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Vážení spoluobčané, přejeme Vám klidné prožití
adventního času a radostné Vánoce
bez spěchu a shonu prožité v přítomnosti
svých nejbližších.
Petr Hájek, starosta města, Jiří Preclík, Ing. Michal Kokula a Matouš Pořický, místostarostové města

Kultura

Informace z radnice

Sport

Ježíškova pošta

Uzavření městského úřadu a IC
Oznamujeme, že POKLADNA městského úřadu bude mít ve středu 30.12. 2015 omezený
provoz.
Ve čtvrtek 31. 12. budou všechna pracoviště
městského úřadu UZAVŘENA.
Provoz informačního centra města:
30.12.
inventura/ zavřeno
31.12.
zavřeno
2.1. 2016 zavřeno

Skobácké putování

Poštu pro Ježíška můžete odeslat každou adventní sobotu (5., 12. a 19.12. 2015) od 9.30
do 11.30 hodin.
Schránka bude umístěna u vánočního stromu
na Mírovém náměstí. Nezapomeňte na zpáteční adresu!

Sbor pro záchranu hradu Lanšperka a Pivnice
U Skoby Vás srdečně zvou na 16. ročník turistického pochodu Skobácké putování, který se
uskuteční v sobotu 5. prosince.
Start v Pivnici U Skoby v Ústí n.O., trasy 50
km, 35 km, 25 km, 15 km, 8 km a hvězdicová.
Tradiční perníčky, turistické vizitky, účastenské listy.
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Rada města vyhlásila dotační programy města Ústí n. Orlicí
Rada města Ústí nad Orlicí na svém zasedání
dne 19.10.2015 projednala a usnesením č.
818/35/RM/2015 schválila dotační programy z rozpočtu města Ústí nad Orlicí pro oblast kultury, sportu a památkové péče pro rok
2016.
Pro rok 2016 byly pro oblast kultury, sportu
a památkové péče vyhlášeny následující dotační programy z rozpočtu města Ústí nad
Orlicí:

• Podpora kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2016
• Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2016
• Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru
v roce 2016
• Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2016
• Podpora údržby nemovitostí (nikoli kulturních památek) v městské památkové zóně
Ústí nad Orlicí v roce 2016

FORMULÁŘE ŽÁDOSTÍ budou k dispozici od
16. listopadu 2015 na věcně příslušném odboru (tj. na odboru školství, kultury, sportu,
cestovního ruchu a propagace) a na internetových stránkách www.ustinadorlici.cz (záložka
Úřad, sekce Dotace města).
Žádosti o dotace z výše uvedených dotačních
programů pro rok 2016 se přijímají na předepsaných formulářích od 1.12.2015.
Mgr. Luboš Mikyska
vedoucí odboru školství, kultury, sportu,
cestovního ruchu a propagace
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Obytná zóna a parkoviště s parkovacím kotoučem
Vzhledem k tomu, že panuje mezi občany
a především řidiči neznalost pojmu a významu dopravní značky „Obytná zóna“, tak bych
se pokusil tuto skutečnost vysvětlit. Asi nejznámější obytná zóna v Ústí nad Orlicí je ulice
Smetanova, která prochází parkem Kociánka.
Pro všechny účastníky silničního provozu zde
platí práva, ale i povinnosti.
Dle ustanovení § 39 zákona č. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o silničním provozu“) je „Obytná zóna“ zastavěná oblast, jejíž začátek je označen dopravní
značkou „Obytná zóna“ (č. IP 26a) a konec
je označen dopravní značkou „Konec obytné
zóny“ (č. IP 26b). Touto dopravní značkou se
označují části obce, kde je nutné zmírnění intenzity dopravního provozu.
Pro řidiče v obytné zóně platí:
• nejvyšší povolená rychlost je 20 km/h,
• řidič musí dbát zvýšené opatrnosti vůči
chodcům, které nesmí ohrozit; v případě
nutnosti musí zastavit vozidlo,

• stání je dovoleno jen na místech označených
jako parkoviště.
Chodci smějí užívat pozemní komunikaci
v celé její šířce a hry dětí na pozemní komunikaci jsou v obytné zóně dovoleny. Chodci i hrající si děti, ale musí umožnit vozidlům jízdu.
Hlavně bych upozornil na skutečnost, že při vyjíždění z obytné zóny na jinou pozemní komunikaci, musí dát řidič přednost v jízdě vozidlům
jedoucím po pozemní komunikaci. Na konci
obytné zóny se neumísťuje dopravní značka
„Stůj, dej přednost v jízdě“ (č. P 6) nebo „Dej
přednost v jízdě“ (č. P 4), ale znamená to, že
při výjezdu z obytné zóny (na křižovatce) se
musí dát přednost v jízdě vždy a všem. Když
ke křižovatce přijíždí řidič vozidla, který má
označenu vedlejší pozemní komunikaci, tak
i tomuto řidiči musí dát přednost v jízdě řidič
vyjíždějící z obytné zóny na jinou pozemní komunikaci. Pro názornost uvedu praktický příklad, když bude řidič vozidla vyjíždět z obytné
zóny na ulici Smetanova ve směru ke křižovatce ulic Dělnická, Čs. armády a Tyršova, tak
bude dávat všem ostatním vozidlům přednost
v jízdě.

Další informace se týká „Parkoviště s parkovacím kotoučem“ (č. IP 13b), která označuje
parkoviště, na kterém řidič musí při začátku
stání umístit kotouč viditelně ve vozidle a nastavit na něm dobu začátku stání, kterou nesmí až do odjezdu měnit.
Tyto dopravní značky byly v Ústí nad Orlicí
umístěny na několika místech, a to v souvislosti se zavedením parkovacího systému. Je
to část Mírového nám., ul. Hakenova u pošty,
část ul. Na Štěpnici (ZŠ) a ul. Dělnická (MŠ),
které jsou vyhrazeny pro krátkodobé stání
zdarma, kdy maximální doba parkování zdarma je 20 minut. Je nutné vhodným způsobem
viditelně označit dobu začátku parkování
např. na parkovacích hodinách, které si lze zakoupit v pokladně společnosti TEPVOS nebo
v Infocentru na Městském úřadě Ústí nad Orlicí. Pokud není vozidlo v těchto místech shora
uvedeným způsobem označeno, dopouští se
řidič tohoto vozidlo přestupku, za který je uložena pokuta.
Ing. Marcel Klement
vedoucí odboru dopravy,
silničního hospodářství a správních agend

Vydávání kompostérů – termíny prosinec 2015 – leden 2016 !
Vážení spoluobčané, kdo jste se závazně přihlásili k bezplatnému poskytnutí domácího
kompostéru, máte možnost si jej na základě
smlouvy o výpůjčce a následném darování vyzvednout u nákladové rampy v prostoru bývalého areálu Perla v Lochmanově ulici - naproti
poště (vysouvací nákladová vrata, nad nimi
cedule „Vjezd hosté expedice“) .
Místo bude označeno informačními cedulemi
a do dvora bude možné zajet osobním automobilem. Balení má rozměry cca. 30 x 65 x
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85 cm, váží cca. 15 kg. Kromě třímodulového kompostéru bude obsahovat jednoduchý
návod na sestavení kompostéru a brožurku
s návody jak kompostovat. S těmito materiály
a konceptem smlouvy se můžete seznámit na
stránkách města Ústí nad Orlicí www.ustinadorlici.cz (napravo za obrázkem kompostéru).
Termíny vydávání kompostérů prosinec 2015
– leden 2016:

Úterý
Středa
Středa
Pátek

8.12.2015
9.12.2015
27.1.2016
29.1.2016

10:00 – 17:00
10:00 – 17:00
10:00 – 17:00
10:00 – 17:00

Mgr. Tomáš Kopecký
odbor životního prostředí městského úřadu
Ústí nad Orlicí,
Jiří Preclík
místostarosta města Ústí nad Orlicí a gestor
životního prostředí

www.ustinadorlici.cz
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Parkovací karty pro rok 2016
www.tepvos.cz. Formulář můžete vyplnit
on - line, popř. stáhnout a vyplněný doručit
osobně do Zákaznického centra TEPVOS,
Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad
Orlicí. Další možností je pak osobní vyplnění žádosti v Zákaznickém centru TEPVOS.
Karta bude připravena k vyzvednutí nejpozději pátý pracovní den od předání
žádosti. Pokud žadatel uvede svou e-mailovou adresu nebo telefon, bude vyzván
k jejímu vyzvednutí v určenou dobu.
2. Při převzetí karty předloží žadatel povinně
tyto doklady (dle nařízení Rady města):
- občanský průkaz s trvalým pobytem nebo
doklad o vlastnictví nemovitosti v příslušné
zóně,
- u podnikatelských subjektů doklad o sídle
nebo provozovně v příslušné zóně
- technický průkaz od vozidla, ke kterému
má vlastnický vztah nebo je jeho provozovatelem.
3. Parkovací karta bude vydána současně při
uhrazení stanovené ceny vydávané karty
nebo její poměrné části v hotovosti v Zákaznickém centru TEPVOS (cena se hradí
za každý započatý měsíc platnosti karty).
Případné dotazy k parkovacímu systému
nebo k informacím o městské společnosti
TEPVOS volejte na 465 519 844 nebo pište
mail: tepvos@tepvos.cz.

Příspěvky zastupitelů města
V souladu s tiskovým zákonem č. 46/2000
Sb. zveřejňujeme příspěvky členů Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí.
Jaroslav Řeháček: Dvojí metr I.
Jedni jsou rovní, ale druzí jsou holt rovnější. Takto podivný je v Ústí nad Orlicí přístup
k žadatelům o dotace z městské kasy. A jak
to tak vypadá, současné vedení města na
tomto zvláštním přístupu nehodlá nic měnit.
A to i přes veřejné upozornění na toto očividné zvýhodňování jedněch vůči druhým, které
se odehrálo na zastupitelstvu města.
Jak to s dotacemi v Ústí tedy funguje? Pro
ilustraci uvedu čistě hypotetický příklad inspirovaný skutečností. Lojza chce pořádat sportovní akci. A protože „myslí ve velkém“, plánuje
akci mezinárodní zakončenou fajnovým rautem. Dá rozum, že to nebude zadarmo. Požádá tedy město o pěkně kulatých 100.000 Kč.
Naproti tomu Pepík je skromný chlapík, takže
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myslí jen lokálně. Také on chce ale uspořádat
sportovní akci. Pro místní. Požádá proto město o dotaci 4.000 Kč. A pak se stane prapodivná věc. Pepík už jen valí oči. V okamžiku
podání žádosti se totiž „dotační osudy“ Lojzy
s Pepíkem ostře rozejdou. V nynějším systému přidělování dotací totiž existují v podstatě
dvě kasty žadatelů. Kasta vyvolených a kasta
těch obyčejných. Podle předem neexistujícího
klíče se pouze Lojza stává vyvoleným. Pepík
to „štěstí“ nemá.
100.000 Kč pro Lojzu se…
Pokračování příště. To abych nepřekročil limit.
Díky návrhu současného vedení města máme
totiž my, obyčejní zastupitelé, od července
už jen velmi omezený prostor v Ústeckých
listech. Textů pana starosty se to ale naštěstí
netýká 
Autor je zastupitel za ČSSD,
rehacek@muuo.cz
(redakčně neupraveno)

