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Vážení spoluobčané, letošní rok se neod-
vratně naplňuje, čas se bohužel nedá zasta-
vit, je pouze relativní, ale jinak je spravedli-
vý a neúplatný. Kdykoliv se „naplňuje čas“, 
přichází období hodnocení a vzpomínání. 
Máme tendenci na chvíli se zastavit. Ohlí-
žíme se zpět, bilancujeme uplynulé období, 
vzpomínáme na prožité dny a roky. V pamě-
ti zpětně promítáme své životy. Někdy do-
konce toužíme čas vrátit anebo jej alespoň 
zastavit či zpomalit. Můžete namítnout, že 
jsou okamžiky, kdy je tomu přesně naopak. 
Samozřejmě máte pravdu, a právě proto je 
vnímání času relativní. Občas se zdá času 
příliš, občas se času nedostává.
Koncem roku má většina z nás času málo. 
Nestihli jsme to či ono dokončit, dodělat, 
nestihli jsme nakoupit, uklidit, upéct, vyzdo-
bit, zabalit, napsat a poslat, vyúčtovat nebo 
utratit, zkontrolovat, zaúkolovat, odpustit, 
říct podstatné, poděkovat či pochválit. Ne-
stihli jsme toho tolik, že jsme nuceni dávat si 
vzápětí sliby a novoroční předsevzetí. Vlast-

ně si vytváříme alibi a zároveň se jakoby 
sami sobě a svému okolí omlouváme. Loučí-
me se s rokem starým a často bez rozmyslu 
podléháme pocitu, že v roce novém bude 
všechno možné a snadné. Nikdy nebylo 
a nebude! Ovšem jsme lidé a dokážeme najít 
řešení, a protože čas nikdo nikdy neviděl, ne-
držel ho a ani nechytil, můžeme beze studu 
opakovat oblíbenou výmluvu „nemám čas“. 
Bohužel tím jen oddalujeme plnění vlastních 
slibů a předsevzetí a paradoxně se dostává-
me do časové tísně. O nedostatku času, od-
kládání a následném slibování vím své!
Vážení spoluobčané, není mým cílem okrá-
dat Vás o čas předvánočním bilancováním 
činnosti města. Nebudu vyjmenovávat do-
končené nebo započaté a nebudu pro příští 
rok cokoliv slibovat. Na hodnocení máme 
ještě pár měsíců čas. Nyní nastává čas Ad-
ventu a čas Vánoc. Jedno z nejkrásnějších 
období roku, které s sebou nese očekávání, 
sváteční atmosféru, vůni, přání, naplňování, 
radost, nedočkavost, překvapení, vzpomíná-

ní, nostalgii, setkávání a potkávání. Dopřejte 
si proto na tento čas dostatek času! Nepod-
léhejte předvánočním slevám, budou i po-
vánoční! Nepodléhejte panice z nedostatku, 
máme všeho nadbytek! Nepodléhejte poku-
šení dokončit vše za cenu sebeobětování! 
Opravdu nemusíte mít sedm druhů vánoč-
ního cukroví! Úplně stačí linecké slepované 
marmeládou, vanilkové rohlíčky, kokosové 
kuličky, vosí hnízda, kávové oválky, rumové 
měsíčky, macešky, trubičky máčené v čo-
koládě, plněné rohlíčky, sněhové pusinky, 
medvědí pracny, plněné ořechy, čokoládová 
srdíčka a na stromeček medové perníčky.
Vážení a milí, přeji Vám z celého srdce časo-
vě zvládnutý konec roku 2017. Nezapomeň-
te dopřát sami sobě, svým přátelům a své 
rodině víc času. Darujte svým nejbližším nej-
cennější dárek, svůj čas. 

Petr Hájek
starosta města

Česko bude opět zpívat koledy

Počtvrté se milovníci koled v Ústí n.O. zapojí 
do celonárodního projektu regionálních De-
níků Česko zpívá koledy a to ve středu 13. 12. 
na Mírovém náměstí.
Letos podruhé se v Ústí nebudou zpívat jen 
vybrané koledy od 18 hodin, podobně jako 
loni bude předcházet společné „rozezpívání“ 
už od 17.20 hodin, finále bude po 18. hodině, 
kdy se celé Česko promění v obrovský pěvec-
ký sbor.

Novoroční výstup na Andrlův chlum

Klub českých turistů v Ústí nad Orlicí pořádá 
v pondělí 1. ledna 2018 devatenáctý ročník 
NOVOROČNÍHO VÝSTUPU NA ANDRLŮV 
CHLUM. Pořadatelé budou milovníky přírody 
očekávat pod rozhlednou „Stříbrnou krasavi-
cí“ od 11 do 18 hodin. Po bujaré silvestrovské 
noci, která přivítá rok 2018, Vám jistě menší 
mrazivé vydýchnutí přijde vhod.

Podorlické putování

Sbor pro záchranu hradu Lanšperka Vás sr-
dečně zve na PODORLICKÉ PUTOVÁNÍ, které 
se uskuteční v sobotu 2. prosince. 
Start: 7.00-10.00 hodin – Chaplin Restaurant, 
Ústí n.O. Trasy: 8km, 15km, 25km, 35km 
a 50km vedou po okolí města. Zúčastnit se 
můžete i hvězdicové trasy. Tradiční perníčky, 
účastenské listy, krásná příroda a pohodová 
atmosféra.

Vážení spoluobčané, přejeme Vám pokojný Advent a radostné Vánoce prožité 
v přítomnosti své rodiny a svých nejbližších.
Petr Hájek, starosta, Jiří Preclík, Michal Kokula a Matouš Pořický, místostarostové

Nejcennější čas
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Dotační programy města Ústí nad Orlicí

Rada města Ústí nad Orlicí na svém zasedání 
dne 23. 10. 2017 projednala a usnesením č. 
2397/100/RM/2017 schválila vyhlášení do-
tačních programů z rozpočtu města Ústí nad 
Orlicí pro oblast kultury, sportu, volnočaso-
vých aktivit a památkové péče pro rok 2018.

Pro rok 2018 byly pro oblast kultury, sportu, 
volnočasových aktivit a památkové péče vy-
hlášeny následující dotační programy z roz-
počtu města Ústí nad Orlicí:

1. Podpora kulturních aktivit (kulturní a volno-
časové akce, kulturní činnost) v roce 2018

2. Podpora pravidelné sportovní činnosti 
sportovních organizací v roce 2018

3. Podpora jednotlivých sportovních nebo 
volnočasových akcí sportovního charak-
teru v roce 2018

4. Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2018
5. Podpora údržby nemovitostí (nikoli kul-

turních památek) v městské památkové 
zóně Ústí nad Orlicí v roce 2018

FORMULÁŘE ŽÁDOSTÍ jsou k dispozici na 
věcně příslušném odboru (tj. na odboru 
školství, kultury, sportu, cestovního ruchu 
a propagace) a na internetových stránkách 
www.ustinadorlici.cz (sekce Dotace města).

