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Milý Ježíšku,
určitě se divíš, že Ti píšu právě já a ještě navíc prostřednictvím Ús-

teckých listů, jenže tohle přání pod stromeček mají u nás ve městě určitě 
všichni, ale málokdo si o něj napíše. Jen nevím, milý Ježíšku, zda bude 
pro Tebe letos splnitelné. Tedy vím, nebude, ale plnit vánoční přání snad 
můžeš i v průběhu jara a léta příštího roku. Opožděné vánoční dárky 
bývají nejkrásnější. No řekni, kdo z nás neměl v květnu radost z bruslí, 
které se konečně našly schované a tedy zapomenuté ve skříni? Tak tedy, 
co bych si přál a se mnou všichni Oušťáci – dokončenou stavbu kana-
lizace a železničního koridoru. Víš, ony nás už ty stavby dost unavují. 
Samá objížďka, zákaz, příkaz, značka, výkop, výmol, špína, prach, bláto. 
Prostě rozbité silnice, překopané chodníky, dopravní zmatky, neukáznění 
řidiči, přeplněná parkoviště, spěchající chodci, komplikace pro zákazníky, 
ztráty pro obchodníky, zamračené a unavené obličeje. Je toho téměř nad 
hlavu a vypadá to, že hrnec za chvíli přeteče, nebo chceš-li, milý Ježíšku, 
ucho se utrhne. A podle všeho, to bude ucho moje.

Možná namítneš, že si za situaci ve městě můžu sám, protože jak si to 
řídím, takový to mám, ale pochop, nemůžu být jako Ty všude a na rozdíl 
od Tebe nemůžu ani všechno vědět. Dávno jsem se přesvědčil, že vše je 

o lidech a že někdo umí současnou situaci pochopit a někdo naopak nikdy 
a za žádných okolností. A v poslední době se čím dál víc přesvědčuji, 
že jde pouze o úhel pohledu a tedy o to, ze které strany se člověk dívá, 
nebo přesněji, na jaké straně stojí. Promiň Ježíšku, zatěžuji Tě svými 
problémy a přitom sám nevíš, kde Ti před Vánocemi hlava stojí. Každý 
po Tobě něco chce a každý si na Tebe vzpomene právě teď. Tak jako já. 
Milý Ježíšku, mám-li být upřímný, napsal jsem Ti svoje přání také proto, 
aby se mi před Vánocemi ulevilo. Ale nezapomeň – je to hlavně přání 
občanů Ústí nad Orlicí! 

Moc Ti děkuji.

P.S. ještě si přeji hodinky, ale to Ti píšu už třetí rok, 
tak klidně počkám i letos…
13. listopadu 2013

-ph- 
t.č. starosta města 

Český Ježíšek
Boží Dar 1
362 62 Boží Dar

ŠŤASTNÉ A VESELÉ 
Vážení spoluobčané, v závěru roku Vám chci poděkovat za trpělivost, pochopení a tolerantnost, kterou projevujete při realizaci stavebních 

prací v našem městě. Zároveň Vám přeji Vánoce bez zbytečného shonu a spěchu. Včasné zastavení a zklidnění. Přeji Vám Vánoce prožité 
v přítomnosti svých blízkých, ve zdraví, v klidu a v pohodě. Přeji Vám všem Šťastné a Veselé! 

Petr Hájek, starosta města 

VYÚČTOVÁNÍ AKCE MĚSTO V POHYBU – Týden dobré pohody 2013

Vážení spoluobčané, v souladu s Programovým prohlášením Vám předkládám finanční vyúčtování městských slavností „Město v pohybu – 
týden dobré pohody 2013“.

Skutečné výdaje - celkem *) 1.146.901 Kč

z toho:

- honoráře profesionálním účinkujícím 634.108 Kč
- honoráře amatérským účinkujícím 50.000 Kč
- honoráře za technické zajištění (podium, světla, zvuk, ohňostroj) 147.251 Kč
- ostatní režijní výdaje 19.258 Kč
- zajištění sportovní části akce (soutěže mateřských a základních škol) 17.948 Kč
- zajištění technické části akce (úklidové práce, veřejné WC, plakátovací služby, apod.) 80.550 Kč



2 www.ustinadorlici.cz12/2013

- zajištění organizační části akce (služby zaměstnanců MěÚ, činnost SDH, apod.) 54.826 Kč
- zajištění občerstvení účinkujícím 55.648 Kč
- zajištění reklamy a propagace (propagační materiály, upomínkové předměty, ceny a dary) 87.312 Kč

*) schválené výdaje v rozpočtu 1.100.000 Kč 

Skutečné příjmy - celkem *) 948.272 Kč
z toho:

- reklama 893.272 Kč
- pronájem náměstí za účelem zajištění občerstvení 55.000 Kč

*) plánované příjmy v rozpočtu 790.000 Kč

Vyúčtování – rozdíl příjmů a výnosů - 198.629 Kč

Z uvedených skutečností je zřejmé, že oproti plánované ztrátě ve výši 310 tis. Kč skončila letošní akce nižším schodkem. Pozitivní výsledek 
byl zajištěn vyšším příjmem z reklamy (rozpočet předpokládal příjem 750 tis. Kč). Tento přebytek příjmů z reklamy bude stejně jako loni re-
zervován na konání akce Město v pohybu v roce 2014. V této souvislosti mi dovolte ještě jednou poděkovat zejména podnikatelům, kteří akci 
finančně podpořili a samozřejmě také všem organizátorům a pořadatelům.  Petr Hájek, starosta města

ZÁMĚR PRODEJE 
DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ

Město Ústí nad Orlicí zveřejňuje záměr pro-
deje družstevních bytů

Byt o velikosti 1 + 2, výměra 69,64 m2, který 
se nachází v ulici Okružní v Ústí n.O., nejniž-
ší kupní cena bytu je stanovena na 440 tis. Kč

Byt o velikosti 1 + 3, výměra 81,83 m2, který 
se nachází v ulici Okružní v Ústí n.O., nejniž-
ší kupní cena bytu je stanovena na 500 tis. Kč

Byt o velikosti 1 + 3, výměra 85,33 m2, který 
se nachází v ulici Okružní v Ústí n.O., nejniž-
ší kupní cena bytu je stanovena na 500 tis. Kč

Byt o velikosti 1 + 4, výměra 81,65 m2, který 
se nachází v ulici Na Pláni v Ústí n.O., nejniž-
ší kupní cena bytu je stanovena na 600 tis. Kč

Bližší informace o podmínkách prodeje a ná-
ležitostech nabídky získáte na úřední desce 
MěÚ v  Ústí n.O., na www.ustinadorlici.cz, 
také v  sekci aktuality – majetkoprávní zále-
žitosti a na tel. čísle 465 514 266.

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Vážení spoluobčané,
dne 13. 11. 2013 se v hotelu UNO konala reklamní akce „nabídka nových trendů pro do-
mácnost“, nebo zabíjačkové hody, se slíbenou odměnou účastníkům.
Byli jsme požádáni občankou města k provedení opatření, které by ochránilo naše spoluob-
čany před takovými akcemi.
Podotýkám, že Město nemá možnosti soukromým subjektům akce prováděné na soukromé 
půdě jakkoliv zakazovat. Oprávněním Živnostenského úřadu je kontrola živnostenského 
oprávnění firmy k provádění takovýchto akcí a případně i smlouvy o pronájmu místnosti 
(vždy je ale vše v pořádku).
Jediní, kdo může provádět kontroly průběhu akce je Česká obchodní inspekce (ČOI), která 
monitoruje a namátkově také kontroluje.
E-mailová adresa a  telefon je na internetu, přesto uvádím telefon na ústřednu 
495057170, kam můžete předávat své postřehy a požadavky.
Osobně, abychom zabránili samotnému pořádání těchto akcí, doporučuji na tyto akce vů-
bec nechodit, letáky ignorovat, kdy nezájem seniorů a obecně všech občanů logicky povede 
k zániku podobných akcí.
V případě, že se přesto při účasti na akci domníváte, že dochází ze strany předvádějících 
k trestnému jednání, je možnost toto telefonicky oznámit na Polici ČR k provedení jejich 
případných opatření.
Senior klub v roce 2014 zajistí na toto téma pro spoluobčany přednášku.

JUDr. Zdeněk Ešpandr
1. místostarosta

KOMISE PREVENCE 
KRIMINALITY

V září letošního roku byly oficiálně spuštěny 
dva projekty realizované v  rámci Programu 
prevence kriminality Města Ústí nad Orlicí. 
Jedná se o projekt „Podpora vzdělávání a trá-
vení volného času rizikových a delikventních 
dětí a  mládeže“ na základě kterého vznikl 
volnočasový klub a projekt „Asistent preven-
ce kriminality“, oba tyto projekty se ve své 
činnosti vzájemně prolínají a podporují. Jsou 
finančně podporovány z dotace Ministerstva 
vnitra ČR za spoluúčasti města. Projekty se 
úzce zaměřují na sociálně znevýhodněné 
prostředí se zvláštním zřetelem na sociálně 
vyloučené lokality v našem městě, což je také 
podmínkou podpory ze strany státu.

V Ústí nad Orlicí se vyskytuje několik pro-
blematických lokalit. V  těchto lokalitách se 
dají vysledovat určité podobné a  opakující 
se sociálně patologické jevy – vysoká míra 
dlouhodobé nezaměstnanosti, závislost 
na sociálních dávkách, zadluženost rodin, 
nepravidelná úhrada nájemného, služeb, 
poplatků a  pokut, kriminalita, záškoláctví, 
experimentování s  drogami, gamblerství, 
špatné hospodaření s  penězi, alkohol a  ne-
dostatečná hygiena, zdravotní stav obyva-
tel. Mezi jednu z  dalších příčin existence 
patologických jevů v  těchto lokalitách patří 
trávení volného času zejména dětí a mláde-
že. Nedostatečné příležitosti pro tyto děti se 
pak odráží v  jejich sdružování do part (tzv. 
dětských gangů), potulování se po ulicích a 

páchání trestné činnosti. Sousedské vztahy 
v těchto lokalitách, jak uvnitř, tak s obyvateli 
z okolních domů, jsou napjaté, často dochází 
k  rušení nočního klidu, narušování občan-
ského soužití. 
„Kdo určuje sociálně vyloučené lokality 
a  kde jsou?“ Na základě Gabalovy analý-
zy z  roku 2006 jsou na území našeho měs-
ta registrovány čtyři vyloučené lokality a  to 
Královéhradecká 719, Vrbová 41, Švermo-
va 178, Třebovská 50. V  roce 2011 analýza 
Pardubického kraje vytipovala další lokality 
s obdobnými znaky na ulici Třebovská 436, 
Švermova 148, Pražská 77, Lukesova 325 
a  Na Rámech 207. Nelze jednoznačně říci, 
že dochází k  nárůstu těchto lokalit. Někte-
ré lokality zanikly, příkladem je Vrbová 41, 
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Lukesova 325, Královéhradecká 719 a došlo 
k přeskupení obyvatel do jiných částí města, 
např. do objektu J. K. Tyla 1092, 1093, který 
v současné době vykazuje obdobné znaky.
„Co je to Gabalova analýza?“ Jedná se o mapu 
sociálně vyloučených nebo sociálním vylou-
čením ohrožených romských lokalit v  ČR. 
Tato mapa je jedním z významných výstupů 
projektu Ministerstva práce a sociálních věcí.
Vzhledem k  největší kumulaci vyloučených 
lokalit v městské části Hylváty, došlo k umís-
tění volnočasového klubu vedle Základní 
školy Třebovská v  tzv. „Kampeličce“. Výho-
dou byla vstřícnost zástupců školy a  jejich 
znalost prostředí v Hylvátech.

Mgr. Ivana Nečekalová, 
vedoucí odboru sociálních služeb

MĚSTSKÉ POLICII ZAČALI POMÁHAT ASISTENTI
Za městskou policii mohu poskytnout sku-
tečně jen krátké zhodnocení dosavadního 
působení asistentů v  problémových lokali-
tách. Obyvatelé vyloučených lokalit asisten-
ty přijali mezi sebe bez výhrad a  doposud 
se nevyskytly žádné problémy s  uvedením 
jejich práce jak ve vyloučených lokalitách, 
tak i  v  problémových rodinách. Postupné 
získávání důvěry a respektu byla zatím nej-
důležitější část úkolu a  jeho splnění v  tak 
krátké době je potřeba ocenit. Za několik 
týdnů svého působení oba asistenti navá-
zali osobní kontakty téměř se všemi soci-
álně vyloučenými občany a  nyní již zcela 
obvykle působí i  jako mediátoři při řešení 

některých rodinných sporů či svárů. Zcela 
na místě je pak potřeba vyzdvihnout dosa-
žené výsledky při zajištění pořádku a čistoty 
v bezprostřední blízkosti vyloučených loka-
lit. 

Věřím, s ohledem na dosavadní zkušenosti 
s asistenty, že jejich práce bude městu pro-
spěšná a z dlouhodobého hlediska přinese 
zlepšení ve vztazích a v soužití obyvatel ve 
vyloučených lokalitách.
Skutečné vyhodnocení úspěšnosti celého 
projektu může být provedeno s  odstupem 
několika následujících měsíců.

Ing. Bc. Martin Faltus, velitel městské policie

VOLNOČASOVÝ KLUB KAMIN
Volnočasový klub vznikl na základě projektu „Podpora vzdělávání a trávení volného 
času rizikových a delikventních děti a mládeže“ je financován z dotace Ministerstva 
vnitra ČR a z prostředků města. K zajištění činnosti volnočasového klubu bylo na 
základě výběrového řízení vybráno Rodinné centrum Srdíčko. 
Provoz klubu, který dostal název „KAMIN“, byl pro děti úspěšně zahájen dne 9. 
září 2013 v 15.00 hodin. Návštěvnost klubu první den činila odhadem 80 až 90 dětí. 
V průběhu následujících dnů a týdnů provozu se režim klubu stabilizoval a vytvo-
řilo se jádro dětí, které klub pravidelně navštěvují, což vytváří možnosti pro syste-
matičtější působení.
Denně klub navštíví okolo 30 dětí, které mají možnost vybrat si aktivity z předem 
daného týdenního programu. Pondělky jsou vyhrazeny výuce angličtiny, úterky 
a čtvrtky ve znamení programu na herně, kdy je přítomen i asistent prevence krimi-
nality a ve středu probíhají výchovně-vzdělávací besedy. Činnost klubu je zpestřena 
organizovanými výlety či pobyty. Celkový počet kontaktů v klubu v měsíci září činil 
383 návštěv a v měsíci říjnu 369 návštěv.
Klub nabízí dětem možnosti jak smysluplně trávit volný čas, ale také pomáhat s pří-
pravou do školy. Velice pozitivně lze proto hodnotit fakt, že se děti do klubu naučily 
chodit a vytvořily si z toho návyk, neboť v opačném případě by se bezprizorně po-
tloukaly po okolí.