Městská společnost TEPVOS
odstartovala realizaci
„Hřiště pro všechny“
V západní části areálu Aquaparku v Ústí nad
Orlicí, na levém břehu řeky Tiché Orlice, v místě někdejšího tanečního parketu, můžete
v těchto dnech sledovat čilý stavební ruch.
Souvisí se zahájením prací na realizaci akce
s názvem „Hřiště pro všechny“. Výstavba zahrnuje víceúčelové hřiště velikosti 31 x 15 m,
malou horolezeckou stěnu – boulder, venkovní posilovnu s pěti posilovacími stroji, rekonstrukci starých dřevěných šaten na technické
a sociální zázemí s půjčovnou sportovních
potřeb. Součástí prací je demolice starých
nevyužívaných drobných objektů, související
infrastruktury, oprava oplocení a doplnění venkovního osvětlení.
Hřiště je určeno pro všechny uživatele bez rozdílu věku a sportovní zdatnosti; pro jednice,
skupiny nebo také pro školní třídy. Přístup je
proto vyřešen brankou od tréninkového fotbalového hřiště, ale také samostatným vstupem
uvnitř areálu Aquaparku, čímž bude zpřístupněna další aktivita návštěvníkům Aquaparku.
Investorem a budoucím provozovatelem je
městská společnost TEPVOS, která na tento
projekt v ceně 2,1 mil. Kč získala padesátiprocentní dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ČR z národního programu podpory cestovního ruchu „Cestování dostupné všem“.
Realizátorem prací je vítěz soutěže dodavatelů firma PSK, v.o.s. Choceň. Dokončení „Hřiště
pro všechny“ je plánováno na květen 2016.
Budeme vás pravidelně informovat o průběhu
stavebních prací a zejména o termínu slavnostního otevření prostřednictvím Ústeckých
listů, www.tepvos.cz a www.facebook.com/
tepvos. Sledujte nás.
Ing. Václav Knejp
jednatel společnosti

www.ustinadorlici.cz
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Od 1. 11. 2015 je možné zakoupit Parkovací
kartu pro rok 2016. Kartu lze objednat přes
elektronický formulář na www.tepvos.cz nebo
při osobní návštěvě Zákaznického centra
TEPVOS. Vydání karty probíhá v Zákaznickém
centru městské společnosti TEPVOS, Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí.
Na vydání Parkovací karty má nárok pouze
REZIDENT nebo ABONENT.
REZIDENT
Fyzická osoba s trvalým pobytem nebo vlastník nemovitosti ve vymezené oblasti, která je
současně vlastníkem nebo provozovatelem
silničního motorového vozidla.
ABONENT
Právnická nebo fyzická osoba zřízená za
účelem podnikání podle zvláštního právního
předpisu, která má sídlo, provozovnu nebo je
vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti.
Držitel Parkovací karty má možnost parkování v příslušných zónách A, B, C, D vymezených
nařízením Rady města, uvedených na kartě.
Karta platí pouze pro zónu, do které je vydána
(např. majitel karty pro zónu B tedy nemůže
parkovat v zóně A). Parkovací karta nevyhrazuje parkovací místo a je přenosná.
Pro oboustrannou spokojenost prosíme
o dodržení níže uvedeného postupu k vyplnění „Žádosti o vydání Parkovací karty“
1. Žadatel vyplní formulář „Žádost o vydání parkovací karty“, který je dostupný na

Hřiště pro všechny

Z našich škol

Pozvánka MŠ Knapovec
Mateřská škola v Knapovci pořádá tradiční
prodejní výstavu vánočních dekorací zhotovených dětmi, maminkami a zaměstnanci školy
– neděle 6. prosince od 14.00 do 17.00 hodin.
Kolem 16.00 hodin děti vystoupí v místním
kostele s vánočním pásmem.
Srdečně Vás zveme!

Předvánoční vystoupení dětí
MŠ Černovír
Děti a zaměstnanci MŠ Černovír vás srdečně
zvou ve středu 9.12. v 17.30 hod. na černovírskou náves, kde vystoupí s předvánočním pásmem písní, básní a překvapením. Poté spolu
se členkami ČČK a ostatními sousedy podpoří
akcí Česko zpívá koledy. Přijďte i vy „pobejt“,
zavzpomínat, zazpívat si, rozjímat.
Těšíme se na vás.
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Mateřská škola Pod lesem
V pokojném adventním čase děkujeme všem
rodičům, přátelům školy a Městu Ústí nad Orlicí za příjemnou spolupráci a podporu.
Přejeme klidné, ničím nerušené svátky a v novém roce hodně zdraví, pohody a plno nevšedních zážitků.
Těšíme se na další shledanou při akcích, které
pořádáme.
Kolektiv MŠ Pod Lesem

Sportem ku zdraví

Říjnový paprsek z Výsluní

V letošním školním roce se děti v naší mateřské škole intenzivně věnují sportovním aktivitám.
V měsíci září jsme začali plaveckým kurzem,
kde je dětem tento sport přibližován zábavnou formou.
V říjnu jsme se zapojili do projektu, který organizuje TJ LOKOMOTIVA Česká Třebová
a Český svaz ledního hokeje ,,Bruslení pro
lvíčata“. V našem regionu jsme se stali první
mateřskou školou, která se do tohoto projektu zapojila.
Třetím sportem, na který se děti mohou těšit
již v lednu 2016, bude lyžování. Ve spolupráci
se Ski areálem Peklák v České Třebové se budou začátečníci učit základům lyžování a jízdě
na vleku. Pokročilejším lyžařům bude napomáháno v rozvoji jejich lyžařských dovedností.
Cílem těchto kurzů není pouze zvýšení jednotlivých sportovních dovedností, ale především rozvoj fyzické zdatnosti, která zahrnuje
faktory jako je vytrvalost, svalová síla a flexibilita pohybového aparátu. Všechny sportovní
aktivity probíhají pod vedením kvalifikovaných
lektorů.
Přejeme dětem spoustu krásných zážitků
a věříme, že díky nim budou nacházet oblibu
pro sport a pohyb i v dalších letech po opuštění mateřské školy.

Zdravíme všechny naše čtenáře a přinášíme
další informace o naší školičce.
Podzim je v plném proudu a nás lákalo vytvořit z jeho plodů něco zajímavého pro radost.
Proto jsme 8. října uspořádali 1. ročník tzv.
EKODÍLNIČKY, na kterou byli pozváni i rodiče,
aby nám trošičku pomohli.V každé třídě se
vyrábělo něco jiného, to podle naší šikovnosti, protože předškoláčci již zvládnou trochu
více než maličké Berušky. Stolečky byly plné
rozmanitých plodů a pomůcek, paní učitelky
nám objasnily návod k práci a my jsme se do
ní s chutí pustili. Třídy voněly čajem a kávou,
byla spousta povídání a dětského smíchu,
a tak nám příjemně strávený čas rychle utekl.A víte, co bylo nejkrásnější? Samozřejmě
povedené výrobky, které nás moc potěšily
a které jsme si odnesli domů.
Podzim je časem nejen zlatého listí, ale také
plný draků vznášejících se po obloze. Proto 3.
třída Zajíčků uspořádala malou „Drakiádu“ na
naší školní zahradě. Děti si přinesly své draky
z domova a ti se během dopoledního pobytu
venku třepetali nad našimi hlavami.To bylo panečku radosti!
23.října jsme se sešli všichni v tělocvičně na
pohádce „Dráček Fráček“. Ani jsme nedutali, jak jsme byli napjatí, jestli pohádka dobře
dopadne, protože nám bylo líto dráčka, který
se ztratil. Ale pohádky vždycky končí dobře,
co myslíte ? A tak i náš dráček Fráček našel
s pomocí přátel cestu domů a setkal se se
svými dětmi.
Příště na shledanou, Váš Výsluňáček

Základní umělecká škola Jar. Kociana

Smetanova 1500, Ústí n.O.,
tel.: 465 569 551, e-mail:info@zusuo.cz,
www.ZUSUO.cz
Vánoční koncertíky – hudební programy
pro žáky MŠ a ZŠ
Út 1.12. | 8 a 10.00 hod. | koncertní sál ZUŠ
Hudební besídka žáků hudebního oboru
Út 1.12. | 17.00 hod. | koncertní sál ZUŠ
Kytarový koncert
Čt 3.12. | 18.00 hod. | koncertní sál ZUŠ
Zimní tancovánky – vystoupení žáků TO p.
uč. H. Hýbalové
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Út 8.12. | 16 a 17.00 hod. | sál tanečního oboru ZUŠ
Třídní hudební besídka žáků hudebního
oboru p.uč. L. Barvínkové-pozoun, N. Krištofové-zpěv, P. Kubového-trubka
St 9.12. | 17.00 hod. | koncertní sál ZUŠ
Třídní hudební besídka žáků hudebního
oboru p.uč. I.Charousové-kytara
Čt 10.12. | 17.00 hod. | koncertní sál ZUŠ
Hravý advent – vystoupení žáků TO p.uč.
P. Lipenské
Čt 10.12. | 15, 16.30 a 18.15 hod. | sál tanečního oboru ZUŠ
Třídní hudební besídka žáků hudebního
oboru p.uč. P. Kleislové-housle
Pá 11.12. | 16.00 hod. | koncertní sál ZUŠ
Tancovánky – vystoupení žáků TO p.uč.
Z. Bartošové

Pá 11.12. | 16.30 a 17.30 hod. | sál tanečního
oboru ZUŠ
Workshop loutkoherectví pod vedením Ivo
Sedláčka
So 12.12. | čas bude upřesněn | učebna literárně-dramatického oboru ZUŠ
Hudební besídka žáků hudebního oboru
Po 14.12. | 17.00 hod. | koncertní sál ZUŠ
Třídní hudební besídka žáků hudebního
oboru p.uč. M. Němce-klavír
St 16.12. | 16.30 hod. | koncertní sál ZUŠ
Vánoční koncert symfonického orchestru
Decapoda
St 16.12. | 18.00 hod. | kostel Nanebevzetí
Panny Marie
Vánoční koncert DPS Čtyřlístek
Pá 18.12. | 18.00 hod. | koncertní sál ZUŠ
Vánoční hudební besídka žáků hudebního
oboru
Po 21.12. | 17.00 hod. | koncertní sál ZUŠ
Živý betlém – taneční obor ZUŠ
So 26.12. | 15.00 hod. | Mírové náměstí
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Z našich škol

Slámuj-Drátuj-Dýňuj
Již druhým rokem pořádala naše škola akci
tentokrát nazvanou Slámuj – Drátuj – Dýňuj. V pondělí 26.10. se děti hned po obědě
s nadšením pustily do vyrábění zvířat ze slámy. Další zajímavou činností bylo drátkování,
kde si nejen šikovné děti, ale i rodiče mohli odrátkovat třeba skleničku nebo vyrobit slušivé
náušnice. Žáci měli možnost prověřit si své
znalosti angličtiny v netradiční hře zaměřené
na Halloween, jehož atmosféru nám přiblížily
krásně vydlabané dýně nebo strašidelně pomalované dětské tváře. Rozmanitý program
doprovázely zvuky bubnů a všude se rozléhal
smích.	
Jana Horáčková
Jazykový zájezd do Anglie
Ve dnech 27.10. až 1.11.2015 se za doprovodu pedagogů 40 žáků z 2. stupně naší školy
zúčastnilo jazykového kurzu CULTURAL EXPERIENCE. Dopoledne probíhala výuka angličtiny přímo v londýnských muzeích a odpoledne následovala prohlídka pamětihodností
Londýna. V pátek 30.10. se konal výlet do
Oxfordu a v sobotu 31.10. byl nabitý program
zakončen Westminsterskou hrou, v níž si
žáci ověřili své znalosti a schopnosti. Všichni
účastníci se spokojeně vrátili domů obohaceni
o nové zážitky a zkušenosti.
Petra Mihulková
Dne 20.12. se bude od 16:00 hod. konat
adventní vystoupení dětí u betléma před
ZŠ Bratří Čapků. Můžete se těšit na zajímavý
kulturní program a vánoční jarmark, kde budou k zakoupení výrobky našich žáků.
Srdečně Vás zveme a těšíme se, že se společně naladíme na blížící se vánoční svátky.
Kolektiv zaměstnanců ZŠ Bratří Čapků

Základní škola Kerhartice
Vánoční tvoření
Srdečně zveme všechny tvořivé děti i rodiče
na tradiční Vánoční tvoření, které se bude konat v pondělí 7.12. od 15.30 hodin v budově naší školy. Čeká na vás příjemné prostředí,
přátelský kolektiv a spousta vánoční pohody.
Během odpoledne lze navštívit několik výtvarných dílen, kde si můžete z netradičních
materiálů vytvořit krásné vánoční dekorace
a drobné dárečky pro vaše blízké.
Halloweenské řádění
V úterý 27.10. se žáci a učitelky naší školy na
celý den proměnili v nejrůznější strašidelné
i pohádkové bytosti. K vidění byly čarodějnice,
mumie, ale i jiné obludy. Nechyběly ani víly.
Náš den začal čtením zábavného příběhu „Jak
Jack přelstil čerta“, po kterém se malá strašidla dozvěděla více informací o historii tohoto
oblíbeného světového svátku.
Pak jsme se všichni vydali navštívit mateřskou
školu, kde žáci kamarádům ze školky představili své masky a popovídali dětem něco málo
o svých strašidelných postavách. Za odměnu
nám děti zazpívaly krásnou písničku.
Po návratu do školy nás čekalo strašidelné
učení, při kterém žáci s nadšením plnili zajímavé úkoly z oblasti matematiky, českého
jazyka, prvouky i angličtiny. Luštili křížovky, řešili rébusy, přesmyčky i hádanky a ochutnávali
čarodějné lektvary. Žáci pracovali na stanovištích v menších skupinkách tvořených staršími
i mladšími dětmi, v nichž si navzájem ochotně
pomáhali.
Odměnou pro žáky za jejich učení byla krásná
halloweenská knížka, do které si lepili všechny
vyřešené úkoly.
Nakonec jsme všichni řádili v družině, kde vypukl taneční rej, zhodnocení práce a rozdání
odměn.
Celý den se povedl, všichni se báječně bavili
a užívali si skvělou atmosféru předprázdninového dne.

