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Vážení spoluobčané, 
přejeme Vám klidné prožití adventního času a radostné Vánoce 

bez spěchu a shonu prožité v přítomnosti svých nejbližších.
Petr Hájek, starosta města

Jiří Preclík, Ing. Michal Kokula a Matouš Pořický, místostarostové města

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
V pondělí 10. listopadu se ve velkém sále kulturního domu konalo ustavující zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí, kde se sešlo všech 
27 nově zvolených zastupitelů.
Starostou města byl zvolen Petr Hájek, který tento post zastával v uplynulém období. Místostarosty byli zvoleni Jiří Preclík na post uvolně-
ného místostarosty, Michal Kokula a Matouš Pořický na posty neuvolněných místostarostů. Pozice radních nově obsadili Petr Strákoš, Anna 
Škopová, Pavel Svatoš, Jan Zábrodský a Zdeněk Ešpandr.

Text a foto L. Prokeš
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UZAVŘENÍ  
MĚSTSKÉHO ÚŘADU A IC

Oznamujeme, že všechna pracoviště 
městského úřadu budou ve dnech 
31. prosince 2014 a 2. ledna 2015 

UZAVŘENA.
 
Provoz Informačního centra města:
22. a 23. 12. 7 – 17 hodin
27. 12. zavřeno
29. 12. 7 – 17 hodin
30. 12.  zavřeno – inventura
2. a 3. 1. 2015  zavřeno

Provoz pracoviště Českých drah v budo-
vě radnice: 22. 12. 2014 – 4. 1. 2015 

UZAVŘENO.

BERLÍN – NEUKÖLLN – 25 LET PARTNERSTVÍ
Starostové partnerských měst Ústí nad Orlicí  

a Berlín Neukölln deklarovali spolupráci na další období.
Ve čtvrtek 6. listopadu 2014 se uskutečnila 
na neuköllnské radnici slavnost u příležitosti 
25 let partnerství mezi oběma městy. Smlou-
va o spolupráci byla podepsána v  listopadu 
1989, tehdy ještě se západním Berlínem - 
Neuköllnem. „Je dobře, že berlínská zed‘ 
padla. Její pád nás všechny změnil k  lepší-
mu. Bez jejího pádu by naše přátelství nebylo 
tam, kde dnes je“, zdůraznil starosta P. Hájek.
Na počest aktivní a dlouhodobé spolupráce 
byla pojmenována pracovna u zasedací míst-
nosti neuköllnského okresního parlamentu 
„pracovna Ústí nad Orlicí“. U vchodu do této 
pracovny byla slavnostně odhalena pamětní 
deska s odkazem na město Ústí nad Orlicí. 
Předseda Okresního parlamentu, kultur-
ní atašé Českého velvyslanectví v  Berlíně, 
starosta Petr Hájek a  neuköllnský starosta 
připomněli na slavnostním aktu uzavření 
partnerské smlouvy před 25 lety. Hovořilo 
se o příchodu prvních exulantů do Rixdorfu, 
o  historii a  okolnostech vzniku spolupráce, 
o uskutečněných aktivitách, o pádu berlínské 

zdi a možnostech další spolupráce. 
Česká delegace v čele se starostou města Pe-
trem Hájkem poděkovala dárky těm, kteří se 
nejvíce zasloužili o rozvoj vzájemného part-
nerství obou měst. H. Buschkowsky (staros-
ta) obdržel pamětní desku a  medaili, které 
připomínají 25 let spolupráce. Osobní podě-
kování starosta města dále předal J. Koglino-
vi (předseda parlamentu), Ch. Bärmannovi 
(radnice Neukölln), Beatě a Manfredovi Mo-
telovým (Česká vesnice), A. Schönleberovi 
(farář z Bratrské obce), G. Richterovi (cirkus 
Mondeo), D. Herrmannovi a M. Herrman-
novi (spolek „Přátelé Neuköllnu „). Velké 
poděkování patřilo paní Aleně Levine Dvo-
řák, která se vždy pečlivě starala o  bezpro-
blémové kontakty obou měst.

„Toto partnerství nám přináší velikou ra-
dost. Srdečné díky za ty dny, které jsem mohl 
prožít v Ústí nad Orlicí“. Tak vyjádřil přátel-
ství a vztah k našemu městu starosta Berlína 
– Neukölln Heinz Buschkowsky.

PŘEDÁNÍ PAMĚTNÍCH PLAKET 
ZA PÉČI O VÁLEČNÉ HROBY

Dne 11.11.2014 se v sále Rady Pardubické-
ho kraje v budově Krajského úřadu usku-
tečnilo předávání pamětních plaket Péče 
o válečné hroby za příkladnou péči o vá-
lečné hroby evidované v Centrální eviden-
ci válečných hrobů. 
Za příkladnou a  dlouholetou prezentaci 
historických událostí v  letech 1938-1945 
na Ústeckoorlicku a péči o válečné hroby 
obdržel pamětní plaketu z rukou zástupce 
Ministerstva obrany Ing. Imricha  Vetrá-
ka  za účasti hejtmana Pardubického kra-
je JUDr. Martina Netolického, Ph.D., pan 
Josef Havel.
Slavnostního předávání se účastnil také 
starosta města Ústí nad Orlicí Petr Hájek.
U  příležitosti Dne válečných veteránů se 
konal slavnostní pietní akt také v  Chru-
dimi. Na nově otevřeném vojenském po-
hřebišti obětí 1. světové války se  v  11:11 
hodin  konala pietní vzpomínka na uctě-
ní památky  veteránů všech válek, žijících 
i mrtvých příslušníků ozbrojených sil ČR. 

ZÁMĚR PRODEJE 
STAVEBNÍCH POZEMKŮ 

Město Ústí nad Orlicí tímto zveřejňuje záměr 
prodeje níže uvedených stavebních pozemků 
k výstavbě rodinných domů v souladu s re-
gulačním plánem obytné plochy U Letiště.

STAVEBNÍ POZEMEK Č. 5 o výměře 2147 
m²
Stavební pozemek č. 5 tj. p.p.č. 923/205 
(o výměře 250 m²) a p.p.č. 923/189 (o výmě-
ře 1.897 m²) vše v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí.
STAV. POZEMEK Č. 6 o výměře 1.988 m²
Stavební pozemek č. 6 tj. p.p.č. 923/190 
(o výměře 1395 m²), p.p.č. 923/219 (o výmě-
ře 316 m²) a p.p.č. 1044/3 (o výměře 277 m²) 
vše v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí.
STAV. POZEMEK Č. 7 o výměře 1986 m²
Stavební pozemek č. 7 tj. p.p.č. 923/192 o vý-
měře 1986 m² v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí.
STAV. POZEMEK Č. 9 o výměře 1983 m²
Stavební pozemek č. 9 tj. p.p.č. 923/194 o vý-
měře 1983 m² v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí. 

STAVEBNÍ POZEMEK Č. 10 o  výměře 
1985 m²
Stavební pozemek č. 10 tj. p.p.č. 923/195 
o výměře 1985 m² v obci a k.ú. Ústí nad Or-
licí.
STAVEBNÍ POZEMEK Č. 11 o  výměře 
1989 m²
Stavební pozemek č. 11 tj. p.p.č. 923/196 
o výměře 1989 m² v obci a k.ú. Ústí nad Or-
licí.
STAVEBNÍ POZEMEK Č. 12 o  výměře 
1899 m²
Stavební pozemek č. 12 tj. p.p.č. 923/197 
o výměře 1899 m² v obci a k.ú. Ústí nad Or-
licí.
Část stavebního pozemku je dotčena bez-
pečnostním pásmem VTL plynovodu.
STAVEBNÍ POZEMEK Č. 14 o  výměře 
2012 m²
Stavební pozemek č. 14 tj. p.p.č. 923/199 
o výměře 2012 m² v obci a k.ú. Ústí nad Or-
licí.
Část stavebního pozemku je dotčena bez-

pečnostním pásmem VTL plynovodu.
STAVEBNÍ POZEMEK Č. 17 o  výměře 
2070 m²
Stavební pozemek č. 17 tj. p.p.č. 923/84 o vý-
měře 2070 m² v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí.

Všechny uvedené stavební pozemky jsou za-
tíženy věcným břemenem ve prospěch spo-
lečnosti ČEZ Distribuce, a.s., Děčín spočí-
vajícím v umístění pilíře nízkého napětí pro 
přípojku elektrické energie.

Minimální kupní cena je stanovena ve výši 
950 Kč/m².

Zájemci mohou požádat o prodej stavebního 
pozemku majetkoprávní odbor Města Ústí 
nad Orlicí. Záměr prodeje je zveřejněn na 
elektronické úřední desce, na internetových 
stránkách www.ustinadorlici.cz v sekci úřad 
– úřední deska a na internetových stránkách 
www.ustinadorlici.cz v sekci úřad - majetko-
právní záležitosti. 
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VOLEBNÍ ZASEDÁNÍ OSADNÍHO 
VÝBORU KERHARTICE

Osadní výbor v Kerharticích zve na veřej-
né volební zasedání, které se koná ve čtvr-
tek 4.12.2014 od 17.00 hodin v Sokolovně. 
Mimo volbu nového Osadního výboru je 
na programu zpráva za předchozí volební 
období, aktuální informace o  stavbě no-
vého nádraží, přípravě protipovodňových 
opatření a  rozprava. V  místní škole jsou 
do 3.12.2014 přijímány návrhy na členy 
Osadního výboru, kteří musí být občany 
místní části Kerhartice a  se svou volbou 
musí souhlasit. 
Na Vaši účast se těší odstupující Osadní 
výbor.

VOLBY DO OSADNÍHO VÝBORU DUKLA A HYLVÁTY
Dne 9. 12. 2014 se v budově ZŠ Třebovská v Hylvátech uskuteční od 18. 00 hodin setkání s občany Dukly a Hylvát, na kterém proběhne volba 
nových členů OV pro tyto části na následující volební období. 
Zájemci o práci v osadním výboru mohou kontaktovat předsedu OV na telefonním čísle 736601052.
Těšíme se na setkání s Vámi všemi. 
Výbor OV pro část Dukla a Hylváty

NOVÉ TURISTICKÉ ZASTAVENÍ „ŘEHOŘŮV DŮL“
Rádi bychom upozornili všechny občany na-
šeho města a zvláště příznivce pěší turistiky, 
že bylo vytvořeno nové turistické zastavení 
v Řehořově dole, u kterého také stojí dřevě-
ná socha „Andrláčka“ -strážce lesů Andrlova 
chlumu. 
Při cestě na Andrlův chlum je možné také 
zrelaxovat na stávajících odpočívadlech, la-
vičkách a u informačních tabulí turistických 
zastavení U  Rasovny, Vlčí důl, Staré Oustí, 
U  Loučení, U  Čertouška, Pod Chlumem, 
U  Zabitého, Na kopečku, Liechtensteinův 
kámen, Janderova vyhlídka a  U  Spodního 
pramene. 
Jak v minulých letech, tak i v letošním roce 
byly ve spolupráci s  Odborem KČT Horal, 
Ústí nad Orlicí, zrealizovány a nově také na-

plánovány opravy těchto turistických zasta-
vení. Naplánovány a nedokončeny jsou ještě 
výměny sedáků u rozbitých nebo ztrouchni-
vělých laviček. V  jarních měsících byl nově 
natřen Pavilon, který však neznámý vandal 
do několika dnů opět posprejoval. Byly také 
provedeny další úpravy těch částí Pavilonu, 
které jsou opakovaně ničeny. 
V  případě, že zjistíte na svých toulkách, že 
některé z  výše uvedených turistických za-
stavení by bylo vhodné opravit, neváhejte se 
obrátit s touto informací na tel. 465 514 262 
nebo na e-mailovou adresu 
polakovi@muuo.cz nebo faltynek@muuo.cz. 

Majetkoprávní odbor Města Ústí nad Orlicí 
a Správa městských lesů

ČÍSLOVÁNÍ SLOUPŮ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
V průběhu měsíce srpna probíhalo na území města Ústí nad Orlicí 
číslování sloupů veřejného osvětlení. Na sloupy byly vylepeny zelené 
samolepky s unikátním číslem, ke kterému je známo přesné souřad-
nicové umístění sloupu, štítek také nese telefonní číslo pro hlášení 
poruch veřejného osvětlení. Hlášení závad je možné provést také na 
webových stránkách www.tepvos.cz.
Číslování již bylo dokončeno a celá databáze byla předána záchran-
ným složkám pro využití k navigaci v případě zásahu. Pokud budete 

účastníky nějaké dopravní nehody nebo jiné situace vyžadující zásah 
záchranných složek, stačí zavolat na telefonní číslo 155 a nahlásit nej-
bližší číslo na veřejném osvětlení. Nemusíte znát přesnou lokalizaci 
místa události, ale díky unikátnímu číslu na sloupu dokáží záchranné 
složky místo vyhledat a poskytnout včasnou pomoc.
Věříme, že číslování sloupů pomůže v  případech, které budou po-
třebovat rychlý zásah. Městská společnost TEPVOS se rozhodla pro 
číslování sloupů na základě dobrých zkušeností v jiných městech.

