oddělení dětských čtenářů:
PÁ 23.12. 9:00 – 14:00 hod.
ÚT 27.12.-PÁ 30.12. 9:00 – 14:00 hod.

Vánoce v knihovně
Čtvrtek 22. prosince od 16:00 hodin na hudeb-
ním oddělení.
Přejeme Vám všem šťastné prožití Vánoc a  vše 
dobré v  novém roce. Těšíme se na Vaši návštěvu 
v novém roce.

PhDr. Jana Kalousková, ředitelka MěK

poděkování 
souboru c-dance

Taneční soubor C-Dance děkuje Městu  Ústí nad 
Orlicí za grantovou podporu, divákům za jejich 
přízeň, sponzorům a příznivcům za finanční i me-
diální pomoc a  přeje Vám všem hezké a  klidné 
prožití vánočních svátků.

Mgr. Radka Vašková, ředitelka

vánoční besídka 
ddM Ústí n.o.

DDM ÚO srdečně zve všechny rodiče, prarodiče 
na Vánoční besídku dne 18. prosince ve 14:00 
hod. do Malé scény.
Program: vystoupení kroužků, Veselé loutkové di-
vadlo pro děti.
Jako bonus od 17:00 hod. vystoupí kapela Poletí-
me? - koncert pro širokou veřejnost.
Informace naleznete na www.ddm-usti.cz, tel. 604 
209 661

den otevřených 
dveří na sŠup

Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí n.O. po-
řádá ve čtvrtek 8. 12. od 8:00 do 16:00 hodin 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ve všech prosto-
rách hlavní budovy v  Zahradní ulici a  ateliérové 
části ve Špindlerově ulici.
Bližší informace na: 

www.ssup.cz nebo +420465518111
Informace o studiu možno získat kdykoliv po do-
mluvě (telefon, e-mail).
Od 1. 9. 2011 probíhá výuka strojírenských obo-
rů Mechanik seřizovač a Nástrojař na novém pra-
covišti odborného výcviku v hlavní budově školy 
v Zahradní ulici !

den otevřených 
dveří na szŠ

Střední zdravotnická škola otevře ve školním roce 
2012/2013 
2 třídy denního studia 4letého oboru Zdravotnic-
ký asistent 53-41-M/01
1 třídu denního studia 4letého oboru
Sociální činnosti 75-41-M/01

****
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

8. 12. od 14:00 do 17:00 hod. Návštěva školy je 
možná po telefonické domluvě kdykoliv.

SZŠ, Smetanova 838, Ústí n.O., 
tel.: 465521292-93, 728596346, 

e-mail: szsuo@szsuo.cz, www:szsuo.cz

Mateřské centruM 
Medvídek
Kavárnička, pondělí 5.12. od 9:00 
hod.
Vánoční výstava ČČK, 5. –9.12. 
od 9:00.-17:00 hod., výstavní síň 
ZM pod radnicí, kde bude MC 
prezentovat svou činnost

Oriflame, úterý 6.12. od 9:30 hod.
Mámy pro mámy – vyrábíme srdíčka, úterý 6.12. 
od 14:30 hod.
Vánoční svícínky a  dekorace, úterý 13.12. od 
14:30 hod., s sebou svíčku, květináček, nebo misku
Vánoční tvoření v  knihovně, středa 14.12. od 
16:00 hod. v městské knihovně
UPOZORNĚNÍ
V  době od 19.12.2011 do 2.1.2012 bude MC 
UZAVŘENO!!

Přejeme radostné prožití vánočních svátků 
a  šťastné vykročení do nového roku 2012. Váš 
Medvídek.
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 + vý-
tvarný kroužek
ST 9-12 hod. – Předškolkáček-herna
ČT 9-12 hod. – Předškolkáček-herna + zpívánky
Kontakt: M. Crhonková 605/774569, K. Fišarová 
605/965463, medvídek@seznam.cz, 
www.medvidekuo.cz
Za finanční podpory Města Ústí nad Orlicí, Pardu-
bického kraje a MPSV.

rodinné centruM 
srdíčko

Provozní doba: začátky programů 
cca v  9:30–10:00 hod., pobytné 30 
Kč/1 dítě, 40 Kč/více dětí. Téma mě-
síce – ovečky
PO 8:30-12:00 hod. – Herna, vý-
tvarná dílna pro dospělé a v jedno-
dušší variantě i pro děti

ST 8:30-12:00 hod. – Herna, prográmek pro děti 
(zpívání, vyrábění, pohyb….)
PÁ 8:30-12:00 hod. – Herna, AJ pro děti, kontakt: 
J. Marková, 777656047
Témata pondělních výtvarných dílen
Vánoční dárky a dekorace – cena dle spotřebova-
ného materiálu
5.12. – Adventní věnce
12.12. – Zdobení dřevěných výrobků – puz-
zle, pexeso, hodiny, svícínky…  k  dispozici v  RC, 
ubrousková metoda
19.12. – Odlévání mýdel
ODPOLEDNÍ PROGRAMY, Multifunkční dál, 
1. patro
ČT 17:00-19:00 hod. – Manželské večery, 8 lek-
cí kurzu komunikace v manželství, s večeří a hlí-
dáním dětí v  herně, přihlášky: M. Dostrašilová, 
603976036
ČT 17:00-18:30 hod. AJ pro dospělé, kontakt J. 
Procházka, 603795738
PÁ 16:00-18:00 hod. – Klub EXIT, pro mládež, 
kontakt: D. Dostrašil, 603913885
PÁ 18:00-24:00 hod. – Klub deskových her s ka-
várnou, kontakt: M. Kalášek, 739420287
JEDNORÁZOVÉ AKCE
ÚT 6.12. – Setkání DRC a valná hromada, od 17:00 
hod. v herně RC
PÁ 9.12. – Rituály v životě dítěte, přednáška Mgr. 
E. Ruckého, od 10:00 hod. v herně RC
SO 10.12. – Sportování U tří mostů, od 18:00 hod., 
cena dle sportujících, přihlášky nejpozději den 
před akcí, P. Novák, 604904710
PO 19.12. – Dámská jízda, od 20:00 hod. v herně RC
ÚT 20.12. - Dětská vánoční slavnost, od 17:00 hod. 
v herně RC. Předvánoční besídka pro děti do cca 
12 let s vánočním příběhem a soutěžemi, malé dár-
ky pro každé z dětí.
Cvičení pro těhulky, dle zájmu a po dohodě, kon-
takt: S. Faltusová, 606882719
Kontakt: Mgr. M. Dostrašilová, tel.: 604313249, e-
-mail: rcsrdicko@jbuo.cz, www.rcsrdicko.estranky.
cz