Informace odboru životního prostředí

Slevový systém pytlového sběru v závěru 
roku! Několik stěžejních termínů pro pytlo-
vý sběr v závěru roku:
15.12.2017 je poslední den, kdy budou ve 
Sběrném dvoře načtené pytle započteny do 
roku 2017!
20.12.2017 je poslední reklamační den nena-
čtených štítků, osobně na odboru ŽP Měst-
ského úřadu u pí. Velínské č. dveří 256 (tel: 
465 514 263). Je třeba předložit zbylé štítky 
a městskou kartu.
22.12.2017 bude mimořádný sběr zóny Okra-
je, který bude započtený již do roku 2018
Termíny svozu pytlového sběru pro rok 2018 
jsou:
Centrum: 5.1.; 2.2.; 2.3.; 30.3.; 27.4.; 25.5.; 
22.6.; 20.7.; 17.8.; 14.9.; 12.10.; 9.11.; 
7.12.2018

Okraje: 22.12.2017 (sběr započtený do roku 
2018); 19.1.; 16.2.; 16.3; 13.4.; 11.5.; 8.6.; 
6.7.; 3.8.; 31.8.; 28.9.; 26.10.;  23.11.2018; 
Okraje: 22.12.2017 (sběr započtený do 
roku 2018); 19.1.; 16.2.; 16.3; 13.4.; 11.5.; 
8.6.; 6.7.; 3.8.; 31.8.; 28.9.; 26.10.; 23.11.; 
21.12.2018 (sběr započtený do roku 2019)
Děkujeme za Váš odpovědný přístup k recy-
klaci.
Vandalové ve Wolkerově údolí
Díky úspěchům ve vaší recyklaci odpadů, 
obdrželo Město Ústí nad Orlicí zdarma od-
měnou do Wolkerova údolí v podobě tři 
interaktivních panelů od spol. EKOKOM a.s. 
se zaměřením na odpadové hospodářství. 
Panely bez úhony přežily nedávnou vichřici 
Herwart, ale bohužel nepřežily z druhého 
na třetího listopadu noční „nájezd Vandalů“! 
Dva povalené panely musíme po měsíci od 

instalace opravit. Vzhledem k tomu, že v zá-
věru roku bude ve Wolkerově údolí instalo-
vána nová přírodovědná naučná stezka, po-
žádali jsme Městskou policii o větší dohled. 
Protože naši „Vandalové“ své silácké kousky 
ve Wolkerově údolí provádí obvykle při po-
píjení alkoholu, upozorňujeme, že je zde 
„požívání alkoholového moku“ zapovězené 
vyhláškou města č. 2/2016! I na to se zaměří 
Městská policie. Přejeme občanům neruše-
né procházky v lesoparku Wolkerova údolí 
a doufáme, že jim je bude moci v roce 2018 
zpříjemnit nová nezničená naučná stezka.

Mgr. Tomáš Kopecký 
odbor životního prostředí městského úřadu 

Ústí nad Orlicí
Jiří Preclík 

místostarosta města Ústí nad Orlicí a gestor 
životního prostředí 

Poděkování

V neděli 29.11. 2017 nám vichřice srolovala na 
rodinném domě střechu. Po nahlášení havárie 
přijela ve velmi krátké době dvě hasičská auta. 
Hasiči pracovali rychle, i když pršelo a byl silný 
vítr. Během krátké doby střechu zabezpečili.
Děkujeme za jejich profesionální práci.

J. Procházková

Adventní zpívání a zdravé pochutnání v MŠ Sokolská

Srdečně zveme všechny děti, rodiče, přátele 
a absolventy naší školky na tradiční advent-
ní posezení ve čtvrtek 14.12.2017 od 15:30 
hod. Kromě zpěvu koled se můžete těšit na 
výrobu vánočních dekorací, zdobení perníčků 

a nově i ochutnávku zdravých svačinek podá-
vaných v naší jídelně.

Na setkání se těší kolektiv 
zaměstnankyň MŠ

Advent „Na Výsluní“

Předvánoční čas v Mateřské škole Na Výslu-
ní je již tradičně plný nových zážitků, dobré 
zábavy, pohodových chvil, pohádek a pře-
kvapení. Již 30. listopadu přijede do školky 
Divadlo Úsměv a nadělí dětem „Vánoční 

Žádosti o dotace z výše uvedených dotač-
ních programů pro rok 2018 se přijímají na 
předepsaných formulářích od 4.12.2017 do 
22.01.2018.

Luboš Mikyska 
vedoucí odboru školství, kultury, sportu, 

cestovního ruchu a propagace
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Mateřská škola u skřítka Jasánka 

Naše školka bude vystupovat na Mírovém 
náměstí 3.12. a před Základní školou Tře-
bovská s pásmem „Jak se Ježíšek narodil“ 
a v mateřské škole budeme mít den otevře-
ný pro veřejnost 19.12.2017 od 15.00 hodin, 
kdy bude možnost posedět si u stromečku, 
podívat se co nám Ježíšek přinesl do školky, 
ochutnat vánoční cukroví a vyrobit si vlastní 
vánoční mýdlo.

pokračování ze str. 2

pokračování na str. 4

pohádku o rybičce“. U pohádky zůstaneme 
i další týden, kdy třída Zajíčků a Soviček na-
vštíví Roškotovo divadlo a pohádku s názvem 
„Hvězdička betlémská“. V neděli 3. prosince 
začíná Vánoční jarmark na náměstí, kde nás 
i v letošním roce najdete v jednom z pro-
dejních stánků. Další naše výrobky můžete 
shlédnout na Vánoční výstavě v Galerii Pod 
radnicí. Na Mikuláše zavítá do školky Mikuláš 
s nadílkou a děti si ozdobí živý vánoční strom 
vlastnoručně vyrobenými ozdobami. A další 
dny provoní školku pečení perníčků a pra-
ciček, které připravujeme na předvánoční 
posezení. Setkání s dětmi, rodiči a učitelkami 
bude vyvrcholením našeho čekání na Ježíška. 
V úterý 12. prosince a ve čtvrtek 14. prosince 
pořádáme Vánoční besedu – tradiční poseze-
ní u cukroví, čaje či kávičky, kde si každý ná-
vštěvník vyrobí drobný dáreček a děti potěší 
diváky svým vystoupením. A k tomu všemu 
přidáme zpívání koled, pohádková zastavení 
a nové dárečky pod stromečkem… tak takový 
je Advent Na Výsluní.