Základní škola Komenského

My se šestky nebojíme
Již tradiční akce naší školy „My se šestky
nebojíme“ otevře třídy budoucím žákům 6.
ročníků v budově 2. stupně ZŠ Komenského. Zájemci si mohou prohlédnout v doprovodu současných žáků učebny, ve kterých si
zajímavými aktivitami ověří své dovednosti,
schopnosti a fantazii. Srdečně Vás zveme 8.
prosince odpoledne od 14 do 18 hodin.
Mgr. Bc. R. Škarka
Úspěch stolních tenistů
Dne 3. 11. proběhlo krajské kolo XIV. olympiády dětí a mládeže Pardubického kraje ve
stolním tenise. Naši žáci ve složení Daniel Seidlman, Jan Cabalka a Martin Melichar získali
zlaté medaile za 1. místo a možnost startovat na celorepublikovém finále v Jindřichově
Hradci. Gratulujeme.
Mgr. H. Šedajová
Exkurze 5. tříd
V úterý 8.12. pojedou 5. třídy na exkurzi do
Hvězdárny v Hradci Králové. V planetáriu si
prohlédnou jevy na noční obloze, zhlédnou
film o planetách sluneční soustavy a v případě
pěkného počasí se podívají slunečním dalekohledem na naši nejbližší hvězdu. Na zpáteční
cestě se vánočně naladíme v betlémě v Třebechovicích pod Orebem. Mgr. J. Eliášová
Zlatý klíček v kostele sv. Bartoloměje
Zlatý klíček přijal pozvání Podorlického dětského pěveckého sboru z Jablonného nad
Orlicí, aby vystoupil jako host na Adventním
koncertu ve čtvrtek 17. prosince. Začátek je
v 18 hodin v kostele sv. Bartoloměje v Jablonném nad Orlicí. PDPS se představil ústecké
veřejnosti loni v Roškotově divadle na Zimním
koncertu našich sborů. Mgr. D. Špindlerová

Střední škola automobilní

Tři dny s matematikou na SŠ automobilní
Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí již
tradičně hostila účastníky celostátního semináře učitelů matematiky středních odborných škol, středních odborných učilišť a in-

12 / 2015

tegrovaných středních škol. V letošním roce
tato významná pedagogická událost proběhla ve dnech 4.- 6. 11. Akci pořádala Jednota
českých matematiků a fyziků, pobočka v Pardubicích ve spolupráci s naší automobilní
školou.
Na seminář se sjelo 96 účastníků z celé republiky, kteří se ve třech dnech zúčastnili
přednášek a dílen, v nichž si vzájemně předali

poznatky a zkušenosti z výuky matematiky
na svých školách.
V průběhu konference také vystoupili pracovníci CERMATU s nejnovějšími informacemi
o budoucnosti maturitní zkoušky z matematiky.
Součástí konference byla i přehlídka učebnic
nakladatelství Prometheus, Didaktis, Fraus
a Euklides.
pokračování na str. 6
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Základní škola Bratří Čapků

Z našich škol

pokračování ze str. 5
Tento velice potřebný a úspěšný seminář se
mohl uskutečnit jen díky obětavosti a úsilí

Dny otevřených dveří na SŠUP
ateliéry školy ve Špindlerově ulici, zajímají se
o materiální vybavení školy. „Řada adeptů
před lednovými talentovými zkouškami navštívila první přípravný kurz, jiní se chystají
na dva zbylé. Takový způsob přípravy, případně konzultace prací s vedoucími oborů, jsou
určitě vhodnou formou přípravy,“ upozorňuje
ředitel školy Zdeněk Rössler.

[6]

pracovníků Jednoty českých matematiků
a fyziků, pobočky v Pardubicích, a učitelům
a pracovníkům Střední školy automobilní
Ústí nad Orlicí. 
Mgr. Aleš Odehnal
Burza zaměstnavatelů na SŠ
automobilní
Na Střední škole automobilní Ústí nad Orlicí se dne 10.11. konala tzv. Burza zaměstnavatelů. Zorganizovala ji SŠ automobilní
ve spolupráci s firmami.
Ve sportovní hale školy se tak setkaly firmy
jako SOR Libchavy, Iveco Czech Republic,
Schaltag CZ, Rieter CZ, ale i ŠKODA AUTO,
Šmídl s.r.o. a další, které prezentovaly studentům školy své pracovní pozice. Akce
byla uskutečněna jako reakce na nedostatek pracovníků ve zmíněných firmách. Pro
studenty to byla vynikající příležitost, jak
si získat budoucí zaměstnání a pro firmy
zase možnost, jak si vybírat nové potenciální zaměstnance.
Pavel Jantač

Zprávičky ze Stacionáře

První dva dny otevřených dveří má za sebou
orlickoústecká Střední škola uměleckoprůmyslová – jediná státní škola svého druhu v Pardubickém kraji. Desítky zájemců měly v pátek
a sobotu k dispozici veškeré prostory obou
areálů v Zahradní a Špindlerově ulici.
Jezdí na kurzy, konzultují
Zkušenost z posledních let ukazuje, že většina
návštěvníků má o „umprumce“ poměrně přesné informace – někteří navštěvují přehlídky
středních škol, jiní využívají internetové zdroje,
důležité jsou rovněž kontakty se současnými
studenty. Rodiče a jejich děti tak většinou jeví
zájem o odborné učebny jednotlivých oborů,

Nechyběli ani mladší „osmáci“
Provádění po areálu v Zahradní ulici i ateliérech na „Špindlu“ se ujali kromě pedagogů
také studenti „umprumky“. Právě od nich se
mohou adepti dovědět řadu podrobnějších
informací. Mezi zvídavými návštěvníky nechyběli po oba dva dny ani ti mladší. „Pozitivní je,
že o naši školu se zajímají pravidelně i žáci osmých tříd, chtějí mít představu o jednotlivých
oborech, chtějí se připravit s dostatečným
předstihem. Takový přístup pochopitelně vítáme,“ říká zástupce ředitele Zdeněk Salinger.
Mgr. Jan Pokorný

Dům dětí a mládeže
– procházka centrem Vídně – zimní královská
rezidence Hofburg, vánoční trhy před radnicí
– Rathaus
Cena: 450 Kč (zahrnuje jízdné autobusem),
odjezd: v 7.00 hod. z autobusového nádraží,
návrat: v cca 22.00 hod. tamtéž

Přijali jsme pozvání od PKS / patříme k sobě
/ z Nezamyslic na 2 denní Kulturní akademii,
kde se naši uživatelé prezentovali dvěma tanečky a měli velký úspěch .
Také jsme navštívili Vánoční prodejní výstavu
na Odborném učilišti v Žamberku. Uživatelé
a pracovnice Stacionáře při terapiích vyrábějí dárkové a vánoční předměty na Jarmarky
v Ústí nad Orlicí a KÚ v Pardubicích. V měsíci
prosinci zavítáme na předvánoční Olomouc
a plánujeme výlet do polské Wroclawi.
Společně budeme slavit naše Vánoce se všemi tradicemi a zvyky. Přejeme Všem našim
sponzorům a příznivcům krásné Vánoce,
hodně zdraví a úspěchů v roce 2016.
Děkujeme městu Ústí nad Orlicí za finanční
podporu.
H. Zastoupilová, ved. přímé péče
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O krále lezců
Dne 5.12. na lezecké stěně DDM ve Špindlerově ulici.
DDM Duha zve všechny šplhouny, opičáky,
fandy lezectví a zvědavce na třetí ročník lezeckých závodů „O krále lezců“. Závody pro děti
a mládež do 15 let.
Začátek: 8.30 prezence závodníků, 9.30 start
závodů
Kategorie: 2006 a mladší (kategorie Mini),
2005 – 2003 (kategorie Šoumeni), 2002 –
2000 (kategorie Elite).
Disciplíny: lezení na obtížnost 2 cesty, lezení na
rychlost 1 cesta, bouldering
Vánoční Vídeň – zájezd pro rodiče s dětmi
a dospělé
Dne 11.12. Program: dopoledne – Zahrady královské letní rezidence Schönbrun, odpoledne

Vánoční besídka kroužků
Dne 13.12. v Roškotově divadle od 14.00 hod.
Program: vystoupení uměleckých a sportovních kroužků DDM DUHA … a možná přijde
i kouzelník. Srdečně zveme rodiče, prarodiče,
děti a kamarády.
Připravujeme od ledna:
Nový kroužek vaření a pečení!
Každé pondělí 16.30-18.00 hod. v kuchyňce
na ZŠ Komenského. Cena: 800 Kč zahrnuje
i veškeré suroviny!
Lezení pro veřejnost: Přijďte si zalézt na stěnu
pod vedením zkušených instruktorů! Zapůjčení
lezeckého vybavení je samozřejmostí.
Cena: 35 Kč – dospělý, 25 Kč – dítě.
PO: 19.00 – 20.30 hod.
ÚT: 18.00 – 20.00 hod.
ČT: 19.00 – 21.00 hod.

www.ustinadorlici.cz

Sociální / zdravotní

Kontakty na SK:
p. Šamšulová, tel.: 722 475 129
JUDr. Králík, tel.: 731 031 186
p. Šlegrová, tel.: 722 475 131
p. Tomanová, tel.: 731 601 548
p. Hošek, tel.: 605 355 863
JUDr. Ešpandr, tel.: 731 398 390
Nový Zéland – cestopisná přednáška
čt 2.12. | 19.00 hod.
Ve spolupráci s Klubcentrem Vás zveme na
cestopisnou přednášku Nový Zéland, v Roškotově divadle přednáší J. Hrma. Vstupné 40 Kč
pro člena SK, vstupenku obdrží člen SK po
předložení průkazky v divadle před začátkem
přednášky v 18.45 hod. Akci zajišťuje paní V.
Šlegrová.
Pardubický kraj proti dluhům – přednáška
čt 3.12. | 13.00 hod.
Přednáška pro seniorskou veřejnost se koná
v jídelně Centra sociální péče, Na Pláni 1343.
Za SK akci zajišťuje JUDr. Z. Ešpandr.
Zájezd do Wroclavi-města sta mostů
4.12. | různé
Akce pro předem přihlášené, zajišťuje JUDr. Z.
Ešpandr.
Hrádek u Nechanic-zájezd
čt 10.12. | 7.30 odjezd
SK pořádá pro již přihlášené zájezd na zámek
Nechanice a na adventní trhy. Vstupné a do-

prava v ceně (jídlo si hradí každý sám). Akci
zajišťuje JUDr. Králík a pí. Šamšulová.
Odjezd autobusu: Hylváty ČSAO 7.30 hod.,
Dukla 7.40 hod., Babyka 7.45 hod., autobusové nádraží 7.50 hod., Tvardkova 7.55 hod.,
Penzion 8.00 hod.
Plavání pro členy SK
pá 11.12. | 14-15.30 hod.
Plavání v KPB ÚO spojené se cvičením ve
vodě. Vstup 50 Kč na průkazku SK, akci zajišťuje V. Šlegrová
Připravujeme
čt 28.1. 2015 v 17.30 hod. – Taneční podvečer pro členy SK v Baru Husová s hudbou M. Biena. Vstupenky bude možno zajistit
v lednu ve Sladkovně – stůl s místenkou 60
Kč, ostatní 50 Kč. Občerstvení a večeře dle
jídelního lístku, zákaz donášení vlastního občerstvení. Podrobnosti v lednovém vydání Ústeckých listů.
28.2. – 5.3. 2016 – Hokovce
Senior klub města Ústí nad Orlicí již počtvrté
zprostředkovává pro své členy léčebný pobyt
ve slovenských lízních v hotelu Park hotel Hokovce v termínu 27.2. – 5.3. 2016
Cena 4 750,- Kč, člen 4650,-Kč. Nečlenové
a ostatní zájemci budou evidováni jako náhradníci a po 19.1. budou dopsáni do seznamu.
Pobyt začíná společnou dopravou, kdy autobus odjíždí v sobotu dne 27.2.2016 v 17.30,
hodin od CSP – bývalý Penzion, Na Pláni
1343. V ceně je doprava tam a zpět Lux busem, vstupní lékařská prohlídka, 10 procedur,
plná penze, volný vstup do bazénu, 2x sauna,
3x taneční večer. Příjezd v pozdních odpoledních hodinách v sobotu dne 5.3.2016.