VÁNOČNÍ POSEZENÍ MŠ U SKŘÍTKA JASÁNKA
Srdečně zveme rodiče, prarodiče a přátele mateřské školky na VÁ-
NOČNÍ POSEZENÍ s vystoupením dětí, a to 11. 12. od 16:00 hodin 
v prostorách Hylvátského pivovaru. Velké poděkování patří majiteli 
Tomáši Teplému, který nám umožnil toto realizovat a  také vedou-
címu provozu Lukáši Karbulkovi za vstřícné jednání. Přejeme jim 
i Vám všem krásný adventní čas a do nového roku vše dobré.
Děti a zaměstnanci Mateřské školy u skřítka Jasánka

PRODEJNÍ VÝSTAVA V MŠ KNAPOVEC
Tradiční vánoční prodejní výstava v  MŠ Knapovec se uskuteční 
dne 7. prosince od 14:00. V prodeji budou vánoční svícny ze šišek, 
kaštanů, chvojí, z plodů rostlin, které děti samy nasbíraly. Závěsné 
adventní věnečky, perníčky a mnoho jiných zajímavých věcí. Výtěžek 
z prodejní výstavy bude předán „Ježíškovi“ k zakoupení hraček pro 
naše děti v MŠ.
Těšíme se na Vaši návštěvu u nás, Mateřská škola Knapovec

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TŘEBOVSKÁ
Tomáš Baťa jako podnikatelský příklad
Ve středu 8. října jsme s  osmáky navštívili v  choceňské 
obchodní akademii výstavu o  Tomáši Baťovi. Z  výstav-
ních panelů získaly děti informace do pracovních listů 
a seznámily se s historií Baťova podnikání. Na výstavu na-
vázal workshop, kde se žáci snažili navrhnout a  rozpra-
covat vlastní podnikatelský záměr. V  Chocni poté děti 
s  foťákem „objevily“ několik významných historických 
staveb a vybaveny špendlíkem po vzoru pohádky „Jak sta-
řeček měnil až vyměnil“ navázaly s místním obyvatelstvem úspěšný 
výměnný obchod.

Mgr. Radomil Jindra

Projekt Záložka do knihy spojuje školy
Naše škola se v letošním roce přihlásila do 5. ročníku čes-
ko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje ško-
ly, který vyhlásila Národní pedagogická knihovna J. A. 
Komenského v  Praze a  Slovenská pedagogická knižnica 
v  Bratislavě. Cílem projektu je podpořit čtenářství a  na-
vázat kontakty mezi českými a  slovenskými dětmi pro-
střednictvím výměny záložek, které žáci sami vyrobili. Do 
projektu se přihlásilo 223 českých škol a 541 slovenských. 

Z  nich byly vytvořeny dvojice na základě počtu tříd a  žáků. Naší 
partnerskou školou se stala Základní škola a mateřská škola v Dol-
ním Kubíně, který leží na Oravě, což je severní část Slovenska. Ba-



4 www.ustinadorlici.cz12/2014

líček a  pozdravy od nás urazí asi 300 km. 
Kromě záložek jsme přibalili i  krátké do-
pisy, které se možná stanou prvními v řadě 
dalších vzájemných kontaktů či setkání. 

Mgr. Miroslava Kroulíková

Osmáci na návštěvě v  hylvátské kapli sv. 
Anny
Existuje nějaké místo ve vaší těsné blízkos-
ti, kde jste nikdy nebyli nebo o kterém nic 
nevíte? Osmáci jedno takové místo, které 
denně míjejí, navštívili. O  historii, barok-
ním interiéru i  obecnějších souvislostech 
křesťanství si s nimi povídal farní vikář Vít 
Horák. Varhany jim potom představila ředi-
telka kůru Cecilie Pecháčková.

Mgr. Radomil Jindra

První setkání předškoláků v  tomto škol-
ním roce
První návštěva předškolních dětí v ZŠ Tře-
bovská se uskutečnila 23. října 2014. Téma 
neslo název Podzimní hrátky aneb Není 
drak jako drak. Odpolední aktivity byly 
zaměřeny na rozvoj komunikace, matema-
tických představ, rytmického cítění a zruč-
nosti. Děti se naučily básničku i podzimní 
písničku, pracovaly na interaktivní tabuli 
a vyrobily si papírového draka. Příští setká-
ní se uskuteční 2. prosince 2014.

Mgr. Dagmar Pavlíčková

Piškvorky 2014
Tradiční říjnový přestávkový turnaj se ko-
nal 13. - 21. října 2014. Z druhého stupně 
se přihlásilo 44 % žáků. Procentovou účast 
v  jednotlivých třídách a za celý druhý stu-
peň spočítali žáci 8. třídy. V  letošním roč-
níku byla nová organizační pravidla. V mi-
nulých letech každý, kdo v utkání ve dvojici 
prohrál, vypadl. Letos bylo základní kolo, 
osmifinále, čtvrtfinále, semifinále a  finále. 
V základním kole vznikly 4 základní skupi-

ny dle ročníků, takže všichni přihlášení žáci 
6. třídy si spolu v  základním kole zahráli. 
Počet dvojic v každé základní skupině byl ze 
začátku trochu záhadný, ale žáci logickým 
postupem i  bez znalosti kombinačních čí-
sel došli k  správnému řešení. Podle počtu 
vítězství do osmi-finále postupovali 2 nej-
lepší hráči z každé třídy. Celkovým vítězem 
se stal Filip Bartáček z 8. třídy, gratulujeme! 
Dalšími úspěšnými byli Václav Dvořák z 6. 
třídy a Ondřej Senohrábek z 9. třídy. Díky 
finanční podpoře města Ústí n. O. se vítě-
zové mohli radovat z cen, kterými tentokrát 
byly dřevěné hlavolamy. Již se těšíme na 6. 
ročník soutěže. Mgr. Kateřina Pirklová

Osmáci a  deváťáci navštívili Velký svět 
techniky v Ostravě
Dne 23.10 2014 jsme vyrazili se žáky osmé 
a deváté třídy na exkurzi do nově otevřené 
expozice Světa techniky - Science and Tech-
nology Centrum v Ostravě v areálu Dolních 
Vítkovic. Vzali jsme žáky na místo, kde je 
věda hrou. Návštěvníkům nabízí stovky zá-
bavných atrakcí, které pobaví a poučí v nej-
různějších oblastech života, přírodních 
i technických vědách. Na ploše 14 000 me-
trů čtverečních jsme absolvovali prohlídku 
tří různých „světů“ -Svět vědy a objevů, Svět 
civilizace  a  Svět přírody s  venkovní bota-
nickou zahradou. Světy jsou koncipovány 
jako interaktivní expozice. Uvnitř nového 
centra jme navštívili i 3D kino, kde byly na 
programu Titáni doby ledové. Společným 
cílem návštěvy všech světů bylo pozná-
ní prostřednictvím zábavy a  hry. Žáci zde 
zkoumali fungování města nebo lidského 
těla, strojem času se mohli proletět tře-
ba do pravěku k  mamutům. Bylo možné 
si vyzkoušet vytvořit duhu nebo zkoumat 
zákonitosti matematické pravděpodobnos-
ti. Také jsme byli zasvěceni do tajemství 

klonování, poznávání micro a  nanosvěta 
a vyzkoušeli jsme většinu aktivit. Akce byla 
podpořena z grantových prostředků města 
Ústí nad Orlicí, kterému touto cestou velice 
děkujeme. Mgr. Eva Svatošová

Setkání s  partnerskou školou v  Bystřici 
Kladské
Dne 24. 10. 2014 jsme se vydali s výběrem 
žáků páté a  šesté třídy na další přátelskou 
návštěvu do základní školy v  polské Bys-
třici Kladské. Tématem společných aktivit 
bylo upevnění komunikačních dovedností 
v anglickém jazyce a vytváření dekorací ke 
svátku Halloween. Akce byla podpořená 
z  projektu Euroregionu Glacensis - sdru-
žení měst a  obcí Pomezí Čech, Moravy 
a Kladska. Mgr. Eva Svatošová

Projekt Česká královská města aneb jeden 
den v Praze
Žáky šesté a  sedmé třídy přivítalo naše 
hlavní město sluníčkem, ačkoli bylo první 
listopadové úterý. Ideální počasí na pro-
cházku po místech, která nikdy nezevšední 
a která stále přinášejí něco nového – Karlův 
most s  umělci, Staroměstské náměstí s  or-
lojem a  oživlými sochami, ostrov Kampa 
s  mlýnskou strouhou Čertovka, vltavské 
nábřeží s Tančícím domem a  také Karlovo 
náměstí s Novoměstskou radnicí. To byl náš 
hlavní cíl. A proč právě tam? Tady totiž mů-
žete navštívit, stejně jako my, Neviditelnou 
výstavu. Díky ní a  za doprovodu nevido-
mých průvodců jsme si vyzkoušeli, jaký je 
život bez zraku, jenom za pomoci ostatních 
smyslů. Slíbili jsme, že více nebudeme pro-
zrazovat. Když teď potkáme někoho s bílou 
holí, budeme alespoň trochu vědět, jak se 
cítí. O to víc jsme si pak vážili krásného vý-
hledu na Prahu z věže radnice.

Mgr. Miroslava Kroulíková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
BRATŘÍ ČAPKŮ

„SLÁMUJ – DRÁTUJ – SÁDRUJ“
Ve čtvrtek 30.10.2014 se na naší škole konala 
výjimečná akce „Slámuj – Drátuj – Sádruj“. 
Po podzimních prázdninách žáci zasedli do 
lavic jen na krátkou dobu tří vyučovacích 
hodin a  po obědě se už všichni zapojili do 
připravených aktivit, ve kterých si ověřili 
svou nápaditost a zručnost. 
Skupinky dětí se rozptýlily před školou a na 
školním dvoře, kde se ze slámy postupně 
„rodila“ rozmanitá zvířata, na která byli je-
jich autoři náležitě pyšní. V přízemí budovy 
školy děti s  nadšením pracovaly se sádrou, 
drátky, korálky a  barevným papírem. Vý-
sledky jejich snažení v podobě krásných ori-
ginálních výrobků byly hodné obdivu. 
Tvoření si mohli vyzkoušet nejen žáci a  je-
jich rodiče, ale i  každý, kdo u  školy nepře-
hlédl velké zvíře ze slámy, čilý ruch a  plno 

zábavy. I přes chladné podzimní počasí se na 
tvářích zúčastněných objevily překvapené 
pohledy, jak nádherné věci dokáží šikovné 
ruce vyrobit, a  rozzářené úsměvy nás opět 
ujistily o tom, že setkávání je v životě velmi 
důležité. Petra Mihulková

Žijeme sportem
Ani s nástupem podzimu nezahálíme a ne-
přestáváme sportovat. Na naší škole proběh-
la školní kola ve fotbale a  skoku vysokém 
a rozběhla se celoroční florbalová liga. Naši 
žáci si prověřili své sportovní dovednosti 
v  soutěžích se žáky z  jiných škol a  zúčast-
nili se okresního přeboru ve stolním tenise 
a okrskových kol v Malé kopané a Coca-cola 
cupu. Jan Jetmar

Chemie na cestách
V  úterý 14. října 2014 nám přijela zpestřit 
začátek školního roku SPŠCH v Pardubicích 
s Road show Chemie na cestách. Osmáci tak 
mohli formou pokusů vidět např. chemiko-
vu zahrádku, sloní pastu, napsat tajný vzkaz 
nebo si změřit pH svého oblíbeného nápoje. 
Cílem akce bylo popularizovat a ukázat che-

mii jako vědu, s níž se setkáváme na každém 
kroku. Markéta Růžičková

Den s knihou a hudbou
Ve středu 5.11.2014 prožili žáci 1. stupně na 
Základní škole Bratří Čapků „Den s knihou 
a hudbou“.
Starší děti se hned po ránu naladily ryt-
mickými melodiemi swingového orchestru 
Základní umělecké školy Jaroslava Kocia-
na „Black Band“, jehož koncert navštívily. 
V tom samém čase mladší děti vyslechly ve 
škole koncertík spolužáků z 5.A. Divadélko 
s  názvem „Kniha“ sehráli žáci 2. třídy pod 
vedením paní učitelky Radky Skřivánkové. 
Ve zbývajícím dopoledním čase se všechny 
třídy věnovaly besedám, předčítání, hádan-
kám, vyprávění a také samozřejmě návštěvě 
školní knihovny.
Běžné vyučování tak bylo zpestřeno zajíma-
vými kulturními zážitky. Jana Urbanová

Fyzikální cirkus 
Ve dnech 12.12., 15.12. a  17.12.2014 se na 
naší škole již po šesté bude konat „Fyzikální 
cirkus“. Žáci druhých tříd zažijí dopoledne 
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plné fyzikálních pokusů a „kouzel“. Nejdříve 
budou moci za asistence žáků 2. stupně pro-
střednictvím pokusů a her odhalit zajímavé 
fyzikální zákonitosti, které pro ně byly dosud 
záhadou. Na závěr programu se uskuteční 
společná kouzelnická show, která netradiční 
formou přiblíží fyziku plnou tajů a záhad. 

Ivana Jakubíková 
Martin Falta

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
KOMENSKÉHO

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na Základní 
škole Ústí nad Orlicí, Komenského 11 
Základní škola Komenského v  Ústí nad 
Orlicí pořádá dne 9. prosince 2014 od 
14.30 do 17.30 hodin ve všech svých pro-
storách Den otevřených dveří. 
Navštívit můžete 1. stupeň a školní družinu 
Na Štěpnici, 2. stupeň v ulici Komenského. 
Prohlédnete si odborné učebny vybavené 
interaktivní technikou, kmenové třídy, od-
dělení školní družiny i  nově zrekonstruo-
vaná sociální zařízení. Nechybí ani ukázky 
prací našich žáků, které přispívají k příjem-
né atmosféře školního prostředí.
První stupeň srdečně zve budoucí prvňáč-
ky s  rodiči přímo do vyučovacích hodin 
žáků prvních tříd a to od 7.55 do 10.45 ho-
din.
Druhý stupeň připravuje v tento den záro-
veň pro budoucí šesťáky, jejich mladší ka-
marády a rodiče zábavné odpoledne, které 
nese tradiční název My se šestky nebojíme. 
Pro děti jsou připraveny úkoly, ve kterých 
si zábavnou formou ověří své znalosti a do-
vednosti. Mohou si také vyzkoušet jedno-
duché pokusy z  chemie a  fyziky, seznámit 
se s  výukovými programy. Nebude chybět 
ani sport, zpívání a malování. 
Srdečně zvou pracovníci školy.

Pozvánka na Zimní koncert pěveckých 
sborů
Písnička a Zlatý klíček se představí ve čtvr-
tek 4. prosince v 18 hodin v Roškotově di-
vadle. Jako host vystoupí Podorlický dětský 
pěvecký sbor z Jablonného nad Orlicí.