Advent v Mateřské škole 
v Knapovci

Pro naši mateřskou školu začíná adventní 
čas 3. prosince vystoupením v místním kos-
tele s vánočním programem. Poté pokračuje 
12.12. vánoční besídkou pro rodiče a společ-
ným vánočním tvořením rodičů s dětmi. Pře-
jeme Všem klidné prožití této předvánoční 
doby.

Mateřská škola Černovír

Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Černovír 96 
srdečně zve všechny rodiče, přátele a sou-
sedy ve středu 13. 12. 2017 v 17.30 do čer-
novírské kaple sv. Gotharda na adventní vy-
stoupení dětí, po jehož skončení navážeme 
na černovírské návsi (cca 30 m) akcí Česko 
zpívá koledy, pod vedením ČČK ÚO, Černovír.

V rámci akce bude pro všechny připraveno 
pohoštění jak pro zahřátí, tak i k zakousnutí. 
Přijďte všichni, těšíme se na vás.

***
Srdečně děkujeme panu Lukáši Knötigovi, 
paní Mgr. Kateřině Kapounové a členkám 
ČČK Černovír za krásné a přínosné přednášky 
pro děti a rodiče naší školy.
Dále pak děkujeme panu děkanovi Vladi-
slavu Brokešovi za propůjčení a manželům 
Pirklovým za otevření kaple sv. Gotharda na 
adventní vystoupení dětí naší MŠ.

Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Černovír 96.

Základní škola Třebovská 

Základní škola Ústí nad Orlicí, Třebovská 
147 srdečně zve na VÁNOČNÍ TVOŘENÍ ve 
čtvrtek 14. prosince 2017 od 15 do 18 hodin.
Budete si moci vybrat z nabídky rozmanitých 
dílen a vytvořit vánoční výrobek nebo deko-

raci, které si za symbolickou cenu odnesete 
domů. Současně bude před školou celé od-
poledne probíhat vánoční jarmark. Občer-
ství Vás svařák, horký čaj, koláče. Vrcholem 
společného předvánočního odpoledne bude 
hudební vystoupení našich žáků v 18 hodin.
Na setkání se těší děti i učitelé

Tonda Obal na cestách
Žáci naší školy měli ve středu 11. října 2017 
možnost zúčastnit se vzdělávacího progra-

Základní škola Bratří Čapků

„SLÁMUJ - DRÁTUJ - DÝŇUJ“
Poslední říjnové pondělí se v odpoledních 
hodinách přízemí naší školy zaplnilo dětmi 
i dospělými, aby během společně strávené-
ho času vytvořili nádherné výrobky z korálků 
a drátků a byli u zrodu originálních mozai-
kových obrazů. Dále si mohli vyzkoušet, jak 
jsou zdatní v anglickém jazyce, či s napětím 
přihlíželi, jak se díky barvám na obličej někte-
ří změnili téměř k nepoznání. Mnozí si užívali 
„slámování“ a pod rukama jim vyrostla roz-
manitá zvířátka, další se zapojili do tancová-
ní nebo bubnování. Památkou na nevšední 
odpoledne se stalo více než sto nádherně 
vydlabaných a ozdobených dýní, které ve ve-
černích hodinách rozzářily prostranství před 
školou a přilákaly užaslé pohledy kolemjdou-
cích. Veliké poděkování patří všem zúčastně-
ným za přispění k příjemné atmosféře této 
jedinečné akce. Petra Mihulková

Prosincová setkávání
Srdečně zveme všechny, kteří se chtějí v čase 
adventu zastavit, zaposlouchat se a pobavit 
se, na prosincové akce konané před naší ško-
lou:
3. 12. 2017 od 19 hod. - 1. adventní neděle - 
Rozsvícení a rozezvučení betléma 
4. 12. 2017 od 16 hod. - Čertovské besídky + 
show 25 Kr@mpužských čertů 
10. 12. 2017 od 17 hod. - 2. adventní neděle 
- Adventní rockové muzicírování 
17. 12. 2017 od 16 hod.- 3. adventní neděle - 
Adventní vystoupení a vánoční jarmark

Přejeme Vám pohodové prožití nejen vá-
nočních příprav a svátků, ale i všech násle-
dujících dní. Záleží jen na Vás, jestli dokáže-
te i ty všední proměnit ve sváteční.

Martin Falta
Více na www.zsbcuo.cz.
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mu, který se zaměřuje na zvýšení povědo-
mí o správném třídění a recyklaci odpadu. 
Na akci se žáci dozvěděli, jak, kam a proč se 
odpad třídí a co se z něj dále vyrábí. Měli 
možnost se podívat na vzorky recyklovaných 
materiálů. Lektoři pověření společnosti EKO-
-KOM pro ně připravili vzdělávací program 
Tonda Obal, jehož součástí bylo praktické 
ověřování dovedností dětí v této oblasti. Pro-
střednictvím tohoto programu žáci obdrželi 
základy k jejich odpovědnému chování v dal-
ším životě. Lektorům za jejich skvělý výkon 
děkujeme a doufáme, že získané dovednosti 
děti uplatní.

Mgr. Eva Svatošová 

Šesťáci v pravěku
Pravěk nemusí být jenom látkou učebnic dě-
jepisu. V archeoparku ve Všestarech u Hrad-
ce Králové můžete pravěk vidět, sáhnout 
si na něj a zažít ho. Ve čtvrtek 12. 10. si to 
vyzkoušeli šesťáci. Na dopravu do pravěku 
finančně přispělo z projektu Město Ústí nad 
Orlicí, za což mu děkujeme.
Mgr. Radomil Jindra

Společnými aktivitami za lepším partner-
stvím
Ve středu 8. listopadu se na základní škole 
v Hylvátech uskutečnilo třetí pokračování 
česko – polského projektu základních škol 

„Společnými aktivitami za lepším partner-
stvím“. Žáci a učitelé hylvátské školy si pro 
své kolegy a žáky z partnerské školy v Bystřici 
Kladské připravili sportovní aktivity zaměře-
né na nácvik herních dovedností a pravidel 
softballu a v jazykové učebně měli žáci obou 
škol možnost poměřit své znalosti a doved-
nosti při různých anglických stolních hrách. 
Po obědě se v tělocvičně školy uskutečnilo 
přátelské utkání v sálové kopané a košíkové. 
Čtvrté pokračování tohoto společného pro-
jektu se uskuteční v prosinci v polské Bystřici 
Kladské. 