Pokoje pro 2,3,4 lidi, příplatek za jednolůžkový pokoj. Pobytová taxa se hradí na místě.
V době pobytu jsou nabízeny výlety - možnost
platit v Kč.
Přihlášky se přijímají ve Sladkovně v ul. T.G.
Masaryka, čp. 105 dne 12.1. a 19.1.2016
od 10.00 hodin do 12.00 hodin, kdy se vyplní
přihláška, podepíše cestovní smlouva a zaplatí záloha 1 000,- Kč na osobu. Při přihlášení
obdrží každý podrobné propozice.
Doplatek bude vybírán na společné schůzce
ve Sladkovně dne 16.2.2016 v 15.00 hod.,
v případě volných míst se dodatečné přihlášky přijímají od 14.45 hodin.
Pořadí přihlášených zároveň tvoří zasedací
pořádek v autobusu.
Po zaplacení zálohy se případná neúčast řeší
dle Všeobecných smluvních podmínek stornopoplatkem, nebo si každý musí sehnat odpovídající náhradu.
Akci zajišťuje JUDr. Zdeněk Ešpandr, informace na tel. 734 398 390, JUDr. Králík
722475132.
Upozornění
Udržovací příspěvek na rok 2016 ve výši
200,- Kč se vybírá na „Sladkovně“ od 5.
ledna 2016 každé úterý od 10.00 hodin do
12.00 hodin. Zaplacení udržovacího příspěvku je podmínkou pro poskytnutí slevy na akce
v roce 2016 (platí už na akce pořádané v lednu).
Členská schůze se bude konat 11. února
2016.
Výbor Senior klubu přeje členům Senior
klubu klidné prožití Vánoc a v novém roce
hodně zdraví a pohody. V prosinci služba ve
„Sladkovně“ pouze 8.12. a 15.12.2015.

Ocenění Senior klubu města Ústí n.O. v projektu „Sensen“

Projekt „Sensen“ vznikl v roce 2012 při Nadaci Charty 77 a Konta Bariéry jako reakce
na demografický vývoj v naší zemi. Každý ví,
že lidí, dožívajících se seniorského věku přibývá a že velká část seniorů po odchodu ze zaměstnání zůstává vitální, aktivní a schopná
rozdávat zkušenosti i práci pro ostatní.
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Projekt vznikl právě na podporu seniorských
aktivit, které probíhají v klubech, místních organizacích, knihovnách, apod.
V letošním roce se k projektu přihlásil i Senior klub města Ústí nad Orlicí.
Byl vybrán a nominován na cenu „Nejlepší
klub roku 2015“. Za tuto nominaci obdržel
diplom a děkovný dopis výkonné ředitelky
Nadace Charty 77 Mgr. Boženy Jirků.
Toto ocenění klub obdržel především za práci se seniory v oblasti kultury a přednáškové
činnosti, za rozvoj jejich počítačové gramotnosti a za pohybovou aktivizaci seniorů. Ta

spočívá v pořádání polodenních a celodenních tématických zájezdů, v organizaci pěších výletů a vyjížděk na kole, a za akce spojené s kondiční turistikou.
Ocenění je zavazující a jistě bude dobrou motivací pro všechny členy Senior klubu a jeho
vedení, ale snad bude také impulzem pro ty
seniory, kteří se zatím do uvedených aktivit
nezapojili. Je třeba říct, že každý další senior
může být zdrojem nové inspirace pro ostatní.
Olina Tomanová
členka výboru SK

www.ustinadorlici.cz
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Senior klub

Sociální / zdravotní

Český červený kříž

[8]

Senior doprava ČČK: je určena seniorům,
osobám zdravotně oslabeným a rodičům
s dětmi k návštěvě lékaře, úřadu, na nákup, ke
kadeřnici…
Senior dopravu ČČK lze objednat v pracovní
den před plánovanou jízdou (v den jízdy bez
záruky) na tel.: 774 412 117. Senior doprava ČČK je provozována každý pracovní den
od 7.00 do 15.30 hod. Permanentky jsou
k dostání na ČČK, Kopeckého 840 nebo na IC
města. Senior doprava ČČK je provozována za
podpory města Ústí nad Orlicí a Pardubického
kraje.
V termínu od 21. do 23.12. a 31.12. bude
přerušen provoz služby Senior doprava
ČČK. Děkujeme za pochopení.
Centrum pro život
Vzdělávací, relaxační a volnočasové centrum
nejen pro seniory, akce jsou určeny široké veřejnosti
Není-li uvedeno jinak, uvedené akce se konají v budově OS ČČK, Kopeckého 840
Strom splněných přání
29.11-14.12. | různé
Splňte přání dětem z dětských domovů a sociálních ústavů zakoupením vánočních dárků,
přáníčka naleznete: v Hračkárně na Mírovém
náměstí, v Informačním centru města a v Krytém plaveckém bazénu ÚO. Bližší info o akci
naleznete na www.cckuo.cz
Výlet Polsko – Kudowa Zdroj
1.12. | 8.00 odjezd
Přihlásit se můžete na tel. 724 985 511 nebo
každý pátek od 8-15.30 hod. na ČČK, kde se
provádí i úhrada za výlet. Odjezd v 8.00 hod.
z autobusového nádraží ÚO. Cena: 110 Kč/
člen ČČK, 140 Kč/ostatní
Pohlavní choroby – přednáška
4.12. |15.00 hodin
Přednáší Věra Krsková, vstupné dobrovolné
Vánoční výstava
8.-11.12. | 9-17.00 hod.
Vánoční výrobky dětí ze školských zařízení
v Ústí n.O., MC Medvídek, Péče o duševní
zdraví a dalších organizací
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Výstava betlémů ze sbírky pana Antonína
Kapouna
Zasedací místnost městského zastupitelstva
– budova radnice (Galerie), akce se koná za
podpory města Ústí nad Orlicí
Výstava betlémů
12.-20.12. | 8-15.30 hodin
Výstava betlémů ze sbírky pana Antonína Kapouna, vstup zdarma
Výstava vánočního cukroví
18.12. | 9-15.00 hodin
Vstupné dobrovolné
Vánoční posezení
18.12. | 15.00 hodin
Příjemné posezení mezi přáteli při vánoční
atmosféře a ochutnávkou vánočního cukroví
Pravidelné akce
Kavárnička – Centrum setkávání
4. a 18.12. |8-15.30 hodin
Společenské centrum ČČK (společenské hry,
výtvarné činnosti)
Snoelezen
Relaxační, multismyslová místnost, bližší info
a objednání na tel.: 607 131 592, vstupné 30
Kč za 1 hod./osoba
Masáže klasické, havajské a lymfatické
Bližší info a objednání na tel.: 464 649 590,
607 131 592
Bližší informace o akcích Centra pro život na
www.cckuo.cz
Změna programu Centra pro život vyhrazena
Kavárnička v Domově důchodců: otevřeno
denně kromě pondělí od 13-16 hod.
Čistírna, prádelna, opravna obuvi, prodej
úklidových prostředků – nová provozovna
v nákupním centru Nová Louže
Provozní doba:
Pondělí – pátek: 9 – 12, 14 – 18 hod.
Sobota 9 – 12 hod.
Úklidové služby, drobné opravy – služby
„Hodinového manžela“: bližší info a objednávky na tel.: 773 001 088
Ošacovací středisko ČČK – provozní doba
prosinec
30. 11. 		
8.00 – 15.30 hod.
7. 12. 		
8.00 – 12.00 hod.
14. 12. 		
8.00 – 15.30 hod.
21. a 28.12.
zavřeno
Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí děkuje
všem klientům, občanům, sponzorům, přátelům a přeje hodně zdraví a spokojenosti
nejen o vánočních svátcích.

Upozornění Úřadu práce ČR

Do konce roku 2015 mají držitelé dočasných
průkazů osoby se zdravotním postižením
(OZP) a průkazů mimořádných výhod možnost, zajistit si výměnu za nový průkaz OZP.
V případě, že tak neučiní, nebudou moci po 1.
1. 2016 využívat žádné benefity a nároky, které jim z vlastnictví průkazu vyplývají.
Nový průkaz OZP má podobu plastové kartičky obdobně jako občanský nebo řidičský
průkaz. Tento typ průkazu je odolný proti poškození a chráněný vůči jeho padělání. Nahrazuje všechny dosavadní průkazy OZP. Všechny tyto doklady jsou platné už jen do 31. 12.
2015. Úřad práce ČR (ÚP ČR) začal vydávat
nové průkazy OZP v dubnu 2015. Vzhledem
k tomu, že výměna se týká přibližně 300 tisíc
klientů, je ještě stále řada lidí, kteří se s žádostí o výměnu na ÚP ČR dosud neobrátili. Chtěli
bychom tímto apelovat na klienty, aby nenechávali vše na poslední chvíli a vyhnuli se tak
zbytečnému čekání ve frontách na konci roku.
Pro účely vydání nového průkazu OZP je třeba
doložit aktuální fotografii, která odpovídá formátu podobizny určené na občanský průkaz
(rozměr 35 mm x 45mm). Stejně jako při každých úředních jednáních, musí držitel průkazu také prokázat svou totožnost občanským
průkazem. Lidé, kterým ÚP ČR přiznal průkaz
OZP po 1. 1. 2014, nemusí vyplňovat žádnou
žádost. Stačí, aby pouze doložili fotografii
a podepsali příslušný formulář, který dostanou na přepážkách ÚP ČR. Držitelé průkazů
mimořádných výhod (kartonové průkazy, které vydávaly obecní úřady do konce roku 2011)
a dočasných průkazů OZP, které ÚP ČR vydával podle legislativy účinné do 31. 12. 2013,
musí před samotnou výměnou podat „Žádost
o přechod nároku na průkaz OZP“. Až poté jim
může ÚP ČR průkaz v nové podobě vydat.

Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat
chirurgickému oddělení Ústecké nemocnice pod vedením primáře MUDr. Aleše
Siatky, dětskému oddělení a dětské JIP za
výborně provedenou operaci a následnou
téměř mateřskou péči o našeho syna.
A.a J. Nuskovi

www.ustinadorlici.cz

Sociální / zdravotní

Svaz postižených civilizačními
chorobami, ZO Ústí n.O.

Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického
kraje, o.p.s., detašované pracoviště Ústí n.O.

Pozvánka na divadelní představení Divadla
Palace Praha s názvem „Prachy!!!“(komedie
angl. dramatika R. Cooneyho, hrají: O. Vetchý,
V. Hybnerová, N. Boudová a další).
Kde: Roškotovo divadlo Ústí n. Orl. Kdy: pondělí 21. prosince 2015 v 19.30 hod. Cena
300 Kč.
Doprava tam i zpět je zajištěna (Hylváty
v 18.45, Dukla v 18.50, Družba v 18.55,
Tvardkova v 19 a Penzion v 19.05)
Přihlášky a platba v Klubu důchodců – Sladkovně 1. a 2. čtvrtek v měsíci nebo telefonicky
na č. 737 378 815.
Členové výboru ZO SPCCH přejí všem
svým příznivcům pohodové svátky vánoční
a pevné zdraví v roce 2016.