poděkování 
jednoty bratské

Jednota bratrská děkuje všem kdo podpořili ně-
kolikaleté úsilí o opravu střechy nejstaršího domu 
v  Ústí n.O. - Bratrského sboru č.p. 53.  Dům po-
stavili věřící Jednoty bratrské, kteří ve městě začali 
sloužit již před 500 lety. Dnes je budova využívána 
každodenně Rodinným centrem Srdíčko - mamin-
kami s  předškolními dětmi, dále Klubem EXIT, 
který každotýdenně pořádá páteční večery s des-
kovými hrami, a samozřejmě i církví. 
Chceme proto poděkovat za finanční podpo-
ru přestavby mimo jiné právě Městu Ústí nad Orli-
cí, jehož občané prostory využívají. 
Přijměte pozvání na adventní neděle (od 9:30 
hod.), na vánoční slavnost 25.12. (od 10:00 hod.) 
a na silvestrovský večer 31.12. (od 18:00 hod.).

Dan Dostrašil, správce sboru
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český červený kříž
Senior doprava ČČK, objed-
návky na tel.: 774412117. Per-
manentky k dostání na ČČK, 
Kopeckého 840, nebo v  IC 
města. Senior doprava ČČK 
byla v  roce 2011 podpořena 
městem Ústí n.O. a Pardubic-
kým krajem.
Senior centrum – vzdělávací, relaxační a volnoča-
sové centrum nejen pro seniory. Akce jsou určeny 
široké veřejnosti a konají se v budově ČČK, Kopec-
kého 840, ÚO
Doprava na akce – využijte možnosti dopravy na 
akce pořádané v  budově ČČK Senior dopravou 
ČČK za zvýhodněnou cenu 5 Kč/jízda/osoba. Nut-
no objednat, pouze pro seniory.
27.11. – 15.12. – Strom splněných přání – splň-
te přání dětem z  dětských domovů a  sociálních 
ústavů zakoupením vánočních dárků, přáníčka 
naleznete v  prodejně cukrovinek v  Barcalově ul. 
A v Hračkárně na Mírovém náměstí v ÚO.
2.12. – Advent v  Ratibořicích – výlet. Vánoční 
prohlídka zámku a  výstavy betlémů v  Dobrušce. 
Cena 100Kč/120 Kč dospělá osoba (cena obsahuje 
dopravu). Přihlášky na tel.: 724629031, 775112998, 
odjezd v 8:00 hod. z nádraží ČSAD
5. – 9.12. – Vánoční výstavka, zasedací místnost 
MěÚ – Galerie, od 9:00 do 17:00 hod., doprovodný 
program: Výtvarný Advent
Pondělí: patchwork, Úterý: pletení z papíru, Stře-
da: výrobky z hedvábí, zdobení perníčků, Čtvrtek: 
drátkování (13:00-17:00 hod.), Pátek: výroba sví-
ček z včelího medu
Přijďte si vyrobit své vánoční dárky (úhrada ma-
teriálu). Akce se koná ve spolupráci se školskými 
a neziskovými organizacemi z Ústí n.O. a za pod-
pory města Ústí n.O., vstupné dobrovolné
8.12. – Naše zdraví v našich rukou – beseda o ti-
betsko-čínské medicíně, od 17:00 hod., vstupné 
dobrovolné
13.12. – Šikovné ručičky – drátkování, od 14:00 
hod., vstupné 30 Kč
14.12. – Výstava vánočního cukroví od 9:00-
17:00 hod., vstupné dobrovolné
20.12. – Vánoční posezení – příjemné posezení 
mezi přáteli při vánoční atmosféře, od 14:00 hod. 
Akce se konají ve Společenském centru 
PRAVIDELNÉ AKCE
Kavárnička – Centrum vzdělávání, každý PÁ 
8:00-17:00 hod.
SeniorInternet kavárna, pro seniory internet 
zdarma, každý PÁ 8:00-17:00 hod.
Zdravé cvičení na gymnastických míčích, bližší 
indo na tel.: 775112998
Masáže klasické, havajské, reflexní, bližší info 
a objednání na tel.: 775112998

Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí děkuje všem 
členům, klientům a Městu Ústí nad Orlicí za pod-
poru v roce 2011. 