Mgr. Pavel Svatoš

Základní škola Komenského

Ohlédnutí
„Zvěř lesů, vod a strání“ – výstavu Městského 
muzea v Ústí nad Orlicí navštívilo přes tři sta 
žáků naší školy. Nejenže s nadšením vyplňo-
valy pracovní listy, ale v krásném prostředí si 
mohly prohlédnout mnoho vycpaných pre-
parátů, z nichž přes stovku naše škola k vysta-
vení zapůjčila. Proto byla výstava i tak trochu 
„naše“.

Mgr. Dana Špindlerová

Mezinárodního projektu CodeWeek - Týdne 
programování a algoritmizace se zúčastni-
li žáci II. stupně. Nejlepší ohodnocení získal 
Michal Krupa z VIII. C., výborné informatické 
myšlení prokázal a úspěšným řešitelem se 
také stal David Roušar z VIII. C a Denis Jahna 
ze VII. A. 

RNDr. Iva Chaloupková

Návštěva divadla
Žáci devátých ročníků se oblékli do sváteč-
ního a vydali se do Východočeského divadla 
v Pardubicích. Divadelní hra Karla Čapka Bílá 
nemoc je i v dnešní době téma nadčasové 
a nabídlo spoustu námětů k přemýšlení. 

Co nás čeká
Zimní koncert Písničky a Zlatého klíčku
V pondělí 4. prosince od 18 hodin zaznějí 
zpěvy nejen adventní. Srdečně zveme všech-
ny příznivce sborů do Roškotova divadla.
Den jinak 
Jak se dá trávit volný čas nebo jak může ne-
tradičně vypadat vyučovací hodina si budou 
moci v prvním prosincovém týdnu vyzkoušet 
žáci II. stupně.
My se šestky nebojíme! 
7. prosince od 14 do 17 hodin rádi uvítáme 
budoucí šesťáky v budově II. stupně (Ko-
menského ul.), aby nahlédli do odborných 
učeben, vyzkoušeli si na vlastní kůži různé 
pokusy a setkali se s budoucími učiteli při za-
jímavých aktivitách…

Speciální ZŠ, MŠ  
a Praktická škola Ústí nad Orlicí

První ročník akce nazvané ,,Dýňový den“ se 
uskutečnil ve čtvrtek 19. října. Na celé dopo-
ledne se přízemí školy proměnilo v místo plné 
strašidel a čarodějnic, které provázely pří-
chozí děti řadou netradičních úkolů. Děti se 
proplétaly pavučinou, lovily duchy, vyráběly 
strašidelné masky nebo zdobily perníčky. Ve 
strašidelném stánku se podával dýňový džus 
a dýňová polévka, kterou žáci praktické školy 
dvouleté uvařili z dýní, které byly vypěstova-
né na školním pozemku v rámci pracovní vý-
chovy. Děti zde také, za splněné úkoly, dosta-
ly drobné odměny, které darovala společnost 
Konzum. Děkujeme.

Na 23. ročník celostátní výstavy výtvarných 
prací osob s mentálním postižením ,,RA-
DOST“ se žáci internátu školy ten samý den 
vydali vlakem do Kolína. Akce byla obohace-
na o doprovodný program ve formě procház-
ky městem od ZŠ,MŠ a PŠ Kolín po stanoviš-
tích až do Městského společenského domu, 
kde následovala další část programu v hadím 
duchu - živý had Kačenka. Akce vyvrcholila 
slavnostním vyhlášením výtvarných prací 
a děti si odnesly drobné odměny. 

V úterý 24.10. se vypravili starší žáci naší ško-
ly po stopách Barunky Panklové do Babiččina 
údolí. V podzimním počasí plném barev jsme 
navštívili Ratibořice, tamní zámek a park. 
Velmi příjemnou procházkou jsme šli kolem 
zámeckého skleníku až k Bělidlu a Viktorči-
nu splavu. Neodmyslitelnou zastávkou byla 
návštěva České Skalice. Výlet jsme završili 
návštěvou našich přátel ze školy v Dlugopolje 
Zdroj a procházkou místními lázněmi. 
Výlet byl financován městem Ústí nad Orlicí. 
Děkujeme. 

Základní umělecká škola Jar. Kociana 

Rozsvěcení vánočního stromu – Řetová
pá 1.12. | 17.30 hodin
V hudebním programu vystoupí pěvecká tří-
da p. uč. Hany Bauerové

Vánoční koncertíky
4. a 5. 12 | 8.30 – 10.00 hodin
Hudební programy pro žáky MŠ a ZŠ
Zimní tancovánky
5.12. | 16.00 a 17.00 hodin |sál TO
Vystoupení žáků tanečního oboru p. uč. Hany 
Hýbalové
Adventní recitál
7.12. | 16.30 a 18.00 hodin | sál TO
Vystoupení žáků tanečního oboru p. uč. Pav-
líny Lipenské
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Tancovánky
8.12. | 16.00 a 17.30 hodin | sál TO
Vystoupení žáků tanečního oboru p. uč. Zla-
tuše Bartošové
Vánoční koncert swingového orchestru 
Black Band
8.12. | 19.00 hodin | koncertní sál
Hudební besídka žáků hudebního oboru
11.12. | 17.00 hodin | koncertní sál
Vánoční benefiční koncert Jitky Zelenkové, 
spoluúčinkuje DPS Čtyřlístek
11.12. | 20.00 hodin | Měšťanský pivovar

Burza zaměstnavatelů na SŠ 
automobilní 

Na Střední škole automobilní Ústí nad Orlicí 
se dne 7.11.2017 konala tzv. Burza zaměst-
navatelů. Zorganizovala ji SŠ automobilní ve 
spolupráci s firmami.
Ve sportovní hale školy se tak setkalo velké 
množství firem, které prezentovaly studen-
tům školy své pracovní pozice. Za vstřícný 
přístup děkujeme těmto firmám: METRANS, 
a.s., Šmídl s.r.o., Rekop s.r.o., Škoda auto a.s., 
Rieter CZ s.r.o., BON CAR Svitavy s.r.o., MD 
logistika, a.s., DP WORK s.r.o., SOR Libchavy 
spol. s r.o., CZ LOKO, a.s., RENE a.s., Nechy-
běli také pracovníci Úřad práce, s velkým zá-
jmem se tradičně setkal stánek Armády ČR.
Pro studenty to byla vynikající příležitost, jak 
si získat budoucí zaměstnání a pro firmy zase 
možnost, jak si vybírat nové potenciální za-
městnance. Pavel Jantač

