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ROZDĚLENÍ VÝNOSŮ Z ODVODŮ PROVOZOVATELŮ
LOTERIÍ A JINÝCH HAZARDNÍCH HER

ážení spoluobčané, předkládám Vám informaci o způsobu rozdělení finančních
prostředků z odvodu provozovatelů loterií a jiných hazardních her. Toto téma bylo v letošním
roce předmětem diskuse v řadě měst a obcí, a ne
všude se podařilo najít názorovou shodu. Nalézt
spravedlivý systém je opravdu těžké, možná i nemožné. Výnosy z hazardu jsou obecně určeny na
podporu sportu, kultury, sociálních věcí a zdravotnictví, na podporu všech neziskových organizací a jejich činnost. Je složité určit poměr rozdělení finančních prostředků mezi vyjmenované
oblasti. A ještě složitější je určit způsob rozdělení
mezi jednotlivé oddíly, spolky a sdružení zájmové činnosti. Navíc, stejně jako jiná města, i město
Ústí nad Orlicí podporuje sportování veřejnosti
(krytý bazén, aquapark, zimní stadion, sauna –
celkem 12,7 mil. Kč), kulturu (Klubcentrum, Městské muzeum, Městská knihovna – celkem 14 mil.
Kč), školství (Dům dětí a mládeže, Základní umělecká škola – celkem 1,1 mil. Kč) a sociální služby
(Centrum sociálních služeb, Stacionář, Domov důchodců – celkem 4,5 mil. Kč).
Problematikou rozdělení mimořádných výnosů
z hazardu se zabývalo i listopadové zastupitelstvo

našeho města. K mé velké radosti se zastupitelé
bez problému shodli na navrženém řešení, které
přerozděluje finance získané v roce 2012. Vedení
města zároveň deklarovalo snahu nalézt pro rok
2013 systém, který umožní zohlednit jednotlivé
oblasti zájmové činnosti a zejména pak podmínky, za kterých se tato činnost vykonává.
Výše finančních prostředků, získaných z provozu
výherních automatů, souvisí s počtem automatů
a terminálů na území daného města. Ministerstvem financí ČR a městským úřadem jich bylo
na území Ústí nad Orlicí povoleno 192. Z provozu těchto automatů jsme do rozpočtu města
do 31.10.2012 získali 5,17 mil. Kč. Uvedená částka zahrnuje odvody za 1. a 2. čtvrtletí letošního
roku. Odhadujeme tedy, že do konce roku 2012
bude z provozování automatů převedeno do rozpočtu města celkem cca 7,5 mil. Kč. Odvody za 4.
čtvrtletí budou převedeny na účet města až v roce
2013. Kromě příjmů z automatů dostává město
také podíl na příjmech z provozování celostátních loterií. Součtem uvedených příjmů lze odhadnout celkový příjem města z hazardu za rok
2012 na 8 až 8,5 mil. Kč. V letošním schváleném
rozpočtu byly příjmy z tohoto zdroje stanoveny

na úrovni rozpočtu loňského roku, tj. 3 mil. Kč.
Mimořádné příjmy, které je možné v letošním
roce využít, jsou tedy cca 5 mil. Kč. Listopadové
zastupitelstvo schválilo rozdělení těchto příjmů
formou mimořádné dotace do sportovišť a sportovních zařízení spravovaných firmou TEPVOS
spol. s r.o. ve výši 2,74 mil. Kč, na činnost sportovních klubů ve výši 850 tis. Kč, na stavební
úpravy budovy Domova důchodců ve výši 1,26
mil. Kč (tato dotace umožní realizaci uzavřeného
oddělení pro klienty s Alzheimerovou nemocí),
pro neziskové organizace v sociální oblasti ve výši
38 tis. Kč a pro příspěvkové organizace města na
výdaje v oblasti kultury ve výši 97 tis. Kč.
Vážení spoluobčané, přehled poskytnutých dotací v roce 2012 do oblasti sportu, kultury, školství
a sociálních věcí uvádím pro přehlednost v samostatné tabulce. Město dlouhodobě podporuje
zájmovou činnost sportovních oddílů a neziskových sdružení a ubezpečuji Vás, že v této podpoře
bude pokračovat i v letech následujících.
Petr Hájek
starosta města

Přehled poskytnutých dotací v roce 2012 do oblasti sportu, kultury, školství a sociálních věcí
Účelové dotace na vybrané konkrétní akce a činnosti - celkem

40,3%

2.977.000 Kč

na sportovní akce (např. Rieter Cup, Skiinterkritérium)

2,1%

165.000 Kč

na kulturní akce (např. KHS, Město v pohybu, Malá scéna, Klub přátel umění, Advent)

20,7%

1.635.000 Kč

do oblasti sociálních věcí (např. DPS Kryštof, Senior doprava, Senior klub)

10,6%

837.000 Kč

investiční dotace (dětské hřiště TJ Knapovec, beachvolejbalové hřiště TJ Hylváty)

4,3%

340.000 Kč

investiční dotace Orlickoústecké nemocnici (laparoskopická věž)

2,6%

200.000 Kč

Individuální dotace na zájmovou činnost - celkem

59,7%

4.708.000 Kč

na rozvoj a údržbu sportovišť, sportovní činnost a sportovní akce *)

40,6%

3.200.000 Kč

na činnost v kultuře

6,3%

500.000 Kč

na činnost v oblasti sociálních věcí *)

6,2%

488.000 Kč

na činnost ve školství

6,6%

520.000 Kč

100%

7.885.000 Kč

z toho:

z toho:

*) včetně listopadové mimořádné dotace z přerozdělení finančních prostředků z hazardu
Poskytnuté dotace v roce 2012 - celkem

www.ustinadorlici.cz

ZÁMĚR PRODEJE
DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ

Město Ústí nad Orlicí zveřejňuje záměr
prodeje družstevních bytů:
- o velikosti 1 + 3, výměra 81,83 m2,
byt se nachází v ulici Okružní v Ústí
nad Orlicí, nejnižší kupní cena bytu je
stanovena na 600 tis. Kč
- o velikosti 1 + 4, výměra 81,65 m2,
byt se nachází v ulici Na Pláni v Ústí
nad Orlicí, nejnižší kupní cena bytu je
stanovena na 700 tis. Kč
Bližší informace o podmínkách prodeje
a náležitostech nabídky získáte na úřední
desce Městského úřadu v Ústí nad Orlicí,
na www.ustinadorlici.cz, také v sekci aktuality – majetkoprávní záležitosti a na
telefonním čísle 465 514 266.

VÁNOČNÍ OTEVÍRACÍ
DOBA MĚSTSKÉHO
ÚŘADU
ÚSTÍ NAD ORLICÍ

ÚSTÍ NAD ORLICÍ SE STALO
ČLENEM MAS ORLICKO

MĚSTSKÝ ÚŘAD
27. 12. 2012 čtvrtek 8:00 – 15:00 hod.
28. 12. 2012 pátek
8:00 – 14:30 hod.
31. 12. 2012 pondělí ZAVŘENO
1. 1. 2013
úterý
ZAVŘENO
2. 1. 2013
středa
8:00 – 17:00 hod.
INFORMAČNÍ CENTRUM
27. 12. 2012 čtvrtek 7:00 – 17:00 hod.
28. 12. 2012 pátek
ZAVŘENO (inventura)
29. 12. 2012 sobota ZAVŘENO
31. 12. 2012 pondělí ZAVŘENO
1. 1. 2013
úterý
ZAVŘENO
2. 1. 2013
středa
7:00 – 17:00 hod.
Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a mnoho
úspěchů v novém roce.

VYÚČTOVÁNÍ AKCE MĚSTO V POHYBU – TÝDEN DOBRÉ POHODY 2012
Vážení spoluobčané, v souladu s Programovým prohlášením Vám předkládám finanční vyúčtování městských slavností „Město v pohybu – týden dobré pohody 2012“.
Skutečné výdaje - celkem *)
z toho:

1.109.323 Kč

- honoráře profesionálním účinkujícím

572.087 Kč

- honoráře amatérským účinkujícím

43.000 Kč

- honoráře za technické zajištění (podium, světla, zvuk, ohňostroj)

145.216 Kč

- ostatní režijní výdaje

22.382 Kč

- zajištění sportovní části akce (soutěže mateřských a základních škol)

20.335 Kč

- zajištění technické části akce (úklidové práce, veřejné WC, plakátovací služby, apod.)

79.199 Kč

- zajištění organizační části akce (služby zaměstnanců MěÚ, činnost SDH, apod.)

55.862 Kč

- zajištění občerstvení účinkujícím

53.962 Kč

- zajištění reklamy a propagace (propagační materiály, upomínkové předměty, ceny
a dary)

117.280 Kč

*) schválené výdaje v rozpočtu města 1.100.000 Kč
Skutečné příjmy - celkem *)

949.000 Kč

z toho:
- reklama

904.000 Kč

- pronájem náměstí za účelem zajištění občerstvení

45.000 Kč

*) plánované příjmy v rozpočtu města 800.000 Kč
Vyúčtování – rozdíl příjmů a výnosů

- 160.323 Kč

Z uvedených skutečností je zřejmé, že oproti plánované ztrátě ve výši 300 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 rezervován na konání akce Město v pohybu v příštím
roce. 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
INFORMACE O ZAHÁJENÍ PRACÍ NA NOVÉM ÚZEMNÍM PLÁNU ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Město Ústí nad Orlicí zahájilo v roce 2012 zpracování nového územního plánu. Zhotovitelem byla
vybrána paní Ing. arch. Vlasta Poláčková z Prahy.
V současné době je pořízení územního plánu ve
fázi, kdy se zpracovávají průzkumy a rozbory, to
znamená, že se zahajuje období shromažďování
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všech dostupných informací o území a začínají se
formulovat požadavky na nutnost řešení jednotlivých problémů a záměrů v území. Z tohoto důvodu se město rozhodlo zapojit do přípravy i občany
města, vlastníky pozemků a staveb a každého, kdo
má zájem v této fázi vyjádřit svůj názor na nutnost
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Zastupitelstvo města Ústí
nad Orlicí schválilo na
svém jednání 10. září 2012
začlenění svého území do
územní působnosti MAS
(místní akční skupina) Orlicko. Do 31. 5. 2013 bude
přidruženým územím a od
1. 6. 2013 bude řádným
územím tohoto občanského sdružení.
MAS Orlicko má své sídlo v Žamberku a jejími
členy jsou v souladu s podmínkami EU zástupci
místní komunity (zástupci podnikatelů, veřejné
sféry a orgánů samospráv, neziskového sektoru). V letech 2009 – 2013 rozdělovala a administrovala MAS Orlicko cca 10 mil. Kč. Dotace
mohli čerpat fyzické i právnické osoby, obce,
neziskové organizace, spolky, podnikatelé. Připojením území města Ústí nad Orlicí a dalších
19 obcí Regionu Orlicko – Třebovsko k MAS
Orlicko budou moci dotace metodou LEADER
čerpat fyzické i právnické osoby z celého nově
vzniklého území.
Podrobné informace o činnosti MAS Orlicko
najdete na www.mas.orlicko.cz.

provedení jakýchkoliv změn současného způsobu
využití v kterékoliv části města nebo uplatnit požadavek na zařazení svého záměru do územního
plánu. Pro získání těchto informací jsme připravili anketu, která bude podkladem pro formulování
potřeb města, které budou v dalších fázích pořizování územního plánu prověřovány a řešeny. Anketní formulář lze získat na internetových stránkách www.ustinadorlici.cz (v sekci Úřad – Strategické dokumenty – Nový územní plán) nebo na
stavebním úřadě MěÚ Ústí nad Orlicí.
Žádáme všechny zájemce, kteří se chtějí zapojit
se svými podněty do ankety, aby vyplněné formuláře odevzdali na podatelnu Městského úřadu nebo zaslali na adresu: Městský úřad Ústí nad
Orlicí, stavební úřad, Sychrova 16, 562 24 Ústí
nad Orlicí, nejpozději do 15. ledna 2013.
Dále si Vás dovolujeme informovat, že v souvislosti se zpracováním nového územního plánu bude
omezeno po dobu zpracování až do konečného
schválení nového územního plánu, projednávání
individuálních žádostí o změny stávajícího územního plánu.
Obecně o územním plánu
Územní plán je z hlediska města nejdůležitějším
nástrojem územního plánování, který zásadně
určuje budoucí rozvoj a fungování města. Územní plán je závazný pro občany města, pro všechny
podnikatele, kteří zde mají svá sídla a provozovny,
pro vlastníky pozemků a staveb na území města,
pro všechny dotčené orgány i pro orgány města.
Územní plán je dokumentací, která stanoví dlouhodobou koncepci rozvoje města, ochrany jeho
historických, kulturních a přírodních hodnot,
koncepci jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání přírodních a krajinných částí
města. Dále stanoví koncepci dopravní i koncepci
rozvoje inženýrských sítí. Vymezí zastavěné území, navrhne plochy, kde by stávající zástavba měla
být zachována v původní podobě nebo změněna
a plochy, kde by měla nebo mohla být realizovaná
výstavba zcela nová.
Stavební úřad MěÚ Ústí nad Orlicí

www.ustinadorlici.cz

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ
V ZŠ KERHARTICE

PLATBY ZA VODNÉ A STOČNÉ
PROSTŘEDNICTVÍM ZÁLOH

Vážení odběratelé,
společnost TEPVOS, spol. s r.o. umožňuje od
1.12.2012 platit vodné a stočné formou zálohových plateb. Pravidelné platby je možné hradit
prostřednictvím SIPO nebo trvalým příkazem
z bankovního účtu. Výši splátky si určí odběratel sám, nebo mu je stanovena dle spotřeby
předchozího roku (předpokládaná výše by měla
v ročním součtu činit minimálně 80 % předpokládané spotřeby). Zálohy je možné platit v měsíčních a čtvrtletních splátkách, minimální měsíční částka je 100 Kč a čtvrtletní 300 Kč.
V případě zájmu o pravidelné platby je nezbytné vyplnit tiskopis „Žádost o umožnění záloh“
a doručit jej podepsaný na adresu TEPVOS,
spol. s r.o., Třebovská 287, 562 03 Ústí nad Orlicí (schránka napravo za vchodovými dveřmi.)
Následně obdržíte dodatek Smlouvy o dodávce
vody (odvádění odpadních vod), kde bude uvedena výše zálohy a zejména variabilní symbol.
Po navrácení dodatku smlouvy zpět bude možné využít zálohových plateb.
V souvislosti se zavedením záloh dojde v horizontu 2 let u maloodběratelů (zpravidla rodinné
domy a malé firmy) ke snížení četnosti odečtů
na 1x za rok (nyní 4x za rok). Výhodou měsíčních či čtvrtletních záloh je, že se platba rozdělí
na pravidelné menší částky (příklad: čtyřčlenná
rodina zaplatí jednorázově cca 9 tis. Kč/rok, při
využití záloh potom cca 750 Kč/měsíc).
Tiskopis „Žádost o umožnění záloh“ obdržíte
společně s nejbližší fakturou nebo jej můžete
získat v sídle společnosti a na webových stránkách www.tepvos.cz. Vzhledem k předpokládanému velkému zájmu o tuto službu se budeme
snažit Vám vyhovět v termínu do 60 dnů ode
dne obdržení žádosti. Tímto Vás prosíme o trpělivost.
Bližší
informace
obdržíte
telefonicky:
465 519 844 (pí Vavřínová) nebo na www.
tepvos.cz.
V Ústí n.O., 9. 11. 2012
Bc. Iveta Doležalová, ředitelka divize VS
TEPVOS, spol. s r.o.