Nabízí tyto služby
Sociální rehabilitace:
Chcete trávit svůj čas aktivně a rádi se učíte
novým věcem, ale nemáte k tomu dostatek
příležitostí? Chcete se více osamostatnit?
Zůstali jste v důsledku svého zdravotního postižení či stáří doma a rádi byste tuto situaci
změnili?
V rámci služby nabízíme tyto činnosti:
- Internetová učebna – školení na počítači,
notebooku, tabletu.
- Základy znakového jazyka
- Doprovody
- Nácvik efektivního hledání pracovního místa
a vystupování při pracovním pohovoru.
+ dalších mnoho činností. Více na webových
stránkách www.czp-pk.cz nebo na telefonním
čísle 775 693 983.
Osobní asistence: Poskytováním této služby se snažíme, v co největší míře umožnit

5.-6.12. – MUDr. Dana Polzerová,
Třebovská 140, ÚO, tel.: 465 524 087
12.-13.12. – MUDr. Jana Ráčková,
Dr. Vrbenského 1075, ÚO, tel.: 465 524 127
19.-20.12. MUDr. Jiří Richter,
D. Libchavy 278, tel.: 465 582 058
24.12. – MUDr. Jana Smrčková,
Dolní 443, Choceň, tel.: 465 471 560
25.12. – MUDr. Karel Šefrna, Habrmanova
306, ČT, tel.: 465 534 834
26.-27.12. – MUDr. Zdeněk Škorpil,
Štefánikova 396, V. Mýto, tel.: 465 423 824
28.12. – MUDr. Dagmar Špajová,
Masarykova 1071, ČT, tel.: 465 534 149
29.12. – MUDr. Marcela Špátová,
Smetanova 1390, ÚO, tel.: 465 524 128
30.12. – MUDr. Jiří Štancl, F.V.Krejčího,
ČT, tel.: 465 530 247
31.12. – MUDr. Irena Štanclová, F.V.Krejčího,
ČT, tel.: 465 534 555
1.1. 2016 – MUDr. Michal Teplý,
Javornického 198, V. Mýto, tel.: 465 485 155
2.-3.1. – MUDr. Iva Voltnerová,
F.V.Krejčího 405, ČT, tel.: 734 100 171

Hledáme pěstouny
Dne 3.11. proběhlo v Kavárničce ČČK v Ústí
n.O. setkání pěstounů, pracovníků organizace Amalthea, pracovnice Odboru sociálních
služeb Městského úřadu a lidí, kteří se o pěstounskou péči zajímají. Hlavním cílem tohoto
setkání bylo oslovit potencionální zájemce
o pěstounskou péči z řad veřejnosti a zprostředkovat jim informace, jak se stát pěstounem, co pěstounská péče obnáší, jaké mohou
být radosti a starosti spojené s péčí o dítě takto přijaté do rodiny.
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Inzerce

Pokud někdo setkání nestihl, je možné bližší
informace k pěstounské péči získat na telefonním čísle 773 952 819 nebo prostřednictvím e-mailu pestouni@amalthea.cz.
Velice si proto vážíme podpory, které se nám
dostalo v rámci Burzy filantropie. Na naši aktivitu k vyhledávání pěstounů finančně přispěly
Město Ústí nad Orlicí, Radio Černá hora, Konzum. Děkujeme. A také děkujeme Českému
červenému kříži v Ústí n.O, za zapůjčení prostor.
Za tým Amalthea Mgr. Petr Čada

Lékařské a lékárenské
pohotovostní služby
Lékařská služba první pomoci je zajišťována Orlickoústeckou nemocnicí, a.s. v níže
uvedených prostorách a časech:
Pohotovost pro děti
SO, NE, svátky od 8.00 do 18.00 hod.
v ambulanci dětského oddělení,
tel.: 465 710 191
Pohotovost pro dospělé
SO, NE, svátky od 9.00 do 18.00 hod.
v přízemí neurologického pavilonu,
tel.: 465 710 192
Tato pohotovostní služba je určena pro
případy náhlé změny zdravotního stavu,
zhoršení průběhu onemocnění vzniklého
mimo pravidelný provoz ambulantních
zdravotnických zařízení. Není určena pro
běžné vyšetřovací a léčebné výkony, které
lze vyžádat v době běžného denního provozu zdravotnických zařízení. Tato pohotovostní služba je nevýjezdní, tedy nezajišťuje návštěvní službu.
V případě bezprostředního ohrožení života
funguje nadále výjezdová Zdravotnická záchranná služba na tel.: 155
Lékárenská pohotovostní služba: ve
všední dny je běžná pracovní doba lékáren
v okrese do 18.00 hod. V sobotu je většina
lékáren otevřena od 8.00 do 12.00 hod.
V neděli a ve svátky poskytuje lékárenskou
pohotovostní službu pouze lékárna Orlickoústecké nemocnice, a.s. a to od 8.00 do
12.00 hod.

www.ustinadorlici.cz
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Stomatologická pohotovost

zdravotně postiženým občanům, dětem a seniorům žít soběstačný a plnohodnotný život
v jejich přirozeném prostředí. Osobní asistenti
pomáhají uživatelům při zvládání každodenních běžných činností, jako je pomoc v domácnosti, v práci, ve školách, v MŠ, doprovod
k lékaři, na úřady, na nákupy a další, dle individuálních požadavků uživatele. Osobní asistenci poskytujeme nepřetržitě, občanům od
1 roku a služba je placená. Do 18 let-uživatel
zaplatí 60 Kč za hodinu, od 18 hodin a o víkendu 120 Kč za hodinu, od 18 let uživatel zaplatí-70 Kč za hodinu, od 18 hodin a o víkendu
130 Kč za hodinu.
Plavání pro zdravotně postižené a seniory
v KPB v ÚO dne 7.12. Vstupné 20 Kč, doprovod neplatí.
Kde nás najdete: Čs. armády 1181 (3. poschodí) ÚO, tel.:465 525 324, 775 693 985,
775 693 983, web: www.czp-pk.cz

Pro děti a mládež
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Mateřské centrum Medvídek

Pondělí:
8-12.00 hod. – Cvičení rodičů s dětmi s Veronikou
Úterý:
9-12.00 hod. – Přednášky, besedy, volná herna. K dispozici je vám každé úterý profesionální pěstounka
Středa:
9-10.00 hod. – Radčiny zpívánky s kytarou,
S Kašpárkem za písničkou
10-12.00 hod. – Přednášky, volná herna
16-18.00 hod. – Vaření, cvičení (dle programu)
Čtvrtek:
9-10.00 hod. – Powerjóga pro jógamamky
s Markétou
Pátek:
8-13.00 hod. – Nosíme se s Editou, nemluvňátka, těhulky
Pondělí-Pátek:
14-16.00 hod. – Volná herna bez programu
Každý pracovní den Vám po předchozí domluvě rádi pohlídáme děti v Dětském klubu
Fialka.

Rodinné centrum Srdíčko

Provozní doba: během této doby začátky
programů cca 10.00, pobytné 30Kč/1 dítě,
40 Kč/více dětí, možnost měsíční permanentky – 150 Kč/1 dítě, 200 Kč/ více dětí
Kontakt: Mgr. Marcela 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 Orlicí
Herna, výtvarná dílna (především) pro dospělé
po | 8.30-12.30 hod.
Herna, prográmek pro děti
st | 8.30-12.30 hod.
Herna, angličtina pro děti
pá | 8.30-12.30 hod.
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Kontakt:
Míla Crhonková, tel.: 605 774 569, Katka
Fišarová, tel.: 605 965 463, medvidekuo@
seznam.cz, www.medvidekuo.cz, FB – Mateřské centrum Medvídek, Ústí nad Orlicí
Za finanční podpory města Ústí nad Orlicí, Pardubického kraje, Konzumu, Jsme tu
doma, Iveco-Irisbus

Rok „na Nové Louži“
sobota 5.12. | 10-17.00 hod.
Přijďte se podívat do našeho Medvídka. Spolu
s Konzumem budeme slavit rok na nové adrese. Bude pro Vás připravena předvánoční
výtvarná dílna

Kavárnička
úterý 1.12. | 9.00 hod.
Máte nějaké nápady nebo připomínky k chodu centra? Můžete něco naučit ostatní maminky? Chcete se do dění zapojit? Přijďte se
s námi podělit.

Cvičení pro rodiče s dětmi od 4 měsíců do
cca 2 let pro předem přihlášené
pondělí 7., 14. a 21.12. | různé
od 8:30 hod - děti do cca 1 roku ležící, lezoucí,
od 9:30 hod - děti od cca 1 roku chodící Přijďte si s dětmi zacvičit pod vedení fyzioterapeutky Veroniky Duškové (775 290 683), cena
50,- / 60min.

S Kašpárkem za písničkou
středa 2. a 16.12. | 9-10.00 hod.
Přijďte si s dětmi zazpívat a zatancovat
s Blankou Sychrovou při doprovodu kláves

Radčiny zpívánky s kytarou
středa 9.12. | 9-10.00 hod.
Přijďte si s dětmi zazpívat a zatancovat s Radkou Manovou při doprovodu kytary

Powerjóga pro jógamamky
čtvrtek 3., 10. a 17.12. | 9.00 hod.
Přijďte se protáhnout s Markétou Skalickou.
Cena 50,- (možno i s hlídáním dětí ve Fialce
40, / dítě). Počet míst omezen hlaste se prosím předem přímo Markétě na 602 245 393
Nosíme se s Editou
pátek 4., 11. a 18.12. | 8-13.00 hod.
Přijďte mezi nosící rodiče, kteří se schází pravidelně každý pátek. Objevte kouzlo nošení
dětí v šátcích a ergonomických nosítkách

Zdobíme perníčky
středa 9.12. | od 16.00 hod.
Opět se vracíme k tradičnímu předvánočnímu
pečení a zdobení perníčků. Přijďte nám s dětmi pomoct
!!!POZOR !!!
V době od 21.12. 2015 do 3.1. 2016 bude
MC uzavřeno.
Přejeme radostné prožití vánočních svátků
a šťastné vykročení no nového roku 2016!
Váš Medvídek. Všem dárcům, kteří nás
v roce 2015 podpořili ze srdce děkujeme.

Pondělní výtvarné dílny (cena dle spotřebovaného materiálu)

O zdravém vedení dětí 0-6 let v této oblasti,
lektor Bc. D. Dostrašil

Vánoční dekorace
po 7.12. | 10.00 hod.
Vánoční dárečky, přáníčka a jmenovky
po 14.12. | 10.00 hod.
Odpolední programy (multifunkční sál, 1.
patro)
Klub EXIT – pro mládež
pá | 16-18.00 hod.
kontakt: M. Kalášek, tel.: 739 420 287
Klub deskových her s kavárnou
pá | 18-24.00 hod.
kontakt: Bc. D. Dostrašil, tel.: 603 913 885

Manželské večery
čt 3.,10. a 17.12. | 17.00 hod. | sál RC
Kurz komunikace v manželství, více na www.
manzelskevecery.cz
Dětská vánoční slavnost
út 15.12. | 17.00 hod. | herna a sál RC
Čeká vás pohoda, vánoční příběh, aktivity pro
děti i malý dárek, vstup zdarma
Zdravé mlsání
po 21.12. | 10.00 hod. | herna RC
Beseda se zdravotníkem M. Kaláškem
Dámská jízda
po 21.12. | 20.00 hod. | herna RC
Silvestr bez alkoholu
st 31.12. | 17.00 hod.
Pro rodiny s dětmi, dorost a mládež i starší.
Večer plný her, soutěží, zpívání a možná i tance

Jednorázové akce
Mikuláš dětem
pá 4.12. | 10.00 hod. | herna a sál RC
Do naší herny přijde Mikuláš a anděl. Společné
zpívání, focení a chybět nebudou ani balíčky
pro každé dítě. Prosíme o nahlášení účasti na
tel.: 603 976 036, cena balíčku 50 Kč
Sexuální výchova v rodině
st 9.12. | 10.00 hod. | herna RC

Běžný provoz v roce 2015 končí v pondělí
21.12., v roce 2016 otevíráme ve středu 6.
ledna.

www.ustinadorlici.cz

Kultura

Klubcentrum Ústí nad Orlicí

Předprodej: Informační centrum Městského úřadu, budova radnice, tel.: 465514271
a kancelář Klubcentra, Lochmanova ul. 1400,
Ústí n. O. Rezervační a prodejní systém on-line.
Informace: KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí,
tel.: 736 503 564, 606 684 449, info@klubcentrum.cz. www.klubcentrum.cz
Nový Zéland
st 2.12. | 19.00 hodin | Roškotovo divadlo
Přednáška cestovatele, fotografa a horolezce
J. Hrmy. Vstupné 65 Kč
V rytmu tanga
pá 4.12. | 19.30 hodin | Roškotovo divadlo
Premiéra hry Isabelle de Toledo v nastudování
DS Vicena Ústí n.O. Vstupné 150 Kč
Brána času
út 8.12. | 19.30 hodin | ZUŠ J. Kociana
Účinkují Pražské jazzové sexteto, členové Linha Singers M. Marinová a K. Zochr, provází A.
Strejček. Koncertní předplatné, vstupné 160 Kč
Česko zpívá koledy
st 9.12. | 17.30 hodin | Mírové náměstí
Zpívání koled s regionálním Deníkem, v Ústí
n.O. s dětmi ze ZŠ Komenského a PS Alou
Vivat
Věneček tanečních kurzů
so 12.12. | 17-23 hodin | Kulturní dům
Hudba Betl Band V. Mýto. Vstupné: účastníci
kurzů zdarma po předložení průkazu, ostatní
100 Kč
Tradiční vánoční trhy
út 15.12., st 16.12. | 9-17.30 hodin | Kulturní
dům
Star Wars – Síla se probouzí 3D
čt 17.12. | 00.01 hodin | Roškotovo divadlo
Premiéra minutu po půlnoci!! Čeká vás jedinečná půlnoční premiéra, při níž uvidíte dlouho očekávaný film jako první v Česku. Zažijete
výlet do hlubokého vesmíru, na místa, kde
se odehrává pokračování hvězdných válek!
Vstupné 175 Kč
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Pohádky na Vánoce
19.12. | 15.00 hodin | Roškotovo divadlo
Divadelní představení pro nejmenší. Vstupné
50 Kč
Prachy!!!
po 21.12. | 19.30 hodin | Roškotovo divadlo
Divadlo Palace Praha. O. Vetchý v hlavní roli
komedie, jejímž autorem je anglický dramatik
R. Cooney. Divadelní předplatné, vstupné 370 Kč