Zprávičky ze stacionáře
Zaměstnanci Stacionáře připravili pro své uživa-
tele na měsíc listopad a  prosinec mnoho aktivit. 
Nejdříve to byly taneční kurzy zakončené věneč-
kem pořádané ve spolupráci se SPMP Domov pod 
hradem Žampach, které se konaly v Hnátnici.
Uživatelé navštívili předvánoční trhy v  České 

Třebové a vánoční Prahu. Prezentovali jsme se se 
svými výrobky na Jarmarku v Ústí nad Orlicí a na 
výstavě Českého červeného kříže, prodávali jsme 
i upomínkové předměty v akci Srdíčkové dny. Za-
městnanci měli možnost prohlédnout si Chráněné 
bydlení Berenika ve Vysokém Mýtě.
V  zařízení oslavíme společně s  uživateli konec 
roku naším Štědrým dnem.
Touto cestou bych chtěla poděkovat městu Ústí 
n.O. za finanční podporu. Také sponzorům děku-
jeme za dary. A velký dík paří firmě pana Zářec-
kého za sponzorství na dopravu na ples a taneční 
zábavu.
Všem přejeme krásné, klidné Vánoce, hodně zdra-
ví a pohody v roce 2012.

H. Zastoupilová

pozvánka pro seniory
Oblastní charita Ústí n.O. Dům pokojného stáří 
sv. Kryštof Ústí n.O., Kerhartice, Sokolská 68 zve 
seniory na vzdělávací a zábavné dopoledne:
V  úterý 6. prosince od 9:00 hod. si přijďte po-
slechnout povídání p. Standy Zemana o  historii 
Kerhartic.
V úterý 13. prosince od 9:00 hod. vás zveme na 
vystoupení pěveckého souboru Barbušáci při Do-
movu pod hradem Žampach, kteří nám zazpívají 
vánoční koledy. 
Podáváme kávu, čaj. Těšíme se na vás.

czp pardubického 
kraje, detaŠované 

pracoviŠtě Ústí n.o.

Poskytujeme následující služby:
- Odborné sociální poradenství
- Osobní asistenci
- Sociální rehabilitaci
Sociální rehabilitace je zajišťována prostřednic-
tvím bezbariérové Internetové učebny, k  dispo-
zici jsou 4 osobní počítače, 1 tiskárna, 1 kopírka 
1 scener. Zájemcům nabízíme zdarma školení 
v  základech obsluhy osobního počítače. Služba 
je poskytována bezplatně a je určena osobám se 
zdravotním postižením ve věku od 19 do 64 let 
v nepříznivé sociální situaci.
Projekt sociální rehabilitace probíhá od 1.1.2010 
do 31.12.2013. Tento projekt je spolufinancován 
Evropským sociálním fondem a  státním rozpoč-
tem ČR.

Kontakty: Tel.: 465 525324, 775693985 (E. Jiřin-
cová), 775693986 (R. Venclová, Ž. Houfová, DiS.), 
Fax: 465525324, e-mail: eva.jirincova@czp-pk.cz, 

zaneta.houfova@czp-pk.cz, 
radka.venclova@czp-pk.cz, www.czp-pk.cz

svaz tělesně 
postižených 
civilizačníMi 
chorobaMi, 

pobočka Ústí n.o.

Zveme Vás k  návštěvě divadelního představení, 
které se uskuteční 19. prosince od 19:30 hodin 
v Roškotově divadle. Na programu je hra anglické-
ho dramatika P. Shaffera s názvem Černá komedie. 
Svoz účastníků do divadla a zpět zajištěn. Odjezdy 
autobusu: Hylváty 18:30 hod., Dukla 18:55 hod., 
Tvardkova 19:00 hod., Penzion 19:05 hod. Bližší 
info: 737378815, 732868714.
Přejeme hezký zážitek.

Do nového roku přejeme všem hlavně pevné zdra-
ví! M. Bílková

služby pro váŠ sluch
Poradenské centrum nabízí sluchadla, která ne-
pískají, voděodolná sluchadla a  širokou nabídku 
doplňků pro uživatele sluchadel včetně baterií. Pro 
konzultaci zdarma se prosím předem objednejte 
na tel.: 468003217.

REJA, spol. s r.o., Mírové nám. 22, Ústí n.O.

zajíMavosti z o.s. péče 
o duŠevní zdraví

Nabízíme pomoc duševně nemocným při řešení 
praktických a sociálních problémů (úřední záležitos-
ti, finanční problematika, hledání zaměstnání…). 
Volat můžete ve všední den od 9:00-17:00 hod., nebo 
nás navštívit v pondělí od 10:00-15:00 hod. Každou 
středu od 9:00-12:00 hod. můžete navštívit volnoča-
sový klub v  sídle organizace. Více na www.pdz.cz. 
Kontakt: Mgr. Bc. I. Sedláčková, Malé Hamry 355, 
ÚO, tel.: 777214047, 
e-mail: iva.sedlackova@pdz.cz

upozornění Mudr. 
M. nekůžové

Vážení pacienti, vezměte, prosím na vědomí změ-
nu mého příjmení nejen v mé ordinaci, ale také na 
internetu v seznamu lékařů České stomatologické 
komory, případně v  telefonním seznamu. Praco-
viště Na Štěpnici 999 i telefon 465525210 zůstávají 
stejné.