Mgr.Dana Špindlerová, Mgr.Martina Dry-
mlová, Mgr.Martina Vinzensová

Výstava betlémů
V úterý 16. prosince od 15:30hod. do 18:00 
hod. se v  budově školní družiny uskuteč-

ní výstava betlémů, které vytvořily děti ze 
IV. A se svými rodiči i prarodiči. Součástí 
výstavy bude i  anketa o  nejhezčí betlém. 
Přijďte se podívat na práci dětí, posedět 
a popovídat si v kavárničce, která zde bude 
také otevřena. 

Na shledanou se těší děti i jejich třídní 
učitelka Mgr. Jitka Eliášová

Plavání I. stupně
Od začátku září začali žáci naší školy opět 
chodit plavat do Krytého plaveckého bazé-
nu. Během školního roku se zúčastní pla-
veckého kurzu všechny třídy 1. stupně. Ve 
družstvech, do kterých jsou žáci rozděleni 
podle plaveckých dovedností, se učí zákla-
dům jednotlivých plaveckých stylů. 

Mgr. Michaela Kuklová

Naše škola získala za celoroční činnost 
v  oblasti environmentálního vzdělávání, 
výchovy a  osvěty certifikát „ Ekologická 
škola Pardubického kraje 2. stupně „. Toto 
ocenění je určeno školám uplatňujícím 
principy environmentálního vzdělávání
v  každodenním provozu školy a  školám 
s velmi dobrou úrovní EVVO žáků a vzdě-
lávání pedagogů.

Mgr. Hana Entová, Mgr. Jitka Eliášová

Celé Česko čte dětem
Některé třídy I. stupně naší školy se zapojily 
do celostátního projektu Celé Česko čte dě-
tem. V jeho rámci proběhla beseda se spi-
sovatelkou Ivonou Březinovou. V současné 
době do tříd docházejí maminky a babičky, 
které čtou dětem ukázky z knížek.

Mgr. Jitka Eliášová

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ 
ŠKOLA JAR. KOCIANA

Třídní hudební besídka žáků hudebního 
oboru p. uč. Věry Němcové – klavír
pondělí 1. prosince v 17:00 hod. – koncertní 
sál ZUŠ
Vánoční koncertíky pro děti z mateřských 
a základních škol
pondělí 1. prosince v 8:00 a 10:00 hod.
úterý 2. prosince v 8:00 a 10:00 hod.
středa 3. prosince v 8:00 a 10:00 hod. - kon-
certní sál ZUŠ
Třídní hudební besídka žáků hudebního 
oboru p. uč. Ivany Charousové – kytara
středa 3. prosince v  16:30 hod. – koncertní 
sál ZUŠ
Třídní hudební besídka žáků hudebního 
oboru p. uč. Marty Mikulecké – klavír

čtvrtek 4. prosince v 16:30 hod. – koncertní 
sál ZUŠ
Vánoční koncert swingového orchestru 
Black Band a souboru Corale (Žamberk)
pátek 5. prosince v 19:00 hod. – koncertní sál 
ZUŠ
Komorní koncert Ústeckého tria
neděle 7. prosince v 18:00 hod. – koncertní 
sál ZUŠ
Hudební besídka žáků hudebního oboru
pondělí 8. prosince v 17:00 hod. – koncertní 
sál ZUŠ
Třídní hudební besídka žáků hudebního 
oboru p. uč. Kamily Šejnohové – klavír
úterý 9. prosince v 17:00 hod. – koncertní sál 
ZUŠ
Zimní tancovánky vystoupení žáků TO  
p. uč. Hany Hýbalové
úterý 9. prosince v 17:00 hod. – učebna ta-
nečního oboru
Adventní recitál vystoupení žáků TO p. uč. 
Pavlíny Lipenské
středa 10. prosince v  16:00 a  17:30 hod. – 

OCENĚNÍ DÁRCŮ KOSTNÍ 
DŘENĚ ZE SŠ AUTOMOBILNÍ

Ve čtvrtek 23.10.se na Střední škole auto-
mobilní Ústí n. Orl. konalo „Setkání dárců 
kostní dřeně“, kteří studovali na této škole.
Na „automobilce“ se díky aktivitě učite-
le Mgr. Radka Biedly zaregistrovalo do 
Českého národního registru dárců dřeně 
za posledních 13 let přes 1100 mladých 
lidí a  dokonce 10 z  nich kostní dřeň ve 
Fakultní nemocnici v  Plzni i  darovalo. 
V rámci České republiky se jedná o mi-
mořádné číslo vztahující se k  jedné in-
stituci.
Cílem tohoto setkání bylo ocenit  „dár-
ce kostní dřeně“ a  zviditelnit jejich čin 
a pomoci rozšířit nábor do Českého ná-
rodního registru dárců kostní dřeně i na 
další střední školy a pomoci tak zachrá-
nit více lidí.
Oceněn a poděkování patřilo i organizáto-
rovi celého programu Českého národního 
registru dárců dřeně Mgr. Radkovi Bied-
lovi.
Pamětní plakety předávali náměstkyně 
hejtmana Pardubického kraje Ing. Jana 
Pernicová a ředitel školy Ing. Petr Vojtěch.
Setkání se zúčastnili i pozvaní hosté: sta-
rosta města Ústí nad Orlicí Petr Hájek, 
MUDr. Pavel Jindra z  FN Plzeň, MUDr. 
Jitka Černohorská z  FN Hradec Králové 
a  ředitel Orlickoústecké nemocnice, a.s. 
MUDr. Jiří Řezníček. 
Programu dárcovství se na škole věnují už 
téměř 13 let a mají neuvěřitelné výsledky 
v  porovnání s  ostatními regiony naší re-
publiky.
Setkání bylo velmi povedené, přítomna 
byla i televizní, rozhlasová a tisková média.

Pavel Jantač

učebna tanečního oboru
Třídní hudební besídka žáků hudebního 
oboru p. uč. Hany Švendové – kytara
čtvrtek 11. prosince v 17:00 hod. – koncertní 
sál ZUŠ
Zimní tancovánky vystoupení žáků TO  
p. uč. Zlatuše Bartošové
čtvrtek 11. prosince v  17:00 hod. – učebna 
tanečního oboru
Vánoční koncert žáků ZUŠ
pondělí 15. prosince v 18:00 hod. – koncertní 
sál ZUŠ
Třídní hudební besídka žáků hudebního 
oboru p. uč. Hany Bauerové – zpěv
středa 17. prosince v 17:00 hod. – koncertní 
sál ZUŠ
Živý betlém – taneční obor ZUŠ
čtvrtek 26. prosince v  15:00 hod. – Mírové 
náměstí

Základní umělecká škola Jar. Kociana, Smeta-
nova 1500, Ústí n.O., tel.: 465 569 551, 
e-mail:info@zusuo.cz, www.zusuo.cz
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ST EDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ
po ádá ve všech prostorách školy na Dukle a v areálu praktické výuky v Hylvátech 

tvrtek 11. prosince 2014 od 14.00 do 17.00 

Zveme všechny zájemce o studium t chto obor :

AUTOTRONIK -  maturitní studium 
DOPRAVNÍ PROST EDKY - maturitní studium, vhodné i pro dívky 
PR MYSLOVÁ EKOLOGIE - maturitní studium, vhodné i pro dívky
MECHANIK OPRAVÁ  MOTOROVÝCH VOZIDEL - u ební obor 

AUTOELEKTRIKÁ  - u ební obor 
AUTOKLEMPÍ   -  KAROSÁ  - u ební obor 

AUTOLAKÝRNÍK - u ební obor 

www.skola-auto.cz

PROJEKT ESPUMA SKONČÍ V DUBNU 2015
Až do italské Ancony se vypravila pětičlenná delegace ústecké Střední 
školy uměleckoprůmyslové. Dvojice pedagogů a tři studenti se účastnili 
dalšího pracovního setkání v  rámci projektu Commenius. Spolupráce 
osmi škol napříč celou Evropou nese název Espuma a jejím cílem je vý-
roba funkčního přístroje na dávkování pěnových hmot.
Velký pokrok
„Výsledkem by měl být dávkovací stroj na pěnu pro gastronomické úče-
ly. Jedná se o to, že v současné gastronomii se určitá část pokrmu, napří-
klad omáčka nebo zelenina, přemění na skupenství pěny a vypění se jí 
potom část jídla na talíři. Pění se pochopitelně také nápoje,“ vysvětluje 
Bohuslav Špaček z pedagogického sboru SŠUP, který se 16. – 19. října 
dvojice pracovních „meetingů“ účastnil.
„Každá ze zemí má svůj určitý dílčí problém a na nás pak je shromáždit 
všechny informace a upozorňovat na kolize, ke kterým dochází s na-
vrhnutým  vnějším designem. Zajímavostí je, že podobu dávkovacího 
stroje navrhuje Jakub Brokl, student teprve 2. ročníku oboru Tvarový 
a grafický design obalů. Společně s ním odcestovali do Ancony také Te-
reza Janáková a Petr Břenek z maturitního ročníku, kteří mají na starost 
design doprovodné kuchařky.   J. Pokorný / kráceno 

Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí n. Orl.
Zahradní 541, 562 01 Ústí nad Orlicí

pořádá

v pátek 12. prosince od 8:00 do 17:00 hodin

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

ve všech prostorách 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 šk. roku 2015/2016 rozšiřuje škola studijní 
nabídku

o čtyřletý maturitní obor „Reklama a propagace“

OCENĚNÍ PRO STUDENTKY GYMNÁZIA
Ve středu 5. 11. 2014 se v budově Krajského úřadu v Pardubi-
cích uskutečnilo slavnostní setkání žáků s vynikajícími výsledky 
v  předmětových olympiádách, soutěžích ZUŠ a  dalších soutě-
žích ve školním roce 2013/2014. Za naši školu byly nominovány 
a ocenění převzaly dvě studentky.
Hana Petržílková (7.B) obdržela ocenění Mladý talent Pardu-
bického kraje 2014. Byla zohledněna zejména její účast na me-
zinárodní vědecké olympiádě EUSO v  Řecku, kde se podílela 
na zlaté medaili tříčlenného českého týmu (3. - 4. místo mezi 
50 družstvy), mezi biology by individuálně byla dokonce dru-
há! Cenné je i  vítězství v  krajském kole biologické olympiády 
kat. B (celostátní kolo se zde bohužel nepořádá) nebo 3. místo 
v krajském kole chemické olympiády kat. B (v celostátním kole 
18. místo).

Kateřina Martincová (8.B) získala pamětní list za své úspěchy v  olym-
piádě v německém jazyce. Postupně vyhrála krajské kolo, skončila na 2. 
místě v kole celostátním a v srpnu zvítězila v kategorii B2 v mezinárod-
ním kole, které se konalo ve Frankfurtu nad Mohanem. Byla rovněž druhá 
v  krajském kole olympiády anglické a  osmá v  krajském kole olympiády 
z českého jazyka.
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ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
SENIOR DOPRAVA 
ČČK: je určena senio-
rům, osobám zdravotně 
oslabeným a  rodičům 
s dětmi k návštěvě léka-
ře, úřadu, na nákup. ke 
kadeřnici…
Senior dopravu ČČK lze objednat v  pra-
covní den před plánovanou jízdou (v den 
jízdy bez záruky) na tel.: 774 412 117
Senior doprava ČČK je provozována kaž-
dý pracovní den od 7:00 do 15:30 hodin. 
Permanentky jsou k dostání na ČČK, Ko-
peckého 840, nebo na Informačním centru 
města.
Senior doprava je provozována za podpo-
ry města Ústí nad Orlicí a  Pardubického 
kraje.

CENTRUM PRO ŽIVOT: vzdělávací, re-
laxační a volnočasové centrum nejen pro 
seniory, akce jsou určeny široké veřejnosti 
a konají se v budově ČČK, Kopeckého 840

1.-31. prosince – výstava – KOŇSKÝ 
TAROT a další kresby a malby J. TORIL 
DLABKOVÉ, 8:00 – 15:30 hod. (v  době 
přítomnosti zaměstnanců OS ČČK), bu-
dova OS ČČK, vstupné dobrovolné
3. prosince – PRAKTICKÁ UKÁZKA 
přípravy štědrovečerní večeře, od 9:00 
hod., budova OS ČČK, vstupné dobrovol-
né. Praktická ukázka přípravy štědrove-
černí večeře – příprava kapra na tři způ-
soby včetně přípravy polévky s následující 
ochutnávkou
3.-10. prosince – VÁNOČNÍ VÝSTAV-
KA, 9:00-17:00 hod., zasedací místnost 
MěÚ (Galerie), vstupné dobrovolné. Akce 
se koná za podpory města Ústí n.O. a  ve 
spolupráci se školskými a neziskovými or-
ganizacemi ve městě
17.prosince – VÝSTAVA VÁNOČNÍHO 
CUKROVÍ, 9:00 – 15:00 hod., budova OS 
ČČK, vstupné dobrovolné
17.prosince – VÁNOČNÍ POSEZENÍ, 
15:00 hod., budova OS ČČK, vstupné 
zdarma.Příjemné posezení mezi přáteli při 
vánoční atmosféře spojené s ochutnávkou 
vánočního cukroví

KAVÁRNIČKA 
– CENTRUM SETKÁVÁNÍ

Každý pátek od 8:00-15:30 hodin, přijďte 

Součástí obou ocenění byly i  pěkné věcné 
ceny a možnost sdílet svoje studijní nadšení 
s dalšími krajskými špičkami jak na samot-
ném slavnostním ceremoniálu, tak při násle-
dujícím neformálním občerstvení. 
Bylo mi ctí, že jsem se akce mohl jako vybraný 
pedagogický doprovod zúčastnit.
Pavel Holásek

GYMPLÁCI KOLEM STOLU, TENTOKRÁT PINGPONGOVÉHO
Družstvo stolních tenistek z nižšího stupně Gymnázia Ústí nad Orlicí se 5.11.2014 zúčast-
nilo krajského finále XIII. Olympiády dětí a mládeže Pardubického kraje, které pořádala 
Pardubická sportovní organizace v Městské sportovní hale v Holicích.
Naše dívky (E. Šedová, J. Saňáková a M. Nováková) všechny své zápasy s převahou vyhrály 
a zaslouženě si odvezly zlaté medaile za první místo.