Mgr. Tomáš Lukes, manažer prevence kriminality

TŘÍDENNÍ POBYT V KRÁLÍKÁCH
Volnočasový klub KAMIN ve spolupráci s odborem 
sociálních služeb, oddělením sociálně-právní ochra-
ny dětí Městského úřadu Ústí nad Orlicí uspořádal 
třídenní výchovně-rekreační pobyt v Králíkách pro 
děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Pobyt se 
uskutečnil v  termínu od 28. – 30. října 2013 a  zú-
častnilo se jej celkem 28 dětí ve věku od 7 do 15 let.
Cílem pobytu bylo naučit děti využívat efektivněji 
a smysluplněji volný čas, osvojit si společenské a hy-
gienické návyky, rozvíjet vzájemnou komunikaci 
a týmovou spolupráci a navázat nová přátelství. Děti 
si z pobytu odnesly určité vědomosti, zkušenosti, ale 
i  radost z  nových prožitků, které by jim vzhledem 
k finanční situaci rodin, nebyly jinak umožněny.
Pobyt byl financován z  prostředků Města Ústí nad 
Orlicí a zajištěn byl jedenácti vedoucími z řad pra-
covníků a dobrovolníků Rodinného centra Srdíčko, 
asistenta prevence kriminality a manažera prevence 
kriminality.

Mgr. Tomáš Lukes, manažer prevence kriminality

ROZDĚLENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZÍSKANÝCH Z LOTERIÍ A HAZARDNÍCH HER
Vážení spoluobčané, předkládám Vám in-
formaci o  způsobu rozdělení finančních 
prostředků z  odvodu provozovatelů loterií 
a jiných hazardních her. Jedná se o prostřed-
ky, které město rozděluje nad rámec dotací 
schvalovaných začátkem roku prostřednic-
tvím grantů města. Jejich celková výše se 
odvíjí podle plnění příjmů z poplatků z hra-
cích automatů a terminálů na území našeho 
města.

V rámci schválení rozpočtu města byl odsou-
hlasen systém navržený radou, který umož-
nil zohlednit v oblasti sportu podmínky, za 
kterých je činnost vykonávána. Na tomto 
základě byla listopadovým zastupitelstvem 
města rozdělena do oblasti sportu částka 1 
mil. Kč. Z  této částky získala TJ Jiskra Ústí 
nad Orlicí 280 tis. Kč (100 tis. Kč na rozvoj 
a údržbu sportovišť a 180 tis. Kč na sportov-
ní činnost). Zbylé prostředky ve výši 720 tis. 
Kč byly rozděleny na sportovní činnost mezi 
25 sportovních oddílů. Klíčem pro rozdělení 
finančních prostředků na sportovní činnost 
je počet aktivních členů do 18 let a  počet 

dospělých členů nastupujících pravidelně 
v soutěžích vyhlášených příslušným svazem. 
Podmínkou přidělení dotace jsou u obou ka-
tegorií zaplacené členské příspěvky k 1. 10. 
2013. Podle tohoto systému připadla na jed-
noho člena částka 610,58 Kč. Pro zajímavost 
uvádím, že celkový počet představuje 1.474 
členů, z toho v kategorii do 18 let 1.066 čle-
nů a dospělých soutěžících 408 členů. Radou 
města navržený systém jednoznačně defi-
nuje transparentní rozdělení mimořádných 
dotací, neumožňuje ovlivňování a zabraňuje 
následným spekulacím.

Do oblasti školství a kultury byly odsouhla-
seny mimořádné dotace v  celkové výši 250 
tis. Kč. Mezi mateřské školky bylo rozděle-
no 80 tis. Kč, mezi základní školy 47 tis. Kč 
a mezi ZUŠ, DDM Duha, Městskou knihov-
nu a Městské muzeum 123 tis. Kč. Finanční 
prostředky budou použity dle požadavků ře-
ditelek a ředitelů na doplnění vybavení jed-
notlivých zařízení (např. zahradní průlezky 
a  houpadla, sportovní vybavení, vybavení 

do školních družin, hudební nástroje, nákup 
knih apod.).

Mimořádná dotace města do oblasti soci-
álních věcí byla poskytnuta ve výši 50 tis. 
Kč. Tyto prostředky byly rozděleny v rámci 
Burzy filantropie, kterou organizuje občan-
ské sdružení Koalice nevládek za podpo-
ry Pardubického kraje. Tato akce probíhá 
veřejným výběrem jednotlivých projektů 
a následnou obhajobou před donátory bur-
zy. Město Ústí nad Orlicí podpořilo projekty 
těchto organizací – Amalthea o.s., CEMA 
Žamberk o.s., CEDR Pardubice o.p.s., Ryt-
mus Chrudim o.p.s., Mateřské centrum 
Medvídek a Oblastní charita Ústí nad Orlicí. 
Burzy filantropie se mimo zástupců veřejné 
správy aktivně účastnili také zástupci pod-
nikatelského sektoru, zejména pak sdružení 
firem pod hlavičkou „Jsme tu doma“, které 
zastřešuje ústecké obchodní družstvo Kon-
zum. Mezi vybrané projekty se podařilo roz-
dělit přes 300 tis. Kč.

Petr Hájek, starosta města
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MĚSTSKÁ SPOLEČNOST TEPVOS A ZIMNÍ ÚDRŽNA KOMUNIKACÍ – část 1.
Stejně jako každý rok, bude i  letos městská 
společnost TEPVOS spol. s  r.o. provádět 
zimní údržbu komunikací a chodníků v na-
šem městě. V tomto článku bychom Vás rádi 
upozornili na dva základní dokumenty vy-
dané MÚ v Ústí nad Orlicí, kterými se pro-
vádění zimní údržby řídí.
1. „Operační plán zimní údržby místních 

komunikací a chodníků města Ústí nad 
Orlicí pro zimní období 2013 – 2014“. 
Tento dokument zevrubně popisuje čin-
nosti při výkonu zimní údržby, včetně 
legislativních vztahů a  sounáležitostí. 
Mimo jiné tento plán:

	 •	 jmenuje	 štáb	 zimní	 údržby	 složený	 ze	
zástupců města a  městské společnosti 
TEPVOS.

	 •	vymezuje	základní	pojmy	-	co	se	zimní	
údržbou rozumí, za jakých klimatických 
podmínek se s údržbou začíná, co se ro-

zumí pojmy schůdnost, sjízdnost, apod.
	 •	podrobně	rozebírá	a vysvětluje	veškeré	

právní a  majetkoprávní vztahy majitelů 
komunikací a jejich uživatelů.

	 •	 rozčleňuje	 komunikace	 a  chodníky	do	
kategorií, podle důležitosti jejich údržby 
a  stanovuje časové lhůty pro jejich ošet-
ření, např. komunikace 1. kategorie mají 
být ošetřeny do 4 hodin od výjezdu tech-
niky, komunikace 2. kategorie do 12 ho-
din a 3. kategorie do 48 hodin; u chodní-
ků jsou lhůty 6, 48 a 72 hodin dle pořadí 
důležitosti. Při nepřetržitém kalamitním 
sněžení se tyto lhůty adekvátně prodlužu-
jí. 

 Nedílnou součástí Operačního plánu 
zimní údržby je i podrobná mapová do-
kumentace.

2. „Nařízení Města Ústí nad Orlicí č. 
3/2013 o vymezení úseků místních ko-

munikací a  chodníků, na kterých se 
nezajišťuje sjízdnost a  schůdnost od-
straňováním sněhu a  náledí v  zimním 
období roku 2013/2014 pro územní ob-
vod obce s  rozšířenou působností Ústí 
nad Orlicí.“

 Jak již sám napovídá dlouhý název tohoto 
nařízení, jsou v  tomto dokumentu nao-
pak zahrnuty komunikace a  chodníky, 
které nejsou do plánu zimní údržby za-
hrnuty.

 Oba tyto důležité dokumenty naleznete 
na internetových adresách 

 http://www.ustinadorlici.cz/urad/strate-
gicke-dokumenty/plan-zimni-udrzby/ 
http://tepvos.cz/soubory/komunalni-
-sluzby-dokumenty-ke-stazeni/.

Pokračování v dalším čísle 
nebo na www.tepvos.cz

MÁME AUTO…..
… tak se to přeci jen podařilo. Několikaleté 
plánování, malování a  nespočet hodin de-
bat, dohadů a názorů o podobě dopravního 
zásahového auta jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů Ústí nad Orlicí – Černovír je 
u konce. Každý, kdo se zajímá o dobrovolné 
hasiče ví, že poslední rok byl tématem číslo 
jedna nákup a vybavení tohoto auta. Nastal 
čas k výměně nejstaršího vozidla města, 40 
let staré Avie, díky čemuž stoupne akce-
schopnost, profesionalita a  hlavně bezpečí 
zasahujících dobrovolných hasičů. Záro-
veň dojde k  naplnění „Koncepce obnovy 
hasičské techniky“ pro toto volební období. 
Stařičká Avia však do šrotu rozhodně ne-
půjde. Je několik variant k  jejímu dalšímu 
využití a  rozhodně si zaslouží lepší dožití, 
než sešrotování. 
V sobotních odpoledních hodinách (9. 11. 
2013), za účasti mnoha hostů a  partner-
ských jednotek převzal starosta města P. 
Hájek z  rukou zástupce firmy THT. s.r.o. 
Polička klíčky od tohoto nového „zázraku“. 
Na první pohled se ničím zvláštním neliší 
od ostatních vozidel Iveco Daily. Díky vel-
mi dobré spolupráci se podařilo vybavit 

toto vozidlo nestandardním způsobem. 
Jako první a  jediní v  republice, tak máme 
víceúčelové vozidlo. Vestavba vozidla byla 
vyrobena jako vyjímatelný kontejner, díky 
čemuž lze vozidlo použít jako dodávku 
k  přepravě jiného materiálu stejně, jako 
tomu bylo u  Avie. Koncepce vozidla byla 
však ještě propracovanější a na základě na-
šeho vlastního zadání je firma připravena 
tuto koncepci naplnit. Pro potřeby krizové-
ho řízení je plánována výroba dalších účelo-
vých kontejnerů (povodňový, humanitární, 
osvětlovací,…).
Vozidlo bylo pořízeno z  finančních pro-
středků města a za přispění krajské účelové 
dotace. Podařilo se tak naplnit jeden z bodů 
programového prohlášení - zkvalitnění 
podmínek dobrovolných hasičů. Z  téměř 
30-ti letého průměrného stáří techniky před 
pěti lety jsme se dostali na 11-ti leté dnes. 
Do ostrého provozu bylo vozidlo přihláše-
no v  ranních hodinách dne 11. 11. 2013. 
Nezbývá, než popřát hodně kilometrů bez 
nehody a  při nasazení vždy splnění úkolu 
a úspěšný návrat na základnu. 

KŘJN

PROVOZ SBĚRNÉHO DVORA
Stanoviště mobilních kontejnerů na odpad 
(sběrný dvůr) je v  areálu firmy TEPVOS, 
spol. s r.o., Královéhradecká 1526, 
tel.: 465 525 579

Pondělí:  14:00 – 17:00 hodin
Úterý:  10:00 – 17:00 hodin
Středa:  14:00 – 17:00 hodin
Čtvrtek:   14:00 – 17:00 hodin
Pátek:  10:00 – 17:00 hodin
Sobota:    8:00 – 12:00 hodin

PODZIMNÍ SETKÁNÍ 
PODNIKATELŮ 

PARDUBICKÉHO KRAJE 
Podnikatelé z Pardubického kraje se opět 
setkali s  krajskými politiky, senátory 
a nově zvolenými poslanci. 
Setkání, které zorganizovala Krajská hos-
podářská komora Pardubického kraje 
v pondělí 11.11.2013 v hotelu UNO v Ústí 
nad Orlicí, se společně s desítkami podni-
katelů z celého kraje zúčastnili i významní 
politici, mj. senátor Jan Veleba, nově zvo-
lení poslanci Květa Matušovská, David 
Kasal, Martin Kolovratník a  Jiří Skalický 
a  jako zástupci krajské samosprávy 1.ná-
městek hejtmana Pardubického kraj Ro-
man Línek, náměstek hejtmana Jaromír 
Dušek a členové Rady Pk Ludmila Navrá-
tilová a Pavel Šotola. 
Podnikatelé živě diskutovali s  přítomný-
mi politiky o nutnosti urychlení výstavby 
rychlostní silnice R35 včetně její legislativ-
ní podpory při výkupu pozemků, o snížení 
administrativní zátěže podnikání, o rozsa-
hu připravovaných krajských investic a je-
jich zadávání a o připravovaných změnách 
v rozsahu dopravní obslužnosti. 
Všichni diskutující se shodli, že obdobná 
setkání jsou prospěšná pro výměnu názorů 
na jednotlivé aktuální problémy a význam-
ně přispívají k jejich řešení. Ze strany pod-
nikatelů zaznělo, že je nezbytné přejít od 
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slov a slibů politiků ke konkrétním činům, 
které se promítnou do právního řádu ČR. 
Jedním ze závěru z  rozsáhlé diskuze byla 
podpora návrhu senátora Veleby na legisla-
tivní zakotvení povinného členství v  Hos-
podářské a Agrární komoře ČR. 
O program se postarali žáci ZUŠ J.Kociana 

v  Ústí nad Orlicí pod taktovkou ředitele 
Tomáška a  učitelek Bartošové a  Bauerové. 
Přítomní podnikatelé odměnili pěvecká 
i taneční vystoupení velkým potleskem. 
Poděkování patří městu Ústí nad Orlicí, 
Ing.Lustykovi z RIETER CZ s.r.o. Ústí nad 
Orlicí, hotelu UNO a  zvláště sponzorům 

akce řediteli Procházkovi z  firmy ORLÍK 
– KOMPRESORY výrobní družstvo Česká 
Třebová,řediteli Ing.Hospůdkovi z  AGILE 
spol.s.r.o. Ústí nad Orlicí a  Ing.Vičarovi 
z LUX – IDent s.r.o.Lanškroun. 

Jana Lukesová, 
vedoucí kanceláře KHK Orlicko

ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ A TVOŘENÍ 
V MŠ NA VÝSLUNÍ

Srdečně Vás zveme na Adventní zpívání 
a tvoření, které se koná 10. prosince v 15:30 
hodin v MŠ Na Výsluní.
Přijďte se na chvíli zastavit v předvánočním 
shonu, vyrobit si s námi originální dekoraci 
a zazpívat si koledy.
Akce se uskuteční za finanční podpory města 
Ústí nad Orlicí. Těšíme se na Vás!