3D digitální kino Máj
Rezervace a předprodej vstupenek on-line
na: www.klubcentrum.cz
Předprodej: Informační centrum MěÚ, tel.:
465 514 271. Pokladna kina otevřena půl
hodiny před začátkem představení - tel.:
736 503 566
Informace: Klubcentrum v Ústí nad Orlicí,
Lochmanova 1400, tel.: 465 521 047, e-mail:
info@klubcentrum.cz
Cena vstupenky na 3D projekci nezahrnuje cenu brýlí (dospělí 30,-Kč, děti 25,-Kč, ke
koupi v pokladně kina). 3D brýle lze používat
opakovaně.
Steve Jobs
čt 3.12. | 19.30 hodin
Drama/ Životopisný /USA, české titulky,
vstupné 110 Kč
Gangster Ka: Afričan
so 5.12. | 19.30 hodin
Krimi /Thriller / Česko, vstupné 120 Kč
Black Mass: Špinavá hra
ne 6.12. | 19.30 hodin
Krimi / Drama / USA, vstupné 110 Kč
Fakjů pane učiteli 2
po 7.12. | 19.30 hodin
Komedie /Německo, české znění, vstupné
110 Kč
Viktor Frankenstein
út 8.12. | 19.30 hodin
Drama / Horor / USA, české titulky, vstupné
110 Kč

Most špiónů
čt 10.12. | 19.30 hodin
Thriller / Historický / USA, české titulky, vstupné 120 Kč
Malý princ
3D
pá 11.12. | 17.00 hodin
Animovaný / Francie, české znění, vstupné
130 Kč
Gangster Ka: Afričan
so 12.12. | 19.30 hodin
Krimi | Drama /Česko, vstupné 120 Kč
Trable o Vánocích
ne 13.12. | 19.30 hodin
Komedie USA, české titulky, vstupné 110 Kč
V srdci moře
po 14.12. | 19.30 hodin
Akční / Dobrodružný /USA, české titulky,
vstupné 110 Kč
Monty Python – Svatý grál
út 15.12. | 19.30 hodin
Dobrodružný / Komedie / V. Británie, české
titulky, vstupné 100 Kč
Aldabra – Byl jednou jeden ostrov
st 16.12. | 17.00 hodin
Rodinný / Česko, vstupné 130 Kč

3D

STAR WARS – Síla se probouzí
3D
čt 17.12. | 00.01 premiéra
Jedinečná půlnoční premiéra, při níž uvidíte dlouho očekávaný film jako první v Česku. Zažijete výlet do hlubokého vesmíru, na
místa, kde se odehrává pokračování hvězdných válek!
Sci-fi / Akční /Fantasy /USA, české titulky,
vstupné 175 Kč
Vánoční Kameňák
čt 17.12. | 19.30 hodin
Komedie / Česko, vstupné 110 Kč
Star Wars – Síla se probouzí
3D
so 19.12. | 19.30 hodin
Sci-fi /Fantasy | Akční, české titulky, vstupné
130 Kč
Hotel Transylvánie 2
ne 20.12. | 17.00 hodin
Animovaný /Komedie /USA, české znění,
vstupné 90 Kč
pokračování na str. 14

www.ustinadorlici.cz
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Nabídka pořadů – prosinec 2015

Vánoční koncert Věry Martinové
pá 18.12. | 19.30 hodin | Roškotovo divadlo
Sváteční koncert první dámy české country
music a jejích hudebních přátel. Vstupné 280
Kč

Kultura

pokračování ze str. 13
Star Wars – Síla se probouzí
3D
ne 20.12. |19.30 hodin
Sci-fi /Akční /Fantasy /USA, české titulky,
vstupné 160 Kč
U moře
út 22.12. | 19.30 hodin
Drama /Romantický, české titulky, vstupné
100 Kč
Malý princ
st 23.12. | 17.00 hodin
Animovaný / Fantasy /Francie, české znění,
vstupné 120 Kč
Star Wars – Síla se probouzí
st 23.12. |19.30 hodin

3D

Sci-fi /Akční /Fantasy /USA, české titulky,
vstupné 160 Kč
Hodný dinosaurus
3D
ne 27.12. | 17.00 hodin
Animovaný /Rodinný /USA, české titulky,
vstupné 130 Kč
Steve Jobs
ne 27.12. | 19.30 hodin
Drama /Životopisný /USA, české titulky,
vstupné 110 Kč
Everest
3D
28.12. | 19.30 hodin
Dobrodružný /Drama /USA/VB, české titulky,
vstupné 120 Kč
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Městské muzeum

Srdečně Vás zveme na třetí adventní neděli 13. 12. od 17 hodin na vernisáž výstav do
Hernychovy vily. První z výstav je zapůjčena
z Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou a pokusí se okouzlit především dámy,
představí „Perličkové kabelky“. Druhá výstava
nese název „Setkání s anděly“ a svojí atmosfé-

rou uvede návštěvníky do atmosféry vánoční
pohody a rozjímání. Výstava „Vzorník betlémářské tvorby“ bude obohacena o ukázky
tvorby ústeckých autorů Heraina a Hernycha.
Přes celý advent i po Novém roce budou pokračovat výstavy „FOTO SLEZÁK“ i „Magdalena Dobromila Rettigová a Vánoce v měšťanských rodinách“.
Těšíme se na Vaši návštěvu,
za ústecké muzejníky zve
Petra Zeidlerová

Projekt „Konsolidace IT a nové prvky TC Ústí nad Orlicí“

Město Ústí nad Orlicí dne 30.11.2015 ukončilo realizaci projektu „Konsolidace IT a nové
služby TC Ústí nad Orlicí“ – číslo projektu
CZ.1.06/2.1.00/22.09552. V rámci tohoto
projektu oddělení informatiky městského úřadu
v období let 2010 – 2015 zajistilo:
- Vybudování nového technologického centra
městského úřadu, vybaveného technologií
serverové virtualizace, technologií virtualizace datových uložišť a technologií umožňující vysokou dostupností aplikačních systémů
a dat.
- Modernizaci datové sítě městského úřadu
s vysokou rychlostí datových přenosů.
- Pořízení efektivního systému pro zálohování
a obnovu dat informačních systémů města.
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- Pořízení programových aplikací podporujících
elektronizaci procesů, digitalizaci dokumentů
a aplikací podporujících elektronická podání.
- Zvýšení energetické bezpečnosti provozu
informačních systémů města pořízením
výkonného motorgenerátoru.
Nové informační technologie v celkové pořizovací ceně téměř 6.000.000,- Kč jsou spolufinancovány částkou cca 5.100.000,- Kč z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Integrovaného operačního programu.

Ing. Jiří Čajka
vedoucí oddělení informatiky
městského úřadu

Městská knihovna

Vánoční pohádky
8.12. | 16.00 hodin
Čtení vánočních pohádek a tvoření. Prosíme
o příspěvek 10 Kč na materiál
Tradiční vánoční punčování
9.12. | 18.00 hodin
K malé porci punče velkou dávku vánočních
povídek! Vstup zdarma.
Vytváříme vánoční prezentace a blahopřání II.
11.12. | různé
Pokračování praktické počítačové lekce určené především pro seniory
Výstava:
Autorská výstava fotografií Eduarda Kaplana
1.12. 2015 – 28.1.2016
Provozní doba Městské knihovny
o Vánocích
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.
Oddělení dospělých čtenářů:
St 23.12.
9-18 hod.
Po 28.12.
9-18 hod.
Út 29.12.
9-18 hod.
St 30.12.
9-11 hod.
Čt 31.12.
zavřeno
So
2.1.
zavřeno
Oddělení dětských čtenářů:
St 23.12.
9-14 hod.
Po 28.12.
9-14 hod.
Út 29.12.
9-14 hod.
St 30.12.
9-14 hod.
Čt 31.12.
zavřeno
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

www.ustinadorlici.cz

Kultura

Římskokatolická farnost Ústí
nad Orlicí

Malá scéna – program prosinec 2015
Amy
10.12. | 19 hod. | vstupné 80 Kč, členové FK
60 Kč
Film z produkce V. Británie popisuje bouřlivý
život zpěvačky Amy Winehouse

Vánoční bohoslužby
Otevření betléma v kostele k prohlídce a možnost vyzvednutí Betlémského světla:
24. 12. Štědrý den od 14 - 15.30 hodin
26. 12. Sv. Štěpán od 15 - 17 hodin
24. 12. - Štědrý den
15.30 pro rodiny s dětmi, 24.00 půlnoční
25. 12. - slavnost Narození Páně - Boží hod
vánoční
Ústí nad Orlicí v 7 a v 8.30 hodin
Černovír, kaple v 11.10 hodin
26. 12. - sv. Štěpán
Ústí nad Orlicí v 8.30 hodin
31. 12. Silvestr - na poděkování za uplynulý
rok
Ústí nad Orlicí v 16.30 hodin
1. 1. 2016 - Nový rok
Ústí nad Orlicí v 8.30 hodin
Hylváty, kaple v 11.10 hodin
3. 1. 2016 - slavnost Zjevení Páně - Tří
králů
Ústí nad Orlicí v 7 a v 8.30 hodin
Živý betlém
Římskokatolická farnost Ústí nad Orlicí ve
spolupráci s Městem Ústí nad Orlicí vás zve
na:
Setkání u jesliček aneb Živý betlém v pátek
26. prosince 2015. Začátek v 15 hodin na ústeckém náměstí.
Program: zvěstování pastýřům, vánoční koledy, průvod ke kostelu, svatá rodina, živá zvířata.
Těšíme se, že přijdete v převlečení za pastýře
a darovníky z Betléma. Můžete si přinést lucerničky na Betlémské světlo.
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Eva Motyčková. Energie života
1.12. | 17.30 hod. | vstupné 80 Kč
Jak posílit svoje zdraví. Jak najít klid a jistotu v sobě. Jak porozumět nápovědám
v kresbách
O pračlovíčkovi
6.12. | 15.30 hod. | vstupné 55 Kč, děti do 10
let 45 Kč
Pohádka divadla Tramtárie z Olomouce. Báječný výlet do světa dinosaurů, dinosauřic,
ptakoještěrů a ptakoještěrek
Zázračné dítě internetu: příběh Aarona
Swartze
9.12. | 19.30 hod. | vstupné dobrovolné
Dokumentární film USA nutící k zamyšlení
nad současnou společností – připomínka festivalu Jeden svět

Hej mistře
11.12. | 18 hod. | vstupné 90 Kč, děti do 15
let 60 Kč
Rybova mše vánoční a téma narození Ježíška
se v nové inscenaci Divadla Drak originálně
propojí s příběhem dvou českých průkopníků
lyžařství.
Architektura nových materiálů
15.12. | 18 hod. | vstupné 50 Kč, studenti 30
Kč
Procházka tím nejlepším z umění 19. stol.,
přednáší M. Uhlířová
B & H + W xP
19.12. | 19 hod.| vstupné 60 Kč
Koncert kapel ButterFly and Hurricanes (UnO)
a WxP (Sebranice)
Vánoční koncert Mother´s angels
23.12. | 19 hod. | vstupné 90 Kč
Již tradiční akustický koncert příjemně naladí
na Štědrý den
Vánoce na Malé scéně
26.12. | 19 hod. | vstupné 120 Kč
Taneční večer se skupinou Skelet, pohádkou
a překvapením

Adventní koncert 2015

Vánoční koncert Alou Vivat

Dovolujeme si vás srdečně pozvat na Adventní
koncert 2015 ve kterém se představí Richard
Pachman a Dita Hořínková. Během koncertu, který se uskuteční 17.12. od 18.00 hodin
v sále ZUŠ J. Kociana, zazní řada známých
i neznámých českých i zahraničních melodií,
duchovní skladby i novinkové písně. Výtěžek
z adventních turné bude věnován Dětskému
domovu ve Strančicích.
Předprodej vstupenek na www.ticket-art.cz,
tel.: 222 897 552, nebo přímo na místě konání koncertu v ZUŠ.

Srdečně Vás zveme na Vánoční koncert smíšeného pěveckého sboru Alou Vivat, který se
uskuteční ve čtvrtek 17. prosince v 18.00 hodin v Hernychově vile.