Třídní hudební besídka žáků hudebního 
oboru p. uč. Rudolfa Kolbaby – kytara
12.12. | 17.00 hodin | koncertní sál
Třídní hudební besídka žáků hudebního 
oboru p. uč. Hany Bauerové a Nicol Krišto-
fové – zpěv
13.12. | 17.00 hodin | koncertní sál
Třídní hudební besídka žáků hudebního 
oboru p.uč. Miroslava Němce – klavír
15.12. | 16.00 hodin | koncertní sál
Vánoční hudební besídka žáků hudebního 
oboru
18.12. | 17.00 hodin | koncertní sál

Vánoční sborový koncert
19.12. | 18.00 hodin | koncertní sál
Koncertní vystoupení DPS Sluníčka a Petrklí-
če, Vox coloris
Adventní koncert
21.12. | 18.00 hodin | kostel Nanebevzetí 
Panny Marie
Účinkují: DPS Čtyřlístek, Alou Vivat, Cecilská 
hudební jednota, Vox coloris, Čas a symfonic-
ký orchestr Decapoda
Živý betlém
26.12. | 15.00 hodin | Mírové náměstí
Účinkujícími jsou žáci tanečního oboru ZUŠ

Sociální / zdravotní

Zprávičky ze Stacionáře

Uživatelé, kteří měli zájem se mohli zúčastnit 
konference pod názvem Život jako každý jiný 
v Praze, kterou pořádalo Ministerstvo práce 
a sociálních věcí. Na konferenci se hovořilo 

a diskutovalo , jak se připravit na samostatné 
bydlení, jak hospodařit s penězi, jak se roz-
hodovat, jak získat a udržet práci, co dělat 
s volným časem. Tato konference byla pro lidi 
se zdravotním postižením, kteří žijí v zařízení 
sociálních služeb, v domovech pro osoby se 
zdravotním postižením, týdenních stacioná-
řích nebo chráněných bydleních.
Připravujeme se na Adventní jarmark nezis-
kových organizací v Ústí nad Orlicí, na ad-
ventní výstavu s prodejem výrobků klientů 

poskytovatelů sociálních služeb, kterou pořá-
dá Pardubický kraj pod záštitou radního Pavla 
Šotoly. 
Na Louži budeme prodávat naše drobné vá-
noční předměty.
Děkujeme všem našim sponzorům a přízniv-
cům, kteří nás celý rok podporují a přejeme 
Všem krásné a klidné vánoční svátky.

Hana Zastoupilová
a kolektiv pracovníků stacionáře
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První workshop multidisciplinární spolupráce

Dne 24.10.2017 v čase od 13.30 hod. do 
15.30 hod. odbor sociálních služeb Městské-
ho úřadu Ústí nad Orlicí pořádal na radnici 
1 . workshop multidisciplinární spolupráce 
v rámci projektu Zkvalitnění výkonu sociální 
práce Města Ústí nad Orlicí, CZ.03.2.63/0.0/
0.0/15_023/0000819. 
Zaměření workshopu bylo na spolupráci zá-
kladních škol a orgánu sociálně právní ochra-
ny dětí. Hlavními tématy byly - kompetence 
orgánu sociálně právní ochrany dětí, záško-
láctví dětí, oznamovací povinnost škol, vyme-
zení rodičovské role v kontextu dítěte po roz-
padu vztahu rodičů. Setkání se zúčastnilo 13 
zástupců základních škol ze správního obvo-
du obce s rozšířenou působností, pracovníci 
odboru sociálních služeb a oddělení sociálně 
právní ochrany dětí, včetně dvou pracovnic 
Ministerstva práce a sociálních věcí, z oddě-
lení transformace služeb pro rodiny a děti, 
z projektu Systémový rozvoj a podpora ná-
strojů sociálně-právní ochrany dětí.

Na setkání se diskutovalo na daná témata 
a došlo k vzájemnému předání informací. Vý-
stupem této akce je zpracování jednoduché 
metodiky. Vyhodnocení dotazníku zpětné 

vazby ukázalo, že účastníci mají zájem o pra-
videlná setkávání a řešení společných témat.
Za odbor sociálních služeb

Mgr. Ivana Nečekalová

Senior klub Ústí nad Orlicí

Slaví 10 let

Silvestr nanečisto
st 6.12. | 15.00 – 19.00 hodin
Akci pořádá CSP ve spolupráci se Senior klu-
bem v jídelně centra. K tanci a poslechu hraje 
M. Bien. Vstupné pro klienty čp. 1343 je 20 
Kč, ostatní 40 Kč. Za SK akci zajišťují p. Šlegro-
vá a pí Rabová. Přijďte si zatančit a pobavit se.

Papu Papua
st 6.12. | 19.00 hodin | Roškotovo divadlo
Ve spolupráci s Klubcentrem Vás zveme na 
cestopisnou přednášku p. Kubeše. Vstupné 
50 Kč pro člena SK. Hlásit se můžete ve Slad-
kovně dne 5.12. od 10.00 do 12.00 hodin. 
Nelze chodit bez přihlášení. Akci zajišťuje 
Mgr. Štěchová

Celodenní adventní zájezd do Dvora Králové
čt 7.12. | zájezd
Celodenní zájezd do Dvora Králové do vý-
robny vánočních ozdob a městského muzea. 
Hlásit se můžete ve Sladkovně ještě 5.12. od 

10.00 do 12.00 hodin. Platba při přihlášení, 
člen SK hradí 160 Kč,nečlen 240 Kč, neoby-
vatel Ústí n.O. 280 Kč. Pořadí přihlášení tvoří 
zasedací pořádek. Předpokládaný návrat po 
18.00 hodině. V ceně jsou doprava a 2x vstu-
py. Polední volno na oběd. Za snížené ceny 
je možno nakoupit ozdoby. Akci zajišťují JUDr. 
Ešpandr a pí Ešpandrová.
Odjezdy autobusu: Hylváty – brána f. Zářecký 
06.15 hodin, Benzina pod Duklou 06,20 ho-
din, Babyka 06,25 hodin, Autobusové nádraží 
06,30 hodin, Tvardkova 06,35 hodin, Penzion 
06.40 hodin

Den na zázračné planetě
st 27.12. | 14.30 hodin
Pozvánka na dokument Den na zázračné pla-
netě v rámci Senior kina. Hlásit se můžete ve 
Sladkovně dne 5. a 12.12. od 10.00 do 12.00 
hodin. Cena pro člena 40 Kč. Pouze vstupen-
ky do přízemí. Akci zajišťuje JUDr. Králík

Vybíráme přihlášky na lázně Hokovce v ter-
mínu 25. února až 3. března 2018, cena pro 
člena 4900,-Kč, ostatní 5000,- Kč. Odjezd již 
24.2. 2018 odpoledne a ráno snídaně zdar-
ma. Hlásit se ještě můžete ve Sladkovně dne 
5.12. od 10.00 do 12.00 hodin. Po vyplnění 
přihlášky se vybírá záloha 1000,- Kč. Zajišťuje 
JUDr. Ešpandr a JUDr. Králík. Podrobnosti ve 
skříňce SK.