ADVENTNÍ VYSTOUPENÍ DĚTÍ Z MŠ ČERNOVÍR
Mateřská škola Ústí n.O., Černovír 96 všechny srdečně zve na Adventní vystoupení 
dětí, které se uskuteční v pátek 13. prosince od 16:00 hodin v černovírské kapli.

SPORTOVNÍ AKTIVITY 
NA ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ

V září proběhl na naší ZŠ školní turnaj ve 
fotbale, kterého se zúčastnilo šest družstev 
(40 žáků druhého stupně). V  napínavých 
a  vyrovnaných zápasech se nejlépe vedlo 
třídám VII.A  v  kategorii šestých a  sed-
mých tříd a  VIII.A  v  kategorii osmých 
a  devátých tříd. Všechna družstva si od-
nesla drobné ceny, které byly uhrazeny 
z městského projektu.
Začátkem října se na naší škole také roz-
běhla Školní florbalová liga, do které se 
přihlásilo 5 družstev z  druhého stupně. 
Systém ligy je dvoukolový, každý s  kaž-
dým. Hraje se každé úterý od 7 hodin 
a mimo bodové hodnocení se také vedou 
statistiky nejlepších brankářů a střelců.

Mgr. Jan Jetmar

DNY ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU NA ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ
Od roku 1996 probíhá na naší škole tříden-
ní akce, kterou jsme nazvali Dny zdravého 
životního stylu. Letošní ročník byl tedy už 
osmnáctý. Žáci každého ročníku druhého 
stupně prochází několika aktivitami, které 
mají za úkol nabídnout možnosti, jak trávit 
smysluplně volný čas, jak zacházet se svým 
tělem, aby bylo zdravé a spokojené. Většinu 
činností zajišťují pedagogové školy, ale spo-
lupracujeme i  s  Českým červeným křížem 
a SZŠ, kde žáci získávají základní zkušenos-
ti s  poskytováním první pomoci. Každo-
ročně také využíváme venkovních sporto-
višť v Ústí nad Orlicí a okolí a tím se často 
prověří odolnost dětí při špatném počasí. 
Děti pak zjistí, že dobrá parta dokáže pře-

konat i zimu a déšť. Členové oddílu karate 
svou ukázkou tréninku dávají návod, kam 
s přebytečnou energií a nezvládnutou agre-
sivitou. Ne každý dokáže řešit své problémy 
sám, a proto seznamujeme děti i s možností 
obrátit se na Linku důvěry a  do Střediska 
výchovné péče Mimóza. Některé činnosti 
zůstávají pro daný ročník stejné, aby jimi 
žáci v průběhu celého druhého stupně po-
stupně prošli, některé aktivity opouštíme 
a zařazujeme nové, aktuální. 
Touto cestou chceme poděkovat za finanční 
příspěvek na tuto akci Městu Ústí nad Orlicí 
a rodičům zúčastněných žáků.

Mgr. Jitka Kučerová

OTEVŘENÍ RELAXAČNÍHO 
KOUTKU PRO ŽÁKY

Dne 4. 11. 2013 byl na Základní škole Bratří Čapků 
1332 zahájen pravidelný provoz Relaxačního koutku, 
který vznikl v rámci projektu „Učíme se rádi“. Kou-
tek je otevřen pro všechny žáky školy každé pondělí 
a středu od 14:00 do 18:00 hodin.
V relaxačním koutku žáci naleznou prostor pro od-
počinek a  relaxaci při hudbě či četbě knih, dále zá-
bavu při hraní společenských, deskových a karetních 
her, stavění stavebnic, luštění hlavolamů. Velkou vý-
hodou je také možnost odreagovat se, vybouřit tlak 
a  nastřádanou agresivitu na boxovacím pytli. Rela-
xační koutek tak nabízí prostor pro setkávání žáků 
školy na příjemném místě, kde mohou realizovat 
vlastní kreativní práci, či si jen tak příjemně posedět 
třeba v závěsném křesle. 
Projekt „Učíme se rádi“ je zaměřený na rozvoj po-
radenských služeb ve škole a práci s žáky, kteří jsou 
ve vzdělávání znevýhodnění kvůli svému handicapu. 
Hlavním cílem projektu je podpora rovných příle-
žitostí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
a žáků, kteří potřebují úpravy ve vzdělávání.

Mgr. Eva Pavlovičová

ZDRAVÁ PĚTKA V KERHARTICÍCH
V měsíci říjnu proběhly na naší škole „ Dny zdravého životního stylu“. Žáci všech ročníků se 
zúčastnili programu „Škola Zdravé Pětky“, ve kterém se seznámili se základními zásadami 
zdravého stravování – správným složením jídelníčku, ovocem, zeleninou, pitným režimem, 
zásadami hygieny, bezpečností potravin a přípravou zdravé svačinky. Na každé téma byly při-
praveny soutěžní úkoly. Po vypracování si všichni odnesli vysvědčení a dáreček Zdravé Pětky. 
Program pro starší žáky „Párty se Zdravou Pětkou“ se uskutečnil v jídelně. Žáci se dozvěděli 
užitečné informace o zdravých potravinách a zásadách správného stolování. Na závěr si ve 
skupinkách připravili občerstvení, které sami ochutnali. -ln-
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ZŠ Ústí nad Orlicí, Komenského 11 – pa-
vilon Na Štěpnici( I. stupeň) srdečně zve 
na Den otevřených dveří v úterý 10.12. od 
15:00 do 17:00 hodin. Rádi uvítáme všech-
ny budoucí prvňáčky a přátele školy.

ZIMNÍ KONCERT
V programu vystoupí dětské pěvecké sbory 
ZŠ Komenského PÍSNIČKA a ZLATÝ KLÍ-
ČEK a  koncert se uskuteční 12. prosince 
v 18:00 v Roškotově divadle.

VÁNOCE NA ŠTĚPNICI
V úterý 3. prosince od 16:00 do 19:00 hodin 
jste u nás vítáni na tradičním jarmarku. Vý-
stava pro Vás bude připravena již v pondělí 
od 14:00 do 17:00 a v úterý od 9:00 do 11:00 
hodin. Děkujeme městu Ústí nad Orlicí za 
finanční podporu akce.

MY SE ŠESTKY NEBOJÍME aneb Dobro-
družné putování školou Komenského
II. stupeň pořádá dne 10. prosince od 14:00 
do 17:00 hodin zábavné odpoledne, 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 doved-
nosti. Mohou si také vyzkoušet jednoduché 

pokusy z chemie a fyziky, seznámit se s výu-
kovými programy. Nebude chybět ani sport, 
zpívání a malování. Srdečně zvou pracovníci 
školy.

Dne 5. prosince navštíví žáci 9. ročníků Úřad 
práce v Ústí nad Orlicí, kde si budou moci 
doplnit informace o  možnostech dalšího 
studia na středních školách. Z úst pracovni-
ce IPS ÚP se například dozvědí, které studij-
ní a učební obory jsou žádány na trhu práce 
a u kterých lze v budoucnu očekávat složité 
hledání volných míst v rámci našeho regio-
nu. Zájemci se také budou moci objednat na 
testování svých vloh, schopností, dovedností 
a studijních předpokladů.

ŽÁCI 9. ročníku PRO-
ŠLI „CESTOU STŘÍB-
RA“
Dne 15. 10. 2013 jsme 
se vypravili v  rámci 
projektu Česká krá-
lovská města do Kutné 

Hory, abychom se seznámili s  historií těž-
by kovů a významnými památkami města. 
Obdivovali jsme nejen, výstavnost někte-
rých měšťanských domů, ale i  výjimečnou 
architekturu chrámu sv. Barbory – památky 
Unesco. Hlavním cílem však bylo České 
muzeum stříbra s  jedinečným prohlídko-
vým okruhem přibližujícím celý proces, 
kterým musela projít stříbrná ruda, než 
se z  ní vyrazila mince. Prohlédli jsme si 
středověké těžební stroje a  nářadí, poznali 
jsme způsob zpracování surového stříbra 
a technologii ražby mince. Na cestu podze-
mím středověkého dolu jsme byli vybave-
ni svítilnou, helmou a  hornickou halenou 
s kápí, takzvanou perkytlí a procházeli jsme 
štolou dlouhou asi 250 m ve hloubce 30 m 

pod zemí. Exkurze byla nejen zážitkem, ale 
i  poučením. Finančně tuto akci podpořilo 
Město Ústí nad Orlicí, za což mu patří dík.

Mgr. Eva Svatošová

PŘESTÁVKOVÝ PIŠKVORKOVÝ 
TURNAJ 
Do tradičního říjnového přestávkového 
turnaje v piškvorkách se přihlásilo 34 žáků 
z 2. stupně. Do finále se probojoval Štěpán 
Kapoun z  6.  třídy, Jaroslav Žigmund z  8. 
třídy a  Mykhaylo Brzhezytskyy z  9.třídy. 
Celkovým vítězem se stal Štěpán Kapoun, 
gratulujeme! Díky finanční podpoře Města 
Ústí nad Orlicí se finalisté mohou těšit z od-
měn, kterými tentokrát byly kovové hlavo-
lamy.

MY SE ŠKOLY NEBOJÍME
Dne 24.10. 2013 se uskutečnilo první se-
tkání předškoláků s  tematickým názvem 
„Co umí podzim?“ Na akci se sešlo 23 dětí 
z MŠ Pod Lesem a MŠ u skřítka Jasánka / 
MŠ Nerudova/. Děti se navzájem seznámily, 
naučily se podzimní básničku i  pohybově 

ztvárněnou písničku, ve skupinách vyrobi-
ly krásně zbarvený listnatý strom a uhodly 
téměř všechny hádanky, které pro ně uči-
telky ZŠ připravily. Další setkání proběhne 
3.12.2013 a  tématem bude „Mikulášovo 
překvapení a čertovské řádění“.
Na prosincové odpoledne se těší Jana 
Schrommová a Dagmar Pavlíčková.

ŽÁCI SE UČILI, JAK USPOŘIT PENÍZE 
ZA ENERGIE
Dne 7.11.2013 se žáci Základní školy v Ústí 
nad Orlicí, Třebovská zúčastnili programu 
Jak si vylepšit dům v Ekocentru Paleta Ouc-
manice. Cílem návštěvy bylo seznámit žáky 
s opatřeními, které vedou ke snížení energe-
tické náročnosti bydlení a úspoře prostřed-
ků utracených za energie. Program probíhal 
formou simulační hry blízké reálnému ži-
votu a žáci se naučili, co je třeba udělat pro 
snížení výdajů domácnosti. Program byl 
financován z grantových prostředků Města 
Ústí nad Orlicí, za což mu velmi děkujeme.

Mgr. Eva Svatošová, 
učitelka ZŠ Ústí nad Orlicí,Třebovská

ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA ZŠ A MŠ PŘI NEMOCNICI
Dne 17. října 2013 proběhla na dětském 
oddělení Orlickoústecké nemocnice,a.s. au-
togramiáda a  beseda hokejistů HC ČSOB 
Pojišťovna Pardubice. Jednalo se již o čtvrté 
obdobné setkání během několika posledních 
let, kdy pacienty dětského oddělení navští-
vili hokejisté oblíbeného pardubického „Dy-
nama“. 
Brankáře Dušana Salfického, kapitána týmu 
Václava Kočího a  legendu pardubického 
hokeje Vladimíra Martince uvítali zpíva-
nou zdravicí žáci ZUŠ Týniště nad Orlicí. 
Přestože se týmu daří, nabídli jsme hráčům, 
prostřednictvím pravidelného moderátora 
akce primáře MUDr. Luďka Ryby, možnou 
posilu: sestru Obroučkovou, která si pro své 
hokejové angažmá zvolila pseudonym sestra 
Hašková. Brankářská výstroj jí sice slušela, 
ale nekoordinovanými pády ve snaze lapit 
letící touš, se o  slibně zahájenou kariéru 
u ledu připravila. Zklamaně odletěla nabíd-
nout své služby do NHL.

Do besedy se zapojili kromě dětských pa-
cientů tradičně i  žáci ze ZŠ Komenského 
a  Speciální základní školy, mateřské školy 
a praktické školy Ústí nad Orlicí.
Na závěr proběhla autogramiáda a  fotogra-
fování. O fotografie s oběma ztepilými hrá-
či byl zvláště mezi 
školními dívkami 
veliký zájem. 
Hráči si převzali 
práce žáků výtvar-
ného oboru ZUŠ 
Týniště nad Orli-
cí a  do kabiny si 
vezli i  mistrovský 
hokejový pohár, 
který zhotovili pe-
dagogové a  žáci 
kuchařského oboru 
ze Speciální střed-
ní školy a  základní 
školy Žamberk.

Poděkování za zprostředkování akce patří 
manželům Šudovým, kteří předali primáři 
dětského oddělení peněžitý šek na podporu 
dětského oddělení.

Kolektiv pedagogů 
a zdravotníků dětského oddělení
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DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ NA SŠUP

Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí 
nad Orlicí, Zahradní 541, 

562 01 Ústí nad Orlicí
pořádá v pátek dne 13. prosince 2013 

od 8:00 do 17:00 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

ve všech prostorách hlavní budovy v Za-
hradní ulici a ateliérové části ve Špindle-

rově ulici.
Bližší informace na: www.ssup.cz nebo 

+420465518111. Informace o studiu mož-
no získat kdykoliv po domluvě (telefon, 

e-mail). Od školního roku 2013/2014 
je vyučován nový čtyřletý studijní obor 

„Operátor obalových strojů“.

DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ NA SZŠ

Střední zdravotnická škola, Smetanova 
838, Ústí n.O. otevře 

ve školním roce 2014/2015
2 třídy denního studia 4letého oboru 

ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT 
(53-41-M/01)

1 třídu denního studia 4letého oboru 
SOCIÁLNÍ ČINNOST (75-41-M/01).
Srdečně Vás zveme do naší školy na 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
12. prosince  14:00 – 17:00 hodin
18. ledna 2014 8:00 – 12:00 hodin

Mimo Dny otevřených dveří je návštěva 
školy možná po telefonické domluvě 

kdykoliv. Více na www.szsuo.cz

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ 
ŠKOLA JAR. KOCIANA

Zahájení adventu – trumpetový kvartet
neděle 1.12. ve 14:00 hodin – Mírové ná-
městí
Adventní jarmark – prodej keramických 
výrobků výtvarného oboru
Neděle 1.12. od 14:00 – 18:00 hod. – Mí-
rové náměstí
Hudební besídka žáků hudebního oboru
Pondělí 2.12. v 17:00 hod. – koncertní sál 
ZUŠ
Zimní tancovánky – paní uč. H. Hýbalová
Úterý 3.12. v  16:00 hod. – učebna taneč-
ního oboru
Vánoční koncertíky
Středa 4.12. v 8:30 a 10:00 hod. – koncertní 
sál ZUŠ
Třídní hudební besídka žáků hudebního 
oboru paní uč. I. Charousové – kytara
Středa 4.12. v 16:30 hod. – koncertní sál ZUŠ
Vánoční koncertíky
Čtvrtek 5.12. v 8:30 a 10:00 hod. – koncert-
ní sál ZUŠ
Třídní hudební besídka žáků hudebního 
oboru p. uč. M. Němce – klavír
Pátek 6.12. v  16:00 hod. – koncertní sál 
ZUŠ
Vystoupení pěveckého odd. na Ústeckém 
adventu
Neděle 8.12. ve 14:00 hod. – Mírové ná-
městí
Adventní recitál – paní uč. P. Lipenská
Pondělí 9.12. v 16:00 a 18:00 hod. – učebna 
tanečního oboru
Třídní hudební besídka žáků hudebního 
oboru paní uč. M. Mikulecké – klavír
Úterý 10.12. v 16:30 hodin – koncertní sál 
ZUŠ
Třídní hudební besídka žáků hudebního 
oboru paní uč. H. Bauerové – zpěv
Středa 11.12. v 16:30 hod. – koncertní sál 
ZUŠ
Zimní tancovánky – paní uč. Z. Bartošová
Čtvrtek 12.12. v 17:00 a 18:00 hod. – učeb-
na tanečního oboru
Rybova mše vánoční
Neděle 15.12. v 15:00 hod. –Němčí, v 18:00 
hod. – Oucmanice
Vánoční koncert dětského PS Čtyřlístek
Pondělí 16.12. v 18:00 hodin – koncertní 
sál ZUŠ
Vánoční hudební besídka žáků hudební-
ho oboru
Středa 18.12. v 17:00 hod. – koncertní sál 
ZUŠ
Vánoční koncert orchestrů a souborů ZUŠ
Čtvrtek 19.12. v  18:00 hod. – Roškotovo 
divadlo
Rybova mše vánoční
Neděle 22.12. v  15:00 hod. – Knapovec, 
v 18:00 hod. – Skrovnice
Živý betlém – taneční obor ZUŠ
Čtvrtek 26.12. v 15:00 hod. – Mírové ná-
městí
Základní umělecká škola Jar. Kociana, Sme-
tanova 1500, tel.: 465 569 551, 
e-mail:info@zusuo.cz, www. zusuo.cz

PODPIS SMLOUVY O SPOLUPRÁCI MEZI STŘEDNÍ ŠKOLOU 
AUTOMOBILNÍ ÚSTÍ N.O. A FIRMOU ŠKODA AUTO A.S.

V pondělí 14.10.2013 byla v nejmodernějším Servisním tréninkovém centru ŠKODA AUTO 
a.s. v Kosmonosech za účasti vrcholných personálních manažerů firma ŠKODA AUTO a.s. 
Mladá Boleslav, PhDr. Miroslavy Nigrinové a  Ing.Jaroslava Koloce, a  ředitele Střední školy 
automobilní v Ústí nad Orlicí Ing. Petra Vojtěcha podepsána smlouva o vzájemné spoluprá-
ci. Tato smlouva přináší Střední škole automobilní v Ústí nad Orlicí další výrazné možnosti 
spolupráce s největší českou automobilkou. Předmětem smlouvy je prohlubování vazby mezi 
teorií a praxí, školstvím a průmyslovým podnikem a navázání těsnějších vzájemných vztahů.
Vzájemná spolupráce bude probíhat ve třech oblastech – v oblasti vzdělávací a pedagogické, 
v oblasti personální a dále v oblasti materiální.
Žáky i  pedagogy Střední školy automobilní Ústí nad Orlicí čekají odborné akce pořádané 
firmou ŠKODA AUTO a.s., dále se mohou těšit na nové učební pomůcky a diagnostická za-
řízení. Personální pracovníky firmy ŠKODA AUTO a.s. zase čeká pomoc ze strany školy při 
výběru budoucích pracovníků firmy. 
Pro studenty naší školy je tato smlouva jednoznačným přínosem do budoucích let.

Pavel Jantač

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE AUTOMOBILNÍ
Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí vás zve na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, 

který se uskuteční v pátek 13. prosince od 12:00 do 17:00 hodin.
Všechny případné zájemce rádi provedeme areálem školy, střediskem praktického vyučo-
vání a podáme informace o otevíraných oborech, typech studia, možnostech stravování, 
ubytování .... atd.
 Středisko teoretické výuky: Středisko praktického vyučování:
 Dukelská 313, 562 01 Ústí nad Orlicí Třebovská 348, 562 01 Ústí nad Orlicí

Zájemci nás mohou navštívit i mimo oficiální Den otevřených dveří – je nutno se telefo-
nicky ohlásit na tel.: 468 002 558 (M. Koukolová), nebo na tel.: 468 002 552 (recepce školy).
Těšíme se na Vaši návštěvu. Pavel Jantač

GYMNAZISTÉ MLADÝMI TALENTY 2013
Před rokem ještě usedali 
do lavic Gymnázia Ústí 
nad Orlicí, letos 6. listo-
padu si jeli pro ocenění 
Mladý  talent  2013. Řeč je 
o  bývalých spolužácích 
a  loňských maturantech 
Jarmile Janákové a  Janu 
Petržílkovi. Vedení ško-
ly tyto dva čerstvé vyso-
koškoláky do programu 
podpory talentovaných 
žáků vyhlašovaného Ra-
dou Pardubického kraje 
přihlásilo na základě jejich 
mimořádných studijních 
výsledků.
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NEJEN O NOVINAŘINĚ S PETROU PROCHÁZKOVOU
Petra Procházková, jedna z nejvýznam-
nějších válečných zpravodajek, novi-
nářka, držitelka hned několika ocenění, 
spisovatelka a humanitární pracovnice, 
přijela 1. října 2013 za studenty orlicko-
ústeckého gymnázia. Beseda se mohla 
v  sále ZUŠ uskutečnit díky spolupráci 
s  Městskou knihovnou Ústí nad Orlicí 
v  rámci Týdne knihoven. Celou akcí 
provázely studentky 3. ročníků Iva Blaž-
ková a Katka Bubnová, za což jim patří 
dík a  uznání, ačkoliv se pro množství 
dotazů z  publika téměř nedostaly ke 
slovu.
Autorka nás totiž humorně vtáhla do 
svých vzpomínek týkajících se význam-
ných milníků svého života, třeba stu-
dií na vysoké škole v  Praze nebo hrůz 
z  války. Troufám si říct, že tato tem-
peramentní žena si získala nejednoho 
studenta. Všichni v  sále pozorně po-
slouchali nejen o její trnité cestě k prá-
ci novinářky v  zahraničí. S  úsměvem 
na tváři popisovala, jak se vyrovnávala 
s  čečenskými boji, které na ni samot-
nou působily jako nějaký americký 
film. Mluvila o  angažmá v  humanitár-
ní organizaci Berkat a  neostýchala se 

upřímně rozmlouvat ani o  svém sou-
žití s  cizincem, což doplňovala lehce 
feministickými žerty a  radami. Hovo-
řila o nedostatcích dnešní žurnalistiky, 
o  dennodenním pokroku technologie 
a  živě diskutovala o  postoji Evropy 
k muslimům.
Mě osobně beseda s  Petrou Procház-
kovou ohromila. Ona sama mě zaujala 
svou suverenitou a otevřeností. Tím, že 
se nestydí za svůj názor, dokáže ho říct 
nahlas a stát si za ním. Obdivuji její ne-
ohroženost, tvrdohlavost a grácii, s níž 
před nás nastoupila. Vystupuje jako 
velmi energická žena, kterou nebaví 
sedět v  koutě, všeho se musí účastnit 
sama. Odcházela jsem plná pozitivních 
dojmů, a dokonce i řadě mých spolužá-
ků se diskuze neuvěřitelně líbila a hod-
notí ji jako odpoledne příjemně stráve-
né s  tak výjimečnou osobou, jakou je 
právě tato žurnalistka. Nakonec nezbý-
vá než Petře Procházkové poděkovat za 
ochotu a elán, který si nenechala doma, 
a popřát jí do budoucna hodně úspěš-
ných článků, sil a  trpělivosti s  jejími 
třemi pány.

Tereza Hrudová, studentka 7.B

Jarmila Janáková se dočkala uznání v  humanitním 
oboru, protože již třikrát zvítězila v  krajském kole 
olympiády z  českého jazyka a  postoupila do celo-
státního kola. Když se letos tohoto nejvyššího klání 
zúčastnila, skončila na výborném 9. místě. Mimoto 
patřila Jarmila, zvaná Jája, k výjimečně aktivním stu-
dentům, za pozornost by jistě stála její angažovanost 
ve školním časopisu, kam přispívala nejen svými 
články, ale také vtipnými ilustracemi. Snad i  díky 
tomu si zasloužil časopis Gymplák nejedno ocenění 
(např. v r. 2011 na chrudimské Bambiriádě 1. místo 
za školní časopis roku, v r. 2012 v soutěži „Školní ča-
sopis roku“ 2. místo za obsah v kategorii středních 
škol). Dále se Jája realizovala v nejrůznějších hudeb-
ních, divadelních či tanečních projektech.
Nominace a  následné ocenění Jana Petržílka zase 
vzešly z  jeho zájmu o  přírodu a  vědy s  ní souvise-
jící, tedy konkrétně o  biologii a  chemii. Pravidelně 
obsazoval i v krajských kolech těchto soutěží stupně 
vítězů, ovšem v roce 2013 dosáhl svého zatím zřejmě 
největšího úspěchu. Postoupil totiž z  krajského do 
kola celostátního, kde si vydobyl 6. příčku, a  tak si 
zajistil účast v Mezinárodní biologické olympiádě ve 
švýcarském Bernu. Mezi 240 účastníky zde nakonec 
obsadil vynikající 70. místo, tudíž i stříbrnou medai-
li, a stal se proto druhým nejlepším zástupcem České 
republiky.
Oběma vítězům děkujeme a přejeme jim mnoho stu-
dijních i životních úspěchů.

Magdaléna Kovářová – Gymnázium Ústí nad Orlicí

Měsíc listopad byl pro naše zařízení naplněna akcemi, vzděláváním a školením zaměstnanců.
Uživatelé, kteří měli zájem, si mohli jet prohlédnout Chráněné bydlení Diakonie ČCE v Čáslavi a také navštívili městské muzeum.
Zúčastnili jsme se taneční soutěže Rytmus a zároveň oslav 5. výročí otevření nově zrekonstruovaného Domova na Stříbrném vrchu v Rokytnici 
v Orl. horách. Chystáme se, jako každý rok, na předvánoční Prahu.
Připravujeme se na adventní vystoupení v Pardubicích pod názvem Vánoční muzicírování. Na ukončení roku plánujeme VÁNOCE VE STA-
CIONÁŘI..
Našim čtenářům, sponzorům a příznivcům přejeme krásné Vánoce a hodně pohody v roce 2014. Městu Ústí nad Orlicí děkujeme za celoroční 
podporu. H. Zastoupilová, ved. přímé péče

SENIOR KLUB PŘI CSP MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Pondělí 2.12. – TAJUPLNÁ INDONÉSIE 
– cestopisná přednáška, začátek v Roškotově 
divadle v 19:00 hod. Vstupné pro člena SK 
45 Kč. Poutavé vyprávění paní Jany Wolfové 
o ostrovech Jáva, Bali, Sumatra s ukázkami 
tradičních tanců. Součástí přednášky bude 
prodejní výstava místních šperků. Hlásit se 
můžete v kanceláři SK každé úterý, nebo te-
lefonicky na 722 475 132
Úterý 3.12. – PEČENÍ VÁNOČNÍHO 
CUKROVÍ – akce se koná od 13:00 hod. ve 
Sladkovně pod vedením zkušeného lektora. 
Zájemci do počtu 10 osob se mohou hlásit 
každé úterý ve Sladkovně do 19.11., vstupní 

poplatek 20 Kč, suroviny si hradí účastník. 
Akci má na starosti paní Šamšulová
Pátek 6.12. – PLAVÁNÍ PRO ČLENY SK – 
od 14:00 – 15:30 hod. v  krytém plaveckém 
bazénu v ÚO. Plavání je spojené se cvičením 
ve vodě, vstup 50 Kč na průkazku SK
13.12. – ADVENTNÍ SALZBURG – zájezd. 
Senior klub společně s  CK Čile pořádá zá-
jezd „Adventní Salzburg a  Solná komora“. 
Pro člena SK je cena 2 099 Kč, pro nečlena 
2 599 Kč. Závazné přihlášky se zálohou 1000 
Kč se přijímají ve Sladkovně. Cestovní pojiš-
tění je podmínkou a hradí si ho každý sám. 
Ubytování ve dvou a  třílůžkových pokojích 

se snídaní. Program zájezdu a  bližší infor-
mace v kanceláři Senior klubu a v letáku ve 
skříňce SK. Za Senior klub zájezd zajišťuje 
JUDr. Zd. Ešpandr. Počet účastníků je omezen.
PŘIPRAVUJEME
Týdenní pobyt v Park hotelu ve slovenských 
lázních Hokovice – 1. – 8.3. 2014. Rezervač-
ní poplatek 1000 Kč při přihlášení.
KONTAKTY NA SK: pí Šamšulová 722 475 
129, pí Bílková 722 475 132, pí Kopsová 722 
475 131 , pí Tomanová 731 601 548, p. Hošek 
605 355 863
Těšíme se na Vaši účast!!
Za výbor Senior klubu JUDr. Zdeněk Ešpandr

POZVÁNKA NA AKCE V CENTRU SOCIÁLNÍ PÉČE MĚSTA ÚSTÍ N.O.
Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí – Chráněné bydlení – Vás srdečně zve na VÝROBU VÁNOČNÍCH DEKORACÍ dne 17.12. 
od 12:30 hodin v jídelně Chráněného bydlení, Na Pláni 1343.Přineste si s sebou drobné ozdoby, které chcete použít na dekoraci. Ostatní 
materiály budou k dispozici. Vstup volný. Těšíme se na Vás!! Jana Ešpandrová, ředitelka CSP
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ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ 
SENIOR DOPRAVA ČČK: 
službu pro město Ústí 
n.O. a  okolí lze objednat 
na tel.: 774 412 117. Per-
manentky jsou k  dostání 
na ČČK, Kopeckého 840, 
nebo na IC města.
Permanentka Senior dopravy ČČK může 
být vhodným vánočním dárkem pro vaše 
rodiče.
Senior doprava ČČK je provozována za 
podpory města Ústí nad Orlicí a  Pardu-
bického 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. – 13. prosince – STROM SPLNĚNÝCH 
PŘÁNÍ – splňte přání dětem z  dětských 
domovů a  sociálních ústavů zakoupením 
vánočního dárku. Přáníčka naleznete 
v Hračkárně a v IC města Ústí n.O. a Mí-
rovém náměstí
3. – 6. prosince – VÁNOČNÍ VÝSTAVKA 
se koná v  zasedací síni MZ (Galerie pod 
radnicí) od 9:00 do 17:00 hod. ve spolu-
práci se školskými a neziskovými organi-
zacemi z Ústí n.O. Akci podporuje město 
Ústí n.O., vstupné dobrovolné.
12. prosince – DRÁTKOVÁNÍ – šikovné 
ručičky, výtvarná dílnička od 14:00 hod. 
Ve Společenském centru, vstupné 30 Kč
19. prosince – VÝSTAVA VÁNOČNÍHO 
CUKROVÍ od 9:00 do 16:00 hod. ve spo-
lečenském centru, vstupné dobrovolné
19. prosince – VÁNOČNÍ POSEZENÍ 
– příjemné posezení mezi přáteli při vá-
noční atmosféře spojené s  ochutnávkou 
vánočního cukroví, od 16:00 hod. ve Spo-
lečenském centru

PRAVIDELNÉ AKCE – Společenské 
centrum ČČK

KAVÁRNIČKA – Centrum setkávání: 
každý PÁ od 8:00 – 15:30 hod.
MASÁŽE klasické, havajské, reflexní tera-
pie a Shiatsu, bližší info a objednání na tel.: 
775 112 998
SNOEZELEN – relaxační, mustismyslová 
místnost, bližší info a  objednání na tel.: 
775 112 998, vstupné 30 Kč/1 hod. /osoba

Bližší informace o akcích Centra pro život 
na www.cckuo.cz Centrum pro život je 
zapojeno do programu Senzační senior – 
SENSEN.
Změna programu vyhrazena.