MUDr. Milena Břízová (dříve Nekůžová)

stoMatologická 
pohotovost

3.-4.12. – MUDr. M. Kalousková, Pickova 1483, 
ÚO, tel.: 465543302
10.-11.12. – MUDr. P. Kopecká, Habrmanova 
306, ČT, tel.: 465534834
17.-18.12. – MUDr. T. Košťálová, F.V. Krejčího 
405, tel.: 465 534555
24.12. – MUDr. M. Krejčík, Lázeňská 225, Bran-
dýs n.O., tel.: 465 544192
25.12. – MUDr. P. Lohrer, Masarykova 1071, ČT, 
tel.: 465 534585
26.12. – MUDr. O. Maixner, Čelakovského 112, V. 
Mýto, tel.: 465 420400
27.12. – MUDr. S. Moučková, Dolní 443, Choceň, 
tel.: 606565823
28.12. – MUDr. B. Nejedlý, Palackého 349, Cho-
ceň, tel.: 465 472408
29.12. – MUDr. J. Pirkl, Litomyšlská 590, ČT, tel.: 
606 704599
30.12. – MUDr. J. Němcová, Smetanova 1390, 
ÚO, tel.: 465 523310
31.12. – MUDr. M. Nekůžová, Na Štěpnici 999, 
ÚO, tel.: 465525210
1.1.2012 – MUDr. E. Pirklová, Litomyšlská 590, 
ČT, tel.: 606704599

tradiční věneček 
tanečního kurzu

Učitel tance J.Bílek Vás všechny, nejen bývalé 
účastníky tanečních, srdečně zve na věneček ta-
nečního kurzu do kulturního domu v Ústí n.O.dne 
17.12.2011 od 19:00hod. K tanci a poslechu bude 
hrát „COMBO 2“ z Litomyšle
Nově zbudované Taneční centrum s  kavárnou 
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„Relax Cafféé“
(v bývalé restauraci „DRUŽBA“)
zahájí provoz pro veřejnost 1.prosince 2011.
K návštěvě srdečně zve Jan Bílek.
Program Tanečního centra najdete na www.tanec-
nibilek. cz
Prostory Tanečního centra můžete využít po do-
hodě i k závěroročním firemním večírkům i k ro-
dinným oslavám.
Kontakt: 
tel.603299520, e-mail: jan.bilek@poradce.ing.cz

novoroční koncert 
v děkanskéM kostele

Pro ty, kteří chtějí do Nového roku vykročit kva-
litním kulturním zážitkem, je zde pozvánka na 
Novoroční varhanní koncert, který se bude konat 
v neděli 1. ledna 2012 v 16:30 hodin v děkanském 
kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí. 
V programu zazní díla českých autorů a Maxe Re-
gera. Na varhany bude hrát ústecký rodák Martin 
Kubát.

pozvánka na výstavu 
patchworku

Srdečně Vás zveme na zámek v  Potštejně na vý-
stavu patchworku, která bude otevřena 3.-4.12., 
10.12. a 17.12. vždy od 13:00 do 17:00 hodin.

klubcentruM Ústí n.o.
kino Máj - prosinec

Sobota 3. v 19:30 hodin
JOHNNY ENGLISH SE VRACÍ

Titulky. Vstupné: 65 Kč 

Úterý 6. v 19:30 hodin
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU

Vstupné: 60 Kč 

Pátek 9. v 19:30 hodin
*DŮM

Vstupné: 70 Kč 

Neděle 11. v 19:30 hodin
DREAM HOUSE

Titulky. Vstupné: 70 Kč 

Středa 14. v 19:30 hodin
NÁKAZA

Titulky. Vstupné: 70 Kč 

Sobota 17. v 17:00 a 19:30 hodin 
Hrajeme pro děti

TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ 
Česká verze. Vstupné: 70 Kč 

Úterý 20. v 19:30 hodin
MOJE KRÁSNÁ UČITELKA

Titulky. Vstupné: 70 Kč 

Čtvrtek 22. v 19:30 hodin
MUŽI V NADĚJI

Vstupné: 70 Kč 

klubcentruM Ústí n.o.
nabídka pořadů 

- prosinec
Pátek 2. prosince 
19:30 hod. – Roškotovo divadlo

ODYSSEUS aneb Leporelo rocku, Divadlo DO-
STAVNÍK Přerov
(Orlická Thálie, 2. soutěžní představení).
Divadelní předplatné, vstupné 160 Kč 
  
Sobota 10. prosince  
15:00 hod. – Roškotovo divadlo
PUTOVÁNÍ ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU, Di-
vadlo Kapsa Andělská Hora, pohádka pro děti, 
vstupné: 50 Kč

Pondělí 12. prosince 
19:00 hod. – Roškotovo divadlo
BÁJEČNÁ KODAŇ, cestopisná přednáška, vstup-
né: 65Kč

Úterý 13. prosince  
19:30 hod. – Roškotovo divadlo
IRSKÁ TANEČNÍ SHOW – FANTASY OF DAN-
CE, Taneční soubor MERLIN Slovensko, koncert-
ní předplatné, vstupné: 250 Kč

13. – 14. prosince 
9:00 – 17:00 hod. – Kulturní dům
XIII. ÚSTECKÉ VÁNOČNÍ PRODEJNÍ TRHY 
lidových řemesel, dárků a  zboží s  vánoční téma-
tikou

Čtvrtek 15. prosince
19:00 – 23:00 hod. – Kulturní dům
Taneční podvečer se skupinou SURF Blansko, 
EVA A VAŠEK,vstupné:140 Kč

Pondělí 19. prosince 
19:30 hod. – Roškotovo divadlo
P. Shaffer: ČERNÁ KOMEDIE, Východočeské di-
vadlo Pardubice.
Divadelní předplatné, vstupné: 260 Kč
   