Přihlášky na slavnostní členskou schůzi 
u příležitosti 10. výročí vzniku Senior klubu 
se berou ještě 5.12. 2017 od 10.00 hodin do 
12.00 hodin pouze osobně, z kapacitních 
důvodů pouze do počtu 128 přihlášených 
členů. 
ZMĚNA: Schůze se uskuteční dne 15. pro-
since 2017 –pátek– od 16.00 hodin v sále 
hotelu UNO. Prezence již od 15.15 hodin – 
prosíme přijďte včas! Hudba a občerstvení 
zajištěno. Na místě je možno navíc zakoupit 
kávu, čaj, alko i nealko nápoje. Nelze přijít 
bez předchozího přihlášení a obdržené vstu-
penky.

PŘIPOMÍNÁME:
Adventní zájezd do Bratislavy - „Bratislava 
- Děvín - čokoládovna v Kittsee“ s progra-
mem: odjezd dne 11. prosince – pondělí , 
z Ústí nad Orlicí dle propozic, které obdrží 
každý účastník z CK. Akci zajišťuje JUDr. 
Ešpandr.

Hledáme členy - členky ochotné pomoci při 
organizaci slavnostní schůze - zájemci hlaste 
se předsedovi.
Od 1.1. 2018 potřebujeme nutně doplnit vý-
bor SK.

Na rok 2018 připravuje zprostředkování lé-
čebného pobytu seniorů ve Slovenských láz-



12 / 2017

[ 7
 ]

www.ustinadorlici.cz

Sociální / zdravotní

pokračování ze str. 6

pokračování na str. 8

ních v hotelu Travertín I - Vyšné Ružbachy. 
Termín od 11. do 16. 6. 2018. Cena 150,- Eur 
bez dopravy. Sleva pro seniory 70 Eur, běž-
ná cena 220 Eur. Pobyt si hradí každý sám 
na recepci platební kartou nebo v hoto-
vosti v Eur. V ceně je zahrnuta plná penze, 
lázeňský poplatek, lékařská prohlídka, dvě 
dohodnuté léčebné procedury denně- tedy 
8 procedur, po 16. hod. volný vstup do ba-
zénu na 1 hod. (vířivky, sedací bazén, sauna). 
Procedury, bazén a jídelna jsou ve vedlejší 

budově. Doprava buď vlastní, nebo vlakem. 
Podrobnosti v letáku ve skříňce SK.
Poslední služba na Sladkovně dne 12. 12. 
2017.
Prvá služba v roce 2018 je 9.1. od 10.00 do 
12.00 hod. s výběrem čl. příspěvku 200,- Kč, 
a dále pak každé úterý.

Přejeme všem členům a obyvatelům měs-
ta krásné prožití vánočních svátků, zdraví 
a štěstí v roce 2018, hodně společných akcí.

Český červený kříž 

Senior doprava ČČK – TAXÍK MAXÍK
Senior doprava ČČK je určena seniorům, oso-
bám zdravotně oslabeným a rodičům s dětmi 
k návštěvě lékaře, úřadu, na nákup, kadeřni-
ci…
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 hodin.
Permanentky jsou k dostání na ČČK - Kopec-
kého 840 a nově v Nákupním centru NOVÁ 
LOUŽE – provozovna čistírny.
Senior doprava ČČK je provozována za pod-
pory Města Ústí nad Orlicí, Pardubického kra-
je a Nadace Charty 77.
V termínu od 25. do 29. prosince 2017 bude 
PŘERUŠEN PROVOZ SLUŽBY Senior doprava 
ČČK. Děkujeme za pochopení.

Centrum pro život: vzdělávací, relaxační 
a volnočasové centrum pro seniory a nejen 
pro ně, akce jsou určeny široké veřejnosti 

Bližší informace o akcích Centra pro život na 
www.cckuo.cz
Změna programu Centra pro život vyhrazena.
Není-li uvedeno jinak, konají se akce v budo-
vě OS ČČK, Kopeckého 840, ÚO

Výstava
1.-31.12. | 8.00-15.00 hodin
Světový den první pomoci očima dětí – výsta-
va obrázků, vstup zdarma

Mikuláš v Opočně 
2.12. | výlet

KONTAKTY NA SK: 
p. Šamšulová 722475129, 
JUDr. Králík 722 475 132, 
p. Šlegrová 777 736 315, 
Mgr. Štěchová 731601548, 
p. Rabová 734 188 853, 
JUDr. Ešpandr 734398390, 
p. Ešpandrová 734 188 855. 

Těšíme se na Vaši účast ! 
Za výbor „Senior klubu“ 

JUDr. Zdeněk Ešpandr, předseda 

Tradiční mikulášská show s vánočními stánky 
na Kupkově náměstí. Přihlásit se můžete na 
tel. 775 765 659 nebo každé pondělí, čtvrtek 
od 8.00 do 15.30 hodin na ČČK, kde se pro-
vádí úhrada za výlet. Odjezd v 15,30 hodin 
(návrat ve večerních hodinách cca, ve 21.00 
hodin) z autobusového nádraží Ústí nad Orli-
cí, cena: 90,- Kč člen ČK/děti, 130,- Kč ostatní, 
cena obsahuje dopravu

Výstava vánočního cukroví
19.12. | 9.00-15.00 hodin
Vstupné dobrovolné

Vánoční posezení
19.12. | 15.00 hodin
Příjemné posezení mezi přáteli při vánoční 
atmosféře spojené s ochutnávkou vánočního 
cukroví

Vánoční výstava
5.-8.12. | 9.00-17.00 hodin
Výstava vánočních výrobků dětí ze školských 
zařízení v Ústí n.O. a neziskových organizací, 
zasedací místnost MěÚ, budova radnice (Ga-
lerie). Akce se koná za podpory města Ústí 
nad Orlicí