KAVÁRNIČKA V  DOMOVĚ DŮ-
CHODCŮ – otevřena je každý den kromě 
pondělí od 13:00 do 16:00 hod.

Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí 
děkuje všem klientům, občanům, spon-
zorům, přátelům a  přeje hodně zdraví 
a  spokojenosti nejen o  vánočních svát-
cích.

PROJEKT NADAČNÍHO 
FONDU S NÁMI JE TU LÉPE!

V květnu tohoto roku jsme Vás informovali 
o novém projektu našeho Nadačního fondu 
„NEJEN LÉKY LÉČÍ“ - Vnímáme Vaše přá-
ní – Nová lůžka pro internu, kterým se, ve 
spolupráci s Vámi, snažíme zkvalitnit pobyt 
nemocných v naší nemocnici.
Díky Vašim příspěvkům, příspěvkům od 
obcí, měst a významných firem našeho regi-
onu se nám k dnešnímu dni (14.11.) podařilo 
na tento projekt vybrat již cca 1 000 000 Kč. 
Velmi si Vaší podpory vážíme.
Projekt, který má umožnit pořízení nového 
vybavení pro interní oddělení nemocnice 
však potřebuje i  další štědré podporovatele. 
Díky nim se podařilo zajistit a zprovoznit na-
příklad novou laparoskopickou věž a zabez-
pečit některé další potřeby, které přispívají ke 
spokojenosti našich pacientů.
Chceme Vás ubezpečit, že vedení Nadační-
ho fondu i  nemocnice garantují efektivní 
využití získaných prostředků. Podpořte, pro-
sím, zvýšení komfortu pacientů na interním 
oddělení a  dle svých možností přispějte na 
dobrou věc – č. ú. 257730877/0300.
Mediální partneři: OIK TV, Orlický deník, 
Český rozhlas Pardubice, Golempress
Více info o  projektu: www.ou-nem.cz/fond, 
e-mail:nf@uo.hospital.cz, tel.: 465 710 333, 
606 089 637
Správní rada Nadačního fondu S námi je tu 
lépe!

STOMATOLOGICKÁ 
POHOTOVOST

30.11. – 1.12. – MUDr. Michal Krejčík, 
Lázeňská 225, Brandýs n.O., tel.: 465 544 192
7. – 8.12. – MUDr. Jana Ráčková, Vrbenské-
ho 1075, ÚO, tel.: 465 524 127
14. – 15.12. – MUDr. Martina Kunčická, 
Gen. Závady 116, V. Mýto, tel.: 465 485 155
21. – 22.12. – MUDr. Pavel Lohner, Masary-
kova 1071, ČT, tel.: 465 534 585
24.12. – MUDr. Jiří Pirkl, Litomyšlská 590, 
ČT, tel.: 606 704 599
25.12. – MUDr. Milan Melcher, Kollárova 
605, Choceň, tel.: 465 471 324
26.12. – MUDr. Sylva Moučková, Dolní 443, 
Choceň, tel.: 606 565 823
27.12. – MUDr. Bohuslav Nejedlý, Palackého 
349, Choceň, tel.: 465 472 408
28.12. – MUDr. Jitka Němcová, Smetanova 
1390, ÚO, tel.: 465 523 310
29.12. – MUDr. Blanka Martinková, Perne-
rova 1573, Choceň, tel.: 465 471 692
30.12. – MUDr. Radim Podgorný, Gen. Zá-
vady 116, V. Mýto, tel.: 465 423 957
31.12. – MUDr. Dana Polzerová, Třebovská 
140, ÚO, tel.: 465524 087
1.1.2014 – MUDr. Jarmila Dostálová, 
Husova 191, V. Mýto, tel.. 465 423 949

SVAZ POSTIŽENÝCH 
CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI, 

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 
ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Klidné Vánoce a pevné zdraví v roce 2014 
všem členům a příznivcům SPCCH přeje 
výbor ZO SPCCH v Ústí nad Orlicí.
Naše poděkování opět patří fy Bus Dopra-
va Zářecký za vstřícnost a bezpečnou do-
pravu při našich zájezdech.

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

NABÍZÍ TYTO SLUŽBY:
SOCIÁLNÍ REHABILITACE je zajišťována 
těmito způsoby:
Internetovou učebnou, kde zdravotně po-
stižené osoby a  seniory bezplatně naučíme 
základní obsluhu na osobním počítači a vy-
hledávat si potřebné informace na internetu. 
Služba je poskytována každý všední den od 
8:00 do 16:00 osobám se zdravotním posti-
žením od 19let do 64 let a seniorům. Služba 
je poskytována bezplatně.
Kurz Základy znakového jazyka – zdra-
votně postižené osoby a  senioři zde mají 
možnost naučit se základy znakového jazy-
ka. Kurz probíhá každé pondělí od 15:00 do 
16:00 v internetové učebně. Kurz je zdarma!!
Doprovody k lékaři a na zájmové aktivy – 
v případě potřeby nás kontaktujte a my Vás 
v  případě potřeby doprovodíme k  lékaři či 
na zájmové aktivity. Služba je určena pro 
zdravotně postižené osoby a seniory. Služba 
je bezplatná.
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.
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.
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. 

Kde nás najdete: Čs. armády 1181 (vy-
soká 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 pra-
covník, tel.: 775 693 983, 
e-mail: barbara.mejdrova@czp-pk.cz
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POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKY 
V HOTELU UNO

6.12. od 9:00 – 13:00 hodin – Clostridium 
difficile a  další původci nejčastějších noso-
komiálních infekcí v ústavní péči, účastnický 
poplatek 400,- Kč
6.12. od 14:00 – 18:00 hodin – Virové střev-
ní infekce, účastnický poplatek 400,- Kč
Info na tel.: 465 519 519, 777 619 747, 
e-mail: J. kasparova@a-trend.cz

OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA 
OBLASTNÍ CHARITY 

ÚSTÍ NAD ORLICÍ
oznamuje nemocným a jejich pečujícím 

rodinám, že jsme připraveni Vám pomoci 
již 20 let a teď o něco více!

Naši práci ordinuje ošetřující lékař nemoc-
ného a  my dojedeme k  provedení zdravot-
ního úkonu za pacientem do jeho domova. 
Z  ošetřovatelské péče provádíme: odběry 
biologického materiálu, aplikujeme inzulín- 
když to pacient nezvládá sám, zaučíme nové 
diabetiky v  Dia režimu a  aplikaci inzulínu, 
podáváme infuze, aplikujeme injekce, zaučí-
me rodinu v péči o nemocného,popř. zapůj-
číme DVD o základech manipulace s ležícím 
pacientem, provádíme základní ošetřovatel-
skou rehabilitaci, ošetření defektů a  jiných 
chronických ran, cévkování žen i  mužů, 
ošetřujeme všechny druhy stomií, zajistíme 
kyslíkovou terapii, péči o porty, drény, pegy, 
zavedení a ošetření nasogastrické sondy. Od 
roku 2013 jsme schopni v
domácím prostředí ošetřovat pacienta s plic-
ní ventilací a pomoci pacientům s peritone-
ální dialýzou. Spolupracujeme a doporučíme 
pacientům v  případě potřeby návštěvu am-
bulance léčby bolesti, léčby chronických ran 
a nutriční ambulanci.
Více informací na www.charleto@orlicko.
cz, na tel.: 731 402 322, osobně: PO – PÁ od 
13:30 – 14:30 hod. v provozovně Ústí n.O., ul. 
17. listopadu 69
S přáním všeho dobrého a za kolektiv charit-
ních sestřiček vrchní sestra Petra Kaplanová.

VESELÉ VÁNOCE O. S. PÉČE 
O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

Pronásleduje vás strach, úzkost a  hlasy, 
které vás ponižují? Neorientujete se v živo-
tě, který kolem vás běží? Duševní nemocí 
může onemocnět každý a život takového člo-
věka není lehký. O.s. Péče o  duševní zdraví 
Vám nabízí pomocnou ruku. Lidem s  du-
ševním nemocněním pomáháme při řešení 
praktických a  sociálních problémů (vyřizo-
vání úředních záležitostí, zařizování lékařské 
péče, finanční hospodaření a  řešení dluhů, 
hledání zaměstnání a praktické tréninky.
Sdružení nabízí i skupinové volnočasové ak-
tivity. K  čemu je takový volnočasový klub 
dobrý? Je to prostor k setkávání, sdílení zku-
šeností, vzájemné pomoci, potkávání nových 
přátel. Lze zde zažít spoustu zážitků, něco 
si vyrobit, zajet se někam podívat. Hlavním 
smyslem je především NEBÝT SÁM.
Na každý měsíc s  návštěvníky vytváříme 
program jednotlivých setkání. Mezi aktivity 
patří turnaj v bowlingu, posezení v kavárně, 
filmové kluby, hraní společenských her, tvo-
ření výrobků, návštěva muzeí a různé výlety. 
V  letošním roce jsme uskutečnili například 
cyklo výlet, navštívili ZOO ve Dvoře Králo-
vé n. Labem, muzeum řemesel v Letohradě. 
Do září 2013 se uskutečnilo prozatím 26 klu-
bových setkání a 120 návštěv. Klub probíhá 
každý týden ve středu  v  čase 9:00 - 12:00 
hodin v  sídle sdružení (budova Okresního 
mysliveckého spolku). Touto cestou bychom 
také rádi poděkovali městu Ústí nad Or-
licí za finanční podporu pro volnočasový 
klub. Více na www.pdz.cz. Kontakt: Mgr. 
Bc. Iva Sedláčková, UO, Malé Hamry 355, T: 
777 214 047, E: iva.sedlackova@pdz.cz.
Přejeme všem našim uživatelům, sponzo-
rům, donátorům a čtenářům a redakci Ús-
teckých listů Veselé Vánoce a šťastný Nový 
rok. Mgr. Iva Sedláčková

VÁNOČNÍ POHLAZENÍ
Přijďte se usmát a naladit na vánoční vlnu 
do Sociálně terapeutické dílny CEDR 
v Ústí n.O. ve čtvrtek 19.12. od 10:00 do 
17:00 hod., najdete nás na ulici T. G. Ma-
saryka 115.
Dveře budou otevřeny pro každého z Vás. 
Za nimi najdete ukázku tvořivých a řeme-
slných technik, výstavu autorských prací 
uživatelů, nezapomněli jsme ani na hu-
dební vystoupení, dětský koutek a drobné 
občerstvení. A to hlavní je, že si zde spo-
lečně posedíme a zastavíme se v uspěcha-
ném čase.
Těší se na Vás uživatelé a pracovnice Soci-
álně terapeutické dílny CEDR.
Akci podpořilo město Ústí n.O., Pardubický 
kraj, o.d. Konzum a jeho obchodní partneři 
projektu JSME TU DOMA a firma IVECO 
IRISBUS.

Pro více informací 
nás kontaktujte na 
usti@cedrops.cz

ČERTOVSKÁ DRAŽBA ANEB 
LETOS ŽÁDNÉ UHLÍ

Rytmus Chrudim o.p.s. připravuje benefiční 
internetovou aukci, která se ponese v duchu 
netradiční čertovské nadílky. Účastníci draž-
by se však nemusí obávat žádných brambor 
ani uhlí. Dražit se budou netradiční zážit-
ky, jako například vstup do lanového parku 
nebo let balónem, ale také zajímavé předmě-
ty a hodnotné poukazy. Do dražby se mohou 
lidé zapojit od 1. 12. – 5. 12. 2013. 
Do aukce se může zapojit úplně každý, kdo 
má přístup k internetu a hravého ducha. Be-
nefiční dražbu mohou podpořit také firmy 
a živnostníci sponzorským darem nebo dárci 
z řad fyzických osob. Více informací na www.
rytmuschrudim.cz nebo na telefonu 777 672 
139 (Tereza Marková).

Oblastní charita Ústí nad Orlicí 
Dům pokojného stáří sv. Kryš-
tof Kerhartice, Sokolská 68 zve 
seniory na zábavné dopoledne 
provázené dětským pásmem 
vánočních písní a koled:
V úterý 3. prosince od 10:00 hod. se přijď-
te vánočně naladit, své vystoupení předvede 
Mateřská škola Kerhartice
V úterý 10. prosince od 10:00 hod. na vás 
dýchne vánoční atmosféra vystoupením Zá-
kladní školy Kerhartice.

Těšíme se na vás.
Kontakty: dps.ustino@seznam.cz,
tel.: 731 402 341
Službu denního stacionáře podporuje Pardu-
bický kraj a město Ústí nad Orlicí.