M. Kašše

SENIOR KLUB ÚSTÍ NAD ORLICÍ
1. prosince 2014 – pondělí – 
CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA 
Ve spolupráci s  Klubcentrem 
Vás zveme na cestopisnou 
přednášku – „Západ USA 
a Havajské ostrovy. Cestování 
rodiny Márových po národ-
ních parcích severoamerického západu a po 
Havajských ostrovech. Přednáška se koná 
v  Roškotově divadle od 19.00 hodin. Hlásit 
se můžete v kanceláři Senior klubu. Vstupné 
pro člena Senior klubu 40,- Kč. Akci zajišťuje 
p. Bílková tel. 722 475 132

2. prosince 2014 – úterý – VÝROČNÍ 
ČLENSKÁ SCHŮZE „Senior klubu“
V jídelně „Penzionu“, Na Pláni 1343 od 14.00 
hodin. Závazné přihlášky účasti členů na 
schůzi se přijímají každé úterý ve „Sladkov-
ně“ od 10.00 hodin do 12.00 hodin. Drobné 
občerstvení a kulturní program zajištěn. Toto 
úterý služba ve „Sladkovně“ nebude.

5. prosince 2014 – pátek – nenáročný AD-
VENTNÍ ZÁJEZD DO RATIBOŘIC na 
zámek se zastávkou v Dobrušce na střední 
škole
Pro zájem členů zájezd opakujeme. Příjezd 
do střední školy cca v 10.00 hodin, prohlíd-
ka školy, trhů, možnost zakoupit „čertovské 
špekáčky“ z  pravé kovářské výhně. Přejezd 
do Babiččina údolí. Ve 13.20 hodin a  13.30 
hodin prohlídka zámku, v 15.40 hodin pro-
hlídka mlýna, mezi tím samostatně pro-
hlídka Bělidla, mandlu, trhů a  individuální 
občerstvení. Závazné přihlášky se přijímají 
každé úterý ve „Sladkovně“ od 10.00 hodin 
do 12.00 hodin. Platba při přihlášení. Členo-
vé mají přednost, člen „Senior klubu“ hradí 
140,- Kč, jako náhradník nečlen 180,- Kč, 
neobyvatel Ústí nad Orlicí 200,- Kč. Vstupné 
a doprava v ceně (jídlo si hradí každý sám). 
Akci zajišťuje JUDr. Ešpandr Zdeněk, Jana 
Ešpandrová
Odjezdy autobusu: Hylváty ČSAO 8.00 hodin, 
Dukla prodejna 8.10 hodin, Babyka 8.15 ho-
din, autobusové nádraží 8.20 hodin, Tvardko-
va 8.25 hodin, Penzion 8.30 hodin

11. prosince 2014 – čtvrtek – ADVENTNÍ 
ZÁJEZD DO SKANZENU „Betlém v Hlin-
sku“ a na „Veselý kopec“ 
Adventní zájezd do skanzenu Betlém v Hlin-
sku a  návštěva lidových staveb na Veselém 

kopci s  vánočním programem. Závazné 
přihlášky se přijímají každé 
úterýve „Sladkovně“ od 10.00 
hodin do 12.00 hodin. Platba 
při přihlášení. Členové mají 
přednost, člen „Senior klubu“ 
hradí 140,- Kč, jako náhrad-
ník nečlen 180,- Kč, neoby-
vatel Ústí nad Orlicí 200,- Kč. 

Vstupné a  doprava v  ceně (jídlo si hradí 
každý sám). Akci zajišťuje p. Tomanová, p. 
Dianová.
Odjezdy autobusu: Hylváty ČSAO 7.30 hodin, 
Dukla prodejna 7.40 hodin, Babyka 7.45 ho-
din, autobusové nádraží 7.50 hodin, Tvardko-
va 7.55 hodin, Penzion 8.00 hodin

12. prosince 2014 – pátek - PLAVÁNÍ pro 
členy „Senior klubu“
Od 14.00 hodin do 15.30 hodin se v krytém 
plaveckém bazénu uskuteční plavání pro 
členy „Senior klubu“ spojené se cvičením 
ve vodě. Vstup 50,- Kč na průkazku „Senior 
klubu“ (pokud možno přesně). 

PŘIPRAVUJEME:
Týdenní pobyt v  „Park hotelu“ ve sloven-
ských lázních Hokovce 1.3. – 8.3. 2015
První přihlášky nejdříve ve „Sladkovně“ 
9.12.2014. a  dále každé úterý. Cena 4  650,- 
(v ceně doprava, ubytování, plná penze, pro-
cedury). Rezervační poplatek 1 000,- Kč při 
přihlášení, viz zvláštní leták ve skříňce „Se-
nior klubu“ a na členské schůzi. Členové mají 
přednost, ostatní budou evidováni jako ná-
hradníci. Člen se zaplaceným příspěvkem na 
rok 2015 obdrží slevu 100,- Kč. Akci zajišťuje 
JUDr. Ešpandr Zdeněk, Pavel Hošek

Členské příspěvky ve výši 200,- Kč na rok 
2015 se vybírají na „Sladkovně“ každé úterý 
již od 9.12.2014.

Všem našim členům a jejich rodinám pře-
jeme klidné prožití Vánoc a  pevné zdraví 
v novém roce.

Kontakty na SK: 
p. Šamšulová 722475129, p. Bílková 
722475132, p. Dianová 722475131, p. Toma-
nová 731601548, p. Hošek 605355863 

Těšíme se na Vaši účast! 

Za výbor „Senior klubu“ 
JUDr. Zdeněk Ešpandr 
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si popovídat se svými přáteli, Společenské 
centrum ČČK. Každý pátek od 9:00-13:00 
hod. společné čtení z  časopisů ZDRAVÍ 
a PANÍ DOMU.

SNOELEZEN: relaxační, multismyslová 
místnost. Bližší info a  objednání na tel.: 
464 649 590, 775 112 998, vstupné 30 Kč za 
hodinu/1 osoba
ZDRAVÉ CVIČENÍ na gymnastických 
míčích, bližší info na tel.: 464  649  590, 
775 112 998
MASÁŽE klasické, havajské, REFLEXNÍ 
TERAPIE, bližší info a  objednání na tel.: 
464 649 590

Bližší informace o akcích Centra pro život 
na www.cckuo.cz. Změna programu Centra 
pro život vyhrazena.

KAVÁRNIČKA V DOMOVĚ DŮCHOD-
CŮ: otevřeno každý den kromě pondělí od 
13:00 do 16:00 hod.

STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ – 30. listo-
padu – 15. prosince
Splňte přání dětem z  dětských domovů 
a  sociálních ústavů zakoupením vánoč-
ního dárku. Přáníčka naleznete: Hračkár-

na Mírové náměstí, Informační centrum 
v  budově radnice, Krytý plavecký bazén 
ÚO. 
Bližší info o akci: www.cckuo.cz

OŠACOVACÍ STŘEDISKO ČČK – provoz 
v prosinci:
1.12.  8:00 – 15:30 hodin
8.12.  8:00 – 12:00 hodin
15.12.  8:00 – 15:30 hodin
22. a 29.12. zavřeno

NOVÉ SLUŽBY PRO VÁS – ÚKLIDOVÉ 
SLUŽBY
Pravidelné i  jednorázové úklidy domác-
ností: vysávání, mytí podlahových krytin, 
utírání prachu, mytí oken, úklid sociálních 
zařízení, mytí kuchyňských linek (sporáků, 
lednic), žehlení prádla, běžný úklid / péče 
o hrob ….
Bližší informace a  objednání na tel.: 
773 001 088

OBLASTNÍ SPOLEK ČČK Ústí nad Orli-
cí děkuje všem klientům, občanům, spon-
zorům, přátelům a  přeje hodně zdraví 
a  spokojenosti nejen o  vánočních svát-
cích.

STOMATOLOGICKÁ 
POHOTOVOST

6.-7.12. – MUDr. Milena Židková, 
Kollárova 605, Choceň, tel.: 465 471 223
13.-14.12. – MUDr. Milena Břízová, 
Na Štěpnici 999, ÚO, tel.: 465 525 210
20.-21.12. – MUDr. Valent Dostál, 
Smetanova 1390, ÚO, tel.: 465 523 877
24.12. – MDDr. Anna Drdová, žel. polilini-
ka, ČT, tel.: 723 036 370
25.12. – MUDr. Jarmila Dostálová, 
Husova 191, V. Mýto, tel.: 465 423 949
26.12. – MDDr. Eva Duchečková, 
F.V.Krejčího 405, ČT, tel.: 465 534 555
27.12. – MUDr. Květoslava Fialová, žel. po-
liklinika, ČT, tel.: 723 036 370
28.12. – MUDr. Hana Hausknechtová, 
Habrmanova 306, ČT, tel.: 465 534 835
29.12. – MDDr. Jiří Hájek, 
Čelakovského 112, V. Mýto, tel.: 465 420 400
30.12. – MUDr. Zdeněk Hendrych, 
Husova 191, V. Mýto, tel.: 465 423 970
31.12. – MUDr. Miroslava Hendrychová, 
Husova 191, V. Mýto, tel.: 465 423 960
1.1.2015 – MUDr. Jiří Holubář, žel. polikli-
nika, ČT, tel.: 465 568 440

PODĚKOVÁNÍ MS ČČK ČERNOVÍR
V roce 2014 město Ústí nad Orlicí podpoři-
lo finanční částkou akce MS ČČK Černovír, 
v  břenu přispělo na již tradiční dětský kar-
neval.
Další naší činností bylo zajištění zdravotních 
hlídek, na akcích pro místní organizace SDH, 
SOKOL a Osadního výboru.
Během roku navštěvujeme černovírské se-
niory při životních jubileích. Seznámíme je 
s děním ve městě Ústí nad Orlicí a předáme 
jim drobnou pozornost.
Tímto děkujeme městu Ústí nad Orlicí za 
podporu při realizaci těchto projektů.

Za MS ČČK Černovír Marie Diblíková

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY PARDUBICKÉHO 
KRAJE, O. P. S., DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ ÚSTÍ N.O.

NABÍZÍ TYTO SLUŽBY:
SOCIÁLNÍ REHABILITACE je zajišťová-
na těmito způsoby:
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Internetová učebna pro osoby se zdravot-
ním postižením a  seniory: bezplatně nau-
číme základní obsluhu osobního počítače 
a vyhledávat si potřebné informace prostřed-
nictvím internetu. Služba je poskytována 
každý všední den od 8:00 do 16:00 osobám 
se zdravotním postižením od 19let a senio-
rům. Služba je poskytována bezplatně.
Nácvik dovedností pro zvládání péče 
o  vlastní osobu, soběstačnosti a  dalších 
činností, vedoucích k  sociálnímu začle-
ňování: nácvik obsluhy běžných zařízení 
a spotřebičů, nácvik péče o domácnost, ná-
cvik péče o děti nebo další členy domácnosti, 
nácvik samostatného pohybu, nácvik doved-
ností potřebných k úředním úkonům
Zprostředkování kontaktu se společen-
ským prostředím: Doprovody osob se zdra-
votním postižením a seniorů, 
nácvik schopnosti využívat dopravní pro-
středky, nácvik efektivního hledání pracov-
ního místa a vystupování při pracovním po-
hovoru, nácvik komunikačních dovedností 
a práce s informacemi, nácvik základů zna-
kového jazyka
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a  při obstarávání osobních zále-
žitostí: Podávání informací o  možnostech 
získávání rehabilitačních a  kompenzačních 
pomůcek, Informační servis

OSOBNÍ ASISTENCE je určena osobám se 
zdravotním postižením a  seniorům, které 
potřebují pomoc při zvládání každodenních 
situací. Služba je poskytována osobám od 1 
roku věku včetně starších seniorů nad 80 let 
se sníženou soběstačností z důvodů zdravot-
ního postižení, nemoci nebo věku. Cena za 
hodinu do 18. let činí 60 Kč, nad 18. let 70 Kč.
ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 
uživatelé se na nás mohou obrátit s nejrůz-
nějšími dotazy a  problémy, které vznikly 
v  důsledku jejich nepříznivé sociální nebo 
zdravotní situace. Mohou se na nás obrátit 
osobně, telefonicky, e-mailem nebo poštou. 
Také nabízíme prodej baterií do sluchadel za 
výhodnou cenu 100 Kč za 6 ks baterií.
PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH PO-
MŮCEK PRO DĚTI SE ZDRAVOTNÍM 
POSTIŽENÍM k  dispozici máme mecha-
nický vozík, chodítka, dětské berle, speciál-
ně upravené kolo a pojízdnou polstrovanou 
sedačku.
PLAVÁNÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTI-
ŽENÉ A SENIORY: Termíny vstupů: 1.12., 
15.12. Vždy od 14.00 do 16.00 v KPB v Ústí 
nad Orlicí, vstupné 20 Kč.
Kde nás najdete: Čs. armády 1181 (vysoká 
budova Rieter, 3. podlaží), ÚO, 
tel: 465 525 324
web: www.czp-pk.cz

Kontakty: Eva Jiřincová, vedoucí, tel:: 
775 693 985, e-mail: eva.jirincova@czp-pk.cz
Barbara Mejdrová, DiS., sociální pracovník, 

tel.: 775 693 983, 
e-mail: barbara.mejdrova@czp-pk.cz

PORADENSKÉ A SERVISNÍ 
CENTRUM PRO SLUCHADLA 

A DOPLŇKY K TELEVIZI
Nově otevřené poradenské a servisní cen-
trum pomůcek pro nedoslýchavé najdete 
na adrese:
REJA spol. s r. o., Mírové nám. 8 (2. po-
schodí).
Nejmodernější technologie v  oboru. Po-
moc při obtížích se srozumitelností řeči 
v  nejrůznějších poslechových situacích 
včetně sledování televize a  telefonování. 
Servis, údržba a  příslušenství sluchadel, 
baterie a  speciální čisticí prostředky pro 
sluchadla.
Provozní doba: pondělí - pátek (na objed-
nání). Tel.: 463 034 343, 737 663 805
E-mail: helpdesk.phonak@reja.cz, Info: 
www.reja.cz, www.phonak.cz
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SVAZ POSTIŽENÝCH 
CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI, 

ZO ÚSTÍ N.O.
Pohodové vánoční svátky a  dobré zdraví 
v roce 2015 všem členům a našim přízniv-
cům přeje výbor ZO SPCCH Ústí nad Or-
licí.
Naše poděkování patří fy Bus doprava 
Zářecký za ochotu při zajišťování našich 
poznávacích zájezdů, které se uskutečnily 
v roce 2014.