Strom splněných přání
16.11-13.12. - splňte přání dětem z dětských 
domovů a sociálních ústavů zakoupením vá-
nočního dárku, přáníčka naleznete:
v Informačním centru města Ústí nad Orlicí, 
v Krytém plaveckém bazénu v Ústí nad Orlicí 
a v Nákupním centru Nová Louže – provozov-
na čistírny. Bližší informace o akci naleznete 
na www.cckuo.cz

Ošacovací středisko ČČK

Provozní doba v měsíci prosinci:
4.12.2017 od 8,00 do 15,30 hodin
11.12.2017 od 8,00 do 15,30 hodin
18.12.2017 od 8,00 do 15,30 hodin
25.12.2017 zavřeno
1. 1.2018  zavřeno

KAVÁRNIČKA – CENTRUM SETKÁVÁNÍ: kaž-
dý čtvrtek od 9,00 do 15,30 hodin - přijďte si 
popovídat se svými přáteli do Společenské-
ho centra ČČK (společenské hry). Kavárnička 
v budově OS ČČK bude z provozních důvodů 
dne 6. prosince 2017 a 29. prosince 2017 
uzavřena – děkujeme za pochopení

KAVÁRNIČKA V DOMOVĚ DŮCHODCŮ: ote-
vřeno každý den kromě pondělí od 13,00 do 
16,00 hodin
Kavárnička v Domově důchodců bude z pro-
vozních důvodů od 24. do 26. prosince 2017 
a 31. prosince 2017 uzavřena – děkujeme za 
pochopení

SNOEZELEN - relaxační, multismyslová míst-
nost, bližší informace a objednání na tel. 
775 765 659, vstupné 30,- Kč za 1 hodinu/
osoba

SOUSEDSKÁ KNIHOVNA – volně přístupná 
veřejnosti
Sousedská knihovnička je určena všem, kte-
ří hledají domov pro staré i nové knihy, rádi 
čtou a chtějí budovat sousedské vztahy. Mů-
žete si půjčit knížku bez průkazky, bez upo-
mínek a v jakoukoliv denní dobu. Nejen, že 
si knížky můžete zapůjčit, ale i vložit do pro-
sklené skříňky. Pokud knížku nevrátíte, je to 
vaše věc. Žádný postih za to neexistuje.
Knihovnička je umístěna na zahradě u budo-
vy OS ČČK, Kopeckého 840, Ústí nad Orlicí

VÝSTAVKA 
Máte zájem vystavovat A NEVÍTE KDE, MŮ-
ŽETE U NÁS
Fotografujete, kreslíte, tvoříte, sbíráte po-
hlednice, známky,……
Nabízíme právě vám ukázat ostatním svá díla 
a sbírky v prostorách Oblastního spolku Čes-
kého červeného kříže Ústí nad Orlicí. 
Každý měsíc připravujeme výstavku různých 
fotografií, obrázků, sbírek. 
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pokračování ze str. 7

Prostor je za účelem výstavky nabízen ZDAR-
MA – především seniorům. Bližší informace 
na tel. 776 765 659
Těšíme se na Vaše výstavky.

ČISTÍRNA, PRÁDELNA, OPRAVNA OBUVI, 
PRODEJ ÚKLIDOVÝCH PROSTŘEDKŮ v ná-
kupním centru NOVÁ LOUŽE: 
PROVOZNÍ DOBA: pondělí – pátek od 14,00 
do 18,00 hodin
Provozovna bude od 25. prosince 2017 do 1. 
ledna 2018 uzavřena – děkujeme za pocho-
pení

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY: bližší informace a objed-
nání o úklidové služby na tel.: 773 001 088
MINI HOTEL NOVÁ LOUŽE
Přijede Vám návštěva a nevíte, kde přeno-
cují, nabízíme vám krátkodobé ubytování 
ve dvoulůžkových a čtyřlůžkových pokojích 
s vlastním sociálním zařízením, TV, interne-
tem. Bližší informace a objednání o ubytová-
ní na tel.: 775 765 659

PEČEME, VAŘÍME
Zúčastnila jsem se akce ČČK “vaříme, peče-
me“, která bývá v programu každý měsíc. 
Většinou se pečou staré zapomenuté recep-
ty. Tentokrát to bylo pečení AMPRECLÍ. Jeden 

zádrhel a to forma na pečení se již dnes nevy-
rábí a tak nás starší členka, která byla v mládí 
pekařka, naučila, jak lze toto cukroví zhotovit 
i bez formy. Po upečení se uvařila káva a byla 
ochutnávka. Při povídání jsem si ještě odnes-
la jednoduchý recept na chleba. Bylo to milé 
dopoledne. Přijďte mezi nás, přijdete na jiné 
myšlenky a ještě si odnesete nějaké novinky.

Iva Dolečková

Oblastní spolek Českého červeného kříže 
Ústí nad Orlicí děkuje všem klientům, obča-
nům, sponzorům, přátelům a přeje hodně 
zdraví, štěstí a spokojenosti nejen o vánoč-
ních svátcích.

Svaz postižených civilizačními 
chorobami z.s., zákl. organizace Ústí n. Orl.

Pozvánka na Senior Kino, český film „Ná-
padník“ (třetí část z cyklu Zahradnictví) do 
Roškotova divadla v Ústí nad Orlicí, středa 
13. prosince 2017 ve 14.30 hod. Pro člena 
SPCCH cena 40 Kč.
Pozvánka na divadelní představení „Hej, Mi-
stře!“
Kam: Východočeské divadlo Pardubice. Kdy: 
ve čtvrtek 28. 12. 2017, začátek představení 
v 18 hod.
(Odjezdy autobusu: Hylváty ve 14.45 hod., 
Dukla 14.50 hod., Družba ve 14.55 hod., 
Tvardkova v 15 hod., nádraží ČSAD v 15.05 
hod.) Cena: člen 300 Kč, nečlen 340 Kč.
Přihlášky a platba vždy 1. a 2. čtvrtek v měsí-
ci od 10 hod. – 11.30 hod. v Klubu důchod-
ců – Sladkovně nebo telefonicky na č. 737 
378 815 a 731 052 128.

Na Vaši účast se těší 
členové výboru ZO SPCCH.