Ladíme s Generací
Zveme Vás na ladění s Generací v pátek 4. prosince do ZUŠ J. Kociana. Začínáme v 18.00
hodin. Těšíme se na setkání s Vámi.
Generace

Koncert pěveckého souboru
Cantilena
Komorní pěvecký soubor CANTILENA při sboru Církve československé husitské v Ústí n.O.
pod vedením Jarmily Hackenschmiedové zve
srdečně na předvánoční koncert k 15. výročí založení sboru v neděli 20. prosince ve
14.00 hod. v Husově sboru Malé Hamry.
Program: Anonymus: Žarošická mše koledová na půlnoční (barokní skladba z 18. stol.).
Pásmo nejznámějších koled (které si můžete
zazpívat s námi).

www.ustinadorlici.cz
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V rámci akce Ústecký advent zve Římskokatolická farnost-děkanství Ústí nad Orlicí na
žehnání adventních věnců na první neděli adventní 29. listopadu od 16.30 hodin. Přineste
si adventní věnce k požehnání. Pan děkan Vladislav Brokeš požehná také Mariánský sloup
na náměstí po opravě.

Fotografie partnerského města Poprad
3.-31.12. | 17.00 hodin | zahájení
Fotoklub OKO Ústí n.O. ve spolupráci s partnerským městem Poprad připravil fotografickou výstavu podtatranských fotografů. Vernisáž 3.12. se uskuteční v doprovodu lesních
rohů „Hubertovi trubači“.

Kultura

Knapovecký rok 2015 v předvánoční a vánoční době
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Neděle 6. 12. v 15 hod.: Mikuláš v Knapovci
Neděle 20.12. v 18.30 hod.: Jan Jakub Ryba:
Česká mše vánoční
Štědrý den 24.12. v 16 hod.: Zpívání u jeslí
Sobota 9. a neděle 10.1. 2016: Tříkrálová
sbírka
Mikuláš v Knapovci v neděli 6.12. v 15 hod.
PhDr. Jana Staňková ve spolupráci s Římskokatolickou farností Ústí n.O. a MŠ Knapovec
si Vás dovolují pozvat v neděli 6. prosince na
adventní odpoledne.
Program v kostele sv. Petra a Pavla Knapovec:
15.00 hod. - mše svatá
16.00 hod. - koncert pěveckého sboru ČAS
z D. Dobrouče
16.30 hod. - předvánoční program dětí z mateřské školky a příchod sv. Mikuláše s nadílkou
Program v Mateřské škole Knapovec:
Od 14.00 hod. prodejní výstava vánočních
dekorací v budově MŠ. Dospělí jsou zváni na
vánoční punč s voňavým občerstvením.
Advent v Knapovci je součástí Knapoveckého
roku podpořeného městem Ústí nad Orlicí.

Česká mše vánoční v Knapovci neděle
20.12. v 18.30 hod.
V neděli 20. prosince zveme od 18.30 hodin
do knapoveckého kostela na Českou mši vánoční Jana Jakuba Ryby v podání Studentského symfonického orchestru DECAPODA
ZUŠ Ústí n.O., dirigent: Miluše Barvínková. Pěvecké party zpívá smíšený pěvecký sbor Bendl
z Č.Třebové.
Zpívání u jeslí v Knapovci 24.12. v 16 hod.
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. Lucerny a svíce pro betlémské světlo s sebou.
Tříkrálová sbírka v Knapovci sobota 9.
a neděle 10.1. 2016
Místní část Knapovec se připojuje k Tříkrálové
sbírce Charity ČR. Tři králové budou v Knapovci, D. a H. Houžovci koledovat odpoledne v sobotu 9. a neděli 10. ledna 2016.

Sdružení SPOUSTI vás zve na podzimní připomínku festivalu Jeden svět. Ve středu 9.
12. můžete od 19.30 v Malé scéně navštívit
projekci skvělého dokumentu Zázračné dítě
internetu: příběh Aarona Swartze. Film zobrazuje osud 26-letého programátorského génia
a aktivisty Aarona Swartze, spoluzakladatele
Reddit-u, který se nejvíce proslavil bojem za
neomezený přístup k informacím na internetu. Snímek o životě zázračného dítěte otevírá otázku internetové bezpečnosti a vztahu
technologií a občanských práv v současném
světě. Na csfd.cz má film hodnocení 85%.

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

Knoflíkiáda opět v Ústí nad Orlicí
Občanské sdružení SPOUSTI podporuje nově
vznikající charitativní akci pod názvem Knoflíkiáda. Jedná se o dlouhodobý projekt, který
je organizován dobrovolnou kastelánkou Krasavou Šerkopovou z Nového zámečku u Lanškrouna. Smyslem této akce je nasbírat co nejvíce knoflíků, jakéhokoliv druhu a velikosti, tak
aby mohl padnout Český rekord pod názvem
– „Nejvíce knoflíků na jednom místě“. Sbírka
potrvá do května 2016, kdy bude právě na Novém zámečku u Lanškrouna provedena kontrola komisařem z agentury Dobrý den z Pel-

Připomínka festivalu
Jeden svět

Jarmark hezkých věcí
hřimova. Knoflíky lze odevzdávat v infocentru
v Ústí nad Orlicí. Druhým rozměrem Knoflíkiády je získávání finančních prostředků v rámci
Nadačního fondu „S námi je tu lépe“ na nový
diagnostický přístroj pro Gynekologicko-porodnické oddělení Orlickoústecké nemocnice.
Tento přístroj je určen k monitoringu průběhu
těhotenství od 36. týdne a současně v průběhu samotného porodu. Děkujeme všem, kdo
zvážíte možnost poskytnutí finančního daru.
Bližší informace na www.spousti.cz.
Štěpán Kraj, SPOUSTI

Rádi bychom pozvali na Vánoční jarmark hezkých věcí, který bude jako obvykle v prostorách kavárny Café MAX (Komenského 160).
Uskuteční se v neděli 6.12. od 10 hodin přibližně do 17 hodin. Místní výrobci nabídnou
své rukodělné výrobky - šperky, ručně vázané
diáře, keramiku, hračky a mnoho dalšího. Letos se u nás budou bavit hlavně děti- každé
dvě hodiny bude předčítání pohádek, v dílničce si budou moci vyrobit drobné dárky. Předvánoční menu zahřeje hlavně rodiče.

Pozvánka Jednoty bratrské

Powerjóga pro začátečníky i pokročilé

Jednota bratrská zve na první VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBU pod širým nebem s vánočními
písněmi pro rodiny s dětmi na Štědrý den ve
čtvrtek 24. prosince od 15 hodin na plácku
u J.K.Tyla v Ústí n.O.

Přijďte vyzkoušet dynamickou formu jógy,
kde si krásně protáhnete a posílíte celé tělo.
Každé ÚTERÝ 17.30-18.30 v tělocvičně
u ZŠ Štěpnice a každý ČTVRTEK od 18.00
- 19.00 hodin - začátečníci, 19.00-20.00
- pokročilí (Gymnázium UO,boční vchod).
Dále Vás zvu na ČTVRTEČNÍ dopolední cvičení 10.00 - 11.00 hodin v Medvídku, kde je
možnost pohlídání dítěte v klubu Fialka. Termíny dvouhodinovek: ZUŠ, 6.12. Dancejoga,
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20.12. Christmas joga*Acro, 10.1. Zdravá
záda. Další novinkou je netradiční a zábavná
forma jogy: ACROYOGA - párová akrobacie
pro začátečníky i pokročilé. Bližší info na
tel: 602 245 393, www.jogausti.webnode.
cz, jogausti@seznam.cz nebo na facebooku
(skupiny: Powerjóga v Ústí, Acroyóga v Ústí).
Těšíme se na Vás!!!
Markéta Skalická, Bára Strnadová
a Marcel Skalický

www.ustinadorlici.cz

Sbor pro záchranu hradu Lanšperka a Pivnice U Skoby Vás srdečně zvou na 16. ročník
turistického pochodu SKOBÁCKÉ PUTOVÁNÍ,
který se uskuteční v sobotu 5. prosince.
Start uvedených tras je od 7.00 do 10.00 hod.
v Pivnici U Skoby v Ústí n.O.
Trasy:
50 km: ÚO – Zhořský kopec – Sloupnice –
Brandýs n.O. – ÚO
35 km: ÚO – Zhořský kopec – Sloupnice – Řetůvka – ÚO
25 km: ÚO – Zhořský kopec – Vyvažadla –
Mandl – ÚO
15 km: ÚO – Andrlův chlum – Presy – Kozlovec – ÚO
8 km: ÚO – Andrlův chlum – ÚO
+ hvězdicová (odkudkoli na Skobu a zpět)
Tradiční perníčky, účastenské listy, turistické
vizitky, krásná příroda a pohodová atmosféra.
Další info: pochody.lansperk@seznam.cz,
www.lansperk-sbor.cz
Těšíme se na Vaši účast!!

Informace z FbK OT
Ženy
V letošní sezóně přihlásil florbalový klub
OT tým žen do nižší soutěže, do 2. ligy žen.
To, že by ženy měly být v této soutěži papírově silným týmem, zatím potvrzují a prozatím všechny 4 zápasy, co odehrály, byly
vítězné. Cílem letošní sezóny je pobavit se,
nasbírat energii a pomoci mladším s nasbíráním zkušeností.
Mladší žáci
Mladší žáci mají v podzimní části za sebou čtyři turnaje. Po celou dobu tým
ukazuje schopnost sehrát velice kvalitní
zápasy s jakýmkoliv soupeřem kraje. Určitě k tomu napomáhají i nové dresy, které
podtrhují sílu klubu „OT“. Současný herní
systém nepočítá výsledky, ale jedná se především o aktivní hru, která v podání našich
mladších žáků nabízí velkou řadu krásných
florbalových akcí.
Starší žákyně
První listopadovou sobotu sehrály starší žákyně domácí turnaj v Ústí nad Orlicí.
Je to jediný tým, který pořádá své turnaje
opravdu doma. Postupně porazily TJ Sokol Jaroměř-ZŠ Miletín 4:3 a Žacléř 14:2.
Třetí zápas proti týmu FBK Jičín se tolik
nevydařil. Díky vlastním chybám žákyně
prohrály 2:11.
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„ST-AR Klub“ vás v prosinci
2015 zve na akce

Skupinová cvičení
v nemocnici

5. 12. - Turistický výlet „Skobácké putování“
(z kalendáře KČT). Délka trasy je do 15 km,
vede okolím ÚO. Sraz účastníků je v 9.00 h
před pivnicí „U Skoby“. Návrat podle zájmu
účastníků. V případě nepříznivého počasí se
akce nekoná.
31. 12. - Společná vycházka přátel turistiky
a příznivců „ST-AR“ Klubu. Cesta povede na
vrch „Strážný“, kde proběhne ve 12.00 hod.
tradiční oslava Silvestra (pořádají ji hasiči
z Lanšperka). Je spojená s přípitkem a opékáním buřtů (vezměte do baťůžku vlastní zásoby). Následně trasa pokračuje přes Lanšperk
(možnost posezení v restauraci s občerstvením). Sraz účastníků v 9.30 hod. na parkovišti
u Lidlu. Návrat podle počasí a nálady.
Informace na tel. 731601548,
mail: starklub@post.cz
Tomanovi

Rehabilitační oddělení Orlickoústecké nemocnice oznamuje, že od ledna 2016 bude další
cyklus cvičebních skupin pro děti a dospělé.
Cena jedné běžné lekce bude 70 Kč, cena lekce dle metodiky p. Smíška (pouze pro dospělé) bude 100 Kč. II. běh (10 lekcí – 700 resp.
1000 Kč) bude začínat v týdnu od 4.1.2016.
Dle zájmu pak budeme pokračovat III. během.
Tělocvična je kapacitně omezena 8 místy
(Smíšek 5 místy).
Podrobnější informace (termíny) jsou k dispozici na tel.: 465 710 444 (recepce RHB).
Předpokládaný rozpis cvičebních hodin:
Pondělí: 14 – 15 hod., dospělí, (Smíšek)
Středa: 12.30 – 13.30 hod., dospělí (Smíšek)
14.30 – 15.30 hod., dospělí
Čtvrtek: 14 – 15 hod., děti do 16 let
15 – 16 hod., dospělí
16 – 18 hod., cvičení pro těhotné
(informace gynekologie)
Prim. MUDr. R. Dědková
rehabilitační odd.