MATEŘSKÉ CENTRUM MEDVÍDEK
ADVENTNÍ JARMARK na Mírovém ná-
městí: neděle 1.12. od 14:00 hodin. Přijďte 
na Mírové náměstí nasát tu pravou předvá-
noční atmosféru a nákupem v našem stán-
ku přispějete na chod MC Medvídek a Dět-
ského klubu Fialka
KAVÁRNIČKA: pondělí 2.12. od 9:00 ho-
din
MEDVÍDKOVA „MIKULÁŠSKÁ“ s  po-
hádkou: pondělí 2.12. od 17:00 hodin. Milí 
rodiče, přiveďte své děti za Mikulášem a an-
dělem a  přineste si pro ně dáreček. Vstup 
pouze pro předem přihlášené. V  případě 
zájmu nás, prosím, kontaktujte. Děkujeme 
za pochopení. Vstup 50 Kč/dítě
CVIČENÍ PRO RODIČE S  DĚTMI od 4 

měsíců do cca 2 let: pon-
dělí 2., 9., 16.12. (16.12. 
otevřeno pouze na cviče-
ní, herna je zavřená). Časy 
cvičení: 4-5 měs. 8:15 hod., 
5-8 měs. nelezoucí 8:45 
hod., 8-12 měs. lezoucí 9:00 hod., 13-18 
měs. chodící 9:45 hod., a 10:15 hod. Cvičení 
je pod vedením fyzioterapeutky V. Hofma-
nové, tel.: 602 673 382, cena 50 Kč/dítě
VÁNOČNÍ VÝSTAVA ČČK: úterý 3. – pá-
tek 6.12. od 9:00 do 17:00 hod. Přijďte se 
podívat do výstavní síně pod radnicí, kde 
bude svou činnost prezentovat i naše MC
MĚSTSKÁ KARTA TEPVOS: středa 4.12. 
od 9:30 hod. Paní M. Vojvodíková z měst-
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ské společnosti Tepvos nám představí elek-
tronický systém umožňující jednoduchým 
a  pohodlným způsobem využívat výhod 
a  služeb, které město Ústí n.O. poskytuje 
svým občanům a  pravidelným návštěvní-
kům
MÁMY PRO MÁMY – vyrábíme srdíčka 
a dárečky: středa 4.12. od 15:00 hodin
DÁREČKY Z  BRÁNY DĚTEM: středa 
11.12. od 9:30 hodin, ukázky dětských kní-
žek, aromaterapie, přírodní kosmetiky
DÍLNA S  PŘEKVAPENÍM: středa 11.12. 
od 15:00 hodin. Přijďte na poslední letošní 

tvořivou dílu a nechte se překvapit, co bu-
deme vyrábět
UPOZORNĚNÍ!!!
V době od 16.12. 2013 do 9.1. 2014 bude 
MC Medvídek UZAVŘENO!
PROVOZNÍ DOBA
PO od 8:00 – 12:00 hod. – Nemluvňátka + 
cvičení + výtvarná dílna
ÚT od 9:00 – 12:00 hod. – Předškolkáček – 
volná herna
ÚT od 15:00 – 18:00 hod. – Předškolkáček – 
výtvarná dílna + herna
ST od 9:00 – 12:00 hod. – Předškolkáček – 

přednášky + zpívánky + herna
ČT od 9:00 – 12:00 hod. – Předškolkáček – 
malovánky + herna

Přejeme radostné prožití vánočních svát-
ků a šťastné vykročení do nového roku 

2014. Váš Medvídek
KONTAKT: K. Fišarová, tel.: 605  965  463, 
M. Crhonková, tel.: 605  774  569, medvi-
dekuo@seznam.cz, www.medvidekuo.cz
Za finanční podpory města Ústí nad Orlicí, 
Pardubického kraje, o.d. Konzum a  jejich 
partnerů Jsme tu doma, Iveco-Irisbus

RODINNÉ CENTRUM SRDÍČKO
PROVOZNÍ DOBA: 
během této doby začát-
ky programů cca 9:30 – 
10:00 hod., pobytné 30 
Kč/ 1 dítě, 40 Kč/ více 
dětí. Pravidelný provoz 
RC do 20.12.

PO: 8:30 – 12:00 hod. – 
HERNA, VÝTVARNÁ DÍLNA pro dospělé
ST: 8:30 – 12:00 hod. – HERNA, PROGRÁ-
MEK PRO DĚTI – zpívání, vyrábění, pohyb
PÁ: 8:30 – 12:00 hod. – HERNA, ANGLIČ-
TINA PRO DĚTI, kontakt: Mgr. J. Marková, 
tel.: 777 656 047

PONDĚLNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY (cena dle 
spotřeby materiálu)
PO 2.12. od 10:00 hod. – PERNÍKOVÉ DÁ-
REČKY I. – pečení a zdo-
bení voňavých perníčků 
pro přátele
PO 9.12. od 10:00 hod. – 
PERNÍKOVÉ DÁREČ-
KY II.
PO 16.12. od 10:00 hod. 
– PERNÍKOVÉ DÁREČ-
KY III.

ODPOLEDNÍ PRO-
GRAMY (multifunkční 
sál, 1. patro)
ČT: 15:00 – 18:00 hod. 
– MARONG(O)DKA – 
volnočasový klub pro děti 
6 – 13 let, kontakt: M. Ka-
lášek, tel.: 739 420 287
PÁ: 16:00 – 18:00 hod. – 
KLUB EXIT – pro mlá-
dež, kontakt: J. Procházka, 
tel.: 601 592 935
PÁ: 18:00 – 24:00 hod. 
– KLUB DESKOVÝCH 
HER s  kavárnou, kon-
takt: Bc. D. Dostrašil, tel.: 
603 913 885

JEDNORÁZOVÉ AKCE
NE 1.12. od 14:00 – 18:00 
hod. – VÁNOČNÍ JAR-
MARK na ústeckém ná-

městí. Přijďte nás podpořit a  podívat se na 
naše výrobky, možnost zakoupení perníko-
vých adventních svícnů či malých dárečků
ÚT 3.12. od 17:00 hod. – PŘEDVÁNOČNÍ 
SETKÁNÍ DRC, herna RC, setkání rodičů, 
spolupracovníků a dobrovolníků RC
ST 4.12. od 10:00 hod. – MIKULÁŠ V SR-
DÍČKU, herna RC. Už tradičně se mohou 
vaše děti u nás setkat s Mikulášem a andě-
lem, společně si zazpívat, zarecitovat a něco 
vytvořit… A  pro každé dítě nebude chybět 
ani balíček dobrot (cena balíčku cca 30 Kč 
plus běžné pobytné)
ST 11.12. od 17:00 hod. – MANŽELSKÉ 
VEČERY, sál RC. Kurz komunikace v man-
želství podle metodiky manželů Leeových, 
s večeří a DVD prezentací – pro přihlášené
ČT 12.12. – od 10:00 hod. - JE VAŠE DÍTĚ 

PŘIPRAVENÉ NA ŠKOLU?, sál RC, inter-
aktivní přednáška Mgr. E. Ruckého
ÚT 17.12. od 17:00 hod. – DĚTSKÁ VÁ-
NOČNÍ SLAVNOST, herna, sál RC, vánoč-
ní příběh, malé soutěže a dáreček pro každé 
dítě
ÚT 31.12. od 17:00 hod. – SILVESTR PRO 
KAŽDÉHO, sál RC, pro rodiny s  dětmi, 
mládež, osamělé i seniory – zkusme se poba-
vit společně i bez alkoholu

KONTAKT: Mgr. M. Dostrašilová, 
tel.: 604 313 249, 603 976 036. 
e-mail:rcsrdicko@jbuo.cz, 
www.rcsrdicko.estranky.cz
Práci Rodinného centra Srdíčko podporuje 
MPSV, Pardubický kraj a město Ústí nad Or-
licí.

                                                      DŮM   DĚTÍ   A   MLÁDEŽE   DUHA 
                                                                           604 209 661, duha@ddm-usti.cz, www.ddm-usti.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NABÍDKA  KROUŽKŮ : 
POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA: 
- Plavecký, Řezbář, Volejbalová 
přípravka 
- Angličtina pro dospělé 
 
PROVOZNÍ DOBA NA STĚNĚ 
Pondělí : 19.00 - 21.00 
Úterý:      18.00 – 20.00 
Čtvrtek: 19.00 – 21.00 
.  
PŘIPRAVUJEME PROGRAM NA 
JARNÍ PRÁZDNINY: 
Více informací naleznete 
v Ústeckých listech v lednu. 
Můžete se těšit na Geomag, 
bowling, 3D kino, výlet do Tonga  
a mnoho dalšího … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD 
30.11. ZÁVODY V LEZENÍ 
Prezence od 10.00 na stěně 
v přízemí  budovy SŠUP. 
Veřejně závody v lezení na umělé 
stěně na obtížnost,  pro děti a 
mládež od 6 – 15 let. 
 
30.11. PŘEDVÁNOČNÍ  
ŘEMESLNÝ JARMARK 
Od 10.00 do 17.00 v DDM 
Místo konání: DDM DUHA  
budova SŠUP, 2.patro  
Ukázky a prodej řemeslných 
výrobku, např. perníčky, vizovické 
pečivo, drobná keramika, 
korálkové vánoční ozdoby, 
patchwork, paličkovaná  
krajka, pletené výrobky a módní 
doplňky, drátování, dřevěné 
hračky, šustí, adventní aranžmá, 
včelí produkty, přírodní mýdla, 
vánoční přáníčka a další 
 
Pro návštěvníky bude 
připraveno občerstvení: domácí 
štrůdl, svařené víno, teplá 
medovina, káva a další ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC 
7.12. VÁNOČNÍ DRÁŽĎANY 
Zájezd pro děti a rodiče s dětmi 
Prohlídka města s průvodcem- 
Zwinger, Frauenkirche, Semperova 
opera. Slavnost tradičního krájení 
vánoční štoly. Návštěva nejstaršího 
vánočního trhu Altmarkt a další 
Odjezd: autobusové nádr. v 5.00 
Cena: 750 Kč  
Kontakt: 734 267 424  
e-mail: 
stepanka.svobodova@ddm-usti.cz 
Přihláška ke stažení na našich 
stránkách. 
 
15.12. VÁNOČNÍ BESÍDKA 
KROUŽKŮ v Roškotově divadle 
od 14.00 hodin. 
Program: vystoupení uměleckých 
a sportovních kroužků DDM DUHA  
… možná přijde i kouzelník 
Srdečně zveme rodiče, 
prarodiče, děti a kamarády. 
 
VÍCE INFO: 
Sledujte naše webové stránky, 
Facebook a Ústecké listy. 
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3D DIGITÁLNÍ KINO MÁJ 
– PROSINEC 2013

Úterý 3. prosince v 19:30 hodin
THOR: TEMNÝ SVĚT/3D
Další velkolepá marvelovská adaptace, která 
navazuje na události filmu Avengers. Česká 
verze. Vstupné: 130,-Kč
Středa 4. prosince v 19:30 hodin
MACHETE ZABÍJÍ
*   Machete je zpátky a pouští se do mise, kte-
rou by nezvládl žádný jiný smrtelník. Titulky. 
Vstupné: 90,-Kč
Pátek 6. prosince v 19:30 hodin
KŘÍDLA VÁNOC
Velká část filmu se odehrává v nákupním 
centru v čase Vánoc. Prolnou se tu příběhy 
čtyř přátel, kteří zde pracují. Vstupné: 120,-
Kč
Neděle 8. v 19:30 hodin
HUSITI
Animovaná hravá komedie plná fórů, gagů 
a písniček režiséra Pavla Koutského, která 
mění dějiny. Vstupné: 100,-Kč
Pondělí 9. prosince v 19:30 hodin
DON JON
*    Jon Martello (Joseph Gordon-Levitt) má 
v životě jen pár věcí, na kterých mu záleží – 
byt, auto, rodinu, kostel, ženský a porno. Ti-
tulky.Vstupné: 90,-Kč
Středa 11. prosince v 19:30 hodin
HRA NA HRANĚ
*   Akční thriller představuje svět moderního 
hazardu. Titulky.Vstupné: 100,-Kč
Pátek 13. prosince v 19:30 hodin
PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK?
Tato láskyplná komedie je příběhem dvou 
rodin, které se rozhodly, že Vánoce jsou 
prostě od toho, aby se konaly dobré skutky.
Vstupné: 110,-Kč
Sobota 14. prosince v 15:00 hodin
PTAČÍ ÚLET/3D
Animovaný film je příběhem dvou odváž-
ných krocanů, kteří vymyslí ambiciózní plán 
jak vrátit čas a zachránit sebe a další svého 
druhu od jistého konce. Česká verze.  Vstup-
né: 110,-Kč
Pondělí 16. prosince v 19:30 hodin
BATTLE OF THE YEAR 3D
Tato soutěž je pro tanečníky breakdan-
ce něco jako olympiáda. Titulky. 109 min.
Vstupné: 130,-Kč
Úterý 17. prosince v 19:30 hodin
BYZANTIUM – UPÍŘÍ PŘÍBĚH
*   Dvě záhadné mladé ženy hledají útočiště 
v malém přímořském městečku a jsou zaha-
leny tajemstvím... Titulky. Vstupné: 100,-Kč
Středa 18. prosince v 19:30 hodin
KLAUNI
Film vznikl podle scénáře Petra Jarchovské-

ho a námětu Borise Hybnera. Ve filmu ex-
celují Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Vstupné: 
100,-Kč
Sobota 21. prosince v 15:00 hodin
CESTA ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU
Mimořádně poutavý pohádkový příběh s 
ohromující výpravou a kostýmy se odehrává 
v překrásné zasněžené norské přírodě. Česká 
verze. Vstupné: 90,-Kč
Úterý 24. prosince ve 13:00 hodin
TURBO
Animovaný příběh obyčejného malého šne-
ka, který má velký sen – zvítězit v závodech 
opravdových aut Indy 500. Česká verze. 
Vstupné: 90,-Kč
Sobota 28. prosince v 17:00 hodin
PUTOVÁNÍ S DINOSAURY/3D
Rodinný dokumentární film o dinosaurech 
inspirovaný veleúspěšným seriálem televize 
BBC. Česká verze.
Vstupné: 140,-Kč
Cena vstupenky na 3D projekci nezahrnuje 
cenu brýlí. (Dospělí 29,-Kč, děti 25,-Kč, ke 
koupi v pokladně kina),
3D brýle lze používat opakovaně. Pokladna 
kina otevřena půl hodiny před začátkem před-
stavení

Neděle 8. prosince
Od 14:00 hodin – Mírové náměstí
ÚSTECKÝ ADVENT 2013
Soubor zobcových fléten, Vokal Strings, To-
máš KOČKO&Orchestr

Úterý 10. prosince
19:30 hodin – Roškotovo divadlo
J. Godber: VYHAZOVAČI, Divadlo R. Br-
zobohatého Praha. Divadelní předplatné, 
vstupné 340 Kč

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

Pátek 13. prosince
19:00 – 23:00 hodin – Kulturní dům
TANEČNÍ PODVEČER s  EVOU a  VAŠ-
KEM skupina SUFR Blansko, vstupné 190 Kč

Neděle 15. prosince
Od 13:30 hodin – Mírové náměstí
ÚSTECKÝ ADVENT 2013
Acri Tibia, KANTOŘI-folk, Vánoční kamion 
Coca-Cola

Pátek 20. prosince
19:30 hodin – Roškotovo divadlo
VÁCLAV HYBŠ s  orchestrem – VÁNOČ-
NÍ KONCERT, Karel ŠTĚDRÝ, Pavlína FI-
LIPOVSKÁ a  další, koncertní předplatné, 
vstupné 220 Kč