SBÍREJ A VYHRAJ - soutěž
ve sběru drobných
elektrospotřebičů

Milí spoluobčané,
společnost TEPVOS spol. s r.o. ve spolupráci s Pardubickým krajem a společností ASEKOL pro Vás
připravila soutěž ve sběru drobného elektra. Do
soutěže se započítává odběr všech drobných elektrospotřebičů a veškeré drobné elektrotechniky
(vyjma praček, ledniček, sporáků, televizí a počítačových monitorů).
Zapojit se můžete ihned, stačí najít doma, v garáži, na půdě nebo na chatě staré vysloužilé elektrospotřebiče a odnést je na místo zpětného odběru
v areálu Komunálních služeb na Královéhradecké
ulici v Ústí nad Orlicí.
Zde Vám obsluha předá výherní leták, do kterého se označuje počet odevzdaných spotřebičů. Za
každý odevzdaný spotřebič obdržíte jedno razítko
do Vašeho letáku. Po získání pěti razítek a zodpovězení kontrolní otázky „zda patří vyřazené elektrospotřebiče do komunálního odpadu?“ odešlete
leták na adresu: PO BOX č. 75, 46003 Liberec 3.
Leták je možné si vyzvednout také v Informačním
centru na Městském úřadu v Ústí nad Orlicí nebo
si ho můžete vytisknout na stránkách
www.asekol.cz v sekci „Sbírej a vyhraj!“
Počet letáků na jednu osobu není nijak omezen,
naopak, čím více spotřebičů donesete (a odešlete
orazítkovaných letáků), tím větší máte šanci na výhry. Vítězové se budou losovat za celý kraj, první
místo bude oceněno novým tabletem od společnosti Samsung. Hodnotné spotřebiče obdrží i vylosovaní na 2. – 5. místě. Přesná pravidla jsou uvedena na webových stránkách www.asekol.cz, opět
v sekci „Sbírej a vyhraj!“
Zapojením do soutěže můžete nejen vyhrát hodnotné ceny, ale zároveň přispějete recyklací použitých komponentů k ochraně životního prostředí.
Každý spotřebič totiž obsahuje až 80 % materiálů, které lze znovu využít. Navíc se zabrání úniku
škodlivých látek, jako je rtuť nebo olovo. Nenechte
proto ležet staré elektro v šuplíku, raději sbírejte
a vyhrávejte!
Soutěž trvá do 28. 2. 2013!
Martina Václavková, tel. 465 525 579
KS Tepvos, Ústí nad Orlicí

ČESKO-POLSKÉ VÁNOCE TRADIČNĚ NA ZŠ TŘEBOVSKÁ

Základní škola Třebovská v Hylvátech si dovoluje pozvat širokou veřejnost dne 14.12. na vernisáž výstavy
ČESKO-POLSKÉ VÁNOCE spojenou s prodejním jarmarkem výrobků žáků školy. Výstava a prodej bude
realizován ve vstupních prostorách budovy 2. stupně v těchto termínech: pátek 14.12. od 15:30 do 18:00
hod., pondělí 17. a úterý 18.12. od 10:00 do 17:00 hod.
Těšíme se na Vaši návštěvu!

ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ A TVOŘENÍ V MŠ NA VÝSLUNÍ

Srdečně zveme rodiče, děti i ostatní přátele školy, na „ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ A TVOŘENÍ“, které se
uskuteční v ÚTERÝ 11. 12. v 15:30 hodin v Mateřské škole Ústí nad Orlicí, Na výsluní 200.
Přijďte se na chvíli zastavit v předvánočním shonu a strávit s námi příjemné chvíle, zazpívat si a vyrobit
originální vánoční dekoraci.
Těšíme se na Vás!
Kolektiv MŠ Na Výsluní

ZŠ Ústí nad Orlicí, TŘEBOVSKÁ 147 se stala PILOTNÍ ŠKOLOU

V projektu nakladatelství Nová škola Tvorba nových interaktivních materiálů pro potřeby výuky anglického jazyka v 1. – 3. třídách ZŠ získala naše škola nově vznikající materiály pro výuku anglického jazyka
nejmenších školáků. Tyto materiály jsou využívány v zájmovém kroužku i při výuce angličtiny ve 3. třídě.
Na škole také proběhne seminář pro učitele, kteří se do projektu zapojili.
Mgr. I. Krátká
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V úterý 4. prosince se od 15:00 hodin koná
v Základní škole v Kerharticích VÁNOČNÍ
TVOŘENÍ PRO RODIČE S DĚTMI a širokou
veřejnost. Jste srdečně zváni!

PODZIM NA 1. STUPNI
ZŠ KOMENSKÉHO

Hned v září na naší škole zahájily svou činnost
některé kroužky
Výtvarný kroužek Růžička se letošní podzim věnoval tématu les. Kromě tradičních technik kresby, malby, linorytu a keramiky děti zkoušely pracovat s bavlněnou drtí. Na cestě tajemným lesem
potkaly vlka, skřítky, šípkové víly s kapradím, slyšely sovy a datla, sesbíraly houby a také je okradly
straky. Všechno to přežily a teď se těší na výtvarné
Vánoce.
V kroužku anglického jazyka se scházejí děti prvních a druhých tříd. Prvňáčci navazují na základy, které dostali v mateřské škole. Výuka probíhá
hravou formou s obrázkovou knížkou, písničkami,
povídáním a tvořením.
Dále na škole pracuje logopedický kroužek „Lámeme si jazýček“. Kroužek navštěvují děti předškolní
a žáčci prvních a druhých tříd. Rozvíjí se zde především mluva dětí, správná výslovnost a celkový
psychomotorický vývoj.
V říjnu zahájil svou činnost i pěvecký sbor. V současné době se malí zpěváci připravují na vánoční
vystoupení.
Sportovní kroužek je určen pro děti 4. a 5. tříd.
Žáci získávají základy sportovních her, rozvíjí se
jejich tělesná zdatnost. Setkávání probíhají většinou v tělocvičně, ale děti se těší i na další sportovní
aktivity, jako je bruslení a bowling.
Sportování jsme se na podzim věnovali nejen ve
sportovním kroužku
Za podpory města Ústí nad Orlicí jsme uspořádali
tradiční sportovní den s názvem Čapíci v pohybu.
Všechny ročníky 1. stupně se zapojily do různých
sportovních aktivit. Celá akce probíhala na školním hřišti a tělocvičně. Děti na sedmi stanovištích
plnily jednotlivé sportovní úkoly (např. cvičení
s obručemi, na lavičkách, slalom, kop na branku,
hod na cíl). Za své výkony si pak domů odnesly
malé odměny
Začátkem listopadu se naše děti také zúčastnily
plaveckých závodů a soutěže ve šplhu, která proběhla na ZŠ Třebovská.

BESEDA O CESTĚ PO AFRICE

V pondělí 20. října navštívila ZŠ Komenského cestovatelská rodina Márových. Žákům
sedmých tříd vyprávěli o své cestě po Africe,
konkrétně po Jihoafrické republice, Namibii,
Botswaně a Zimbabwe. Své vyprávění doplnili
spoustou krásných fotografií a zajímavými video ukázkami. Celý jejich cestovatelský osud se
navíc odehrává v lidsky velmi inspirativní rovině, kdy všechny své cesty podnikají se svým
synem Jirkou, který je upoután na invalidní
vozík. Takto společně čelí nepřízni osudu a dokážou plnit Jirkovi cestovatelské sny. Ten se tak
stal prvním obyvatelem Česka, který na invalidním vozíku dokázal navštívit všechny obydlené
kontinenty. Věříme, že setkání s takovými lidmi
může mnohým z nás dodat odvahu k plnění snů
vlastních.

www.ustinadorlici.cz

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ
ŠKOLA JAR. KOCIANA

Hudební besídka žáků hudebního oboru
PO 3. prosince v 17:00 hod. – koncertní sál ZUŠ
Vánoční koncertíky
ÚT 4. prosince v 8:00 hod. – koncertní sál ZUŠ
Třídní hudební besídka žáků hudebního oboru
pí uč. H. Bauerové – zpěv
ÚT 4. prosince v 17:00 hod. – koncertní sál ZUŠ
Vánoční koncertíky
ST 5. prosince v 8:00 hod. – koncertní sál ZUŠ
Workshop – glazování pro rodiče a děti
SO 8. prosince v 9:30 hod. – učebna výtvarného
oboru
Koncert orchestru BLACK BAND a PS ČTYŘLÍSTEK
SO 8. prosince v 15:00 hod. – Potštejn
Koncert orchestru BLACK BAND a PS ČTYŘLÍSTEK
NE 9. prosince ve 14:00 hod. – Lanškroun
Vánoční koncert orchestru BLACK BAND a PS
ČTYŘLÍSTEK
PO 10. prosince v 18:00 hod. – kostel v Ústí n.O.
Třídní hudební besídka žáků hudebního oboru
p. uč. M. Němce – klavír
ÚT 11. prosince v 17:00 hod. – koncertní sál ZUŠ
Třídní hudební besídka žáků hudebního oboru
pí uč. I. Charousové – kytara
ST 12. prosince v 16:30 hod. – koncertní sál ZUŠ
Třídní hudební besídka žáků hudebního oboru
pí uč. K. Šejnohové – klavír
ČT 13. prosince v 17:00 hod. – koncertní sál ZUŠ
Třídní hudební besídka žáků hudebního oboru
pí uč. M. Barvínkové – housle
PÁ 14. prosince v 17:00 hod. – koncertní sál ZUŠ
Vánoční mše J. J. Ryby – symfonický orchestr
DECAPODA
NE 16. prosince v 15:30 hod. – kostel Homol
NE 16. prosince v 18:00 hod. – kostel Džbánov
Vánoční koncert ZUŠ a výstava prací výtvarného
oboru
PO 17. prosince v 18:00 hod. – Roškotovo divadlo
Vánoční hudební besídka žáků hudebního oboru
ST 19. prosince v 17:00 hod. – koncertní sál ZUŠ
Základní umělecká škola Jar.Kociana, Smetanova
1500, ÚO, tel.: 465 569 551, www.zusuo.cz, e-mail:
info@zusuo.cz

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
NA ŠTĚPNICI

ZŠ Ústí nad Orlicí, Komenského – I. stupeň
a školní družina zve všechny příznivce školy
a rodiče budoucích prvňáčků na Den otevřených dveří Na Štěpnici v úterý 18. prosince od
15:00 do 17:00 hodin.
Rádi Vás provedeme naší vánočně vyzdobenou
školou.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA SZŠ

Střední zdravotnická škola, Smetanova 838, Ústí
nad Orlicí otevře ve školním roce 2013/2014 2 třídy denního studia 4 letého oboru
ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT
53-41-M/01 a 1 třídu denního studia 4 letého oboru SOCIÁLNÍ ČINNOST 75-41-M/01.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ se bude konat 13.
PROSINCE od 14:00 do 17:00 hodin. Mimo dny
otevřených dveří je návštěva školy možná po telefonické domluvě kdykoliv.
Tel.: 465521292-93, 728 596 346, e-mail:szsuo@szsuo.cz, www.szsuo.cz

DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ NA SŠUP

Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad
Orlicí, Zahradní 541, POŘÁDÁ ve STŘEDU
5. PROSINCE od 8:00 do 16:00 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 na tel.: 465 518111. Bližší informace o studiu možno získat kdykoliv po domluvě (telefon, e-mail).
Od školního roku 2013/2014 nabízíme nový
čtyřletý studijní obor „Operátor obalových
strojů“.