Byli jsme na dně
Už jsme v to nevěřily. Že i po letech důsledného sběru a ještě úroda!
Letošní suché počasí ale přálo. A tak jsme
uvolnily z koryta Tiché Orlice dva vleky pneumatik, igelitů, ocelovou vanu váhy 250 kg, jednu podprsenku a dvoje kalhotky,....
Poděkování všem na úklidu zúčastněným Ženám-vodačkám. A za podporu městům Ústí
a Letohrad, půjčovně lodí Cakle a sběrnému
dvoru Tepvos.
Skalda
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Skobácké putování

Cvičení pilates
Posilovací cvičení s účinky na tvarování postavy, posílení hlubokých stabilizačních svalů,
prevenci a nápravu bolestí zad.
Pondělí od 18.15-19.15 hod. v gymnastickém
sálku Gymnázia (boční vchod). S sebou: podložka, ručník. Vstup: 50 Kč.
Info: Jana Šparlinková
tel.: 777 087 220

Inzerce
• HLEDÁME LIDI na ranní nedělní rekreační
fotbálek na Čapkárně. Přijďte si udělat žízeň.
Info na tel.: 776 313 567
• NABÍZÍM K PRODEJI novostavbu nízkoenergetického RD v Dolních Libchavách. Více
podrobností v RK na telefonu 777 938 958
• NABÍZÍM K PRODEJI RD v ulici Družstevní (UO, nad nemocnicí). Více informací v RK na
telefonu 777 938 958
• PŘIJMEME KUCHAŘKU pro rodinnou chalupu v Říčkách v O.H., sezónní provoz, práce
v turnuse (týden/týden). Vhodné pro důchodkyni, zajímavé ohodnocení, ubytování a strava
zdarma.
Kontakt: 777 273 372, p. Vebr, objednavky@
chata-karosa.cz

• INFRASAUNY – prodej, Kozinova 861, ÚO,
tel.: 603 994 414, www.bazenyulrich.cz
• PŘIJMEME BRIGÁDNICE pro rodinnou chalupu v Říčkách v O.H. v období
15.12.2015-25.3.2016. Práce: úklid a pomoc v kuchyni, ubytování a strava zdarma.
Kontakt: 777 273 372, p. Vebr, objednavky@
chata-karosa.cz
• PRODÁM OJETÉ PNEUMATIKY FIRESTONE 205/55 R16:
- zimní 4ks, 9mm,cena 700 Kč/ks,
- letní 2ks, 5mm,cena 200 Kč/ks.
- letní 1ks, GOODYEAR 91V, 6mm,
cena 300Kč.
Brandýs n.O.,605381602,
e-mail: sta.nov@centrum.cz, foto pošlu

www.ustinadorlici.cz

Sport

Inzerce

Polská 1360, 562 01 Ústí nad Orlicí
tel.: 465 524 254; 734 353 475
/tepvos | www.bazenusti.cz

Provozní doba prosinec 2015
Den

Datum

Ranní plavání

Plavání pro veřejnost

Út

1.12.

5:30 – 7:55

14:00 – 19:00

St

2.12.

Čt

3.12.

5:30 – 7:55

14:00 – 21:00

Pá

4.12.

5:30 – 7:55

14:00 – 21:00

So

5.12.

10:00 – 20:00

Ne

6.12.

9:00 – 20:00

Po

7.12.

Út

8.12.

St

9.12.

Čt

10.12.

5:30 – 7:55

14:00 – 21:00

Pá

11.12.

5:30 – 7:55

15:30 – 21:00

So

12.12.

15:00 – 21:00

Ne

13.12.

9:00 – 20:00

Po

14.12.

Út

15.12.

St

16.12.

Čt

17.12.

5:30 – 7:55

14:00 – 21:00

Pá

18.12.

5:30 – 7:55

14:00 – 21:00

So

19.12.

12:00 – 21:00

Ne

20.12.

9:00 – 20:00

Po

21.12.

Út

22.12.

St

23.12.

9:00 – 21:00

Čt

24.12.

8:00 – 12:00

Pá

25.12

9:00 – 21:00

So

26.12.

9:00 – 21:00

Ne

27.12

9:00 – 20:00

Po

28.12.

9:00 – 21:00

Út

29.12.

9:00 – 21:00

St

30.12.

9:00 – 21:00

Čt

31.12.

8:00 – 13:00

17:00 –21:00

16:00 – 21:00
5:30 – 7:55

14:00 – 19:00
17:00 – 21:00

Sanitární den
5:30 – 7:55

14:00 – 19:00
17:00 – 21:00

14:30 – 21:00
5:30 – 7:55

15:00 – 19:00
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Krytý plavecký bazén má právo na změnu provozních hodin pro veřejnost, na omezení relaxačního centra
a ostatních atrakcí. Proto se raději včas informujte na tel.: 734 353 475

V prosinci se můžete těšit na:
4.12.

14:00 – 19:00

Mikulášské odpoledne pro děti

5.12

20:00 – 22:00

Andělské nahaté koupání

26.12.
21:00 – 24:00
Štěpánská vodní noc
Relaxační centrum otevřeno v provozní době pro veřejnost, kromě každého Út a Čt od 16:00

24.12. a 31.12. bude vstup do relaxačního centra ZDARMA
Každé Út a Čt 16:00 – 19:00 hod. bude vyhrazena 1 plavecká dráha pro plavecký oddíl (mimo 29.12.)
Každé Út 19:00 – 20:00 hod. kondiční plavání s trenérkou (mimo 29.12.2015)
Každé Út 20:00 – 21:00 hod. Aquaaerobic (mimo 29.12.2015)
Plavání pro těhotné St 13:30 – 15:00 hod. Účast hlaste na tel.čísle: 465 710 243
Nabízíme kurzy plavání kojenců a batolat a kurzy plavání dětí s rodiči.

Centrum RIO

K2 Hiking, Indoor Cycling, TRX, Flowin, Kruhový trénink, Fitbox,
rezervace: www.tepvos.cz/rezervace; kontakt: 777 673 359
V Lukách 135, Ústí nad Orlicí
tel.: (+420) 774 673 365 | www.bazenusti.cz

Sauna (provozní doba)
Po

15:00 – 21:00

společná

Út

13:00 – 21:00

ženy

St

13:00 – 21:00

muži

13:00 – 17:00

ženy

17:00 – 21:00

muži

13:00 – 21:00

muži

14:00 – 18:30

ženy

18:30 – 21:00

společná

Ne

14:00 – 20:00

společná

Saunování s rituály

19.12.

Čt
Pá
So

v termínech 24.12., 25.12., 26.12., 31.12.2015 a 1.1.2016 sauna uzavřena

Zimní stadion
(zimní provoz – provozní doba)
O vánočních prázdninách veřejného bruslení více

Zimní stadion, Q. Kociana, Ústí n. O.
tel.: (+420) 608 553 305 | www.bazenusti.cz

Veřejné bruslení
St

16:00 – 18:30

Pá

17:00 – 19:30

So

13:30 – 16:00

Ne

13:30 – 16:00

Skatepark
(provozní doba)

Hokej pro příchozí

Pondělí

14:00 – 19:00

Út

dospělí

15:00 – 16:30

Úterý

14:00 – 17:30

St

děti

14:30 – 16:00

Středa – pátek

14:00 – 19:00

St

dospělí

15:00 – 16:30

Sobota – neděle

13:00 – 19:00

více informací na tel.: 608 553 305
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v termínech 23.12. – 26.12., 31.12.2015
a 1.1.2016 skatepark uzavřen

www.ustinadorlici.cz
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Inzerce
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www.ustinadorlici.cz

Ohlédnutí za událostmi 15. října – 15. listopadu 2015

Podzimní oslavy 50 let
folklorního souboru jaro
50. výročí založení slaví v tomto roce folklorní
soubor JARO Ústí nad Orlicí. Třetí část oslav
v podobě výročního večera v Roškotově divadle, se uskutečnila v sobotu 17. října. Soubor
JARO vznikl v roce 1965 a v jeho repertoáru
jsou lidové písně a tance Podorlicka - Žamberecka, často komponované do tematických
pásem. Soubor tvoří hudební a taneční složka,
dohromady 32 členů od 16 do 50 let. Za dobu
své působnosti uskutečnil soubor Jaro stovky
vystoupení doma i v zahraničí.
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V Knapovci pořádali tradiční
posvícení
V neděli 18. října se konalo tradiční Knapovecké posvícení. V kostele sv. Petra a Pavla
v Knapovci se odpoledne uskutečnila mše
svatá, po které se představil Smíšený pěvecký
sbor Žerotín z Brandýsa nad Orlicí s koncertem duchovní i světské hudby. Po koncertě na
všechny návštěvníky čekaly posvícenské koláče
a občerstvení před kostelem.

pro podávání písemných námětů, návrhů
či podnětů od občanů. Každá schránka je
opatřena papírem a tužkou. Podaná sdělení
budeme pravidelně vyhodnocovat a o podnětech budete informovat ve Výroční zprávě
Města a Městského úřadu.

Říjen ve znamení oceňování
dárců krve
Oblastní spolek ČČK Ústí n.O. připravil během
října pro bezpříspěvkové dárce řadu setkání
u příležitosti slavnostního předání plaket prof.
Dr. Jana Janského. Slavnostní odpoledne
se konalo v obřadní síni ústecké radnice pro
dárce krve, kteří dovršili 40 bezplatných odběrů
a také v zasedací místnosti Okresní správy sociálního zabezpečení pro dárce za 10 a 20 bezplatných odběrů.
Pozváno bylo celkem za 10 bezplatných
odběrů 162 dárců, za 20 bezplatných odběrů
155 dárců a za 40 bezplatných odběrů 130
dárců krve z celého okresu Ústí nad Orlicí. Slavnostního setkání a předání ocenění se zúčastnil místostarosta města Jiří Preclík, zástupci
Oblastního spolku ČČK Ústí nad Orlicí a Orlickoústecké nemocnice. O zpříjemnění odpoledního setkání se postarala hudební skupina
ACRI TIBIA.

Od 22. října funguje podatelna Městského
úřadu Ústí nad Orlicí v nových prostorách.
Přesunuta byla do společných prostor s Informačním centrem města v budově radnice
v Sychrově ulici. Sjednocením obou pracovišť
do společných prostor a jejich reorganizací
se snažíme zjednodušit a zefektivnit přístup
občanům na radnici a usnadnit vyřizování všech
požadavků. Provozní doba obou pracovišť je
rozdílná a je vyznačena na vstupních dveřích.
Další zavedenou novinkou a to ve všech budovách městského úřadu, jsou schránky určené
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Námětové cvičení HZS k vyklizení budovy
a cvičné evakuace včetně problémových situací se zraněnými, otevírání nepřístupných prostor a vyvádění žáků ze zadýmených prostor
se na Základní škole Bratří Čapků v Ústí nad
Orlicí konalo ve čtvrtek 5. listopadu. Úderem
8:30 hodin byl vyhlášen poplach a oznámen na
HZS. Již v 8:35 byla evakuovaná celá škola, až
na třídu 4. B, která měla „neprůchodné“ dveře.
8:34 přijíždí HZS a začíná evakuace „uvězněných“ žáků ze 4. B. Hasiči vyvedli žáky v dýchacích maskách a na nosítkách. 8:51 skončila
kompletní evakuace opuštěním posledního
žáka na nosítkách. Po cvičné evakuaci si hasiči
prohlédli školu z důvodu možného budoucího
zásahu. Předmětem zájmu byly hlavní uzávěry
elektřiny, vody a plynu.

Mimořádný kytarový koncert
v ZUŠ

Dům dětí uspořádal
halloweenský večer

Informační centrum
a podatelna ve společných
prostorách

ZŠ Bratří Čapků zažila
cvičnou evakuaci

Dům dětí a mládeže Duha v Ústí nad Orlicí
připravil na čtvrtek 29. října čtvrtý ročník
Halloweenského večera pro děti. Na děti, kterých se sešlo 16, čekala výroba strašidelných
dekorací, dlabání dýní, hororové hry a soutěže, stezka odvahy po budově a hlavně spaní
v DDM.

Mimořádný kytarový koncert vynikajícího kytaristy Karla Fleischlingera připravila Základní
umělecká škola Jaroslava Kocian v Ústí nad
Orlicí ve čtvrtek 5. listopadu. Koncert nazvaný
„Armonías para Guitarra“ zahrnoval klíčové
skladby renesanční a barokní literatury pro
dobové kytary a vihuelu a byl doplněn virtuózní
hudbou na theorbu. Všechny skladby hrál Karel
Fleischlinger z dobových materiálů a program
provázel slovem - zajímavostmi o nástrojích,
autorech i skladbách.
Text a foto L. Prokeš
Více na www.ustinadorlici.cz
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