PŘESTĚHOVÁNÍ LÉKÁRNY „NA ŠTĚPNICI“
Lékárna „Na Štěpnici“ Ústí nad Orlicí oznamuje, že byla přestěhována do nových prostor 
v přízemí nákupního centra Nová Louže (vedle prodejny Konzumu) a  je pro vás otevřena 
s rozšířenou provozní dobou:

PO – PÁ 7:30 – 18:00 hodin
SO 8:00 – 11:30 hodin

Zároveň bychom vás chtěli pozvat na slavnostní znovuotevření. Od 4. do 6.12. na vás čekají 
doprovodné akce zaměřené na prevenci (měření krev.tlaku, analýza tuku, vody, sval.hmoty, 
diagnostika pleti), ochutnávky (čajů a sirupů). Prezentace, dárečky…
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Kolektiv Lékárny Na Štěpnici

ČERTOVSKÁ DRAŽBA
Internetovou aukci s názvem Čertovská dražba, která bude zahájena 1.12. a potrvá čtyři dny, připravila společnost Rytmus Chrudim, o.p.s. 
Během nich se budou dražit zajímavé předměty a poukazy, nebo hodnotné zážitky a služby.
Patronem Čertovské dražby je známý olympijský vítěz v cyklistice Jaroslav Kulhavý. Do aukce se může zapojit každý, kdo má přístup k in-
ternetu a hravého ducha. Benefiční dražbu mohou podpořit také firmy a živnostníci sponzorským darem nebo dárci z řad fyzických osob. 
Rytmus Chrudim o.p.s. již více než sedm let podporuje lidi se znevýhodněním při hledání zaměstnání nebo tréninku svých dovedností. 
Nově svoje služby rozšíří na poskytování podpory v oblasti bydlení.

Více informaci na www.rytmuschrudim.cz, nebo na tel.: 730 518 513 (L. Otavová)

RODINNÉ CENTRUM SRDÍČKO
Provozní doba: během této 
doby začátky programů cca 
9:30 – 10:00 hodin, pobyt-
né 30 Kč/1 dítě, 40 Kč/ více 
dětí, možnost měsíční per-
manentky – 150 Kč/1 dítě, 
200 Kč/ více dětí.
Provoz v  r. 2014 KONČÍ 
v  pátek 19.12., v  roce 2015 otevíráme ve 
středu 7.1.

PO 8:30 – 12:30 hod. – HERNA, VÝTVAR-
NÁ DÍLNA (PŘEDEVŠÍM) PRO DOSPĚLÉ
St 8:30 – 12:30 hod. – HERNA, PROGRÁ-
MEK PRO DĚTI, zpívání, vyrábění, po-
hyb…
PÁ 8:30 – 12:30 hod. – HERNA, ANGLIČ-
TINA PRO DĚTI, kontakt: Mgr. J. Marková, 
tel.: 777 656 047

PONDĚLNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY (cena dle 
spotřeby materiálu):
PO 1.12. od 10:00 hod. – VÁNOČNÍ DEKO-
RACE, SVÍCÍNKY, ADVENTNÍ VĚNCE
PO 8.12. od 10:00 hod. – VÁNOČNÍ DÁ-
REČKY, PŘÁNÍČKA a JMENOVKY

ODPOLEDNÍ PROGRAMY (multifunkční 
sál, 1. patro)
PÁ: 16:00 – 18:00 hod. – KLUB EXIT – 
pro mládež, kontakt: J. Procházka, tel.: 
601 592 935
PÁ: 18:00 – 24:00 hod. – KLUB DESKO-
VÝCH HER s  KAVÁRNOU, kontakt: Bc.  
D. Dostrašil, tel.: 603 913 885

JEDNORÁZOVÉ AKCE:
ST 3.12. od 10:00 hod. – DĚTI a HRANICE 
VE VÝCHOVĚ, interkativní přednáška Mgr. 
Evalda Ruckého, sál RC
PÁ 5.12. od 10:00 hod. – MIKULÁŠ DĚ-

TEM, do naší herny přijde Mikuláš a anděl! 
Prosíme o předchozí nahlášení účasti na tel.: 
603 976 036 kvůli přípravě balíčků pro děti, 
cena balíčku 40 Kč, herna RC
PO 15.12. od 10:00 hod. – ZDRAVÉ MLSÁ-
NÍ, beseda se zdravotníkem, lektor Martin 
Kalášek, herna RC
ÚT 16.12. od 17:00 hod. – DĚTSKÁ VÁ-
NOČNÍ SLAVNOST, vstup zdarma, sál, 
herna
ST 31.12. od 17:00 hod. – SILVESTR BEZ 
ALKOHOLU, pro rodiny s  dětmi, dorost 
a  mládež, hry, soutěže, zpěv, školní jídelna 
u gymnázia

KONTAKT: Mgr. M. Dostrašilová, 
tel.: 604 313 249, 603 976 036, 

e-mail:rcsrdicko@jbuo, 
www.rcsrdicko.estranky.cz

Práci Rodinného centra Srdíčko podporuje 
MPSV, Pardubický kraj, Nadace Racek a měs-
to Ústí nad Orlicí

MATEŘSKÉ CENTRUM 
MEDVÍDEK 

!!! POZOR !!!
Před odchodem do MC 
se prosím přesvědčte na 
FB nebo web stránkách, 
zda už nejsme v nových 
prostorách v  nákupním 
středisku Nová Louže 
(místo bývalé pošty).

ADVENTNÍ JARMARK na Mírovém ná-
městí: neděle 30. listopadu od 14:00 hod.
Dorazte na Mírové náměstí nasát tu pravou 
předvánoční atmosféru a nákupem v našem 
stánku přispějte na chod MC Medvídek 
a Dětského klubu Fialka
CVIČENÍ PRO RODIČE S  DĚTMI od 
4měsíců do cca 2let pro předem přihláše-

né: pondělí 1., 8. a 15. prosince
časy cvičení: 4-5měs. 8:15 hod., 5-8.měs. 
nelezoucí 9:00 hod., 8-12měs. lezoucí 
9:45hod., 13-18měs. chodící 10:30 hod. 
Přijďte si s dětmi zacvičit pod vedením fyzi-
oterapeutky M. Zastoupilové (737 900 271). 
cena 50,- / 30 min. 
KAVÁRNIČKA: středa 3. 12. od 9:00 hod.
Máte nějaké nápady nebo připomínky 
k chodu centra? Můžete něco naučit ostatní 
maminky? Přijďte se s námi podělit.
VÁNOČNÍ VÝSTAVA ČČK: pátek 5. pro-
since – středa 10. prosince od 9 do 17 hod., 
včetně SO, NE
Přijďte se podívat do výstavní síně pod 
radnicí, kde bude svou činnost prezentovat 
i naše MC. 
POWERJÓGA pro jógamamky: čtvrtek 4., 
11. a 18. prosince od 10:00 do 11:00 hod.

Přijďte se protáhnout s M. Skalickou. Cena 
50,- (možno i s hlídáním dětí ve Fialce 40,- / 
dítě).
Počet míst omezen hlaste se prosím předem 
přímo Markétě na 602 245 393.
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ s  prvky ha-tha 
jóga: čtvrtek 4. a 11. prosince od 19:00 hod. 
do 20:00 hod.
Cvičení pro pohodu i  zdraví pro zpevnění 
těla a uvolnění mysli, zakončené meditativ-
ně-relaxačními technikami. 
Cena 450,-/ 10 vstupů, možné první vstup 
55,-. Kontakt M. Petrová, 607 065 421

UDĚLEJTE RADOST SVÝM DĚTEM 
i sobě
Zakoupením dárkového poukazu v hodno-
tě 1000,- Kč, 2000 Kč, 4000,- Kč si můžete 
předplatit Kurz intuitivního vidění pro děti 
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či Kurz intuitivního vnímání pro dospělé podle me-
tody Marka Komissarova. Kurzy se uskuteční od 10. 
do 14. 2. 2015 v MC Medvídek.
Informace na tel. čísle 604 650 708 Franzová Lenka, 
e-mail FranzovaLenka@seznam.cz

!!! POZOR !!!
V době od 22. 12. 2014 do 2. 1. 2015 

bude MC uzavřeno.

Přejeme radostné prožití vánočních svátků a šťast-
né vykročení do nového roku 2015.
Váš Medvídek
Všem sponzorům, dárcům a dobrovolníkům, kteří 
nás v roce 2014 podpořili ze srdce děkujeme.

PROVOZNÍ DOBA:
Pondělí od 8:00 do 12:00 hod - Nemluvňátka + cvi-
čení
Úterý od 9:00 do 12:00 hod - Předškolkáček – volná 
herna bez programu
Středa od 9:00 do 12:00 hod - Předškolkáček – před-
nášky + zpívánky + herna
Středa od 15:00 do 18:00 hod - Předškolkáček – vý-
tvarná dílna + herna
Čtvrtek od 9:00 do 12:00 hod - Předškolkáček – ma-
lovánky + herna 
Pátek od 9:00 do 12:00 hod - Předškolkáček – volná 
herna bez programu

Kontakt: Míla Crhonková 605/774569, Katka Fiša-
rová 605/965463, 
medvidekuo@seznam.cz, 
www.medvidekuo.cz,
FB – Mateřské centrum Medvídek

Za finanční podpory města Ústí nad Orlicí, Pardubic-
kého kraje, Konzumu, Jsme tu doma, Iveco-Irisbus
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DĚTSKÝ KLUB FIALKA
Dětský klub Fialka poskytuje krátkodobé, dlouhodobé, pravidelné i  nepravidelné hlídání dětí. Nástup 
možný kdykoli během roku po předchozí telefonické či osobní domluvě (den předem). Kvůli blížícímu se 
stěhování se prosím přesvědčte, zda jsme ještě přechodně v MC Medvídek, Heranova 1348 nebo na nové 
provozovně v Polské ulici 1308 v nákupním středisku Nová Louže, Ústí nad Orlicí. Náš klub férově podpo-
ruje Konzum. Další info najdete na webových stránkách: www.fialka-uo.cz
KONTAKT: Miluše Crhonková, tel: :732 681 858, 605 774 569, e-mail: fialkauo@seznam.cz

KLUBCENTRUM V ÚSTÍ 
NAD ORLICÍ 

3D DIGITÁLNÍ KINO MÁJ 
– PROSINEC 2014

Neděle 7.12. v 19:30 hodin
INTERSTELLAR
Ttitulky. Vstupné 100 Kč

Středa 10.12. v 19:30 hodin
MY 2
Milostný příběh ze současného velkoměsta, 
český film.Vstupné 110 Kč

Čtvrtek 11.12. v 19:30 hodin
* OUIJA
Titulky. Vstupné 110 Kč

Pátek 12.12. v 19:30 hodin
NÁVRAT BLBÝHO A BLBĚJŠÍHO
Titulky. Vstupné 130 Kč

Neděle 14.12. v 15:00 hodin
VČELKA MÁJA  3D
Animovaná včelí klasika pro celou rodinu. 
Česká verze. Vstupné 110 Kč

Úterý 16.12. v 19:30 hodin
JAK JSME HRÁLI ČÁRU
Vstupné 110 Kč

Čtvrtek 18.12. v 19:30 hodin
*RALUCA
Erotický thriller. Vstupné 110 Kč

Sobota 20.12, v 17:00 hodin
HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD 3D
Česká verze. Vstupné 140 Kč

Neděle 21.12. v 15:00 hodin
TUČŇÁCI Z MADAGASKARU 3D
Česká verze. Vstupné 130 Kč

Od 22. do 31.12. KINO NEHRAJE

Cena vstupenky na 3D projekci nezahrnu-
je cenu brýlí. (dospělí 29,-Kč, děti 25,-Kč, ke 
koupi v pokladně kina)
3D brýle lze používat opakovaně.
Předprodej: Informační centrum MěÚ, tel.: 
465 514 271
Pokladna kina otevřena půl hodiny před za-
čátkem představení

Informace: Klubcentrum v Ústí n. Orl., 
Lochmanova 1400, tel.: 465 521 047, 
465 525 245, info@klubcentrum.cz, 

www.klubcentrum.cz

 NABÍDKA POŘADŮ – 
PROSINEC 2014

Pondělí 1. prosince
19:00 hodin – Roškotovo divadlo
ZÁPAD USA & HAVAJSKÉ OSTROVY
Nová projekce fotografií a videoukázek sesta-
vených do humorného i dramatického příbě-
hu. Cestopisná přednáška, vstupné 65 Kč

Úterý 2. prosince
19:30 hodin – Roškotovo divadlo
BLUE STAR: MODRÁ HVĚZDA VÁNOC 
2014 
Hudební ansámbl Blue Star se zabývá stylo-
vou interpretací taneční a  swingové hudby 
30. – 40. let 20. století. 
Koncertní předplatné, vstupné 220 Kč

Pátek 5. prosince
Od 16:00 hodin – Kulturní dům
MIKULÁŠSKÉ ODPOLEDNE
Pásmo soutěží, her, písniček a tancování pro 
malé čertíky a  andílky. Celým odpolednem 
provází skupina ZIPS z České Třebové. Slad-
ké odměny pro děti. Možná přijde i  Miku-
láš…. Občerstvení zajištěno. Vstupné dob-
rovolné

Sobota 6. prosince
19:30 hodin – Roškotovo divadlo
Jan Váchal: MADAM COLOMBOVÁ ZA-
SAHUJE aneb Kam zmizel ten diamant, DS 
Vicena Ústí nad Orlicí
Konverzační detektivní komedie, 
vstupné 150 Kč

Úterý 9. prosince
19:30 hodin – Roškotovo divadlo
Reginald Rose: DVANÁCT ROZHNĚVA-
NÝCH MUŽŮ, Východočeské divadlo Par-
dubice
Divadelní předplatné, vstupné 350 Kč

10. – 11. prosince
9:00 – 17:30 hodin – Kulturní dům
XVI. ÚSTECKÉ VÁNOČNÍ PRODEJNÍ 
TRHY lidových řemesel, dárků a zboží s vá-
noční tématikou

Pátek 12. prosince
19:00 - 23:00 hodin – Kulturní dům
TANEČNÍ PODVEČER s  Evou a  Vaškem, 
skupina SURF Blansko, vstupné 190 Kč

Sobota 13. prosince
15:00 hodin – Roškotovo divadlo
Divadlo Scéna Zlín: VÁNOČNÍ HVĚZDA, 
krásná vánoční pohádka plná zábavy, pře-
kvapení, vánočních zvyků a  koled, vstupné 
50 Kč

Pondělí 15. prosince
19:30 hodin – Roškotovo divadlo
Kamil STŘIHAVKA Unplugged tour 2014 
& band LEADERS!, akustické turné
Vstupné 280 Kč

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: Informační 
centrum v budově radnice, tel.: 465 514 271, 

rezervační systém on-line. 