MY SE ŠESTKY NEBOJÍME aneb
Dobrodružné putování
školou Komenského

Stalo se již tradicí, že začátkem prosince pořádáme
na Základní škole Komenského v Ústí nad Orlicí
pro budoucí šesťáky, jejich mladší kamarády a rodiče zábavné odpoledne. Toto letošní se bude konat 4. prosince od 14:00 do 17:00 hodin. Děti si
mohou prohlédnout školu, zábavnou formou si
při plnění úkolů ověří své znalosti a dovednosti,
vyzkouší si jednoduché pokusy z fyziky a chemie,
seznámí se s výukovými programy. Nebude chybět
ani sport, zpívání a malování.
Srdečně zvou pracovníci školy

DĚTI ZE ZŠ SOUTĚŽILY
VE ŠPLHU

Děti 1. stupně ze čtyř městských základních škol
se sešly 9. 11. 2012 na ZŠ Třebovská, aby porovnaly ve šplhu svou rychlost a obratnost. Tato
soutěž měla letos již sedmé pokračování a každý rok se zde sejde kolem 70 dětí. V letošním
ročníku se ve svých kategoriích nejlépe umístili
tito závodníci: Lukáš Vacek ze ZŠ Komenského,
Josef Grund a Eliška Mašková ze ZŠ Bratří Čapků, Nikola Kapounová, Karolína Kolářová, Filip
Kaleja, Jan Janůj a Kristýna Mařáčková z pořádající školy. Všem dětem gratulujeme a Městu
Ústí nad Orlicí děkujeme za finanční podporu
této akce.
Mgr. Dagmar Pavlíčková

Pro uživatele našeho zařízení jsme připravili mnoho aktivit: Nejdříve to byly taneční kurzy v Dlouhoňovicích se závěrečným Věnečkem. Dále jsme navštěvovali studentky ze SŠUP na jejich hodinách malby
a kresby, kde jsme společně pracovali. Také jsme přijali pozvání na odpolední plavání pro ZTP.
Na prosinec připravujeme, jako každý rok, Štědrý den ve stacionáři, dobrovolnické Vánoce a výlet do
předvánoční Prahy.
Všem, kteří nás podporují, děkujeme za přízeň a přejeme krásné Vánoce a hodně úspěchů v roce 2013.
Velké poděkování patří firmě pana Zářeckého, který nás sponzoroval při dopravě na Rytmus ples. Děkujeme panu Strákošovi, za uspořádání výstavky našich obrázků v restauraci Poprad.
H.Zastoupilová, DiS., ved. přímé péče

12/2012

4

POZVÁNKA PRO SENIORY

Oblastní charita Ústí nad Orlicí Dům pokojného
stáří sv. Kryštof Ústí nad Orlicí, Kerhartice, Sokolská 68 zve seniory na zábavné dopoledne:
V úterý 11. prosince od 9:00 hod. vás zveme na
vystoupení pěveckého souboru Barbušáci při
Domovu pod hradem Žampach.
Podáváme kávu, čaj. Těšíme se na vás.
Kontakt na DPS sv. Kryštof:
tel. 731 402 341, email: dps.ustino@seznam.cz
nebo dps.krystof@seznam.cz
Službu denního stacionáře podporuje Pardubický
kraj a město Ústí nad Orlicí.

POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ
SETKÁNÍ s o.s. PAS

V první prosincovou neděli nás čekají adventní
trhy na ústeckém náměstí a také několik menších osvětových akcí na podporu dětí z o.s. PAS.
V sobotu 15.12. od 14:00 do 17:00 hod. jste
zváni k Vánočnímu setkání na děkanství
v Ústí nad Orlicí, kde s námi budete moci tvořit, zpívat.
Děkujeme za podporu našich aktivit městu Ústí
nad Orlicí, městu Pardubice, Pardubickému
kraji. O.s. PAS je nezisková organizace pomáhající rodinám s dětmi s postižením. Pořádá výlety, kulturní, benefiční a osvětové akce, odlehčovací pobyty pro rodiny s dětmi i děti s asistenty,
setkání pro rodiny s dětmi. Máte-li zájem se
našich aktivit účastnit jako dobrovolník, či nás
podpořit materiálně či finančně, budeme rádi.
Z. Poláková,
předsedkyně o.s.PAS, zuzka.zuzu@seznam.cz

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ

SENIOR DOPRAVA ČČK –
službu lze objednat na tel.:
774 412 117. Permanentky jsou
k dostání na ČČK, Kopeckého
840, nebo v IC města v budově
radnice. Senior doprava ČČK
je provozována za podpory města Ústí nad Orlicí
a Pardubického kraje.
SENIOR CENTRUM - vzdělávací, relaxační a volnočasové centrum nejen pro seniory. Akce jsou
určeny široké veřejnosti a konají se v budově ČČK,
Kopeckého 840
1. – 16. prosince – STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ.
Splňte přání dětem z dětských domovů a sociálních ústavů zakoupením vánočních dárků, přáníčka naleznete: v Hračkárně a v Informačním centru
města v budově radnice
4. – 7. prosince – VÁNOČNÍ VÝSTAVKA – zasedací místnost městského úřadu – Galerie pod radnicí, od 9:00 do 17:00 hod. Akce se koná ve spolupráci se školskými a neziskovými organizacemi
z Ústí n.O. a za podpory města Ústí n.O. Vstupné
dobrovolné.
13. prosince – DRÁTKOVÁNÍ – šikovné ručičky,
výtvarná dílnička, od 14:00 hod. ve Společenském
centru ČČK, vstupné 30 Kč
19. prosince – VÝSTAVA VÁNOČNÍHO CUKROVÍ, od 9:00 – 17:00 hod. ve Společenském centru
ČČK, vstupné dobrovolné
20. prosince – VÁNOČNÍ POSEZENÍ, příjemné
posezení mezi přáteli při vánoční atmosféře, od
14:00 hod. ve Společenském centru
Pravidelné akce – Společenské centrum ČČK –
Kopeckého 840, ÚO

www.ustinadorlici.cz

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
KAVÁRNIČKA – centrum setkávání, každý PÁ od
8:00 do 15:30 hod.
MASÁŽE – klasické, havajské, reflexní terapie
a shiatsu, bližší info a objednání na tel.: 775 112 998
SNOEZELEN – relaxační, multismyslová místnost, bližší info a objednání na tel.: 775 112998,
vstupné 30 Kč za 1 hodinu/osoba
Bližší informace o akcích Senior centra na www.
cckuo.cz. Změna programu Senior centra vyhrazena.
KAVÁRNIČKA V DOMOVĚ DŮCHODCŮ –
otevřeno každý den kromě pondělí od 13:00 do
16:00 hodin
AKCE PRO DĚTI - kroužek pro děti prvního
stupně ZŠ „MONČIČÁCI“ – připraven je bohatý program se spoustou her a soutěží. Informace
o kroužku naleznete na moncicaci.8u.cz

NABÍDKA PEČOVATELSKÉ
SLUŽBY při CSP města Ústí n.O.

Pečovatelská služba nabízí pomoc seniorům, zdravotně postiženým, rodinám s dětmi nebo osobám,
které onemocní na krátkou dobu a potřebují pomoc druhé osoby s těmito činnostmi:
• péčí o osobu, oblékání, svlékání, doprovod do
koupelny, WC, kontrolu, procházky
• péči o hygienu, základní ranní hygienu, večerní hygienu nebo celkové omytí i na lůžku
• péčí o stravování, příprava snídaně, příprava
večeře, dovážka nebo donáška oběda s jeho
podáním, krmení
• nákupy, pochůzky, doprovod na úřady, doprovod k lékaři
• běžná péče o domácnost, vytření podlahy,
luxování, úklid koupelny a WC, praní prádla.
Podmínkou poskytování těchto služeb je potřebnost druhé osoby vzhledem k svému věku nebo
onemocnění.
Tyto činnosti provádíme :
PO – PÁ od 6:30 -18:00 hodin, SO, NE a svátky od
8:00 -13:00 hodin. Bližší informace na telefonním
čísle 465 524 054 nebo 736503571 nebo na www.
csp-uo.cz, e-mail: PS.ustinadorlici@seznam.cz
Jana Ešpandrová, ředitelka CSP

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI
CHOROBAMI, pobočka Ústí n.O.

Přejeme klidné Vánoce a pevné zdraví v roce 2013 všem členům a našim příznivcům. Výbor pobočky
SPCCH v Ústí nad Orlicí. Kontakt: 737 378 815, 732 868 714
1. – 2.12.
8. – 9. 12.
15. – 16. 12.
22. – 23.12.
24.12.
25.12.
26.12.
27.12.
28.12.
29.12.
30.12.
31.12.
1.1.2013

STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOST

MUDr. I. Štanclová, F.V. Krejčího 405, ČT,
MUDr. M. Teplý, Gen. Závady 116, V. Mýto,
MUDr. M. Vávrová, Dolní Dobrouč 446
MUDr. L. Zapletalová, Smetanova 1390, ÚO,
MUDr. V. Zapletalová, Smetanova 1390, ÚO,
MUDr. K. Fialová, železnič. poliklinika, ČT,
MUDr. L. Židek, Kollárova 605, Choceň,
MUDr. M. Židková, Kollárova 605, Choceň,
MUDr. V. Dostál, Smetanova 1390, ÚO,
MUDr. J. Dostálová, Husova 191, V. Mýto,
MUDr. T. Faltusová, F.V. Krejčího 405, ČT,
MUDr. H. Zemánková, F.V.Krejčího 405, ČT,
MUDr. M. Formánek, Masarykova 1071, ČT,

tel.: 465534555
tel.: 465485155
tel.: 465524126
tel.: 465524126
tel.: 723036370
tel.: 465471324
tel.: 465471223
tel.: 465523877
tel.: 465423949
tel.: 465534555
tel.: 465531555
tel.: 465535198

SENIOR KLUB MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ SLAVÍ 5 LET

Přesně 14.12.2007 se konala zakládající schůze
Senior klubu v jídelně Penzionu, kde se tehdy sešlo 89 přihlášených a pozvaných členů.
Samotné přípravné práce začaly na jaře 2007, kde
se scházela skupina ochotná pracovat pro druhé
a připravovala založení klubu, připravovala akce
a zakládala partnerství mezi seniory Bystřice
Kladské a Ústí nad Orlicí. První výjezd do Polska
byl již 25.4.2007.
Na ustavující schůzi byla jako host skupina zástupců organizací polských seniorů a zástupci
ostatních klubů pracujících se seniory. Mimo
jiné jsem tehdy konstatoval, že v našem městě
žije 3.400 občanů ve věku nad 60 let a ve věku
55-59 dalších 1190. Současná čísla k 15.11.2012
jsou téměř stejná, občanů nad 60 let přibylo 496
na 3896, občanů nad 55 –59 ubylo na 991.Prostě
stárneme, všichni.
22.11.2012 se konala výroční členská schůze Senior klubu při Centru sociální péče města Ústí
nad Orlicí, která zhodnotila činnost klubu za 5 let
existence, za minulý rok a schválila plán činnosti na rok 2013. Za tuto dobu naše řady vzrostly
až na současných 268 členů, nejvíce evidovaných

členů bylo 290.
Tento počet je téměř stálý, někteří se odhlašují,
jiní přihlašují. Provedli jsme mnoho aktivit, nespočet zájezdů, jak do ciziny, zejména Polska, ale
i po České republice, výuku počítačů, besed a návštěv divadel.
Všechny tyto aktivity jsou umožněny díky finanční podpoře města Ústí nad Orlicí, díky ochotě
a obětavosti členů výboru pracovat nezištně pro
Senior klub a jeho členy. Samozřejmě jsme také
velmi rádi za spolupráci mezi jednotlivými kluby
a organizacemi, která je nyní zastřešena komisí
RM pro práci se seniory.
Všem Vám patří velké poděkování.
Závěrem si dovolím pozvat do našich řad zejména Vás, neorganizované spoluobčany, kteří se
někdy cítíte opuštěně. Přijďte mezi nás, protože
Senior klub vznikl právě proto, aby měl každý
možnost prožít stáří důstojně a plnohodnotně
a nebyl sám.
Přeji všem spoluobčanům klidné, krásné a šťastné Vánoce a v novém roce hodně zdraví a štěstí.
JUDr. Zdeněk Ešpandr, předseda Senior klubu

SENIOR KLUB RŘI CSP MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ

DOMOV DŮCHODCŮ Ústí
n.O. POMŮŽE V DOMÁCNOSTI.
NEJEN SENIORŮM.

Od 7. ledna 2013 začne orlickoústecký Domov
důchodců provozovat rozvoz obědů v rámci města Ústí nad Orlicí a v případě zájmu i v přilehlých
obcích. Nabídne sice výběr jen ze dvou jídel denně,
ovšem za rozumnou cenu.
Rozvoz stravy je legislativně upraven, aby byly
zaručeny odpovídající hygienické podmínky. Ne
každý rozvozce je schopen tyto požadavky naplnit, domov důchodců má ovšem s rozvozem jídla zkušenosti a disponuje potřebným vybavením
i postupy.
V průběhu měsíce prosince budou zveřejněna výdejní místa, kam si bude v určeném čase možné
pro oběd dojít. Sledujte www.dduo.cz, rozvozový
plán bude k dispozici také v Informačním centru
(budova městského úřadu), v domově důchodců
a na obecních úřadech vybraných obcí.
Chcete včas dostat nabídku e-mailem nebo poštou? Přihlaste se na info@dduo.cz nebo na telefonním čísle 465 521 061, zařadíme vás do databáze.
Domov důchodců Ústí nad Orlicí
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Pondělí 3. prosince – CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA s názvem Bali – ostrov bohů a démonů se koná
v Roškotově divadle od 19:00 hodin. Přednáší cestovatel J. Hrma. Vstupné pro člena SK 45 Kč. Hlásit se
můžete v kanceláři SK každé úterý od 10:00 do 12:00 hodin, nebo telefonicky na 722475132.
Pátek 7. prosince – ADVENT V RATIBOŘICÍCH s překvapením v Dobrušce. Zájezd do Babiččina údolí,
návštěva zámku , mlýna a adventního trhu s dopoledním překvapením v Dobrušce. Přihlášky se přijímají
každé úterý ve Sladkovně, od 10:00 do 12:00 hodin do 4. prosince. Člen SK hradí 100 Kč, nečlen 140 Kč,
neobyvatel ÚO jako náhradník 200 Kč. Vstupné na advent a doprava je v ceně (oběd si hradí každý sám).
Platba při přihlášení.
ODJEZDY AUTOBUSU: Hylváty ČSAO 7:30 hod., Dukla prodejna 7:40 hod., Babyka 7:45 hod., nádraží
ČSAD 7:50 hod., Tvardkova 7:55 hod., Penzion 8:00 hod.
Pátek 14. prosince – PLAVÁNÍ PRO ČLENY SENIOR KLUBU, od 13:00 do 14:15 hod. se v krytém plaveckém bazénu uskuteční plavání pro členy SK spojené se cvičením ve vodě. Vstup 50 Kč na průkazku
Senior klubu. Stále jsou volná místa.
V novém roce přejeme všem zdraví a spokojenost. Těšíme se na setkávání s Vámi na našich akcích!
Kontakty na SK: 722475129, 722475132, 722475131, 731601548
Za výbor Senior klubu JUDr. Zdeněk Ešpandr

POZVÁNKA DO CSP města Ústí n.O.