Předprodej vstupenek: IC v budově radnice, tel.: 
465514271, Informace: KLUBCENTRUM v  Ústí 
nad Orlicí, tel.: 465521047, 465525245 i fax

PrograM Malé 
scény – prosinec

1.12. – Druhá strana mince, film, Polsko, od 19:00 
hod., vstupné pro členy FK 50 Kč, ostatní 60 Kč
3.12. – Transformace, J. Krmele vystavuje svá díla 
pod přezdívkou ZIR. Jeho díla vznikají v rámci ar-
teterapie, kterou sám sobě poskytuje. Vernisáž se 
uskuteční v 17:00 hod. a výstava potrvá celý pro-
sinec.
3.12. – Frank pátý, gangsterská opera divadla Ra-
dar z Prahy, v 19:00 hod.
4.12. – Pohádky do kapsy, Divadlo Radar přive-
ze dětem od 4 let hudební pohádku, v 15:00 hod., 
vstupné: děti do 15 let 45 Kč, ostatní 55 Kč
5.12. – Mikulášská diskotéka, přijďte se podívat, 
kolik čertů, andělů a  Mikulášů se najde v  našem 
městě. Pro děti je připraven bohatý program plný 
soutěží a velká dětská diskotéka. Každého, kdo při-
jde v masce, čeká sladká odměna, protože městem 
chodí Mikuláš, v 17:00 hod., vstupné: 30 Kč
8.12. – Setkání s  občany města Ústí nad Orlicí, 
vedení města nabízí občanům další možnost přijít 
se zeptat na to, co je zajímá, v 19:00 hod., vstupné 
zdarma
10.12. – Předvánoční koncert pěveckého sboru 

Č.A.S., pěvecký soubor z Dolní Dobrouče přiveze 
do Ústí n.O. vánoční atmosféru. Příznivci pěkné 
hudby se mohou těšit nejen na koledy, ale skladby 
klasické, lidové i populární a muzikálové, v 19:00 
hod., vstupné: 50 Kč
18.12. – Besídka DDM, více info na jiném místě 
IL, v příspěvku DDM
25.12. – První večírek vánoční, k Vánocům patří 
posezení s přáteli, zábava a radost. Proto Vás zve-
me na první svátek vánoční do Malé scény. K tanci 
zahraje skupina Skelet, s kterou se rozhodně nudit 
nebudeme a čeká nás i  velké překvapení, v 19:00 
hod., vstupné: 80 Kč

Ústecký sportovní ples
Zveme Vás do Kulturního domu v Ústí n.O., kde se 
v sobotu 10. prosince od 19:00 hodin bude konat 
Ústecký sportovní ples. Předprodej vstupenek je 
ve SportMusicClubu a v prodejně Sport Bárt Ústí 
n.O.

volejbalový ples 
v kerharticích

Oddíl volejbalu TJ Sokol Kerhartice zve v sobotu 
7. ledna 2012 od 19:30 hod. na 3. ročník Volejba-
lového plesu, který se koná v  místní tělocvičně. 
K  poslechu hraje skupina Skelet, předtančení za-
jistí Ladies.
Místenky je možno zakoupit v  den konání akce 
za 120 Kč, nebo v předprodeji za 100 Kč, který se 
koná 17.12. od 17:00-20:00 hod. v hospodě „U Ka-
čera“.

Více info na www.kerhartice.com/ples

provozní doba 
tepvos, spol. s r.o.

Pondělí: 7:00 – 16:30 hodin
Úterý:  7:00 – 15:30 hodin
Středa: 7:00 – 16:30 hodin
Čtvrtek: 7:00 – 15:30 hodin
Pátek: 7:00 – 13:00 hodin

Tepvos, spol. s r.o., Třebovská 287, 
Ústí nad Orlicí, 

www.tepvos.cz, tepvos@tepvos.cz

krytý plavecký bazén
Pondělí: 14:00 – 21:00 hodin
(5.12. sanitární den – zavřeno)
Úterý: 5:30-8:00, 14:00-20:00 hodin
Středa: 17:00 – 21:00 hodin
Čtvrtek: 5:30-8:00, 14:00-21:00 hodin
Pátek: 5:30-8:00, 14:30-21:00 hodin
(9.12. otevřeno od 14:00 hod.)
Sobota: 10:00 – 21:00 hodin
Neděle: 10:45 – 20:00 hodin
Plavecký bazén o Vánocích
PÁ 23.12. 9:00 – 21:00 hod.
SO 24.12. 8:00 – 12:00 hod.
NE 25.12. 9:00 – 21:00 hod.
PO 26.12. 9:00 – 21:00 hod.
ÚT 27.12. 9:00 – 20:00 hod.
ST 28.12. 9:00 – 21:00 hod.
ČT 29.12. 9:00 – 21:00 hod.
PÁ 30.12. 9:00 – 21:00 hod.
SO 31.12. 8:00 – 12:00 hod.
Plavecký bazén má právo na změnu provozních ho-
din pro veřejnost, na omezení provozu relaxačního 
centra a ostatních atrakcí. Info na tel.: 465 524254, 
www.tepvos.cz 
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Relaxační centrum bude každé PO, ÚT, ČT ote-
vřeno od 15:00 hod. mimo vánočních prázdnin 
23.12.-31.12.2011 a v PO 12. a 19.12. bude ote-
vřeno již ve 14:00 hod.
Plavání pro těhotné: každou ST od 13:00-14:30 
hod.
Kurz plavání dětí s rodiči: ST 7., 14. a 21.12. od 
16:00-17:00 hod., SO: 3., 10. a 17.12. od 8:30-10:00 
hod.
Plavání kojenců a  batolat: bližší info na tel.: 
775858670
CENTRUM RIO – Spinning, K2 Hiking, Fitbox, 
TRX