Neděle 22. prosince
ÚSTECKÝ ADVENT 2013
Od 14:00 hodin – Mírové náměstí
Ponny Expres, DOCUKU-folkbeat

Úterý 31. prosince
17:30 hodin – Mírové náměstí – FIRELO-
VERS Praha – světelná a ohňová show
18:00 hodin – Mírové náměstí – OH-
ŇOSTROJ

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: Informač-
ní centrum, budova radnice na ústeckém 
náměstí, tel.: 465 514 271, INFORMACE: 
Klubcentrum v Ústí nad Orlicí, tel.: 465 521 
047, 465 5252 45 i fax, www. klubcentrum.cz, 
info@klubcentrum.cz

NABÍDKA POŘADŮ NA PROSINEC
Neděle 1. prosince
Od 14:00 hodin – Mírové náměstí
ÚSTECKÝ ADVENT 2013
Vánoční jarmark škol a neziskových organi-
zací, Větrníček + MŠ Na Výsluní, GENERA-
CE, rozsvícení vánočního stromu, Vánoční 
koncert skupiny Gajdoši Brno

Pondělí 2. prosince
19:00 hodin – Roškotovo divadlo
TAJUPLNÁ INDONÉSIE
Poutavé vyprávění Jany Wolfové doplněné 
projekcí fotografií a  videa o  nejatraktivněj-
ších ostrovech Jáva, Bali, Lombok, Sumat-
ra, Sulawesi, Komodo a  Siberut. Procházku 
exotickými ostrovy obohatí vystoupení dvou 
tanečnic skupiny Kintari v indonéských tan-
cích a prodejní výstava indonéských šperků. 
Vstupné 65 Kč

Čtvrtek 5. prosince
16:00 hodin – Kulturní dům
MIKULÁŠSKÉ ODPOLEDNE s  pestrým 
programem, soutěžemi a  tancováním se 
SKUPINKOU ZIPS Česká Třebová, vstupné 
dobrovolné

Sobota 7. prosince
15:00 hodin – Roškotovo divadlo
MRAZÍK, DS JIŘÍ Poděbrady, dramatizace 
legendární ruské pohádky. Vstupné 50 Kč

Od 2. prosince můžete zakoupit v Infor-
mačním centru originální vánoční dárek 
– vstupenky na představení VZPOMÍN-
KY ZŮSTANOU, které se uskuteční v po-
dání herců Divadla Ungelt Praha 
14. ledna 2014 v 19:30 hodin v Roškotově 
divadle. Cena vstupenky je 350 Kč.
S  vánočním poukazem budete moci za-
koupit i Divadelní předplatné Jaro 2014.
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1.12. – PEKLO s.r.o. aneb NĚKDO SI 
MYSLÍ, ŽE ČERT SE MÁ. Pohádka pro 
děti i dospělé, hraje DS Doveda Sloupnice, 
od 15:00 hod., vstupné 30 Kč

2.12. – AMERICKÁ KINEMATOGRAFIE 
70. let 20. století – Velká Británie/2011. 
Devátá epizoda z  Příběhu filmu: Odyssea. 
S  dobovou satirou nás exkluzivně sezná-
mí Buck Henry, autor scénáře úspěšného 
snímku Absolvent. V  New Yorku nás při-
vítá scénárista Paul Schrader, se kterým si 
povyprávíme o jeho existenciálním scénáři 
filmu Taxikář od Martina Scorseseho. Tem-
ná zákoutí scénáře Čínské čtvrti s námi de-
tailně rozebere autor Robert Towne a afroa-
merický Charles Burnett představí okamžik 
zrodu americké černošské kinematografie, 
od 18:00 hod., vstupné 40 Kč, studenti, dů-
chodci 30 Kč

5.12. – MARIE KRØYER – Dánsko/2012. 
Film přináší intimní příběh ženy ze začátku 
20. století, inspirovaný skutečnými událost-
mi, příběh Marie Krøyer, považované ve své 
době za nejkrásnější ženu Dánska, od 19:00 
hod., vstupné 80 Kč, členové FK 70 Kč, stu-
denti (členové FK) 60 Kč

8.12. – ŽIVOT JE PSINA – výstava nevi-
domé malířky Lei. Vernisáž výstavy 8.12. 
v  15:00 hod. s  povídáním Lei o  tom, jak 
začínala a jak pokračovala v malování, co jí 
malování přináší a dává.

9.12. – FILMY MĚNÍCÍ SVĚT 70. léta 
20. století – Velká Británie 2011. Desátá 
epizoda z  Příběhu filmu: Odyssea. Exkur-
zi tentokrát začneme v  Německu u  Wima 
Wenderse, následně se přesuneme do Vel-
ké Británie ke Kenovi Loachovi, navštívíme 
Itálii a budeme svědky rodící se nové aus-
tralské kinematografie, až nakonec dorazí-
me do Japonska. Debatě o  filmové historii 
se nevyhnou ani tvůrci v Africe a Jižní Ame-
rice. Naše putování zakončíme vzpomínkou 
na oblíbený film Johna Lennona, nevšední 
psychedelickou Svatou horu režiséra Alej-
andra Jorodowskiho, od 18:00 hod., vstup-
né 40 Kč, studenti, důchodci 30 Kč

12.12. – WORSHOP PRO ŽENY. „Chcete 
vypadat hezky a elegantně?“ Boutique Aria-
ne nabídne Jak komunikovat vzhledem? Jak 
si vybrat harmonické barvy pro velmi oso-
bitý a elegantní vzhled? Jak si vybrat licho-
tivé tvary a  materiály oblečení a  doplňků? 
Jak plánovat funkční šatník? Seznámení se 
současnými trendy v oblékání a Malá mód-
ní přehlídka podzim/zima, od 19:00 hod., 
vstupné 70 Kč

16.12. – PŘÍCHOD MULTIPLEXŮ 
A STŘEDNÍ PROUD V ASII 70. léta 20. 

století – Velká Británie 2011. Jedenáctá 
část Příběhu filmu: Odyssea ukazuje Hol-
lywood a  Indii. Odhalení tajemství svých 
akčních filmů a techniku „wire fu“, od 18:00 
hod., vstupné 40 Kč, studenti, důchodci 30 Kč

17.12. – ZROZENÍ BAROKA V  ČESKÉ 
ARCHITEKTUŘE – cyklus Česká archi-
tektura v  proudu času. Přednáška Jitky 
Kuběnkové se bude zabývat počátky jedno-
ho z  nejvýznamnějších slohových období 
u nás, které vtisklo nesmazatelné stopy do 
podoby našich měst, vesnic i krajiny. Poku-
sí se zmapovat rané architekty a jejich díla, 
od 18:00 hod., vstupné 50 Kč, permanentka 
400 Kč

19.12. – ÚTĚK – Norsko 2012. Epicky roz-
sáhlé akční filmové dobrodružství vypráví 
příběh devatenáctiletého děvčete, které se 
po zabití celé rodiny dostane do rukou zlo-
činecké skupiny společenských outsiderů, 
od 19:00 hodin, vstupné 70 Kč, členové FK 
60 Kč, studenti (členové FK) 50 Kč

23.12. – AKUSTICKÉ VÁNOCE 
S  MOTHER´S  ANGELS. Vánoční kon-
cert kapely Mother´s  Angels se speciálně 
upraveným akustickým repertoárem a  je-
jich hosta kapely Butterfly&Hurricanes, od 
19:00 hod., vstupné 70 Kč

26.12. – VÁNOCE NA MALÉ SCÉNĚ. 
Nejen taneční večer s  příjemnou hudbou 
kapely Skelet, pohádkou a  dobrým vínem, 
od 19:00 hod., vstupné 100 Kč

ADVENT V KNAPOVCI
Římskokatolická farnost ve spolupráci s Mateřskou školkou Knapovec si 
Vás dovolují pozvat v neděli 8. prosince 2013 na adventní odpoledne.
Program v kostele sv. Petra a Pavla Knapovec:
15:00 hod. - mše svatá
16:00 hod. - předvánoční program dětí z mateřské školky
16:20 hod. - Obrázky ze života svatého Mikuláše (scénka v podání knapo-
vecké mládeže) a příchod sv. Mikuláše s nadílkou
Program v Mateřské škole Knapovec:
Od 14.00 hod. prodejní výstava vánočních dekorací dětí, maminek a uči-
telek v budově mateřské školy.
Dospělé zveme na vánoční punč s voňavým občerstvením. 
Advent v Knapovci je součástí Knapoveckého roku podpořeného městem 
Ústí nad Orlicí.

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ V KNAPOVCI
V neděli 22. prosince 2013 zveme od 15:00 hodin do knapoveckého kos-
tela na Českou mši vánoční Jana Jakuba Ryby v podání Studentského 
symfonického orchestru DECAPODA ZUŠ Ústí nad Orlicí, dirigent: 
Miluše Barvínková. Pěvecké party zpívají Smíšené pěvecké sbory Familia 
cantorum Letohrad, Campanula Dolní Dobrouč. Sólisté: soprán - Hana 
Bauerová, alt - Lenka Barvínková, tenor - Jan Pokorný, bas -Tomáš Hubený. 

ZPÍVÁNÍ U JESLÍ V KNAPOVCI
Přijďte s dětmi na Štědrý den 24. prosince 2013 v 16:00 hodin ke kna-
poveckému betlému ztišit se a zazpívat vánoční koledy v kostele sv. Petra 
a Pavla. Svíce a lucerny pro betlémské světlo s sebou. 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V KNAPOVCI
Místní část Knapovec se připojuje k Tříkrálové sbírce Charity ČR. Králové 
budou v Knapovci, Dolním Houžovci a Horním Houžovci koledovat odpo-
ledne v sobotu 4. a neděli 5. ledna 2014.

Jana Staňková, Knapovec 122 a P.Vladislav Brokeš, děkan

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY CÍRKVE 
ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ

Bohoslužby se během adventu konají pravidelně každou 1., 
3. neděli ve 14:00 hodin, po Vánocích 29.12. ve 14:00 hodin.
Předvánoční koncert Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby se 
uskuteční 15. 12. ve 14:00 hodin. Pěvecké sdružení vede Jar. 
Hackenschmiedová.
Pravidelné bohoslužby se konají každou 1., 3., 5. neděli v mě-
síci ve 14:00 hod. Bohoslužby se na Štědrý večer konají ve 
22:00 hod.

ADVENTNÍ KONCERT VE DŽBÁNOVĚ
Sbor Českobratrské církve evangelické ve Džbánově – Ústí 
nad Orlicí Vás srdečně zve na ADVENTNÍ KONCERT, 
ve kterém účinkují Smíšený pěvecký sbor Žerotín a Barok 
okteto z Brandýsa nad Orlicí.
Koncert se uskuteční v  neděli 8. prosince v  17:00 hodin 
v evangelickém kostele ve Džbánově.

TANEČNÍ KURZY V ÚSTÍ NAD 
ORLICÍ – PODZIM 2013

RELAX DANCE SERVIS Jana Bílka z  Ústí nad Orlicí zve 
všechny přátele tance, rodiče a kamarády účastníků i bývalé 
účastníky tanečních na
MIKULÁŠSKOU PRODLOUŽENOU – neděle 8.12. od 
15:00 – 18:30 hodin
VĚNEČEK TANEČNÍHO KURZU – sobota 21.12. od 19:30 
– 01:00 hodin
Akce se konají v  KULTURNÍM DOMĚ v  Ústí nad Orlicí. 
Kontakt: Jan BÍLEK, 
tel.: 733 706 123, více na: www.tanecnibilek.cz
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KLUB PŘÁTEL UMĚNÍ 
ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Klub přátel umění Vás srdečně zve do 
Galerie pod radnicí na výstavu VÁNOCE 
V GALERII, kde bude vystavována malba, 
kresba, grafika, ilustrace, betlémy.
Vernisáž výstavy, která potrvá do 5. ledna 
2014, se uskuteční v  pátek 13. prosince 
2013.
Galerie pod radnicí je otevřena denně mimo 
pondělí, úterý – pátek 10 – 12, 14 – 17 hod., 
sobota, neděle 14 – 17 hod. 

Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY
10. prosince od 15:00 hod. 
– PRÁCE S  DIGITÁLNÍ 
FOTOGRAFIÍ – školení pro 
veřejnost
11. prosince od 18:00 hod. – 
VÁNOČNÍ PUNČOVÁNÍ – 
k malé dávce punče (od 18 let) velká porce 
vánočních povídek
18. prosince od 16:00 hodin – PUTOVÁNÍ 
ZA BETLÉMSKOU HVĚZDOU – akce pro 
děti

Městská knihovna Ústí nad Orlicí Vás 
srdečně zve na výstavu

ZAPOMENUTÉ OUSTÍ
Ačkoli žijeme dnes, přec staré chválíme 

časy (Publius Ovidius Naso)
VÝSTAVA STARÝCH A SOUČASNÝCH 

FOTOGRAFIÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ 
z materiálů knihovny, ze soukromých 

archivů a aktuálních snímků

Připravili: Pavel Bartoš, Alena Janková 
a Josef Moravec

PROVOZNÍ DOBA BĚHEM VÁNOČ-
NÍCH SVÁTKŮ

Oddělení dospělých čtenářů
SO 21.12. 9:00 – 11:00 hodin
PO 23.12. 9:00 – 18:00 hodin
PÁ 27.12. 9:00 – 18:00 hodin
SO 28.12. 9:00 – 11:00 hodin
PO 30.12. 9:00 – 18:00 hodin
ÚT 31.12. zavřeno

Oddělení dětských čtenářů
PO 23.12. 9:00 – 14:00 hodin
PÁ 27.12. 9:00 – 14:00 hodin
PO 30.12. 9:00 – 14:00 hodin

Přejeme Vám všem šťastné prožití Vánoc a vše 
dobré v novém roce. Těšíme se na Vaši návště-
vu v novém roce.
PhDr. Jana Kalousková, ředitelka MěK

MĚSTSKÉ MUZEUM V ÚSTÍ NAD ORLICÍ 
Zveme Vás o druhé adventní neděli 8.12.2013 od 17:00 hod. do Her-
nychovy vily na slavnostní vernisáž tří nových výstav, ve kterých Vás 
okouzlí jak dřevěné betlémy a  poetické dřevořezby, tak objevíte dět-
skýma očima svět panenek, a nebo se seznámíte s další z významných 
osobností našeho města. 
Název první z výstav vystihuje téma dřevořezeb vytvořených Vláďou Doubalem z Trhové Ka-
menice - ... A OCHRAŇUJ NÁS ... Na druhé, nazvané HÁČKOVANÝ SVĚT, budete moci 
obdivovat soukromou sbírku moderních panenek v modelových situacích. Život osobnosti 
mezi 110. výročím narození a 60. výročím úmrtí Vám nyní připomeneme na výstavě J.J.EHL 
A ÚSTECKÉ HUDEBNÍ PÁTKY. 
Letos z muzea putovaly ústecké malované betlémy do čtyř koutů republiky, a tak si letos tuto 
nezbytnou součást Vánoc připomeneme zase trochu jinak. Reprezentanty budou dřevěné 
betlémy: polychromovaný DOUBALŮV BETLÉM a rozměrný ZBOŘILŮV BETLÉM z Pře-
rova, ústecké budou připomenuty pouze ve zkratce. 