INFORMACE: KLUBCENTRUM v Ústí n.O., 
tel.: 465 521047, 465 525245, 

info@klubcentrum.cz, 
www.klubcentrum.cz

ZAHÁJENÍ ÚSTECKÉHO 
ADVENTU 2014

Srdečně Vás zveme na slavnostní program 
spojený s rozsvícením vánočního stromu a 
vánoční výzdoby, které se uskuteční v ne-
děli 30. listopadu na Mírovém náměstí.
PROGRAM:
14:00 hodin – Vánoční jarmark škol a ne-
ziskových organizací
14:30 hodin – Písnička Zlatý klíček / kon-
cert
15:30 hodin – Swing Barel band / koncert
17:00 hodin 
• Fanfáry ZUŠ J. Kociana
• Proslov starosty města – zahájení Ústec-

kého adventu
• Žehnání adventních věnců
• Rozsvícení vánočního stromu a výzdoby 

ve městě
• Vánoční koncert Ládi Kerndla s orches-

trem
Po celou dobu programu na ústeckém ná-
městí bude zajištěno občerstvení.

POŠTA PRO JEŽÍŠKA
Během  zahájení Ústeckého adventu mů-
žete v neděli 30.11. od 14:00 do 17:00 ho-
din odeslat poštu pro Ježíška. Schránka 
bude umístěna u vánočního stromu na 
Mírovém náměstí. Nezapomeňte na zpá-
teční adresu!



16 www.ustinadorlici.cz12/2014

KLUBCENTRUM ÚSTÍ 
NAD ORLICÍ A BAR 
HUSOVÁ POŘÁDAJÍ

Koncert tradičních jazzových čtvrtků

JAZZOVÝ VEČER
TRES QUATROS KVINTET

Petr Smékal – saxofony
Lukáš Duchoň – klávesy
Jaromír Viteker – kytara

Ondřej Klusáček – baskytara
Michal Jirásek – bicí

Čtvrtek 18.12. ve 20:00 hodin Bar Husová 
(bývalé Domino), 

Roškotovo divadlo Ústí n.O.
Vstupné 90 Kč, předprodej vstupenek: 
Informační centrum v budově radnice, 

tel.: 465 514 271

PROGRAM MALÉ SCÉNY – PROSINEC 2014
30. 11. – 30. 12. DESKOVÉ OBRAZY a LÁTKOVÉ SO-
CHY. Výstava Alexandra Kozáka. Vernisáž v  neděli 30. 
listopadu v 18 hod. 
1. 12. Koncert kapel MITOFONDRIE + TĚŽKÁ DOBA. 
Koncert neznámé a známé kapely. V 19.30 hod., vstupné 
dobrovolné
3. 12. PO STOPÁCH INDIÁNŮ napříč americkým kon-
tinentem. Vyprávění Veroniky Valterové o poslední cestě 
z Peru přes Mexiko až na prérie Jižní Dakoty. V 19 hod., vstupné stud. 30 Kč, ostatní 45 Kč
6. 12. PUTINOVY HRY - Germany, Austria, Israel / 2013. 
Podzimní připomínka festivalu Jeden svět. Medaile jsou rozdány, rekordy pokořeny a vítězství 
vybojována. Kdo je ale skutečným vítězem a kdo poraženým? Zimní olympijské hry v Soči 
2014 zůstanou navždy zapsány jako kontroverzní projekt ruského prezidenta Vladimira Puti-
na. V 19 hod., vstupné zdarma
7. 12. O NEPOSEDNÉ HVĚZDIČCE
Zveršovaný příběh jedné zvědavé hvězdičky a milého oslíka, který nás dovede cestou vánoční 
až do Betléma. Šedesát minut vánoční atmosféry plné koled, vánočních zvyků a tradic, ale 
také pohybu a her. Pohádka v podání souboru Netratrdlo.
V 15 hod., vstupné děti 40 Kč / dospělí 50 Kč
10. 12. TRABANTEM NAPŘÍČ AFRIKOU
Dan Pribáň, nejvtipněší český cestovatel přednáší o tom, že ne všechno je na černém konti-
nentu tak černé, jak to vypadá a ne každý jeho obyvatel si zaslouží jen náš soucit. Přednáška, 
která chce ukázat Afriku, jak ji vidíte na vlastní oči, když se do ní ponoříte. Ukázat, jak vidí 
ona nás. Ukázat, co s vámi udělá. V 19 hod., vstupné 150 Kč / předprodej 130 Kč / studenti 
110 Kč
11. 12. NICK CAVE: 20 000 dní na Zemi - Velká Británie / 2014 
Důmyslná a lyrická óda opěvující lidskou tvořivost v hlavní roli s hudebníkem a kulturní iko-
nou Nickem Cavem. Záznam dvaceti čtyř hodin v  životě rockové hvězdy přináší důvěrné 
zachycení procesu umělecké tvorby na pozadí kombinace reality a fikce. V 19 hod., vstupné 
členové FK 60 Kč / ostatní 80 Kč
16. 12. VÝJIMEČNÉ OSOBNOSTI evropského umění - CARAVAGGIO
Přednáška z cyklu, který je věnován osobnostem evropského umění. Přednášející Jitka Kuběn-
ková. V 18 hod., vstupné 45,- Kč / studenti 30,- Kč / permanentka 350,- Kč 
19.12. W.A.F. & Andrew Sychra. Skupina W.A.F. je parta mladých kluků, kteří se snaží oslovit 
publikum převážně českými texty a svým „svižným“ pop-rockem. Koncert v baru Malé scény. 
V 19 hod.
23. 12. VÁNOČNÍ AKUSTICKÝ KONCERT Mother’s Angels. Vystoupí stejně jako vloni 
v rozšířené sestavě, obohacené o smyčcové těleso a odehrají ojedinělý prodloužený koncert! 
V 19 hod., vstupné 90 Kč
26. 12. VÁNOCE NA MALÉ SCÉNĚ. Tradiční taneční večer s pohádkou, vínem a kapelou 
Skelet. V 19 hod., vstupné 100,- Kč

Z MĚSTSKÉHO MUZEA 
Po celý prosinec mohou návštěvníci v městském muzeu navštívit výstavy:

1) PAMATUJEŠ? aneb Jak bylo před sametem , která je obohacena 
i videozáznamem z 27.listopadu 1989
2) MiniATUrní bETléMy, a to ze sbírek Jarmily Haldové a řady 
ústeckých betlémářů, v  níž najdete betlémy snad z  poloviny naší 
zeměkoule.

3) Ryze dětská a pro pamětníky vzpomínková je výstava soukromého sběratele nazvaná 
FEnOMén iGrÁČEK.
Všechny potrvají až do ledna 2015.
Dovolte mi, abych Vás touto cestou pozvala do Hernychovy vily a zároveň Vám za všechny 
ústecké muzejníky popřála zdraví a pohodu v adventním čase, o Vánocích i při úspěšném 
zakončení roku 2014. Jarmila Süsserová, ředitelka Městského muzea v Ústí nad Orlicí

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
V rámci akce Ústecký advent zve Římskoka-
tolická farnost – děkanství Ústí nad Orlicí na 
žehnání adventních věnců na první neděli 
adventní 30. listopadu na Mírovém náměstí 
od 17:00 hodin. Přineste si adventní věnce 
k požehnání.

Vánoční bohoslužby

Otevření betléma v  kostele k  prohlídce 
a možnost vyzvednutí Betlémského světla
24. prosince Štědrý den
14:00 – 15:30 hodin
26. prosince Sv. Štěpán
15:00 – 18:00 hodin

24. prosince – Štědrý den
15:30 hodin – Mše pro rodiny s dětmi
24:00 hodin – Půlnoční mše

25. prosince – Slavnost Narození Páně – 
Boží hod vánoční
7:00 a 8:30 hodin – Kostel Nanebevzetí Pan-
ny Marie
11:00 hodin – Černovír, kaple

26. prosince – Sv. Štěpán
8:00 hodin – Kostel Nanebevzetí Panny Ma-
rie

31. prosince – Silvestr – na poděkování za 
uplynulý rok
9:00 hodin – Dům pokojného stáří 
sv. Kryštofa, Kerhartice
16:30 hodin – Kostel Nanebevzetí Panny Ma-
rie

1.ledna 2015 – Nový rok
8:30 hodin – Kostel Nanebevzetí Panny Ma-
rie
11:00 hodin – Hylváty, kaple

4.ledna 2015 – Slavnost Zjevení Páně – Tří 
králů
7:00 a 8:30 hodin – Kostel Nanebevzetí Pan-
ny Marie

ŽIVÝ BETLÉM
Římskokatolická farnost Ústí nad Orlicí ve spolupráci 
s městem Ústí nad Orlicí vás zve na Setkání u jesliček 
aneb Živý betlém v pátek 26. prosince od 15:00 hodin 
na ústeckém náměstí.
Program: zvěstování pastýřům, vánoční koledy, průvod 
ke kostelu, svatá rodina, živá zvířata.
Těšíme se, že přijdete v  převlečení za pastýře a  da-
rovníky z  Betléma. Můžete si přinést lucerničky na 
Betlémské světlo.
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POZVÁNKA DO DIVADLA OD MADAM COLOMBOVÉ
Divadelní soubor Vicena srdečně zve všechny příznivce ochotnického divadla i  amatérské 
detektivy v sobotu 6. prosince od 19:30 hod. do Roškotova divadla, kde proběhne premiéra 
detektivní komedie Jana Váchala Madam Colombová zasahuje aneb Kam zmizel ten diamant? 
v prvorežii Terezy Blažkové.
Vedle osvědčené herecké sestavy (Petr Tomášek, Vlastimil Drda, Helena Lochmanová, Hana 
Pauková, Tereza Blažková, Oto Dunovský, Anna Entová, Dagmar Jiroutová, Zuzana Průchová, 
Pavlína Štěpánková, Dagmar Tomášková, Jaroslav Háněl) se divákům poprvé představí také 
manželka poručíka Colomba a během večera možná dojde i na vypátrání zmizelého diamantu 
zvaného Růžový ptakopysk.

ADVENTNÍ KONCERT ALOU VIVAT
Spolek přátel sborového zpěvu Vás zve na VIII. ADVENTNÍ KONCERT ALOU VIVAT. 
Účinkuje smíšený pěvecký sbor Alou Vivat a další hosté. Děkanský chrám Nanebevzetí 
Panny Marie, úterý 16. prosince v 19:00 hodin. Vstupné dobrovolné.

Srdečně zve sbor Alou Vivat

Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY

2. prosince – 16:00 hodin – ČERTOVSKÁ 
POHÁDKA, čtení pohádky a čertovské vy-
rábění, naučíme se nějakou krátkou básnič-
ku pro čerta a Mikuláše, abychom v pátek 
nedostali uhlí, s  sebou 10 Kč na materiál, 
vhodné pro děti od 3 let
10. prosince – 16:00 hodin – KOUZLO 
VÁNOC, čtení pohádky a  tvoření, ukázka 
vánočních zvyků, děti si mohou donést čer-
vené jablko a tenkou svíčku, 10 Kč na mate-
riál, vhodné pro děti od 3 let
16. prosince – 18:00 hodin – VÁNOČNÍ 
PUNČOVÁNÍ, k malé dávce punče (od 18 
let) velká porce vánočních povídek

1.prosince 2014 – 30. ledna 2015 
ZAPOMENUTÉ OUSTÍ II.

Pokračování úspěšné výstavy srovnávacích 
fotografií starého a nového Ústí nad Orlicí, 
otevřeno během provozní doby knihovny
Po – pá 9-18 hod., so 9-11 hod.

PROVOZNÍ DOBA BĚHEM 
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

Vážení čtenáři,
Blíží se čas vánoční, a proto bych Vám ráda 

poděkovala za celoroční přízeň, 
kterou naší knihovně prokazujete 
a  popřála Vám pokojné a  šťast-
né Vánoce a  v  novém roce hodně 

zdraví a osobní spokojenosti.

OTEVÍRACÍ DOBA O VÁNOCÍCH

Oddělení dospělých čtenářů:
PO 22.12. 9:00-18:00 hodin
ÚT 23.12. 9:00-18:00 hodin
ST 24.12. – SO 27.12. ZAVŘENO
PO 29.12. 9:00-18:00 hodin
ÚT 30.12. 9:00-18:00 hodin
ST 31.12. – ČT 1.1. ZAVŘENO
PÁ 2.1. 9:00-18:00 hodin
SO 3.1. 9:00-11:00 hodin

Oddělení dětských čtenářů:
PO 22.12. 9:00-14:00 hodin
ÚT 23.12. 9:00-14:00 hodin
ST 24.12. – PÁ 26.12. ZAVŘENO
PO 29.12. 9:00-14:00 hodin
ÚT 30.12. 9:00-14:00 hodin
ST 31.12. – ČT 1.1. ZAVŘENO
PÁ 2.1. 9:00-14:00 hodin

Těšíme se na Vaši návštěvu v novém roce!
PhDr. Jana Kalousková, ředitelka MěK

NOVOROČNÍ KONCERT
Tradiční NOVOROČNÍ KONCERT se usku-
teční v 16:30 hodin 1. ledna v kostele Nane-
bevzetí Panny Marie. Profesionální varhaník 
Martin Kubát přednese varhanní cyklus „Na-
rození Páně“ od Olivera Messiaena, jednoho 
z  největších francouzských skladatelů 20. 
století.