provozní doba sauny
Pondělí: 17:00-21:00 hod.- společná
Úterý: 15:00-21:00 hod. – ženy
Středa:  14:00-21:00 hod. – muži
Čtvrtek:  14:00-17:00 hod. – ženy
Čtvrtek:  17:00-20:00 hod. – muži
Pátek:  14:00-21:00 hod. – muži
Provozní doba o Vánocích
PO 26.12. ZAVŘENO
ÚT 27.12.  15:00-21:00 hod. – ženy
ST 28.12.  14:00 – 21:00 hod. – muži
ČT 29.12.  14:00 – 21:00 hod. – ženy
ČT 29.12.  17:00 – 21:00 hod. – muži
PÁ 30.12.  14:00 – 21:00 hod. - muži
Bližší info na, tel.: 774 673 365 a na www.tepvos.cz

ziMní stadion
VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
Středa:  16:00 – 18:30 hodin
Sobota:  13:30 – 16:00 hodin
Neděle:  13:30 – 16:00 hodin
VEŘEJNÉ BRUSLENÍ O VÁNOCÍCH
PÁ 23.12.  9:00-11:30, 16:00-18:30 hod.
SO 24.12.  13:30-16:00 hod.
NE 25.12.- ÚT 27.12. 9:00-11:30, 13:30-16:00 hod.
ST 28.12.  9:00-11:30, 16:00-18:30 hod. 
ČT 29.12.  9:00-11:30, 13:30-16:00 hod.
PÁ 30.12. – NE 1.1. 13:30 – 16:00 hod.
NE 2.1.  9:00-11:30, 13:30-16:00 hod. 

hokej pro příchozí
ÚT a ČT 15:00 – 16:30 hod. (mimo 27. a 29.12.)
Cena 40 Kč/osoba /hodina
Bližší info o provozu zimního stadionu na tel.: 608 
553305 a na www. tepvos.cz 
Přejeme všem klidné prožití vánočních svátků 
a hodně zdraví do roku 2012.

tepvos, spol. s r.o. 
zpříjeMňuje pobyt 

dětí v orlickoÚstecké 
neMocnici, a.s.

Tepvos, spol. s r.o. každoročně sponzorsky zajišťuje 
„Veselé malování Jana Honzy Lušovského“ pro malé 
pacienty v  Orlickoústecké nemocnici, a.s. V  těchto 
dnech obdržel poděkování za tuto podporu. Ukáz-
ky tvorby pana Jana Honzy Lušovského najdete na 
webových stránkách www.tepvos.cz

sportovní centruM 
radava

Pondělí 5.12. – 18:30 – 23:00 hodin
Steel cup (jednotlivci)
Středa 7.12. – 19:00 – 22:30 hodin

Dámská jízda (jednotlivci)
Sobota 10.12. – 10:00 – 15:00 hodin
Radavan – finále (klub)
Neděle 11.12. – 10:00 – 15:00 hodin
1.liga ČBA Vých. Čech (družstva)
Pondělí 12.12. – 18:30 – 22:00 hodin
Pemi Cup (jednotlivci)
Pondělí 19.12. – 18:00 – 23:00 hodin
Merka cup dvojic (dvojice)
Středa 21.12. – 16:30 – 23:00 hodin
Tacl Cup (jednotlivci)
Tel. rezervace: 465529477-9, e-mail: radava@ra-
dava.cz, www. radava.cz

kaM za sporteM 
v prosinci

Sobota 3. prosince
12. Skobácké putování – pěší turistika na různých 
trasách od 8 do 50 km. Start průběžný od 7 do 10 
hod. od Pivnice U Skoby
Sobota 10. prosince
TJ Sokol Kerhartice – TJ Sokol Hrotovice (II. liga 
ve volejbalu mužů, od 10:00 a  14:00 hod., hala 
Dukla ÚO)
TTC ÚO – Linea Chrudim (II. liga ve stol. tenisu 
žen v 10:30 v herně Na Kopečku
Sobota 17. prosince
Jiskra ÚO – Svitavy B (VČ liga v basketbalu mužů 
od 17 hod. ve sportovní hale)
Jiskra ÚO – Choceň (I. liga juniorů ve volejbalu 
v 10 a ve 14 hod. ve sportovní hale)

nejlepŠí sportovci 
okresu

Orlické sportovní sdružení připravuje tradiční 
vyhlášení nejlepších sportovců a  kolektivů okre-
su Ústí nad Orlicí. Bude to již 43. ročník této akce 
s  bohatým doprovodným programem. Poprvé se 
bude konat ve Vysokém Mýtě, kde tuto tradiční 
sportovní událost přivítá 7. února od 17:00 hod. 
tamní Šemberovo divadlo.

lyžařské zájezdy 
pro děti

T. J. Sokol Ústí nad Orlicí pořádá v lednu a úno-
ru opět čtyři lyžařské zájezdy pro děti do Říček 
v Orlických horách. Zúčastnit se mohou členo-
vé i nečlenové Sokola navštěvující 1. až 9. třídu, 
kteří chtějí lyžovat nebo jezdit na snowboardu. 
Info pro zájemce na tel. čísle 733212744. Počet 
míst omezen.

novoroční výstup 
na andrlův chluM

KČT v  Ústí n.O. pořádá v  sobotu 1. ledna 2012 
třináctý ročník NOVOROČNÍHO VÝSTUPU 
NA ANDRLŮV CHLUM. Pořadatelé budou mi-
lovníky přírody očekávat pod rozhlednou „Stříbr-
nou krasavicí“ od 11:00 do 18:00 hodin.
Pamětním diplomem budou odměněni pěšá-
ci, cyklisté, jezdci na koních, lyžaři i  motoristé. 
Všechny ročníky „Novoročního výstupu“ proběh-
ly za finanční podpory města Ústí n.O.za což turis-
té mnohokrát děkují. MR.

akadeMie vzdělávání 
v Ústí n.o.