Dne 18.12 od 12:30 hodin si můžete v jídelně „Penzionu“, Na Pláni 1343 VYROBIT VÁNOČNÍ DEKORACI. Přijďte si zhotovit hezké vánoční dekorace dle vlastních představ. Přineste si s sebou vlastní
speciální materiál a aranžovací podstavec, např. květináč nebo misku. Ostatní běžný přírodní materiál
na výrobu vánoční dekorace bude k dispozici. Vstup volný.
Těšíme se na pěkné odpoledne s Vámi.
Jana Ešpandrová, ředitelka
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RODINNÉ CENTRUM SRDÍČKO

PROVOZNÍ DOBA: během
této doby začátky programů
cca 9:30 – 10:00 hod., pobytné
30 Kč/1 dítě, 40 Kč/ více dětí
TÉMATEM MĚSÍCE JSOU
KROKODÝLI

PO: 8:30 – 12:00 hod. – HERNA, VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DOSPĚLÉ, případně v jednodušší variantě i pro děti
ST: 8:30 – 12:00 hod. – HERNA, PROGRÁMEK
PRO DĚTI – zpívání, vyrábění, pohyb....
PÁ: 8:30 – 12:00 hod. – HERNA, AJ PRO DĚTI,
kontakt: Mgr. J. Marková, 777656047
PONDĚLNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY
(cena dle spotřeby materiálu)
PO 3.12. od 10:00 hod. – SCRAPBOOKOVÉ
FOTOALBUM, s sebou fotografie dětí
PO 10.12. od 10:00 hod. – DĚTSKÁ TRIČKA
S OBRÁZKY, barvy na textil, šablony a dárek je
hotov, trička s sebou
PO 17.12. od 10:00 hod. – VÁNOČNÍ OZDOBY Z KORÁLKŮ
ODPOLEDNÍ PROGRAMY
(multifunkční sál, 1. patro)
ČT: 17:00 – 18:30 hod. – AJ PRO DOSPĚLÉ,
kontakt: J. Procházka, 601592935
ČT: 18:30 – 20:00 hod. – KLUB EXIT – pro mládež, kontakt: Bc. D. Dostrašil, 603913885
PÁ: 18:00 – 24:00 hod. – KLUB DESKOVÝCH HER s kavárnou, kontakt: M. Kalášek,
739420287
Jednorázové akce
Po 3.12. – DÁMSKÁ JÍZDA,
od 20:00 hod., herna RC
ČT 6.12. – VZDOR A VZTEK DÍTĚTE,
od 10:00 hod., sál 1. patro, interaktivní přednáška Mgr. E. Ruckého
ÚT 11.12. – VALNÁ HROMADA,
od 17:00 hod., herna RC, setkání členů RC
ÚT 18.12. – DĚTSKÁ VÁNOČNÍ SLAVNOST,
od 17:00 hod., sál 1. patro, vánoční příběh
a malé vánoční soutěže pro děti
SO 1. a 15.12. – SPORTOVÁNÍ U TŘÍ MOSTŮ, od 18:00 hod., cena dle počtu sportujících,
přihlášky nejpozději 1 den předem: P. Novák,
604904710
KONTAKT: Mgr. M. Dostašilová,
tel.: 604313249, 603976036,
e-mail:RCSRDICKO@JBUO.CZ, WWW.
RCSRDICKO.ESTRANKY.CZ
Práci Rodinného centra Srdíčko podporuje
MPSV, Pardubický kraj a město Ústí nad Orlicí.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE DUHA

CESTOVATELSKÝ VEČER
Čtvrtek 13.12. od 18:00 hod. v DDM
- OD JIHU K SEVERU SKOTSKOU
VYSOČINOU – projekce fotografií a vyprávění Jindřicha Kadrmana
o putování po West Highland Way

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ BESÍDKA DDM
Sobota 15.12 od 15:00 hod. v Roškotově divadle –
PŘEHLÍDKA ZÁJMOVÉ ČINNOSTI DDM. Zveme všechny rodiče a příznivce Domu dětí a mládeže
PŘIPRAVUJEME NA POLOLETNÍ PRÁZDNINY
1. února 2013 – tvořivá dílna – KAŠÍROVÁNÍ, od
9:00 – 12:00 hod., cena 50 Kč
1. února 2013 – tvořivá dílna – HEDVÁBNÝ
ŠPERK, od 15:00 – 18:00 hod., cena 100 Kč
PŘIPRAVUJEME NA JARNÍ PRÁZDNINY
4. – 8.2. 2013 (odjezd v PO ráno, návrat v PÁ odpoledne)
1. JARNÍ PRÁZDNINY NA HORÁCH – pro
všechny lyžaře a snowboardisty, začátečníky i zkušené raidery. Užijte si s námi zimních radovánek
pod vedením zkušených instruktorů Štěpánky
Svobodové a Jaroslava Röszlera.
UBYTOVÁNÍ: v penzionu SOVA, turistická ubytovna KIMEX v Čenkovicích, STRAVOVÁNÍ: 5x
denně, pitný režim, CENA: 2 950 Kč zahrnuje –
ubytování, celodenní stravování, poplatky obci,
týdenní skipas, dopravu, běžné pojištění
2. JARNÍ PRÁZDNINY V DDM
Týdenní příměstký tábor plný pestré nabídky nejrůznějších akcí pod vedením Dany Dostálkové

a Aleny Ďurišové, PO – ČT: 8:30 – 16:00 hod., PÁ:
do 16:30 hod.
PO – stavebnice geomag v DDM, Bowling Radava
ÚT – výlet na Andrlův chlum, sáňkování, bobování
ST – 3D kino AFI PALACE Pardubice
ČT – soutěže v DDM – šipky, kuželky, stolní fotbal..., výtvarné a tvůrčí činnosti, příp. návštěva
muzea
PÁ – a pro velký úspěch – výlet do zábavního parku TONGO v Hradci Králové. Změna programu
vyhrazena, CENA: 900 Kč
3. VÝLET DO ZÁBAVNÍHO PARKU TONGO
V HRADCI KRÁLOVÉ
PÁ 8.2. 2013 – nejen pro děti z týdenního příměstského tábora, LZE SE TEDY PŘIHLÁSIT JEN NA
TUTO AKCI. Sraz v 8:30 hod. v DDM, návrat
v 16:30 hod. na autobusové nádraží v Ústí n.O.,
CENA: 250 Kč
Přijďte navštívit naši horolezeckou stěnu, která stejně jako DDM, sídlí v budově SŠUP ve
Špindlerově ul. 1167.
OTEVÍRACÍ DOBA PRO VEŘEJNOST
PO
19:00 – 21:00 hodin
ÚT
18:30 – 20:30 hodin
ČT
19:00 – 21:00 hodin
Podle Vašeho zájmu plánujeme rozšířit i na středu
a pátek!!
DDM DUHA je na Facebooku – https://www.
facebook.com/ddmDUHA Staňte se naším fanouškem! Sledujte naše webové stránky – www.
ddm-usti.cz. V předstihu 1 – 3 měsíce na nich
nabízíme nejrůznější akce pro děti, rodiče s dětmi
i širokou veřejnost

MATEŘSKÉ CENTRUM MEDVÍDEK

Každé pondělí tvoří Medvídek
s Danou. Od 8:00 hod. na vás
a vaše děti čeká výtvarná dílna.
KAVÁRNIČKA, pondělí 3. prosince od 8:00 hod.
CVIČENÍ PRO RODIČE S DĚTMI OD 4 MĚSÍCŮ DO CCA 2 LET, pondělí 3.
prosince od 8:00 hod. (podle věku dětí), pondělí
10. prosince od 8:00 hod. (podle věku dětí), pondělí 17. prosince od 8:00 hod. (podle věku dětí).
Přihlášky a info na tel.: 602 673 382
VÁNOČNÍ JARMARK NA NÁMĚSTÍ, neděle 2.
prosince, 14:00-17:00 hod. Přijďte se podívat, něco
malého nakoupit a podpořit tím činnost MC.
VÁNOČNÍ VÝSTAVA ČČK, 4. – 7. prosince od
9:00 do 17:00 hod., Galerie pod radnicí
MÁMY PRO MÁMY – vyrábíme srdíčka a dárečky, úterý 4. prosince od 15:00 hod.
AKUTNÍ STAVY V HOMEOPATII, středa 5. prosince od 9:30 hod.
DÍLNA S PŘEKVAPENÍM, úterý 11. prosince od
15:00 hod.

POZOR!! V době od 17.12. 2012 do 6.1. 2013 bude
MC UZAVŘENO!!
Přejeme radostné prožití vánočních svátků a šťastné vykročení do nového roku 2013.
Váš Medvídek .
PROVOZNÍ DOBA
PO 8:00-12:00 hod. – Nemluvňátka + výtvarná
dílna
ÚT od 9:00-12:00 hod. – Předškolkáček-volná
herna
ÚT od 15:00-18:00 hod. – Předškolkáček-výtv. dílna + herna
ST 9:00-12:00 hod. – Předškolkáček-přednášky +
herna
ČT od 9:00-12:00 hod. – Předškolkáček – zpívánky, malovánky + herna

KONTAKT:K. Fišarová 605/965463, M. Crhonková 605/774569, medvidekuo@seznam.cz,
www.medvidekuo.cz
Za finanční podpory Města Ústí nad Orlicí a Pardubického kraje.

ZVEME VÁS DO DIVADLA

Po podzimní šňůře představení Moliérova „Zdravý nemocný“ , zahájené 21. října v Litomyšli, pokračující na jevištích v Holicích, Třebechovicích, Meziměstí
u Broumova, Horním Jelení a Čermné nad Orlicí , se představí členové Divadelního souboru VICENA Ústí nad Orlicí v pátek 14. prosince od 19.30 hodin znovu
na „ svém domovském“ jevišti Roškotova divadla v Ústí nad Orlicí.
Slavnostní derniérou, která bude zároveň jubilejním padesátým představením této inscenace, se rozloučí náš soubor před domácím publikem s hrou, která mu
přinesla řadu úspěchů a uznání, nespočet krásných zážitků a především potěšila tisíce diváků celé východní poloviny republiky, od Krkonoš a Jeseníků až po
jižní část Moravy a stala se druhou nejhranější inscenací souboru v jeho bohaté historii.
Jménem všech účinkujících chci pozvat příznivce dobrého divadla a našeho souboru na toto představení. Chceme pozvat i ty z vás, kteří některé z našich dřívějších představení již viděli, uvidíte představení, které za dobu od jeho premiéry vyzrálo a věřím, že se budete dobře bavit.
Pro návštěvníky představení, jehož generálním sponzorem je fa RIETER CZ s.r.o., připravili členové souboru i několik příjemných překvapení. Přijďte s námi
společně prožít tento mimořádný večer. Vstupné dobrovolné, těšíme se na vás.
Jan Štěpánský,předseda DS VICENA Ústí n.O.