KLUB PŘÁTEL UMĚNÍ 
ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Srdečně zveme Vás a Vaše přátele do Ga-
lerie pod radnicí na nově instalovanou 
výstavu

MIROSLAV PETŘÍK
malba – kresba – grafika

12. prosince 2014 – 4. ledna 2015
Galerie pod radnicí je otevřena denně mimo 
pondělí, úterý až pátek 10-12, 14-17 hodin, 
sobota a neděle 14-17 hodin.

POZVÁNKA NA SPORTOVNÍ PLES
Srdečně Vás zveme na SPORTOVNÍ PLES, 
který se uskuteční v  sobotu 6. prosince od 
19:00 hodin v  Kulturním domě v  Ústí n.O. 
Hrát bude kapela BetlBand, vystoupí Micha-
el Jackson CZECH, rokotéka mgr. Prochyho.
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: SportMu-
sicClub a  SportBárt na Mírovém náměstí. 
Bližší informace na tel.: 736 481 170

KONCERT R. PACHMANA 
V ZUŠ J. KOCIANA

V  letošním adventním turné Richarda 
Pachmana – ADVENTNÍ PÍSNĚ – zazní 
řada známých i neznámých starých vánoč-
ních českých i zahraničních písní, duchov-
ní skladby i úplně nové písně. Tradičním 
hostem koncertu je herečka a  zpěvačka 
Dita Hořínková. Výtěžek z  adventního 
turné bude věnován dětem z  Dětského 
domova ve Strančicích. Na koncert plný 
předvánoční pohody se diváci mohou těšit 
ve čtvrtek 18. prosince v 18:00 hod. v sále 
ZUŠ J. Kociana.

Info: richardpachman.cz, 
www.facebook.com/richardpachman

KNAPOVECKÝ ROK 
2014 V PŘEDVÁNOČNÍ 

A VÁNOČNÍ DOBĚ
Neděle 7. 12. v 15.00 hod. 

Mikuláš v Knapovci 
Štědrý den 24.12. v 16.00 hod.

Zpívání u jeslí
Sobota 10. a neděle 11.1. 2015 

Tříkrálová sbírka
Advent v Knapovci
Římskokatolická farnost ve spolupráci s Ma-
teřskou školkou Knapovec si Vás dovolují 
pozvat v neděli 7. prosince 2014 na adventní 
odpoledne.
Program v kostele sv. Petra a Pavla Knapo-
vec:
15.00 hod. mše svatá
16.15 hod. předvánoční program dětí z ma-
teřské školky a příchod sv. Mikuláše s nadíl-
kou
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VÁNOČNÍ JARMARK V CAFÉ MAX
Srdečně vás zveme do kavárny Café Max (Komenského 160), kde se v ne-
děli 7.12 uskuteční VÁNOČNÍ JARMARK. Akce začne v  10:00 hodin 
a potrvá do 17:00 hodin. U kávy si budete moci prohlédnout a zakoupit 
originální zboží od místních výrobců – oblečení, šperky, drobné dekorace, 
diáře atd.

Program v Mateřské škole Knapovec:
Od 14.00 hod. prodejní výstava vánočních dekorací dětí, maminek a uči-
telek v budově mateřské školy.
Dospělí jsou zváni na vánoční punč s voňavým občerstvením. 
Advent v Knapovci je součástí Knapoveckého roku podpořeného městem 
Ústí nad Orlicí. 

Zpívání u jeslí v Knapovci
Přijďte s  dětmi na Štědrý den 24. prosince 2014 v  16.00 hodin ke kna-
poveckému betlému ztišit se a zazpívat vánoční koledy v kostele sv.Petra 
a Pavla. Lucerny a svíce pro betlémské světlo s sebou. 

Třikrálová sbírka v Knapovci
Místní část Knapovec se připojuje k Tříkrálové sbírce Charity ČR. Králové 
budou v Knapovci, Dolním Houžovci a Horním Houžovci koledovat od-
poledne v sobotu 10. a neděli 11. ledna 2015.

PhDr.Jana Staňková, Knapovec 122, tel. 603 569 884 
a P.Vladislav Brokeš, děkan

ADVENTNÍ KONCERT VE DŽBÁNOVĚ
Sbor Českobratrské církve evangelické ve Džbánově – Ústí nad Orlicí 
Vás srdečně zve na ADVENTNÍ KONCERT, účinkuje Komorní or-
chestr Jaroslava Kociana vedený Bohuslavem Mimrou. Koncert se usku-
teční v sobotu 13. prosince v 17:00 hodin v Evangelickém kostele ve 
Džbánově.
Zazní skladby světových skladatelů jako jsou Purcell, Händel, Mozart, 
Grieg, Vivaldi, Britten a Janáček.

ZAPALME SVÍČKU – SVĚTOVÝ DEN 
PAMÁTKY ZESNULÝCH DĚTÍ

Kostel sv. Václava v Lanškrouně, neděle 14.12. od 17:30 hodin. 
Vystoupí skupiny Hlasy ve tmě, Jirka Hurych, Vojta Šprync 
a Marie Minářová. Svíčky budou k dispozici zdarma na místě, 
vstupné dobrovolné. Více na www.dlouhacesta.cz

SKOBÁCKÉ PUTOVÁNÍ
Sbor pro záchranu hradu Lanšperka a Pivnice U Skoby 

srdečně zvou na 15. ročník turistického pochodu
SKOBÁCKÉ PUTOVÁNÍ, které se uskuteční v sobotu 6. prosince.

START: 7:00 – 10:00 hod. Pivnice U Skoby, Ústí n.O.
TRASY:
50 km: ÚO – Brandýs n.O. – Choceň – Hájek – Rviště – ÚO
35 km: ÚO – Oucmanice – Mýtkov – Brandýs n.O. – ÚO
25 km: ÚO – Hrádek – Brandýs n.O. – Klopoty – ÚO
15 km: ÚO – Hrádek – Řetůvka – Andrlův chlum – ÚO
8 km: Úo – Andrlův chlum – ÚO
+ HVĚZDICOVÁ (odkudkoli na Skobu a zpět)

Tradiční perníčky, účastenské listy, turistické vizitky, krásná příroda a pohodo-
vá atmosféra

Další informace: pochody.lansperk@seznam.cz, www.lansperk-sbor.cz
Těšíme se na Vaši účast!

NOVOROČNÍ VÝSTUP  
NA ANDRLŮV CHLUM

Klub českých turistů v Ústí nad Orlicí pořádá ve čtvr-
tek 1. ledna 2015 šestnáctý ročník NOVOROČNÍ-
HO VÝSTUPU NA ANDRLŮV CHLUM. Pořadatelé 
budou milovníky přírody očekávat pod rozhlednou 
„Stříbrnou krasavicí“ od 11 do 18 hodin.
Po bujaré silvestrovské noci, která přivítá rok 2015 Vám 
jistě menší mrazivé vydýchnutí přijde vhod. Pamětním 
diplomem budou odměněni pěšáci, cyklisté, jezdci na 
koních, lyžaři i  mototuristé. Na patnácti předchozích 
ročnících se prezentovalo celkem 15 125 milovníků 
zimní přírody. Jako každý rok se pořadatelé zapojují do 
Veřejné sbírky Klubu českých turistů na podporu aktivit 
pro zdravotně handicapované spoluobčany, za jedenáct 
roků se vybrala částka 36 406 korun. Akce probíhá za fi-
nanční podpory města Ústí nad Orlicí
PŘIJĎTE POBEJT.

MR.

Mohlo by Vás zajímat … seminář na aktuální téma: EBOLA
• Kde se vzalo toto závažné onemocnění a jak probíhaly minulé epide-

mie.
• Změní se současná epidemie v pandemii?
• Jak je zabezpečena ochrana evropského obyvatelstva.
• Bude možno ebolu někdy léčit?
• Jak vypadá situace konkrétně v ČR (Bulovka, Těchonín).
• Ochranná preventivní opatření (nejen) pro zdravotníky.
Semináře se mohou zúčastnit zájemci z odborné i laické veřejnosti. 
Termín: 6. 12. 2014, v 9.00 – 13.00 hod, hotel UNO, Ústí nad Orlicí, 
Cena: 450,- Kč. Přihlaste se na tel. 465 519 519.
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FBK ORLICKO TŘEBOVSKO – 
SOUTĚŽE V PLNÉM PROUDU

Přebor elévů
Nejmladší soutěžní kategorie zvládla úspěšně první dva turnaje. 
Při prvním kole v Žacléři dne 19.10.2014 Elévové postupně pře-
hráli týmy z Litomyšle, Svitav a Žacléře. Ke druhému turnaji na-
stoupili 2.11. v Litomyšli, kde opět nepoznali pocit porážky. Nej-
dříve přehráli celek Dobrušky, pak přišla remíza s Litomyšlí a na 
závěr porazili Svitavy. Za elévy nastupují převážně hráči narozeni 
2004 a 2005, avšak své první zkušenosti získávají i mladší, kteří 
jsou příslibem na další roky.
Soupiska: Kopecký M., Sýkora V., Říha L.,Tomeš R., Tomeš M., 
Hlaváček J., Ludvíček Ja., Ludvíček Jo.,Štantejský V., Borovička A., 
Lehký A., Kulhavý A., Pánik T., Langer R., Matoušek M. Trenéři: 
Kulhavý Petr a Ludvíček Josef

Junioři:
Naše nejstarší mládež zvládla na výbornou i druhé kolo soutěže 
a předvedla dva zcela jednoznačné výsledky a své soupeře zničila 
rozdílem dvou tříd. V druhém kole nás čekala nelehká dvojce zá-
pasů ve velmi oslabené sestavě. Do zápasů jsme šli s pokorou a co 
největší snahou. Tým z Trutnova i z H. Králové jsme přehráli ve 
všech dovednostech a zaslouženě se odvezli výhry 9:1 a 9:3. Tre-
nér: Typl Jiří

Muži:
Nově tvořící tým mužů se zatím v soutěži rozkoukává. Potenciál 
tohoto týmu je obrovský a  zapracovávání talentovaných juniorů 
mezi zkušené hráče přináší výsledky. Hra zatím neodpovídá našim 
představám, ale uvědomujeme si, že jsme teprve na začátku dlou-
hé cesty. Po druhém kole soutěže jsme ještě neokusili chuť porážky 
a držíme druhé místo krajské ligy. V druhém kole jsme nejprve 
porazili domácí tým z  Holic 8:6 a  následně Přeloučský tým 6:5. 
Trenér: Typl Jiří

Ženy Fbk Orlicko-Třebovsko
Sedm odehraných ligových zápasů, pět proher a dvě výhry. Taková 
je bilance prvoligového ženského týmu z OT. Toto skóre vyneslo 
domácímu celku prozatímní 9. místo v žebříčku. Domácí celek se 
neustále potýká se špatnou koncovkou a nedostatečným důrazem. 
To by se mělo, do konce sezóny, změnit. Tým prošel, hned na za-
čátku, zásadními změnami. Tyto změny se dotkly jak vedení týmu 

PILATES – POZOR ZMĚNA
Posilovací cvičení s účinky na tvarování postavy, vyrovnání sva-
lových dysbalancí, prevenci a nápravu bolestí zad.
Cvičíme nyní NOVĚ v prostorách sálu sokolovny na Gymnáziu 
ÚO (boční vchod), každé pondělí 18:00 – 19:00 hodin, vstup 50 
Kč. Bližší info: Jana Šparlinková, tel.: 777 087 220

KRÁTCE Z ATLETIKY
Do Ústí nad Orlicí bylo na příští rok přiděleno Mistrovství České 
republiky v  běhu na 10 km na  dráze. Poběží muži, ženy, junioři 
a juniorky, termín je určený na sobotu 9. května

ATLETI SLAVILI 100 LET
V sobotu 25. října se konaly oslavy 100 let trvání atletiky v na-
šem městě. Sešlo se na 100 bývalých atletů a atletek. Bylo mezi 
nimi i  několik mistrů Československa a  České republiky. Po 
krátkém slavnostním uvítání a společném obědě přešli všichni 
do sportovního areálu, kde byli seznámeni se současným stavem 
i s výhledem sportu ve městě.
Ve vzpomínkách se pak pokračovalo ve Sporthotelu Tichá Orli-
ce. K oslavě vydal atletický oddíl TJ Jiskra Ústí nad Orlicí publi-
kaci, která na 55 stránkách seznamuje čtenáře se stoletou zásluž-
nou prací na rozvoji ústecké atletiky. J.Hetfleiš
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žen, tak i herního systému. Jednou takovou 
zásadní změnou, bylo jmenování nového tre-
néra Vlastimila Skalického a nové kapitánky 
M. Ulbrichové. Dále pak stávající hráčky do 
svého kádru přijaly nové posily z řad býva-
lého extraligového týmu Šumperka. Změ-
ny mají za následek, že se začíná téměř od 
začátku. Nebude to lehké a  je zapotřebí do 
toho dát úplně všechno, tak znějí slova z úst 
trenéra téměř na každém tréninku. Po neú-
spěších, kterými si tým prošel, dostávají slo-
va na pravdivosti. Důkazem, že se ženy snaží 
těmto slovům dostát budiž poslední domácí 
zápas v Dolní Dobrouči, odehraný s nováč-
kem v první lize, sestoupeným extraligovým 
celkem Jihlavy. Je sice pravdou, že domácí, 
i přesto že první dvě třetiny vedly, nakonec 
hostujícím podlehly. Nicméně zápas měl po 
dlouhé době nádech chuti po vítězství a hra 
samotná byla i podle slov diváků, atraktivní. 
To nejdůležitější však hráčkám stále chybí, 
důraz a koncovka. To vše je ale předmětem 
nového boje, do kterého se pustil celý tým. 
Zodpovědnější přístup ke hře, nová chuť, 
nejen po hře, ale především po vítězství, to 

jsou cíle za kterými se ženy pustily a kterých 
hodlají dosáhnout.