7.12. – Pracovní právo v praxi, JUDr. J. Zrutský

8.12. – Daňové přiznání k dani z příjmů po nove-
le zákona, Ing. J. Trávníček
13.12. – Roční účetní závěrka r. 2011 obcí a měst, 
Ing. Z. Přibylová
15.12. – Pojistné na sociální zabezpečení, nem. 
pojištění a důchodové pojištění v r. 2012, J. Svo-
bodová, J. Dorčáková
Podrobné informace k seminářům nebo jejich na-
bídku rádi zašleme.

Tel.: 465523129, www.akademieuo.cz, 
seminar@akademieuo.cz

finanční poradenství 
pro každého

Kdo chce ušetřit? Kdo chce být zajištěn na dů-
chod? Kdo chce dobře zhodnotit svoje úspory? 
V nově otevřeném finančně-poradenském centru 
ve věžáku na ulici Tvardkově 1191 Vám rádi pora-
díme jak pracovat s penězi! Zavolejte a dohodněte 
si schůzku na telefonním čísle 777 856 050, Ing.
Vladimír Votava

servis lyží
Servis běžeckých lyží včetně přípravy skluznic pro 
klasiku i bruslení.
Pavel Šimek, Sluneční 344, Dlouhá Třebová, tel. 
774 840 743

udělejte něco pro své 
zdraví a zforMujte 

si postavu

Promasírujete si celé tělo, uvolní se Vám bloky. 
Naše klientky mají úbytky masírovaných partií 10 
cm i více, vyhlazenou kůži, břicho, zpevněné poza-
dí, zbavují se celulitidy. Všechno klepavé se
zpevňuje. Budete se cítit mnohem lépe jak psy-
chicky, tak fyzicky a bude se Vám lépe spát. Vaše 
lymfa bude opět vesele proudit. Už můžete ovliv-
nit, jak se budete cítit a jak budete vypadat. Rolletic 
opravdu funguje - přijďte sama vyzkoušet-1 hodi-
na ZDARMA. Princip masáže z čínské medicíny. 
www.studio-rolletic.cz, Nový Svět 1419, Ústí n.O., 
tel.: 602 630 930

prodej dřeva na topení
Prodám dřevo na topení. Levné, suché, poštípané na 
paletách, min. 12m3. Objednávku pošlete na e-mail: 
info@dobredivadlo.cz (jméno, adresa, množství, ter-
mín). Dopravu zajistíme, fakturu vystavíme a záru-
ky garantujeme.
Tomáš Langr, tel.: 777637888

nový salon suché-
přístrojové pedikÚry

Nově otevřený salon v ulici 17. listopadu 725, Ústí 
n.O. (bývalá poliklinika – vchod ze dvora) nabí-
zí moderní služby v oblasti ošetření nohou vodné 
i pro diabetiky.
Provádíme depilaci teplým voskem, modeláž 
nehtů a relaxační masáže na nohou, permanentní 
lakování Shellac, prodej kosmetiky Gehwol. Pro-
dáváme Vánoční dárkové poukazy. Nový zákaz-
ník-sleva 10% na první ošetření. Akceptujeme i 
dárkové kupony Cadhoc.
Objednávky na tel: 732 449 483, více na www.pe-
dikura-usti.cz

Těší se na Vás Zuzana Čermáková
 



osMý festival 
pěveckých sborů

V sobotu 22. října se v koncertním sále Základní 
umělecké školy Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí 
konala již po osmé akce nazvaná Festival pěvec-
kých sborů. Na programu večera bylo vystoupení 
smíšeného pěveckého sboru ALOU VIVAT z Ústí 
nad Orlicí, MILEVSKÉHO SMÍŠENÉHO SBORU 
a sboru JITRO z Hradce Králové. Na programu ve-
čera bylo více jak 2 desítky písní. Vrcholem kon-
certu bylo společné vystoupení všech 3 sborů.

knapovecké posvícení
V neděli 23. října bylo v Knapovci připraveno po-
svícení, které uspořádala Římskokatolická farnost 
Ústí na Orlicí. Posvícenskou slavnost zahájila mše 
svatá v kostele sv. Petra a Pavla, po které následo-
val koncert swingové hudby 20. až 60. let v podání 
Lázeňského podorlického orchestru z  Vamberka 
pod vedením Dušana Kučery, rodáka z Knapovce. 
Knapovecké posvícení je součástí Knapoveckého 
roku tradic a  obyčejů podpořeného městem Ústí 
nad Orlicí.

poslední diskusní 
setkání k projektu 

„Město pro lidi“
Ve středu 26. října se v Malé scéně konalo poslední 
diskusní setkání s občany města k projektu „Město 
Ústí nad Orlicí – město pro lidi“. Na setkání byla 
tentokrát prezentována finální verze Strategie pro 
veřejná prostranství, nemotorovou dopravu a pro-
stupnost města, která navrhuje opatření, která by 
zlepšila život ve městě, aby se město stalo příjem-
nějším a obyvatelnějším pro občany.
Strategie řeší celkem 18 lokalit, které byly vybrány 
jako klíčové pro obnovu města. 