12/2012
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KALENDÁŘ AKCÍ A UDÁLOSTÍ – PROSINEC 2012
Více informací na: www.ustinadorlici.cz a IC města, tel.: 465 514 271
SOBOTA 1. PROSINCE
7:00 – 10:00 hodin
9:00 hodin
18:00 hodin
19:00 hodin
NEDĚLE 2. PROSINCE
14:00 hodin
15:00 hodin
15:00 – 18:30 hodin
PONDĚLÍ 3. PROSINCE
8:00 hodin
8:00 hodin
10:00 hodin
17:00 hodin
19:00 hodin
20:00 hodin
ÚTERÝ 4. PROSINCE
8:00 hodin
9:00 – 17:00 hodin
14:00 – 17:00 hodin
15:00 hodin
15:00 hodin
17:00 hodin
19:00 hodin
STŘEDA 5. PROSINCE
8:00 hodin
8:00 – 16:00 hodin
9:30 hodin
10:00 hodin
16:00 hodin
ČTVRTEK 6. PROSINCE
10:00 hodin
19:00 hodin
PÁTEK 7. PROSINCE
7:30 hodin
19:00 hodin
19:00 hodin
19:30 hodin
SOBOTA 8. PROSINCE
9:30 hodin
14:30 hodin
15:00 hodin
15:00 hodin
19:00 hodin
NEDĚLE 9. PROSINCE
14:00 hodin
14:00 – 18:00 hodin
15:00 – 16:45 hodin
16:00 hodin
17:00 hodin
PONDĚLÍ 10. PROSINCE
8:00 hodin
10:00 hodin
18:00 hodin
ÚTERÝ 11. PROSINCE
9:00 hodin
15:00 hodin
15:30 hodin
17:00 hodin
17:00 hodin
19:30 hodin
STŘEDA 12. PROSINCE
9:00 hodin
16:30 hodin
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STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ/do 16.12.
SKOBÁCKÉ PUTOVÁNÍ
DEN PRO DĚTSKOU KNIHU
SPORTOVÁNÍ U TŘÍ MOSTŮ/Hylváty
LEMUR A LEMURA/komorní pořad

ČČK
Pivnice U Skoby ÚO www.lansperk-sbor.cz
Městská knihovna
RC Srdíčko
Malá scéna

tel.: 464649591

ÚSTECKÝ ADVENT
OBLÍKACÍ POHÁDKA
MIKULÁŠSKÁ PRODLOUŽENÁ

Mírové náměstí
Malá scéna
kulturní dům ÚO

tel.: 465521047
tel.: 608180002
tel.: 603299520

KAVÁRNIČKA
CVIČENÍ RODIČE S DĚTMI
SCRAPBOOKOVÉ FOTOALBUM/dílna
HUDEBNÍ BESÍDKA
BALI/cestopisná přednáška
DÁMSKÁ JÍZDA/posezení

MC Medvídek
MC Medvídek
RC Srdíčko
ZUŠ J. Kociana
Roškotovo divadlo
RC Srdíčko

tel.: 605965463
tel.: 605965463
tel.: 604313249
tel.: 465569555
tel.: 465521047
tel.: 604313249

VÁNOČNÍ KONCERTÍKY
VÁNOČNÍ VÝSTAVA ČČK/potrvá do 7.12.
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE na ZŠ Komenského
VÁNOČNÍ TVOŘENÍ pro rodiče s dětmi
MÁMY PRO MÁMY/dílna
TŘÍDNÍ HUDEBNÍ BESÍDKA
HOUBY ORLICKA/přednáška

ZUŠ J. Kociana
Galerie pod radnicí
ZŠ Komenského
ZŠ Kerhartice
MC Medvídek
ZUŠ J. Kociana
Malá scéna

tel.: 465569555
tel.: 464649591

VÁNOČNÍ KONCERTÍKY
DEN OTEVŘ. DVEŘÍ NA SŠUP
AKUTNÍ STAVY V HOMEOPATII/přednáška
SETKÁVÁNÍ S ČÍTÁNKEM
MIKULÁŠSKÁ DISKOTÉKA

ZUŠ J. Kociana
SŠUP ÚO
MC Medvídek
Městská knihovna
Malá scéna

tel.: 465569555
tel.: 465518111
tel.: 605774569
tel.: 737205222
tel.: 608180002

VZDOR A VZTEK DÍTĚTE/přednáška
ADVENTNÍ HRANÍ/hud. sdružení PPS

RC Srdíčko
Malá scéna

tel.: 604313249

ADVENT V RATIBOŘICÍCH/zájezd
BIORCHESTR/dvojkoncert
MATURITNÍ PLES SZŠ
JEPPE Z VRŠKU/divadlo

Senior klub
Malá scéna
kulturní dům ÚO
Roškotovo divadlo

tel.: 722475129
tel.: 608180002
tel.: 604757036
tel.: 465521047

WORKSHOP – glazování
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
DVA SNĚHULÁCI O VÁNOCÍCH/pohádka
KONCERT BLACK BAND A ČTYŘLÍSTEK
ÚSTECKÝ SPORTOVNÍ PLES

ZUŠ J. Kociana
sokolovna v Kerharticích
Roškotovo divadlo
Potštejn
kulturní dům ÚO

tel.: 465569555

KONCERT BLACK BAND A ČTYŘLÍSTEK
PRODEJNÍ VÝSTAVA V MŠ Knapovec
ADVENTNÍ ODPOLEDNE v Knapovci
1 + 2 /výstava/vernisáž
CESTA KE SLUNEČNÍ ŠKOLE

Lanškroun
MŠ Knapovec
kostel sv.Petra a Pavla, Knapovec
Malá scéna
Malá scéna

tel.: 465569555

CVIČENÍ RODIČE S DĚTMI
DĚTSKÁ TRIČKA S OBRÁZKY/dílna
VÁN.KONCERT BLACK BAND A ČTYŘLÍSTEK

MC Medvídek
RC Srdíčko
kostel v Ústí n.O.

tel.: 605965463
tel.: 604313249
tel.: 465569555

VYSTOUPENÍ PS BARBUŠÁCI
DÍLNA S PŘEKVAPENÍM
ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ A TVOŘENÍ
VALNÁ HROMADA RC Srdíčko
TŘÍDNÍ HUDEBNÍ BESÍDKA
LINHA SINGERS/koncert

DPS sv. Kryštof, Kerhartice
MC Medvídek
MŠ Na Výsluní
RC Srdíčko
ZUŠ J. Kociana
Roškotovo divadlo

tel.: 731402341
tel.: 605774569

ÚSTECKÉ VÁNOČNÍ PRODEJNÍ TRHY
TŘÍDNÍ HUDEBNÍ BESÍDKA

Kulturní dům
ZUŠ J. Kociana

tel.: 465521047
tel.: 465569555
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tel.: 604313249
tel.: 608180002

tel.: 605774569
tel.:465569555
tel.: 608180002

tel.: 465521047
tel.: 465569555
tel.: 465520065

tel.: 608180002
tel.: 608180002

tel.: 604313249
tel.: 465569555
tel.: 465521047
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ČTVRTEK 13. PROSINCE
9:00 hodin
14:00 hodin
14:00 – 17:00 hodin
17:00 hodin
17:00 hodin
18:00 hodin
19:00 hodin
PÁTEK 14. PROSINCE
13:00 – 14:15 hodin
15:30 – 18:00 hodin
17:00 hodin
17:00 hodin
19:00 hodin
19:30 hodin
SOBOTA 15. PROSINCE
14:00 – 19:00 hodin
15:00 hodin
15:00 a 20:00 hodin
18:00 hodin
19:30 – 01:00 hodin
NEDĚLE 16. PROSINCE
15:30 hodin
17:00 hodin
18:00 hodin
PONDĚLÍ 17. PROSINCE
8:00 hodin
10:00 hodin
10:00 – 17:00 hodin
18:00 hodin
ÚTERÝ 18. PROSINCE
10:00 – 17:00 hodin
12:30 hodin
15:00 – 17:00 hodin
17:00 hodin
18:00 hodin
18:00 hodin
STŘEDA 19. PROSINCE
9:00 – 17:00 hodin
17:00 hodin
ČTVRTEK 20. PROSINCE
14:00 hodin
16:00 hodin
19:30 hodin
PONDĚLÍ 24. PROSINCE
14:00-15:30 hodin
15:30 hodin
16:00 hodin
24:00 hodin
ÚTERÝ 25. PROSINCE
7:00 a 8:30 hodin
11:00 hodin
STŘEDA 26. PROSINCE
8:00 hodin
15:00 hodin
15:00-18:00 hodin
19:00 hodin
PONDĚLÍ 31. PROSINCE
17:00 hodin
19:00 hodin
ÚTERÝ 1. LEDNA 2013
7:00 a 8:30 hodin
11:00 hodin

ÚSTECKÉ VÁNOČNÍ PRODEJNÍ TRHY
VÁNOČNÍ SETKÁNÍ RODIČŮ A DĚTÍ
DRÁTKOVÁNÍ/dílna
DEN OTEVŘ. DVEŘÍ NA SZŠ
TŘÍDNÍ HUDEBNÍ BESÍDKA
VERNISÁŽE TŘÍ NOVÝCH VÝSTAV
CESTOVATELSKÝ VEČER
POLSKI FILM/film ČR,PL

Kulturní dům
MŠ Na Výsluní
ČČK
Střední zdravot. škola ÚO
ZUŠ J. Kociana
městské muzeum
DDM DUHA
Malá scéna

tel.: 465521047

PLAVÁNÍ PRO ČLENY Senior klubu
ČESKO-POLSKÉ VÁNOCE/prodejní jarmark
TŘÍDNÍ HUDEBNÍ BESÍDKA
Zd. MACHÁČEK-sochy, obrazy/vernisáž
TANEČNÍ PODVEČER S EVOU A VAŠKEM
ZDRAVÝ NEMOCNÝ/DS Vicena

Senior klub
ZŠ Třebovská/2.stupeň
ZUŠ J. Kociana
Galerie pod radnicí
Kulturní dům
Roškotovo divadlo

tel.: 722475129

VÁNOČNÍ POSEZENÍ s o.s.PAS
TRADIČNÍ VÁNOČNÍ BESÍDKA DDM
BOBSTOCK 2012
SPORTOVÁNÍ U TŘÍ MOSTŮ/Hylváty
VĚNEČEK taneč. kurzu

děkanství v ÚO
DDM DUHA
Malá scéna
RC Srdíčko
kulturní dům

tel.:777882337
tel.: 604209661
tel.: 608180002
tel.: 604313249
tel.: 603299520

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ J.J. RYBY
ADVENTNÍ KONCERT NOTRE DAME
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ J.J.RYBY

kostel Homol
ZUŠ J. Kociana
evangelický kostel Džbánov

tel.: 465569555
www.pachman.cz
tel.: 465569555

CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI
VÁNOČNÍ OZDOBY Z KORÁLKŮ/dílna
ČESKO-POLSKÉ VÁNOCE/prodejní jarmark
VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ + VÝSTAVA

MC Medvídek
RC Srdíčko
ZŠ Třebovská/2.stupeň
Roškotovo divadlo

tel.: 605965463
tel.: 604313249

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ RODIČŮ A DĚTÍ
ČESKO-POLSKÉ VÁNOCE/prodejní jarmark
VÝROBA VÁNOČNÍ DEKORACE
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
DĚTSKÁ VÁNOČNÍ SLAVNOST
PŘEDVÁNOČNÍ POVÍDKY s vánočním punčem
VI. ADVENTNÍ KONCERT ALOU VIVAT

MŠ Na Výsluní
ZŠ Třebovská/2.stupeň
jídelna „Penzionu“
ZŠ Komenského/1.stupeň
RC Srdíčko
Městská knihovna
chrám Nanebevzetí P. Marie

VÝSTAVA VÁNOČNÍHO CUKROVÍ
VÁNOČNÍ HUDEBNÍ BESÍDKA

ČČK
ZUŠ J. Kociana

tel.: 464649591
tel.: 465569555

VÁNOČNÍ POSEZENÍ
PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA
TWILIGHT SÁGA 2. část/film

ČČK
Městská knihovna
Kino Máj

tel.: 464649591
tel.: 737205222
tel.: 465521047

PROHLÍDKA BETLÉMA V KOSTELE
VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBA
ZPÍVÁNÍ U JESLÍ V KNAPOVCI
PŮLNOČNÍ MŠE

kostel Nanebevzetí P. Marie
kostel Nanebevzetí P. Marie
kostel Knapovec
kostel Nanebevzetí P. Marie

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBA
VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBA

kostel Nanebevzetí P. Marie
kaple Černovír

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBA
SETKÁNÍ U JESLIČEK aneb ŽIVÝ BETLÉM
PROHLÍDKA BETLÉMA V KOSTELE
VÁNOCE NA MALÉ SCÉNĚ

kostel Nanebevzetí P. Marie
Mírové náměstí
kostel Nanebevzetí P. Marie
Malá scéna

tel.: 608180002

PODĚKOVÁNÍ ZA UPLYNULÝ ROK
MINIMAXI SILVESTR pro každého

kostel Nanebevzetí P. Marie
Taneční centrum

tel.: 603299520

tel.: 464649591
tel.: 465521292
tel.: 465569555
tel.: 465523653
tel.: 604209661
tel.: 608180002

tel.: 465569555
tel.: 725078375
tel.: 465521047

tel.: 465569555

tel.: 465524054
tel.: 604313249
tel.: 737205222

BOHOSLUŽBA – NOVÝ ROK
kostel Nanebevzetí P. Marie
BOHOSLUŽBA
Hylváty, kaple
XIV. ročník NOVOROČNÍ VÝSTUP NA ANDRLŮV CHLUM

Pokud pořádáte kulturní, sportovní či jinou společenskou akci v Ústí n.O. a jeho blízkém okolí (např. Kerhartice, Hylváty, Černovír, Knapovec, H. a D. Houžovec), můžete využít bezplatného uvedení této akce v Ústeckých listech a na webových stránkách města.
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SLAVNOSTNÍ VEČER MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ

KINO MÁJ - PROSINEC
Čtvrtek 20. v 19:30 hodin
TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK – 2. část
Závěrečná část světoznámé upírské ságy.
Titulky. Vstupné: 60 Kč
NABÍDKA POŘADŮ – PROSINEC 2012
Neděle 2. prosince
14:00 hodin – Mírové náměstí – ÚSTECKÝ
ADVENT – vánoční jarmark škol a neziskových organizací, Ponny Expres, Alou Vivat, vánoční koncert skupiny NEŘEŽ

V úterý 13. listopadu se v Roškotově divadle uskutečnil slavnostní večer města Ústí nad Orlicí.
Letošní olympijský vítěz Jaroslav Kulhavý byl za vynikající sportovní úspěchy a sportovní reprezentaci
města a ČR na nejvýznamnějších sportovních soutěžích oceněn Čestným občanstvím města Ústí nad
Orlicí.
Cenu města za dlouholetou obětavou práci v Klubu přátel umění Ústí nad Orlicí a za osobní přínos
kulturnímu životu města, zejména v oblasti výtvarného umění, obdrželi manželé Helena a Jiří Hartmanovi.
Dlouholetý předseda divadelního souboru Vicena Jan Štěpánský obdržel Cenu města za dlouhodobý
přínos městu v oblasti ochotnického divadla. V letošním roce oslavil pan J. Štěpánský 70. narozeniny.
Cenou Počin roku byla oceněna firma Velebný & Fam s.r.o. za vyhotovení vlajky na státní pohřeb exprezidenta ČR Václava Havla.
Cenou starosty města Ústí nad Orlicí byla za obětavou práci v MC Medvídek za uplynulých 10 let oceněna paní Hana Šilarová.
Olympijský vítěz Jaroslav Kulhavý