Všechny tyto výstavy potrvají do Hromnic. Nejpozději od 27. prosince budou v hale vystave-
ny dětské práce z 20. ročníku soutěže Vánoce a betlém, které budou přístupné v hale muzea 
do 26. ledna 2014. 

Věříme, že Vás naše nabídka potěší a že si vzájemně budeme moci během celého prosince 
popřát nejen příjemný adventní čas, ale i šťastně prožité Vánoce a zdravý rok příští.

Srdečně zve za všechny muzejníky Jarmila Süsserová

VÝSTAVA PATCHWORKU
Spolek ústeckých patchworkářek srdečně 
zve na svoji již tradiční předvánoční výsta-
vu v  prostorách zámku Potštejn, konané 
vždy v sobotu, tzn. 7., 14. a 21. prosince od 
13:00 do 17:00 hodin. Výstava je prodejní 
a je součástí bohatého programu potštejn-
ského zámku.

D. Filipová

VARHANNÍ KONCERT
Srdečně Vás zveme do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí n.O., kde se v úterý 3. pro-
since koná od 18:00 hodin VARHANNÍ KONCERT, ve kterém budou účinkovat Miroslava 
Svobodová – varhany a Hana Bauerová – zpěv. Na programu budou skladby J.S.Bacha, A. 
Dvořáka, F.X. Brixiho, F. Mendelssohna-Bartholdyho a P. Ebena. Vstupné dobrovolné.

ADVENTNÍ KONCERT R. PACHMANA
Tradiční adventní koncert skladatele a zpěváka Richarda Pachmana spolu s herečkou a zpě-
vačkou Ditou Hořínkovou se uskuteční v neděli 15. prosince v 17:00 hod. v sále ZUŠ Jar. Koci-
ana. Během koncertu zazní hudba duchovní, soudobá, gotická, renesanční a české, moravské 
a anglické koledy.

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
V rámci Ústeckého adventu zve Římskoka-
tolická farnost – děkanství Ústí nad Orlicí 
na žehnání adventních věnců na první ad-
ventní neděli 1. prosince od 17:00 hod. na 
Mírovém náměstí. Přineste si adventní věn-
ce k požehnání.
24. prosince – Štědrý den
15:30 hod. – Bohoslužba pro rodiny s dětmi
24:00 hod. - Půlnoční mše
25. prosince – Boží hod vánoční
7:00 a 8:30 hod. – Slavnost Narození Páně
11:00 hod. – Slavnost Narození Páně (kaple 

Černovír)
26. prosince – sv. Štěpán
8:00 hod. – Bohoslužba
31. prosince – Silvestr
17:00 hod. – Poděkování za uplynulý rok
1. ledna 2014 – Nový rok
7:00 a 8:30 hod. – Bohoslužba
11:00 hod. – Bohoslužba (kaple Hylváty)
5. ledna – Tři králové
7:00 – 8:30 hod. – Slavnost Zjevení Páně
11:00 hod. – Slavnost Zjevení Páně (Kerhar-
tice, DPS sv. Kryštof)

ŽIVÝ BETLÉM
Římskokatolická farnost Ústí nad Orlicí ve spolupráci s městem Ústí nad Orlicí vás zve na Se-
tkání u jesliček aneb Živý betlém dne 26. prosince. Začátek je na ústeckém náměstí v 15:00 
hodin. Program: zvěstování pastýřům, vánoční koledy, průvod ke kostelu, svatá rodina, živá 
zvířata.
Těšíme se, že přijdete v převlečení za pastýře a darovníky z Betléma. Můžete si přinést lu-
cerničky na Betlémské světlo.
PROHLÍDKA BETLÉMA V KOSTELE, VYZVEDNUTÍ BETLÉMSKÉHO SVĚTLA
24. 12. – Štědrý den od 14:00 do 15:30 hodin
26.12. – sv. Štěpán od 15:00 do 18:00 hodin

ADVENTNÍ KONCERTY ALOU VIVAT
Alou Vivat – smíšený sbor Ústí nad Orlicí srdečně zve na tradiční ADVENTNÍ KONCER-
TY, které se konají v úterý 17. prosince v sále Hernychovy vily.
Jako hosté vystoupí v  17:00 hodin pěvecké oddělení ZUŠ J. Kociana a  v  19:00 hodin se 
představí hudební uskupení PPS. Vstupné dobrovolné.
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SPORTOVNÍ CENTRUM RADAVA
Neděle 1.12. – 18:00 – 22:00 hodin 
Pilsner Urquell I. liga (družstva)
Úterý 3.12. – 16:30 – 22:30 hodin
Tacl Cup (jednotlivci)
Čtvrtek 5.12. – 18:30 – 22:00 hodin
Generali cup (jednotlivci)
Pondělí 9.12. – 19:00 – 23:00 hodin
Dámská jízda (družstva)
Čtvrtek 12.12. – 18:30 – 22:00 hodin
CBT Cup (jednotlivci)
Sobota 16.12. – 10:00 – 14:00 hodin
Brandejská koule (jednotlivci)
Úterý 17.12. – 16:30 – 22:30 hodin
Tacl Cup (jednotlivci)
Středa 18.12. – 18:30 – 22:00 hodin
Merka cup dvojic (dvojice)
Středa 27.12. – 14:00 – 22:00 hodin
Esab maraton (jednotlivci)
Čtvrtek 28.12. – 19:00 – 00:00 hodin
Silvestrovský turnaj (družstva)
Tel. rezervace: 465 529 477-9, 
e-mail:radava@radava.cz, 
www.radava.cz

CVIČENÍ 3V 1 BODYBALANCE
Powerjoga + Pilates + Strečink = benefit optimální spalování tuků 
a zpevnění, posílení celého těla. Cvičíme na Gymnáziu v ÚO kaž-
dé úterý od 19:00 do 20:00 hod., bližší info: pavlina.dvoranova@
gmail.com

POWERJÓGA PRO ZAČÁTEČNÍKY I POKROČILÉ
Přijďte si protáhnout a  posílit celé tělo. V  DDM Duha každé 
pondělí 18.00-19.00, vhodné pro začátečníky. Na Gymnáziu UO 
(boční vchod), každý čtvrtek 18.30-19.30, vhodné pro pokročilé. 
Cena 50,-Kč. V sobotu 16. listopadu dvouhodinovka pro začá-
tečníky 9.00 - 11.00 - výuka základních pozic, správné dýchání. 
Bližší informace o  termínech hodin a kurzů: Markéta Skalická 
602 245 393.

NOVOROČNÍ VÝSTUP NA ANDRLŮV CHLUM
Klub českých turistů v Ústí nad Orlicí pořádá ve středu 1. ledna 
2014 patnáctý ročník NOVOROČNÍHO VÝSTUPU NA ANDR-
LŮV CHLUM. Pořadatelé budou milovníky přírody očekávat pod 
rozhlednou „Stříbrnou krasavicí“ od 11:00 do 18:00 hod. Pamět-
ním diplomem budou odměněni pěšáci, cyklisté, jezdci na koních, 
lyžaři i mototuristé. Přijďte pobejt! MR

CVIČENÍ PILATES
Posilovací cvičení s účinky na tvarování postavy, vyrovnání sva-
lových dysbalancí, prevenci a nápravu bolesti zad.
Cvičíme na Gymnáziu UO (boční vchod tělocvičny), každé pon-
dělí 18:30 – 19:30 hod., Vstup 40 Kč. 
Bližší info: Jana Šparlinková, tel.: 777 087 220
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•	Z důvodu	změny	zaměstnání	koupím středně velký 
byt. Tel.: 734 313 232

•	Hledám chalupu pro rodiče s menší zahradou. 
 Tel.: 734 753 333

•	Veterinární	ordinace	–	MVDr.	J.	Pirkl	–	stříhání 
 a trimování psů. Ježkova 17073, ÚO, tel.: 602 431 141

•	Pronájem družstevního bytu 2 + 1, Heranova, ÚO.  
Cena nájmu dohodou. Tel.: 728 014 076

•	Infrasauny – prodej, Kozinova 861, ÚO, 
 tel.: 603 994 414, www.bazenyulrich.cz



VODÁCI ZAMKNULI 
TICHOU ORLICI

Ústečtí vodáci v  sobotu 26. října tradičně 
zamykali Tichou Orlici. Na plavbu mezi Ne-
bíčkem v  Hnátnici a  tábořištěm v  Cakli se 
vydalo přes 30 lodí za účasti vodáků z Ost-
ravy, Ústí nad Labem a dalších míst. Oproti 
minulému roku, kdy při zamykání Orlice pr-
šelo a byly pouhé 2 stupně nad nulou, letošní 
teplé a slunečné počasí vytáhlo nejen mnoho 
vodáků, ale také mnoho přihlížejících. Jako 
vždy se přímo na lodi opékaly buřty a podá-
valo se občerstvení. Letošní sezónu na Tiché 
Orlici pak symbolickým klíčem vodáci za-
mknuli v Cakli.

DŮM DĚTÍ POŘÁDAL 
HALLOWEENSKÝ VEČER 

Dům dětí a mládeže DUHA v Ústí nad Or-
licí připravil na úterý 29. října druhý ročník 
Halloweenského večera pro děti. Na děti, 
kterých se sešlo 20, čekala výroba originál-
ní lucerny, strašidelných masek, dekorací 
z dýní, hororové hry a soutěže, stezka odvahy 
po budově a hlavně spaní v DDM. Akce měla 
u dětí velké úspěch.

KINO MÁJ PROMÍTÁ 
DIGITÁLNĚ A VE 3D

Slavnostního otevření se ve čtvrtek 7. listo-
padu dočkalo kino MÁJ v Roškotově divadle 
v Ústí nad Orlicí. Naše město se tak připojilo 
k řadě okolních měst, která mají již digitali-
zaci za sebou.
Celkové náklady na digitalizaci se nakonec 
vyšplhaly na 2,8 milionu korun a byly kom-
pletně poskytnuty z rozpočtu města.
Před montáží a  potřebnými úpravami bylo 
nutné demontovat a  zlikvidovat starou fil-
movou techniku, která byla v promítací ka-
bině řadu let. Nová digitální 3D technologie 
splňuje ty nejvyšší požadavky s rozlišením až 
4K doplněná moderním zvukovým formá-
tem DOLBY® SURROUND 7.1. 

95. VÝROČÍ VZNIKU 
SAMOSTATNÉHO 

ČESKOSLOVENSKA
V  pátek 25. října se u  příležitosti 95. výro-
čí vzniku samostatného Československého 
státu uskutečnilo kladení věnců u Památní-
ku odboje a  v  Parku Československých le-
gií v  Ústí nad Orlicí. Kladení se zúčastnili 
zástupci Československé obce legionářské, 
Českého svazu bojovníků za svobodu, vojska 
a  za město místostarosta Zdeněk Ešpandr 
a tajemnice městského úřadu Eva Kalousko-
vá.

HASIČI PŘI NÁMĚTOVÉM 
CVIČENÍ LIKVIDOVALI 

POŽÁR CHATY 
Taktické námětové cvičení jednotek sborů 
dobrovolných hasičů města Ústí nad Orli-
cí se v  pátek 25. října konalo mezi letištěm 
a  Knapovcem. Hlavním cílem cvičení bylo 
ověření kapacity hydrantové sítě v Knapovci 
pro případ nutnosti čerpání vody z hydrantů. 
Zároveň provozovatel vodovodní sítě prová-
děl kontrolu poklesu tlaku v  řadu a  vliv na 
odběr pitné vody v této lokalitě.
Tématem cvičení, které připravila jednotka 
Ústí nad Orlicí I. byl požár rekreačního za-
řízení konkrétně chatky, černé skládky pneu-
matik a záchrana postižených osob.

Ústecké listy
Měsíčník pro občany města Ústí nad Orlicí. Vydává Město Ústí nad Orlicí. Redaktorka Zuzana Pražáková. Adresa redakce: Sychrova 16, 
tel.: 465 514 313, 465 514 251, e-mail: prazako@muuo.cz, IČO: 279 676. Uzávěrka je každého 10. v měsíci. Číslo 12/2013 vychází 25. 11. 
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MARINA RICHTEROVÁ 
VYSTAVOVALA POD RADNICÍ

Vernisáží byla v pátek 18. října v Galerii pod 
radnicí v  Ústí nad Orlicí zahájena výstava 
grafických listů, ilustrací a  poštovních zná-
mek akademické malířky Mariny Richterové. 
K vidění byly desítky leptů, litografií a tisků. 
Při pohledu na vystavené práce zaujaly ná-
vštěvníky detailní a  zároveň netradiční po-
hledy.
Autorka je zastoupena v  soukromých sbír-
kách v  České republice, Německu, Fran-
cii, Itálii, USA, Belgii, Švýcarsku, Japonsku 
a  Rusku. Od roku 1990 samostatně tvoří 
v oboru volné grafiky a v oblasti knižní ilu-
strace, kde realizovala řadu vydaných titulů.

KONALO SE TRADIČNÍ 
KNAPOVECKÉ POSVÍCENÍ

V neděli 20. října bylo v Knapovci připrave-
no posvícení, které uspořádala Římskokato-
lická farnost Ústí nad Orlicí. Posvícenskou 
slavnost zahájila mše svatá v kostele sv. Petra 
a  Pavla, po které následoval koncert smíše-
ného pěveckého sboru ALOU VIVAT. Pro 
příchozí byly připraveny koláče a  malé ob-
čerstvení přímo před kostelem. Knapovecké 
posvícení je součástí Knapoveckého roku 
tradic a  obyčejů podpořeného městem Ústí 
nad Orlicí.

JUBILEJNÍ FESTIVAL 
PĚVECKÝCH SBORŮ

V úterý 22. října se v koncertním sále ZUŠ 
Jar. Kociana v Ústí nad Orlicí konal jubilejní 
desátý ročník hudební akce nazvané Festival 
pěveckých sborů. Na programu večera bylo 
vystoupení pořádajícího domácího smíšené-
ho pěveckého sboru ALOU VIVAT a  dvou 
hostů večera. Tím prvním byl pěvecký sbor 
BENDL z  České Třebové a  domácí vokální 
okteto GENERACE. Na programu večera 
bylo na 25 písní, mezi kterými nechyběly li-
dovky nebo chrámové písně.

OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI
15. ŘÍJNA – 15. LISTOPADU