v hylvátech otevřeli 
nové dětské hřiŠtě

V sobotu 29. října se v městské části Hylváty usku-
tečnilo slavnostní otevření nově zbudovaného dět-
ského hřiště. Celou stavbu realizoval z přidělených 
finančních prostředků Osadní výbor pro část Hyl-
váty a Dukla. Každý rok je z rozpočtu města vyčle-
něna částka, která je určena na aktivity osadního 
výboru dané části města.

pracovní setkání 
vedení Ústecké 

a třebovské radnice
Ve středu 2. listopadu proběhlo setkání vedení ús-
tecké radnice s vedením města Česká Třebová. Na 
ústecké radnici proběhlo společné jednání napří-
klad o problematice sociálních služeb, městské do-
pravy a dalších společných tématech. Dále si obě 
strany vyměnily zkušenosti a  poznatky v  oblasti 
sportu a kultury ve městech. Následovala prohlíd-
ka zrekonstruovaného Sporthotelu TICHÁ ORLI-
CE.
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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 11/2011 vychází 25.10. 2011. Sazba JPG Ústí nad Orlicí. Tisk: Grantis, s.r.o., 
tel.: 465 525741.    ZDARMA  MK ČR E100 39

ohlédnutí za událostMi 
15. října – 15. listopadu

Text a foto L. Prokeš
Více informací na www.ustinadorlici.cz

93. výročí vzniku 
saMostatného 

československa
Ve čtvrtek 27. října se u příležitosti 93. výročí vzni-
ku samostatného Československého státu uskuteč-
nilo kladení věnců u  Památníku odboje a  v  par-
ku Československých legií. Kladení se zúčastnili 
zástupci Československé obce legionářské, vojska 
a za město starosta Petr Hájek a místostarosta Zde-
něk Ešpandr.

ččk MultisMyslovou 
Místnost

Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí v pondělí 7. 
listopadu slavnostně otevřel multismyslovou a re-
laxační místnost Snoezelen. Slavnostního otevření 
se zúčastnili zástupci Klubu Hvězdička, speciálně 
pedagogického centra Kamínek, Města Ústí nad 
Orlicí a  MPSV. Multismyslová místnost vznik-
la díky finanční podpoře malíře Richarda Peška 
a díky grantovému programu „Společně za úsměv“ 
obchodního družstva Konzum Ústí nad Orlicí.

cihelna již bez koMínu
V areálu bývalé cihelny v Ústí nad Orlicí byl v úte-
rý 8. listopadu odstřelen komín. Na odpálení 40 
metrů vysokého a více jak sto let starého komínu, 
který byl po mnoho desítek let součástí ústecké 
cihelny, bylo použito celkem 8 kilogramů trhavi-
ny a více jak 20 rozbušek rozmístěných v patě ko-
mínu. Odstřelu, který byl vzhledem ke špatnému 
technickému stavu nutný, přihlíželo mnoho lidí. 

den válečných 
veteránů

U  příležitosti Dne válečných veteránů, který při-
padl na pátek 11. listopadu se uskutečnilo položení 
věnců u památníku odboje u Bubeníka a v parku 
Československých legií v Ústí nad Orlicí. Pietního 
aktu se zúčastnili zástupci armády, města Ústí nad 
Orlicí a  Česká Třebová, Obce legionářské a  další 
hosté. Slavnostně byla také předána ocenění a me-
daile.

koncert dechového 
orchestru Města

Již čtvrtý koncert Dechového orchestru města 
Ústí nad Orlicí se uskutečnil v  pátek 11. listopa-
du v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí. Orches-
tr složený z  více jak 4 desítek hudebníků založil 
v roce 2007 Josef Kněžek, který je jeho dirigentem. 
Na programu koncertu bylo 14 skladeb doplně-
ných zpěvem.

výstava „usMívání“ 
pavla MatuŠky

V  pátek 11. listopadu byla v  Galerii pod radni-
cí vernisáží zahájena zajímavá výstava humoru 
v malbě a řezbě autora Pavla Matušky. Na výstavě 
naleznete mnoho nápaditých obrazů plných hu-
moru. Výstavu můžete navštívit denně mimo pon-
dělí do 2. prosince.

filMový festival 
nadotek po jedenácté

Ve dnech 11. a  12. listopadu se v  našem městě 
uskutečnil 11. ročník filmového festivalu NADO-
TEK. V  pátek proběhly již tradičně filmové pro-
jekce pro studenty středních škol. Hlavní soutěžní 
projekce pak probíhaly od dopoledne až do večer-
ních hodin. Sobotní den vyvrcholil besedou s prv-
ní dámou českého dokumentu Olgou Sommero-
vou a slavnostním předáním cen.

turnaj o pohár 
starosty Města 

v karate
V sobotu 12. listopadu se ve sportovní hale Střední 
školy uměleckoprůmyslové v Ústí nad Orlicí konal 
11. ročník závodů v karate „O pohár starosty města 
Ústí nad Orlicí“. Soutěžilo se ve více jak 50 katego-
riích od mladších žáků až po muže a ženy. Turnaje 
se zúčastnilo 247 závodníků z celé ČR, SR a Polska. 
Již tradičně ústečtí karatisté skvěle reprezentovali 
naše město. Získali celkem 23 medailových umís-
tění. Turnaj, který pořádal SK Karate Ústí nad Or-
licí byl největší sportovní akci tohoto typu v celém 
okresu. 