Pondělí 3. prosince
19:00 hodin – Roškotovo divadlo
BALI – OSTROV BOHŮ A DÉMONŮ.
Cestopisná přednáška s projekcí fotografií.
Vstupné 65 Kč
Pátek 7. prosince
19:30 hodin – Roškotovo divadlo
Ludwig Holberg: JEPPE Z VRŠKU, Divadlo Na Jezerce Praha
Hrají: R. Holub, M. Šplechtová, Zd. Hruška, V. Jílek a další. Režie: J. Hrušínský. Divadelní předplatné, vstupné 320 Kč
Sobota 8. prosince
15:00 hodin – Roškotovo divadlo
DVA SNĚHULÁCI O VÁNOCÍCH, Liduščino divadlo, Praha. Činohra s koledami pro děti od 3 let.
Pohádka pro děti, vstupné 50 Kč
Úterý 11. prosince
19:30 hodin – Roškotovo divadlo
LINHA SINGERS – KONCERT. Soubor vznikl oficiálně v roce 1963 a jeho vedoucí Jiří Linha dodnes
aktivně působí ve sboru. Koncertní předplatné,
vstupné 220 Kč
12. – 13. prosince
9:00 – 17:30 hodin – Kulturní dům
ÚSTECKÉ VÁNOČNÍ PRODEJNÍ TRHY lidových řemesel, dárků a zboží s vánoční tématikou
Pátek 14. prosince
19:00 – 23:00 hodin – Kulturní dům
TANEČNÍ PODVEČER S EVOU A VAŠKEM skupina SURF Blansko, vstupné 190 Kč
PŘEDPRODEJ: Informační centrum v budově
radnice, tel.: 465514271
INFORMACE: Klubcentrum v Ústí n.O., tel.:
465521047, 465525245 i fax, www.klubentrum.cz,
info@klubcentrum.cz
Od 3.12. můžete zakoupit v Informačním centru
originální vánoční dárek – vstupenky na představení
HOSPODA NA MÝTINCE, které se uskuteční
v podání herců Divadla Járy Cimrmana
v SOBOTU 3. BŘEZNA 2013 v 19:00 hodin
v Roškotově divadle v ÚO. Cena vstupenky 350
Kč.

KLUB PŘÁTEL UMĚNÍ
ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Srdečně Vás zveme do Galerie pod radnicí, kde
bude14. prosince zahájena vernisáží v 17:00 hodin nová výstava s názvem ZDENĚK MACHÁČEK – SOCHY a OBRAZY. Výstava bude pro
veřejnost otevřena do 6. ledna 2013.
Otevřeno denně mimo pondělí, úterý až pátek
10-12, 14-17 hod., sobota, neděle svátek 14-17 hod.
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Z MĚSTSKÉHO MUZEA

Městské
muzeum
v Ústí nad Orlicí Vás
srdečně zve 13.12.
2012 v 17:00 hod.
do Hernychovy vily
na předvánoční vernisáž výstav „Církevní památky“, „Jubilující
malíři betlémů“ a „Se slavnými architekty po
Pardubickém kraji“.
První výstava vznikla ve spolupráci s římskokatolickou farností v Ústí nad Orlicí a Orlickým
muzeem v Rychnově nad Kněžnou, druhá čerpá
výhradně ze sbírek muzea a poslední drobnou
výstavu na schody k věži zapůjčila agentura FOIBOS. Mezi jubilujícími malíři betlémů připomeneme nejen Jarolíma Štantejského (180. výročí
narození) a Václava Täubera (210. výročí narození), ale ve zkratce i další, jejichž tvorba se se stane
součástí výstavy Církevní památky. Na ní budete moci kromě betlémů a výjevů s náboženskou

tématikou shlédnout i liturgické náčiní, ornáty
a další textil. Třetí výstavka připomene mimo jiné
i ústecké architekty. Planičkův interiérový orloj je
stálou součástí muzejních expozic, takže běh času
na něm můžete měřit kdykoliv v otevíracích hodinách muzea.
Muzeum zároveň vypisuje 19. ročník dětské soutěže Vánoce a betlém, které se mohou zúčastnit
jednotlivci ve 4 kategoriích: A do 6 let, B 7-9 let,
C 10-12 let, D 13-15 let. Uzávěrka prací zaslaných
na adresu Městské muzeum v Ústí nad Orlicí, 17.
listopadu 72, 56201 Ústí nad Orlicí je stanovena
na 17. prosince 2012. Nejlepší práce budou vystaveny od 20.12.2012 do 20.1. 2013. Slavnostní
předání cen vítězům se uskuteční dne 15.3. 2013
od 13:00 hod.
Všem stálým návštěvníkům děkujeme za přízeň
a spolu s ostatními je zveme do předvánočních
expozic muzea.
Za všechny ústecké muzejníky Jarmila Süsserová

Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY

Vážení čtenáři,
blíží se čas vánoční, a proto bych Vám ráda poděkovala za celoroční přízeň, kterou naší knihovně prokazujete a popřála Vám pokojné a šťastné Vánoce a v novém roce hodně zdraví a osobní spokojenosti.
PROVOZNÍ DOBA O VÁNOCÍCH
Oddělení dospělých čtenářů
SO 22. 12.		
9:00 – 11:00 hodin
ČT 27.12. – PÁ 28.12. 9:00 – 18:00 hodin
SO 29.12.		
9:00 – 11:00 hodin
PO 31.12.		
ZAVŘENO

Oddělení dětských čtenářů
ČT 27.12.		
9:00 – 14:00 hodin
PÁ 28.12.		
9:00 – 14:00 hodin

Městská knihovna Ústí nad Orlicí Vás srdečně zve na akce pořádané v prosinci:
SO 1.12. od 9:00 hod. – „DEN PRO DĚTSKOU KNIHU“ celostátní akce na podporu
dětského čtenářství. Na tento den si knihovna připravila „výpůjční“ výstavu zajímavých
dětských knížek a knížek s adventní a vánočné tématikou. Těšit se můžete i na adventní tvořivou dílnu.
Otevřeno bude dospělé i dětské oddělení.
ST 5.12. od 10:00 hod. – SETKÁVÁNÍ S ČÍTÁNKEM, tentokrát „Zasněžené setkání“. Akce pro nejmenší
děti s rodiči, při kterém si budeme hrát, číst a tvořit na téma sníh a sněžení.
ÚT 18.12. od 18:00 hod. – PŘEDVÁNOČNÍ POVÍDKY S VÁNOČNÍM PUNČEM – akce pořádaná
na hudebním oddělení, kdy bude připravena malá dávka punče (posluchačům na 18 let) a přidána velká
porce vánočních povídek z dílny českých i světových spisovatelů.
ČT 20.12. od 16:00 hod. – Vánoční akce „PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA“. Můžete se těšit na vánoční
příběh, stavění betléma i na sladké tvoření.
Přejeme Vám všem šťastné prožití Vánoc a vše dobré v novém roce. Těšíme se na Vaši návštěvu v novém
roce.
PhDr. Jana Kalousková, ředitelka MěK

1. 12. –
2.12. –
4.12. –
5.12. –
6.12. –
7.12. –
9.12. –
9.12. –
13.12. –
15.12. –
26.12. –

PROGRAM MALÉ SCÉNY V PROSINCI

LEMUR A LEMURA aneb Druhý večer z písní a slov, začátek v 19:00 hod., vstupné 70 Kč
OBLÍKACÍ POHÁDKA, začátek v 15:00 hod., vstupné 45 Kč
HOUBY ORLICKA, přednáška, začátek v 19:00 hod., vstupné 40 Kč
MIKULÁŠSKÁ DISKOTÉKA, bohatý program pro děti, plný soutěží a velká dětská diskotéka.
Přijďte se podívat, kolik čertů, andělů a Mikulášů se najde v našem městě. Každého, kdo přijde
v masce, čeká sladká odměna, začátek v 16:00 hod., vstupné 30 Kč
PPS Ústí n.O. – ADVENTNÍ HRANÍ A TAK…, začátek v 19:00 hod.
BIORCHESTR, dvojkoncert písničkářů R.Sychry a A.Pilgra, začátek v 19:00 hod.,
vstupné 80 Kč
1 + 2 (výstava 9. – 31.12.), vernisáž výstavy 9.12. v 16:00 hod.
CESTA KE SLUNEČNÍ ŠKOLE – dokumentární středy, začátek v 17:00 hod., vstupné 45 Kč
POLSKI FILM, ČR, Polsko, 2012, začátek v 19:00 hod., pro členy FK 50 Kč, nečlenové 70 Kč,
studenti 45 Kč
BOBSTOCK 2012, začátek v 15:00 a 20:00 hod., vstupné 80 Kč
VÁNOCE NA MALÉ SCÉNĚ, nejen taneční večer, hudba kapely SKELET, vánoční pohádka,
dobré víno, vstupné 100 Kč (obsahuje welcome drink)

MATURITNÍ PLES SZŠ

Střední zdravotnická škola Ústí nad Orlicí Vás zve na Maturitní ples tříd ZA 4.A a ZA 4.B, který se
uskuteční dne 7. 12. 2012 v Kulturním domě Ústí nad Orlicí od 19:00. Hraje La-Musica. Lístky možno
zakoupit po domluvě na telefonním čísle 604757036 nebo 721864548, případně na místě. Cena: 150 Kč
sezení, 110 Kč stání.
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SETKÁNÍ U JESLIČEK
A VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY

Římskokatolická farnost Ústí nad Orlicí ve spolupráci s Městem Ústí nad Orlicí vás zve na:
Setkání u jesliček aneb Živý betlém 26. prosince
2012. Začátek v 15:00 hod. na ústeckém náměstí. 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 lucerničky na
Betlémské světlo.
Otevření betléma v kostele k prohlídce
24. 12. - Štědrý den: 14:00-15.30 hod.
26.12. - sv. Štěpán:
15:00-18:00 hod.
Vánoční bohoslužby
24. 12. - Štědrý den: 15:30 hod. pro rodiny s dětmi, 24:00 hod. půlnoční
25. 12. - Boží hod vánoční: Ústí n.O. v 7:00 a v 8:30
hod., Černovír, kaple v 11:hod.
26. 12. - sv. Štěpán: Ústí n.O. v 8:00 hod.
31. 12. - Silvestr - poděkování za uplynulý rok, Ústí
n.O. v 17:00 hod.
1. 1. 2013 - Nový rok: Ústí n.O. v 7:00 a v 8:30 hod.,
Hylváty, kaple v 11:00 hod.
6. 1. 2013 - Tří králů: Ústí n.O. v 7:00 a v 8:30 hod.

ADVENT V KNAPOVCI
S MIKULÁŠSKOU NADÍLKOU

Římskokatolická farnost ve spolupráci s Mateřskou školkou Knapovec si Vás dovolují pozvat
v neděli 9. prosince 2012 na adventní odpoledne
v kostele sv. Petra a Pavla Knapovec
15:00 hod. - Mše sv. s lidovým zpěvem
16:00 hod. - Koncert pěveckého sboru Campanula z Dolní Dobrouče
16:45 hod. - Předvánoční program dětí z mateřské školky a příchod sv. Mikuláše s nadílkou
v Mateřské škole Knapovec
14:00 – 18:00 hod. - Prodejní výstava vánočních
dekorací dětí, maminek a učitelek v budově mateřské školy
Dospělé zveme na vánoční punč s voňavým občerstvením. Advent v Knapovci je součástí Knapoveckého roku podpořeného městem Ústí nad
Orlicí.
Jana Staňková, Knapovec 122
a P.Vladislav Brokeš, děkan

ZPÍVÁNÍ U JESLÍ V KNAPOVCI

Přijďte s dětmi na Štědrý den 24. prosince v 16:00
hodin ke knapoveckému betlému ztišit se a zazpívat vánoční koledy v kostele sv. Petra a Pavla. Svíce
a lucerny pro betlémské světlo s sebou.
Zve Jana Staňková a ŘKF

POZVÁNKA NA ČESKOU
MŠI VÁNOČNÍ J.J.RYBY

Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby v podání
symfonického orchestru Decapoda a smíšeného
pěveckého sboru Alou Vivat z Ústí nad Orlicí.
Pořádá evangelický sbor ve Džbánově – Ústí
nad Orlicí v neděli 16. prosince od 18:00 hodin
v evangelickém kostele ve Džbánově.

ADVENTNÍ HRANÍ

Adventní hraní – koledy a tak – hudební sdružení PPS Ústí nad Orlicí Vás srdečně zve do kavárny
Malé scény v Ústí n.O. na ADVENTNÍ HRANÍ,
které se uskuteční čtvrtek 6. prosince, začátek je
v 19:00 hodin.
Petr Kulda, Karel Pokorný,
Jaromír Petr, Bára Čápová
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VÁNOČNÍ LADĚNÍ S GENERACÍ

30. listopadu se v koncertním sále ZUŠ, v 18:00
hodin představí dámské vokální okteto se svými
instrumentalisty na tradičním předvánočním koncertu. Jeho součástí bude křest stejnojmenného
CD.