Juniorky
Juniorky v prosinci odehrají poslední zápas 
základní části. Odjedou do Brna, kde se po-
staví TJ Sokolu Brno Židenice a FBC EURO 
NÁŘADÍ Rousínov. Po základní části budou 
od nového roku následovat kola play-off 
a  play-down. Věříme, že se holkám podaří 
play-off vybojovat. Trenér: Drvoštěpová Re-
náta

Starší žákyně
V neděli 2.11. se žákyně vydaly pořádat do 
Ústí n.O. na jejich ,,novou‘‘ domácí halu. 
Díky malým rozměrům hracího hřiště pro 
žákyně (20x10m) a nově pořízeným manti-
nelům, mohou žákyně pořádat v Ústí na hale 
SŠUP. Holky přijely herně podpořit tři nové 
hráčky z Brandýsa, které byly posilou týmu. 
V počtu 11+1 žákyně dvakrát zvítězily a jed-
nou prohrály. V  prvním zápase se utkaly 
s H.Králové a zvítězily 7:6. Další utkání bylo 
s Jičínem, který opět přijel ve velkém počtu 

hráček a  dokázaly nás přehrát se skórem 
10:3. Poslední zápas dne odehrálo Orlicko-
-Třebovsko proti nováčkům v naší lize – FBŠ 
Všestary. Celý zápas se góly střídaly na obou 
stranách. Nakonec jsme si ,,urvaly‘‘ vítězství 
pro sebe s výsledkem 7:5. Trenérky: Köhle-
rová Lucie a Fárníková Lucie

Santa cup
Dne 21.12. se uskuteční tradiční klubový 
turnaj Santa cup. Jedná se o  předvánoční 
setkání všech hráčů klubu FbK Orlicko-Tře-
bovsko. Den začíná turnajem našich flor-
balových nadějí. Představí se hráči ve věku 
5-10 let kterých je v tuto chvíli přes 50. Dále 
bude pokračovat turnaj smíšených družstev, 
kde spolu hrají všechny věkové kategorie. 
Z každé věkové skupiny jsou postupně na-
losováni hráči do jednotlivých týmů. Může 
tak spolu například nastoupit mladší žák po 
boku juniora a hráčky ženské kategorie. Jde 
především o radost ze hry a společnou klu-
bovou atmosféru. Turnaj je sice klubový, ale 
hlediště je otevřeno široké veřejnosti, která 
bude vítána.

Vážení spoluobčané,
Česká strana sociálně demokratická děkuje svým 

voličům za podporu 
v komunálních volbách v roce 2014.

Současně přejeme všem občanům města Ústí nad 
Orlicí krásné, klidné a spokojené vánoční svátky 

v kruhu svých nejbližších a přátel.
Do nového roku 2015 také hodně zdraví, 

štěstí a úspěchů.

• SALON TYRKYS - MANIKÚRA 
a PEDIKÚRA. Romana Šimková 
proti Roškotovu divadlu. 

 Všem svým zákazníkům přeji 
Vánoce plné pohody, odpočinku 
a setkání s rodinou a přáteli.

 Pro Vaše blízké mám LIMITO-
VANÉ VÁNOČNI DÁRKOVÉ 
POUKÁZKY. Tel.: 732 819 977 
více www.tyrkys-salon.cz 
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• PÁNSKÉ a DÁMSKÉ KADEŘNICTVÍ Nový Svět 383 - pod hasičskou zbrojnicí  se těší na Vaši návštěvu.
 Obslouží Vás: Nováková I. - 604 814 146, Eliášová A. - 736 607 215, Bašíková I. - 728 641 118, Závodská M. - 603 102 578
 Provozní doba: PO - PÁ  7-18 hod., SO  8 - 11,30 hod.

• INFRASAUNY – prodej, Kozinova 861, Ú.O. Tel.: 603 994 414, www.bazenyulrich.cz

• JESSI psí salon v ordinaci MVDr. Pirkla:
 STŘÍHÁNÍ, TRIMOVÁNÍ, KOUPÁNÍ, ČIŠTĚNÍ ZUBŮ ultrazvukem. AKCE – každá 5 návštěva zdarma od 9/2014. Tel.: 728 014 076, 

602 431 141. Ježkova 1073, Ústí nad Orlicí, (pod divadlem).

• DLOUHODOBÝ PŘIVÝDĚLEK při zaměstnání, studiu, důchodu, MD. Tel.: 773 213 735

• Cestovní agentura CAM s.r.o., Ústí nad Orlicí, M.R. Štefánika 234, telefon: 465 527 696 mobil: 606 748 616
 e-mail:mankova@ckm-tour.cz 

Nabídka zájezdů na prosinec 2014 
Advent v Drážďanech autokarem z ÚO dne 6.12.2014 /sobota/ Kč 780,-/os. 
Muzikály v Praze autokarem z ÚO /Mamma Mia, Antoinetta, Adam a Eva/ dne 13.12.201 /sobota/ Kč od 720,-/os. 
Mezivánoční koupání v termálech v Maďarsku-Gyor autokarem z ÚO dne 27.12.2014 /sobota/ Kč 780,-/os. 
Připravujeme: 
autokarový zájezd s odjezdem z ÚO do Chorvatska - Omiš, Baška Voda, Makarska, Tučepi 
10 dní pobytu u moře /12 dní s cestou/ termín: 24.6.-5.7.2014, cena Kč 6 450,-/osoba bez stravy, možnost polopenze 
Turecko-Side, bungalovy Altinkum**** letecky z Prahy strava ALL termín: 27.5.-6.6.2015 /11 dní/ a termín: 29.9.-9.10.2014 /11 dní/Kč 15 
890,-/os. včetně pojištění dítě do 6 let Kč 7 990,- 

• Taneční kurzy pořádané RELAX DANCE SERVISEM Jana Bílka 
 v Ústí nad Orlicí – ZIMA - JARO 2015.

 Připravujeme POKRAČOVACÍ TANEČNÍ  kurz pro MLÁDEŽ zahajujeme: od neděle 
30.ledna 2015 od 16,00 – 18,30 hod. v „TANEČNÍM CENTRU“ v Ústí nad Orlicí.

 Prodej legitimací proběhne od 1.12.2014. Místo prodeje: prodejna „FOTO IRENA“ 
u autobusového nádraží v Ústí nad Orlicí, kontakt: Jan Bílek tel.č.733706123

 POKRAČOVACÍ TANEČNÍ kurz pro DOSPĚLÉ tj. páry starší 18-ti let od neděle 30.led-
na 2015 od 19,30 hod do 22,00hod v „Tanečním centru“ (bývalá restaurace „Družba“) 
v Ústí nad Orlicí, po ukončení tanečního kurzu pro mládež.  Prodej legitimací nejpozději 
do 20.1.2015:– 10 lekcí, cena 1.300,-Kč/osoba.

 NEVÁHEJTE, kapacita kurzů je omezena a BÝVÁ BRZY NAPLNĚNA!
 Kurz bude zahájen v jakémkoli počtu tanečních párů, OSLOVTE SVÉ ZNÁMÉ a PŘIJĎ-

TE SE POBAVIT!
 Prodej též ve „FOTO IRENA“.

 V „TANEČNÍM CENTRU JANA BÍLKA“….probíhají od září 2014  POD JEDNOU 
STŘECHOU TANEČNÍ A RELAXAČNÍ KURZY PRO „OUŠŤÁKY“ KAŽDÉHO 
VĚKU:

 STREET DANCE pro děti JIŽ OD 4 LET, mládež i dospělé
 TANEČNÍ KURZY – KLUBY SPOLEČENSKÉHO TANCE pro děti od 5-tilet, mládež 

i seniory
 Dětské pohybové a taneční kurzy – „TANCOVÁNKY PRO NEJMENŠÍ (3-6 let)“
 Vše pod vedením zkušených lektorů!
 PŘIPRAVUJEME „SILVESTROVSKÝ VEČER, aneb SILVESTR BUDIŽ PESTR“ 
 vč. večeře a ostatního pohoštění nejen pro absolventy tanečních kurzů
 Netančící a necvičící doprovod účastníků kurzů i ostatní hosty rádi obsloužíme v kavárně 

„RELAX CAFÉÉ“ S NEJVĚTŠÍM DĚTSKÝM KOUTKEM v Ústí n.Orlicí.
  Těšíme se na vás, VÍCE NA : www.tanecnibilek.cz tel.č.733 706 123
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Němec, B. Holomíček, P. Fialka, G. Čapková,  
Zd. Chrapek a  další. V  městské knihovně 
můžete výstavu vidět do konce listopadu.

DÁRCI KRVE OBDRŽELI 
ZLATÉ MEDAILE ZA 40 

ODBĚRŮ ZDARMA
Ve středu 5. listopadu se v obřadní síni na ús-
tecké radnici uskutečnilo slavnostní setkání 
bezpříspěvkových dárců krve u  příležitosti 
předávání ocenění ZLATÉ MEDAILE Dr. 
JANSKÉHO za 40x zdarma darovanou krev. 
Pozváno bylo celkem 140 dárců z  celého 
okresu Ústí n.O. Setkání se konalo za účasti 
zástupců Orlickoústecké nemocnice - trans-
fúzního oddělení a Oblastního spolku ČČK 
Ústí n.O. V roce 2014 převezme medaili Dr. 
Janského celkem 220 dárců krve za 10 bez-
platných odběrů, 170 dárců krve za 20 bez-
platných odběrů a 140 dárců krve za 40 bez-
platných odběrů.

HRA O SVATÉM MARTINOVI 
V KOSTELE

Hru, věnovanou životu svatého Martina, 
přestavil v neděli 9. listopadu v kostele Nane-
bevzetí Panny Marie, dětský chrámový sbor 
a chrámový sbor z Dolního Újezdu. Autorem 
textů a hudby hry je ústecký rodák a profesi-
onální varhaník Martin Kubát, který v našem 
kostele pravidelně vystupuje při varhanních 
koncertech. V  krátké hře vystoupila nejen 
řada dětí a dospělých, ale kostelem zněl také 
zpěv sboru a varhany.

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

96. VÝROČÍ VZNIKU 
SAMOSTATNÉHO 

ČESKOSLOVENSKA
V pondělí 27. října se u příležitosti 96. výročí 
vzniku samostatného Československa usku-
tečnilo kladení věnců u  Památníku odboje 
a v parku Československých legií v Ústí nad 
Orlicí. Kladení se zúčastnili zástupci Česko-
slovenské obce legionářské, Českého svazu 
bojovníků za svobodu, vojska, policie a  za 
město starosta Petr Hájek a tajemnice měst-
ského úřadu Eva Kalousková.

OSLAVILI 25 LET OD PODPISU 
PARTNERSKÉ SMLOUVY

Čtvrt století trvající partnerství si ve sváteční 
den vzniku české státnosti připomenuli zá-
stupci města Ústí nad Orlicí a Horní Čermné 
společně s přáteli z německého Berlína Neu-
köllnu. Stalo se tak na pomezí Dolní a Hor-
ní Čermné pod Mariánskou horou. Právě 
z Horní Čermné pochází původní kolonisté 
části Berlína, kteří tam v polovině 18. století 
našli útočiště.
Součástí oslav bylo společné sázení lípy 
u  příležitosti podepsání partnerské smlou-
vy mezi německým NEUKÖLLNEM, Ústím 
nad Orlicí a Horní Čermnou, které se usku-
tečnilo v listopadu roku 1989.

VÝSTAVA OLGA HAVLOVÁ 
A VÝBOR DOBRÉ VŮLE 

– NADACE OLGY HAVLOVÉ
V  pondělí 3. listopadu byla v  Městské 
knihovně v  Ústí nad Orlicí zahájena výsta-
va nazvaná OLGA HAVLOVÁ A  VÝBOR 
DOBRÉ VŮLE - NADACE OLGY HAVLO-
VÉ. Výstava vznikla k 20. výročí založení Na-
dace s cílem připomenout odkaz Olgy Hav-
lové. V průběhu roku výstava bude k vidění 
v  městských knihovnách, radnicích a  ne-
ziskových organizacích v  15 městech. Třia-
třicet uměleckých fotografií z  počátků čin-
nosti nadace pořídili známí fotografové O. 
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KONAL SE XI. FESTIVAL 
SMÍŠENÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ

V pořadí po jedenácté se v sobotu 18. října 
v sále Základní umělecké školy Jaroslava Ko-
ciana v Ústí nad Orlicí konal Festival smíše-
ných pěveckých sborů. Vystoupil zde pořá-
dající domácí sbor ALOU VIVAT, který při-
pravil pro posluchače celkem 9 písní českých 
i  světových autorů. Hostem večera byl letos 
sbor LUCKY VOICE BAND z Prahy, v jehož 
repertoáru nechybí populární, duchovní, li-
dové a  řada dalších písní. Vystoupení obou 
sborů mělo u diváků velký úspěch a odměni-
li účinkující nejedním potleskem.

V KNAPOVCI POŘÁDALI 
POSVÍCENÍ

U  příležitosti Knapoveckého posvícení se 
v neděli 19. října v kostele v Knapovci konal 
koncert souboru Shirim Ashirim. Sváteční 
program zahájila mše svatá po které násle-
doval koncert. R. Ulmannová (zpěv, housle, 
flétna), T. Najbrt (kytara, šalmaj, brač, dudy) 
a  D. Matulík (basová kytara) hráli a  zpívali 
současné hebrejské písně a chvalozpěvy, tra-
diční židovské melodie v  moderním zpra-
cování. Trio je díky kombinaci exotických 
nástrojů, starozákonních textů v hebrejštině 
a  profesionální hudební produkci na české 
křesťanské scéně zcela výjimečné. Po kon-
certě na všechny čekaly posvícenské koláče 
a občerstvení před kostelem. 

OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI
15. ŘÍJNA – 15. LISTOPADU 2014