PS PÍSNIČKA a ZLATÝ
KLÍČEK NA SOUSTŘEDĚNÍ

Soustředění pěveckých sborů ZŠ Komenského
Písnička a Zlatý klíček ve dnech 17. až 19. října se neslo v duchu příprav na ZIMNÍ KONCERT, ve kterém se sbory představí 29. listopadu v Roškotově divadle, v 18:00 hodin. Hostem
tohoto programu bude DPS Muzika z Ostravy
– Poruby. Děkujeme Městu Ústí nad Orlicí za
finanční příspěvek.
Mgr. Dana Špindlerová

VI. ADVENTNÍ KONCERT ALOU VIVAT

Smíšený pěvecký sbor Alou Vivat zve všechny
své příznivce na VI. Adventní koncert, který se
uskuteční v úterý 18. prosince v ústeckém chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Začátek koncertu je již v 18:00 hodin.
Vedle sboru Alou Vivat vystoupí chrámový sbor
Cecilské hudební jednoty, žesťový kvartet královéhradecké filharmonie a pěvecké oddělení ZUŠ
J. Kociana. Dále účinkuje zpěvačka Hana Bauerová, pozounista Filip Hájek a varhanice Cecilie

Pecháčková. Dirigenty sborů jsou Cecilie Pecháčková, Kamila Pavlíková a Josef Novotný.
Před začátkem koncertu zazní před chrámem
slavnostní fanfárování v provedení královéhradeckých filharmoniků. Hudba klasiky, romantismu a česká vánoční muzika Vás uvedou do krásného vánočního času.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Vstupné na koncert je dobrovolné.

ADVENTNÍ KONCERT V ZUŠ

Tradiční adventní koncert skladatele, zpěváka a spisovatele R. Pachmana a jeho hostů – Dity Vích Hořínkové (zpěv) a V. Kirikova (housle) s názvem „NOTRE DAME“ se uskuteční v neděli 16. 12. od 17:00
hod. v sále ZUŠ J. Kociana. Předprodej vstupenek: Ticket-Art, www.ticket-art.cz. Vstupenky rovněž na
místě před akcí.

TANEČNÍ CENTRUM – AKCE V PROSINCI

RELAX-DANCE-SERVIS JANA BÍLKA z Ústí n.O. Vás srdečně zve na:
Neděle 2. prosince – MIKULÁŠSKÁ PRODLOUŽENÁ tanečního kurzu pro mládež, Kulturní dům v Ústí n.O., od 15:00 – 18:30 hodin
Sobota 15. prosince – VĚNEČEK tanečního kurzu pro mládež, Kulturní dům v Ústí n.O., od 19:30 – 01:00 hod.
Pondělí 31. prosince – MINIMAXI SILVESTR PRO KAŽDÉHO, od 19:00 hod. do rána NOVÉHO ROKU, RELAX CAFFÉ KAVÁRNA v tanečním centru (bývalá restaurace DRUŽBA)
Dále upozorňujeme na probíhající kurzy STREET DANCE pro děti i dospělé, SOLO SALSY NEJEN PRO ŽENY, POWER JÓGY, PILATES, ARGENTINSKÉHO TANGA, TANCOVÁNKY a TANEČNÍ HRÁTKY NEJEN S BATOLÁTKY pro maminky s dětmi, CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ ŽENY, TANEČNÍ KLUBY
SPOLEČENSKÉHO TANCE pro děti, mládež i dospělé, KURZ SPOLEČENSKÝCH TANCŮ PRO DOSPĚLÉ… nově otevřený KULEČNÍKOVÝ KLUB…. TO
VŠE V TANEČNÍM CENTRU V Ústí n.O. Podrobné informace na tel.: 603299520 a www.tanecnibilek.cz
Srdečně Vás zve učitel tance Jan Bílek se svými spolupracovníky

SOLÁRIUM + VIBRA SYSTEM
CENA 6 ,- Kč / hod., vibra systém ZDARMA
rezervace: 734 353 472, 475

KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN
Polská 1360, Ústí nad Orlicí
SO 1.12.
NE 2.12.
PO 3.12.
ÚT 4.12.
ST 5.12.
ČT 6.12.
PÁ 7.12.
SO 8.12.
NE 9.12.
PO 10.12.
ÚT 11.12.
ST 12.12.
ČT 13.12.
PÁ 14.12.
SO 15.12.
NE 16.12.
PO 17.12.

10:00 – 21:00 hodin
10:00 – 20:00 hodin
17:00 – 21:00 hodin
5:30 - 7:55,  16:00 – 19:00 hodin
17:00 – 21:00 hodin
5:30 – 7:55,  14:00 – 21:00 hodin
5:30 – 7:55, 14:00 – 21:00 hodin
10:00 – 21:00 hodin
10:00 – 20:00 hodin
SANITÁRNÍ DEN
5:30 – 7:55, 17:00 – 20:00 hodin
17:00 – 21:00 hodin
5:30 – 7:55, 14:00 – 21:00 hodin
5:30 – 7:55, 15:00 – 21:00 hodin
10:00 – 21:00 hodin
10:00 – 20:00 hodin
14:00 – 21:00 hodin

KONDIČNÍ A ZDOKONALOVACÍ
PLAVÁNÍ S TRENÉRKOU
4.12. a 18.12.2012 (19:00 - 20:00 hod.)
MIKULÁŠSKÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI
7.12. - 16:00 - 18:00 hod.
VÁNOČNÍ PRÁZDNINY 22.12. - 31.12.2012
24.12. a 31.12. - relaxační centrum ZDARMA!
23.12. - 11:00 - 13:00 hod. - VODNÍ SKÚTRY
27.12. a 29.12. 11:00 - 13:00 hod. AQUAZORBING
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
734 353 472, 475, www.bazenusti.cz
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ÚT 18.12.
5:30 – 7:55,  16:00 – 19:00 hodin
ST 19.12.
17:00 – 21:00 hodin
ČT 20.12.
5:30 – 7:55,  14:00 – 21:00 hodin
PÁ 21.12.
5:30 – 7:55,  15:00 – 21:00 hodin
SO 22.12.
10:00 – 21:00 hodin
NE 23.12.
10:00 – 20:00 hodin
PO 24.12.
8:00 – 12:00 hodin
ÚT 25.12. – NE 30.12.
9:00 – 21:00 hodin
PO 31.12.
8:00 – 12:00 hodn
Upozorňujeme veřejnost, že plavecký bazén má právo na změnu provozních hodin, na omezení provozu relaxačního centra a ostatních
atrakcí. INFORMACE
na tel.: 734353475,
nebo na www.bazenusti.cz,
www.facebook.com/rs.tepvos.uo

KURZ PLAVÁNÍ DĚTÍ S RODIČI,
PLAVECKÁ PŘÍPRAVKA
VÍCE INFORMACÍ: 777 673 357
KURZ PLAVÁNÍ KOJENCŮ A BATOLAT
VÍCE INFORMACÍ: 775 858 670
CENTRUM RIO
Spinning, K2 Hiking, TRX, Fitbox
NOVINKA!!! FLOWIN
SJEDNOCENÍ CEN: K2 hiking, TRX,
Spinning - 80,- Kč/hod.
rezervace: www.tepvos.cz/rezervace
KONTAKT: 777 673 359, www.bazenusti.cz
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SAUNA
V Lukách 135, Ústí nad Orlicí
Pondělí: 16:00-21:00 hod. – společná
Úterý:
15:00-21:00 hod. – ženy
Středa:
14:00-21:00 hod. – muži
Čtvrtek: 14:00-17:00 hod. – ženy
Čtvrtek: 17:00-20:00 hod. – muži
Pátek:
14:00-21:00 hod. – muži
Ceník jednotlivého vstupného
děti od 105 do 140 cm 70Kč/lázeň (2 hod.)
držitelé ZTP/P
70Kč/lázeň (2 hod.)
studenti
80Kč/lázeň (2 hod.)
senioři, ZTP
80Kč/lázeň (2 hod.)
dospělí
100Kč/lázeň (2 hod.)
VÍCE INFORMACÍ:
736 433 729, www.bazenusti.cz
ZIMNÍ STADION
Quido Kociana, Ústí nad Orlicí
VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
STŘEDA: 16:00 – 18:30 hod.
SOBOTA: 13:30 – 16:00 hod.
NEDĚLE: 13:30 – 16:00 hod.
Ceník jednotlivého vstupného
děti od 105 do 140 cm
25 Kč
držitelé ZTP/P		
25 Kč
senioři, ZTP		
30 Kč
studenti		
30 Kč
dospělí		
45 Kč
doprovod		
5 Kč
VÍCE INFORMACÍ:
608 553 305, www.bazenusti.cz

www.ustinadorlici.cz

NOVOROČNÍ VÝSTUP NA ANDRLŮV CHLUM

Klub českých turistů v Ústí nad Orlicí pořádá v úterý 1. ledna 2013 čtrnáctý ročník NOVOROČNÍHO
VÝSTUPU NA ANDRLŮV CHLUM. Pořadatelé budou milovníky přírody očekávat pod rozhlednou
„Stříbrnou krasavicí“ od 11:00 do 18:00 hodin. Pamětním diplomem budou odměněni pěšáci, cyklisté,
jezdci na koních, lyžaři i motoristé. O svoji hvězdu na Andrlově chlumu pečují ústečtí turisté již 21 let.
Mezi českými odbory je to zcela výjimečné! PŘIJĎTE POBEJT.
MR

POWERJÓGA PRO
ZAČÁTEČNÍKY I POKROČILÉ

Přijďte si protáhnout a posílit celé tělo. Taneční centrum Relax Cafee (bývalá Družba), každé úterý 18:30-19:30. Gymnázium UO (boční
vchod), každý čtvrtek 18:30-19:30. Cena 50,-Kč.
Pro začátečníky SOBOTNÍ KURZ - 8.12., 9:0011:00 základní pozice, dýchání, 90,-Kč. Bližší
informace o termínech hodin a kurzů: Markéta
Strnadová Skalická 602 245 393.

JUMPING v Ústí nad Orlicí

Přijďte si užít hodiny jumpingu do Tanečního centra Relax Caféé na adrese ČSA 898 ( bývalá Družba). Čeká Vás kombinace rychlých a pomalých poskoků, dynamické sprinty a závěrečné posilování
a protahování. Rezervace na www.jumping-trebova.cz nebo na telefonu 737 647 798. Těší se na Vás
Petra Bartošová a její instruktorský tým.

FLORBALOVÝ NÁBOR
CHLAPCŮ A DÍVEK

HLEDAJÍ SE NEJLEPŠÍ SPORTOVCI

Orlické sportovní sdružení připravuje oblíbenou anketu O nejlepší sportovce a kolektivy okresu za
rok 2012. Vyhlášeni budou kolektivy z vesnic, kolektivy mládeže a dospělých, mládež do 15 let, do 19
let, dospělí do 40 let a veteráni nad 40 let. Zvlášť bude oceněn nejlepší sportovec závodící mimo okres.
Návrhy do ankety je možno podávat do 15.12. na adresu Orlického sportovního sdružení. Slavnostní
vyhlášení 41. ročníku této ankety se uskuteční 21. 1. 2013 v Kulturním domě v Ústí n.O.

INFORMACE Z TENISOVÉHO KLUBU ÚSTÍ N.O.

V Tenisovém klubu Ústí nad Orlicí, o.s. v současné době trénuje okolo 70 dětí od nejmenších (rok
narození 2007) až po kategorii dorostu. Hlavním
trenérem je Tomáš Herník (trenér 2. třídy), kterému pomáhají Antonín Hübner (trenér 2. třídy)
a Pavel Toman (trenér 3. třídy). Nábor to tenisové
školičky probíhá každý rok v měsíci dubnu před
začátkem letní sezóny. Tréninky dětí se konají po
celý rok vyjma letních prázdnin,. O prázdninách
jsou pořádány pravidelné tenisové kempy, které
jsou určeny nejen pro děti hrající tenis závodně,
ale jsou i pro širokou veřejnost. V zimní sezóně
náš klub využívá k trénování přetlakovou halu
sportovního centra Radava.
V letní sezóně 2012 klub uspořádal ve svém areálu celkem 11 turnajů. Nejvýznamnější byly jako
každoročně MČR mužů a žen Rieter cup, MČR
seniorů, pouťový turnaj neregistrovaných Elektro-Sychra cup a turnaj dospělých pod vedením Pavla Tomana. Jelikož je v našem areálu celkem 9 antukových kurtů a dva kurty s umělým povrchem,
proběhly všechny turnaje k naprosté spokojenosti
jak hráčů, tak i organizátorů.
V soutěži družstev zařadil Tenisový klub Ústí nad
Orlicí minimálně jedno družstvo v každé kategorii
(mini, baby, mladší a starší žactvo, dorost a dospělí). Největšího úspěchu dosáhlo družstvo dospělých „A“, které ve Východočeské divizi skončilo na
čtvrtém místě. Družstvo hrálo ve složení: J. Hipský,
J. Konývka, M. Lipenský, M. Linhart, T. Herník, L.
Šilar, N. Ondráčková a Š. Bezdíčková. Družstvo
ml. žactva vyhrálo Pardubickou krajskou soutěž
a postoupilo do Pardubického přeboru. Družstvo

hrálo ve složení: M. Paukert, Š. Kapoun, J. Hamerník, Š. Škarka, J. Kužílek, F. Bartáček, K. Ducháčková, A.Fikselová a Z. Schovancová.
I v letní sezóně 2013 se bude klub snažit uspořádat
maximální počet turnajů, který bude určitě co se
množství a kvality týká srovnatelný s letošní sezónou. Do soutěží družstev bude opět přihlášeno
nejméně jedno družstvo v každé kategorii. Také
se bude VV tenisového klubu opět snažit zvelebit tenisový areál, který si návštěvníci a účastníci
turnaje pochvalují jako krásný a prostorný. Rovněž pevně doufáme, že se nám podaří za podpory
dotací zrealizovat projekt, na kterém pracujeme
pár let, a to je výstavba vlastní tenisové haly v areálu TK. Na našich internetových stránkách www.
tkuo.com naleznete aktuální novinky z dění klubu i veškeré potřebné informace k jeho organizaci
a fungování.
Velmi děkujeme při příležitosti ukončení letní tenisové sezony 2012 všem, kteří náš klub podporují
ať již formou dotací, sponzorských darů nebo jako
reklamní partneři klubu.
Pro další tenisovou sezonu zveme mezi nás všechny další zájemce o náš nádherný „ bílý sport“ a to
naprosto bez rozdílu věku, od těch nejmenší až po
ty, pro které je tento sport druhem relaxace a odpočinku stráveném v příjemném prostředí ústeckého tenisového areálu. 
Tomáš Herník
Klidné prožití vánočních svátků, hodně štěstí,
zdraví a úspěchů v roce 2013 přeje svým členům,
příznivcům tenisu a všem ostatním lidem VV tenisového klubu

SKOBÁCKÉ PUTOVÁNÍ

Sbor pro záchranu hradu Lanšperka, Pivnice U Skoby srdečně zvou na 13. ročník turistického pochodu
SKOBÁCKÉ PUTOVÁNÍ, který se uskuteční 1. prosince. Start je od 7:00 do 10:00 hod. v Pivnici U Skoby, ÚO. Trasy: 50 km, 35 km, 25 km, 15 km, 8 km a hvězdicová.
Tradiční perníčky, účastenské listy, turistické vizitky, krásná příroda a pohodová atmosféra.
Další informace: pochody.lansperk@seznam.cz, www.lansperk-sbor.cz
Těšíme se na Vaši účast!!!
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Máš rád florbal a je ti mezi 5 a 17 roky, tak to
jsi ten pravý pro náš tým, který tě rád uvítá do
svých řad. Náš tým FbK Orlicko-Třebovko je
jeden z největších a nejúspěšnějších týmů v našem kraji. Tréninky jsou 2x - 4x týdně v Ústí nad
Orlicí i České Třebové, vedeny vyškolenými trenéry. Každoročně pořádáme příměstský kemp
pro talentovanou mládež,s našimi týmy se také
každoročně účastníme různých letních turnajů jako jsou Nisa Open, Prague Open, Czech
Open, ….. Všichni naši členové získají díky našemu klubu slevu na veškeré florbalové vybavení od firmy Salming. Více informací nalezneš
na našich internetových stránkách www.fbkot.
cz, a na tel.č. 734 505 860, nebo se můžeš přijít
podívat na některý z našich tréninků, případně
se do něj rovnou zapojit.

SPORTOVNÍ CENTRUM RADAVA

Neděle 2.12. od 18:00 - 23:00 hodin
PILSNER URQUELL Bw. Liga (družstva)
Pondělí 3.12. – 17:30 – 23:00 hodin
STEEL CUP (jednotlivci)
Úterý 4.12. – 19:00 – 23:00 hodin
DÁMSKÁ JÍZDA (ženy)
Neděle 9.12. – 10:00 – 15:00 hodin
1. reg. liga ČBA V.Č. (družstva)
Pondělí 10.12. – 18:30 – 22:00 hodin
CBT Cup (jednotlivci)
Sobota 15.12. – 10:00 – 15:00 hodin
RADAVAN finále 2012 (klub)
Pondělí 17.12. – 18:15 – 23:00 hodin
MERKA CUP DVOJIC (dvojice)
Středa 19.12. – 16:30 – 23:00 hodin
TACL CUP (jednotlivci)
Sobota 29.12. – 18:00 – 22:00 hodin
SILVESTROVSKÝ TURNAJ (jednotlivci)

Tel. rezervace: 465 529 477-9,
e-mail:radava@radava.cz, www.radava.cz

www.ustinadorlici.cz

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Říjen 2012
Dne 25. 10. 2012 v odpoledních hodinách si krátil
mladík svůj volný čas popíjením alkoholu v centru města, kde je to vyhláškou zakázané. Přivolaná
hlídka následně kontrolou zjistila, že chlapec je
nezletilý. Chlapec byl proto předán rodičům a věc
bude dále řešit také odbor sociálních služeb.
Dne 26. 10. 2012 kolem 12,00 hodiny došlo ke
vloupání do jednoho z bytů v lokalitě „Podměstí“.
Pachatele, které zde vyrušila majitelka bytu, z místa utekli. Zadrženi byli během několika minut
v jednom z místních barů.
Dne 27. 10. 2012 krátce po půlnoci při kontrole
rajonu poblíž centra zjistila hlídka dva mladíky,
kteří na první pohled budili dojem, že se perou.

Až po dotazu strážníků bylo zjištěno, že jeden
z mladíků, k tomu ještě mladistvý, byl tak opilý,
že mu jeho kamarád pomáhal udržet rovnováhu.
Podnapilého chlapce předali strážníci rodičům
a i tímto případem se bude zabývat odbor sociálních služeb.
Že se problémy mají řešit s chladnou hlavou a rozumem si bude zřejmě pamatovat mladý muž, který odpadkovým košem poškodil dne 27. 10. 2012
bankomat v centru města. Údajným důvodem pro
jeho poškození mělo být, že muži bankomat nevydal jeho platební karty. Strážníci muže zadrželi
v jednom z barů v centru a vzhledem ke způsobené škodě ho předali orgánům činným v trestním
řízení.

Dne 31. 10. 2012 ve večerních hodinách strážníci pátrali po nezletilém chlapci,
který po rozepři s rodiči odešel z domova. Chlapce se podařilo zajistit do 30 minut od
přijatého oznámení. Poté byl
předán rodičům a celou událost bude řešit ještě odbor sociálních služeb.
V měsíci říjnu 2012 byli do útulku Na trati umístěni celkem 3 psi. Odchycené psy, kteří hledají nové
popř. ztracené majitele, si můžete prohlédnout na
internetových stránkách www.utuleknatrati.cz.
Zapsal: Jiřina Vacková

Obchodní centrum MEJDR

SPORT KLUO

VÝPRODEJ

20-60 %
Salón krásy a zdraví u Štěpánky
Královéhradecká 491 UO
Štěpánka Procházková, tel: 739 136 487
www.salonstepanka.ic.cz
www.vyzivovy‐poradce.net
• Výživový poradce – hubnutí na míru
• RF – fotoomlazení, zpevňování postavy
• Kosmetika a masáže (klasické a luxusní)
• Prodej dárkových poukazů a permanentek
• Slevy pro pojištěnce vybraných pojišťoven
Barbora Kopecká, tel: 736 287 799
www.studio‐tao.717.cz
• Masáže, čínská medicína
• doporučení zdravotních pomůcek
• Od 4. ledna 2013 stále v provozu cvičení Na Žižkově v úterý 19:30 hodin BODY BALANCE /pilates-power yoga-balanční pozice/ a pátek
od 19:00 kruhový trénink TOTAL BODY WORKOUT/kompletní posílení celého těla/! Pevné zdraví po celý nový rok 2013 přeje Pavlína
Dvoranová, instruktorka
• Chcete již opravdu zhubnout, trápí Vás žaludeční potíže? Přivezeme Vám zdarma celodenní stravu, se kterou budete hubnout správně a zdravě. Více na www.dietarozvoz.cz Mobil:775 493 090 od 9 do 19 hod. Možnost zakoupení Dárkového poukazu!
• Kosmetika, masáže baňkování, thajská masáž, rašelinové a čokoládové zábaly, detoxikace. Studio TEBIT RELAX, mobil – 603 772 879, více
na www.bolava-zada-stop.cz
• Prodám dřevo na topení. Levné, suché, poštípané, 500 Kč bm, 1000 Kč za m3. info@dobredivadlo.cz, tel.: 777 637 888
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OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI 15. ŘÍJNA – 15. LISTOPADU 2012
V DOMOVĚ DŮCHODCŮ
NACVIČOVALI EVAKUACI

koncertoval před 7 lety. Na programu obou
sborů bylo téměř 20 písní.

V Domově důchodců Ústí nad Orlicí proběhl ve středu 17. října nácvik evakuace.
Simulovaný požár sesterny ve 3. poschodí
měl prověřit součinnost zaměstnanců a záchranných složek. Zásah prověřil dojezdové
časy, evakuační plány a skutečnou kapacitu
únikových východů. Cvičení záchranných
složek se zúčastnilo pět zásahových jednotek
profesionálních i dobrovolných hasičů, městská policie, záchranná služba a zaměstnanci
a dobrovolníci Českého červeného kříže.
V budově byl simulován požární útok a bylo
evakuováno patnáct figurantů z řad studentek zdravotní školy.

Již 10 let působí v městské části Hylváty klub
důchodů sdružující místní seniory. V současné době má klub na 4 desítky členů pro
které pořádá společně se Senior klubem
mnoho společných akcí. U příležitosti 10.
výročí založení se v hasičárně dobrovolných
hasičů v Hylvátech konalo setkání spojené
s přednáškou o historii a vzniku Hylvát. Setkání se zúčastnil také místostarosta města
Zdeněk Ešpandr a vedoucí odboru sociálních služeb Ivana Nečekalová.

SETKÁNÍ MISTRŮ
ZÁVODŮ DO VRCHU

VODÁCI ZAMKNULI
TICHOU ORLICI

V sobotu 20. října se na Mírovém náměstí
v Ústí nad Orlicí uskutečnilo setkání mistrů
závodů do vrchu. Na náměstí byly k vidění
závodní vozy, probíhala autogramiáda jezdců, návštěvníci měli možnost vyzkoušet si simulátor F1 a mnoho dalšího. Nechyběla ani
exhibice mototrialu v podání Martina Matějíčka a Pavla Balaše. Celá akce měla u veřejnosti velký úspěch. V podvečer pak následovalo v Malé scéně slavnostní vyhlášení vítězů
letošním závodní sezóny a předání ocenění.
Závod do vrchu Ústecká 21, který má v našem městě dlouholetou tradici a v letošním
roce se nekonal, se podle informací organizátorů v roce 2013 opět pojede.

DEVÁTÝ FESTIVAL
PĚVECKÝCH SBORŮ

Již po deváté se v Ústí nad Orlicí konal festival pěveckých sborů. V koncertním sále Základní umělecké školy Jaroslava Kociana se
představil ústecký smíšený sbor ALOU VIVAT a Zašovský chrámový sbor, který u nás

KLUB DŮCHODCŮ
V HYLVÁTECH SLAVÍ 10 LET

Ústečtí vodáci v sobotu 27. října již tradičně zavírali Tichou Orlici. Na plavbu mezi
Nebíčkem v Hnátnici a tábořištěm v Cakli
se vydalo patnáct lodí. Letos se akce účastnili také vodáci z Ostravy a Ústí nad Labem.
Plavbu znepříjemňoval déšť a teplota kolem
2 stupňů nad nulou. Ani to však nepokazilo vodákům dobrou náladu. Přímo na vodě
se opékaly buřty a podávalo se občerstvení.
Letošní sezónu na Tiché Orlici pak symbolickým klíčem zamknuli v Cakli.

DECHOVÝ ORCHESTR
MĚSTA SLAVÍ 5 LET

Letos slaví Dechový orchestr města Ústí nad
Orlicí 5 let existence. Při této příležitosti se
v Roškotově divadle v pátek 9. listopadu konal velký koncert. Orchestr složený z více
jak 4 desítek hudebníků založil v roce 2007
Josef Kněžek, který je jeho dirigentem. Na
programu koncertu bylo 13 skladeb doplněných zpěvem. Orchestr hraje nejen doma,
ale vystupuje také na hudebních festivalech
a v Polsku a Německu.

PODEPSALI ČESKO-POLSKÉ
PROJEKTY NA ROK 2013

V úterý 30. října podepsal starosta města Petr Hájek česko-polský projekt pro rok
2013. Projekt vypracovalo polské partnerské
město Bystřica Kladská a skládá se ze 4 aktivit, které budou plně hrazeny prostřednictvím Euroregionu Glacensis a polské strany.

NEMOCNICE POŘÍDILA NOVOU
LAPAROSKOPICKOU VĚŽ

V úterý 6. listopadu byla v Orlickoústecké
nemocnici slavnostně předána nová laparoskopická věž. Slavnostního předání se účastnila řada hostů z řad vedení kraje, města,
obcí a organizací, které přispěly na nákup
moderního lékařského přístroje. S ohledem
na nedostatek financí na nákup nové věže
vznikl před rokem projekt na pořízení nové
laparoskopické věže se snahou oslovit obecní
a městské samosprávy, významné firmy a veřejnost v regionu. Projekt byl úspěšný a podařilo se vybrat téměř 1,8 milionu korun.

FILMOVÝ FESTIVAL
NADOTEK PO DVANÁCTÉ

Ve dnech 8. až 10. listopadu se v Ústí nad Orlicí uskutečnil 12. ročník filmového festivalu
NADOTEK. V pátek proběhly již tradičně
filmové projekce pro studenty středních škol.
Hlavní soutěžní projekce pak probíhaly od
dopoledne až do večerních hodin. Sobotní
den vyvrcholil besedou s režisérem Rudolfem Adlerem, který letos získal Cenu Milana Maryšky za celoživotní přínos českému
dokumentárnímu filmu za rok 2011. Následovalo slavnostní vyhlášení a předáním ocenění. Vyhlášeny byly celkem 3 festivalové
ceny. Hlavní cenu za nejlepší snímek získal
film „NEJVĚTŠÍ PŘÁNÍ“ Olgy Špátové. První cenu poroty získal film Olgy Sommerové
„VĚRA 68“ věnovaný Věře Čáslavské a druhou cenu poroty získala Gabriela Jakubcová
za snímek o interrupcích „NEVIDITELNÁ
BOLEST“.
Text a foto L. Prokeš
Více informací na www.ustinadorlici.cz
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