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

Nebojte se počítače a naučte se být při práci 
samostatní
Centrum pro zdravotně postižené a seniory 
Pardubického kraje, o.p.s., Detašované pra-
coviště Ústí nad Orlicí aktuálně nabízí zdarma 
v rámci sociální služby Sociální rehabilitace.
Školení na počítači pro osoby se zdravotním 
postižením (od 19 let) a seniory.
Témata školení:
- Základy práce na počítači (základní funkce: 

složky, plocha, klávesové zkratky)
- Textový editor Word, Excel, PowerPoint 

(napsat a upravovat text, vytvořit tabulky, 
základní vzorce, vytvoření prezentace)

- Práce na internetu (adresní řádek, vyhledá-
vání, stahování)

- Založení e-mailu (odesílání, přijímání 
e-mailů, připojení příloh)

- Sociální sítě (založení profilu, vyhledání 
přátel, ovládání programů)

- Vyhledávání informací (příspěvky, dávky, 
nemoci, zákony)

- Pracovní portály (jak a kde hledat práci, 
brigádu, přivýdělek)

- Inzerce (jak a kde hledat nové bydlení)
Školení bude probíhat formou individuál-
ních konzultací. 
V případě zájmu se obraťte na: 
Barbara Mejdrová, DiS.
Čs. armády 1181, 562 01 Ústí nad Orlicí, tel: 
775 693 983, barbara.mejdrova@czp-pk.cz
V Centru také poskytujeme službu odborné 
sociální poradenství. Můžete nás kontakto-
vat s nejrůznějšími dotazy a problémy. Jedná 
se například o pomoc v orientaci v systému 
sociálního zabezpečení ČR a to zejména v ob-
lasti státní sociální podpory, příspěvku na 
péči, dávek pomoci v hmotné nouzi, průkazů 
osob se zdravotním postižením, příspěvku na 
mobilitu, příspěvku na zvláštní pomůcku atd.

Jak se máme v Domově 

Jak víte z minulého vydání Ústeckých listů, 
máme stále na pilno. Soutěžili jsme v soutěži 
o nejpěkněji osázenou zahrádku. Do soutě-
že se zapojilo pět desítek organizací, ovšem 
jen ta naše získala největší podporu a i díky 
Vašim hlasům jsme vyhráli!!!! Děkujeme !!! 
Soutěžili jsme také v obchodním domě Tesco, 
do dnešního dne však ještě nebyly zveřejně-
ny výsledky, ale trochu tušíme, že odtud si 
prvenství neodneseme. 
Ohromnou radost nám také přinesly pracov-
nice drogerie DM. Přišly k nám totiž uspořá-

dat akci pod názvem Holčičí dýchánek – tzn., 
že našim obyvatelkám dopřály lakování, 
česání, malování a všelijaké jiné holčičí ra-
důstky. K tomu všemu proběhlo focení pro 
zájemce v elegantních doplňcích. No prostě 
nádhera!!! Mrkněte na naše webové stránky 
nebo na stránky města. Všem pracovnicím 
drogerie DM a slečně Kristýně Dufkové, která 
se ujala fotografování, děkujeme za krásně 
strávené odpoledne. Obyvatelé Domova si 
však na drogerii DM vzpomenou ještě mi-
nimálně u vánočního stromečku, až budou 
rozbalovat dárečky, které jim vedení drogerie 
zajistila. Ještě jednou děkujeme !!!!
Velké rušno u nás však bude i v prosinci. 
Už nyní se chystáme na Vánoční jarmark na 
Mírovém náměstí, kde můžete zakoupením 
výrobků našich obyvatel podpořit aktivizační 

činnosti v Domově. Vystavovat výrobky bu-
deme také na vánoční výstavě ČČK. A už nyní 
je jisté, že k nám zavítá spoustu dětí nejen 
z místních MŠ, ZŠ, ale také žáci z Gymnázia 
a ZUŠ Ústí nad Orlicí. Advent v Domově bude 
jistě opět plný pohody.
Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám poděko-
vat za projevenou přízeň v roce 2017 a chtěli 
bychom Vám popřát klidné Vánoce prožité 
po boku někoho blízkého, protože sdílená ra-
dost je dvojnásobná radost, sdílená starost je 
starost poloviční. Přejeme Vám tedy, aby Vás 
v roce 2018 obklopovala jen radost a abyste 
na případné starosti nebyli sami. 

Krásné a klidné Vánoce Vám přeje kolektiv 
zaměstnanců Domova

www.dduo.cz, jsme také na FB
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41. ročník Sportovních her pro tělesně postižené

Chtěla bych se s vámi podělit o zážitky ze 41. 
ročníku sportovních her pro tělesně posti-
žené děti a dospělé, které se konaly 1 - 3.9. 
2017 v rekreačním zařízení Radost Horní 
Jelení a účastnilo se jich cca 90 členů, 9 dětí 
a 3 vozíčkáři.
V sobotu jsme se probouzeli do krásného 
rána, dojeli ostatní účastníci a všichni si přáli, 
aby počasí vydrželo, splnilo se. Zavítal mezi 
nás i zástupce Krajského úřadu v Pardubicích 
ing. Milan Fajfr, popřál nám úspěšný a krás-
ný den. Po registraci a společném přivítání, 
jsme se zapojili do soutěží ve štafetách. Prv-
ní dvě místa obsadili Choceňáci. Odpoledne 
soutěžili jednotlivci v 9 disciplínách a opět se 
na prvních místech, v absolutním hodnoce-
ní, umístili Choceňáci, u žen 2. a 3. místo. Po 
rozdání diplomů a velice pěkných cen, pro-
běhlo ještě losování tomboly, která byla též 
velmi bohatá a pestrá . K večernímu opékání 
buřtů nám přijel až z Králík zahrát pan Koukol 
na harmoniku. Toto setkání zdravotně posti-
žených z Chocně, Vysokého Mýta, Králík, Lan-
škrouna, Letohradu, Ústí n.O. a Č. Třebové, 
bychom nemohli pořádat bez pomoci moc 
hodných lidí, kteří nám pomohli jak finanč-
ně, tak i věcnými dary. Na finanční pomoci 
se podílel KÚ Pardubice, MÚ Choceň, Lan-
škroun a Brandýs nad Orlicí a věcným darem 
Ústí nad Orlicí, největší finanční pomoc nám 
poskytly podniky a organizace. Kdo nedal pe-
níze, poskytl věcné dary a těch se sešlo také 
velice mnoho. Byli jsme vděčni za sebemenší 
podporu i z řad jednotlivců. Kdybych měla 
vyjmenovat, kdo nám pomohl, do stovky by 
chybělo velice málo. 
Další skupinou, které se patří poděkovat, jsou 
organizátoři. Sportovní hry pořádá Svaz tě-

lesně postižených v České republice, okresní 
organizace Ústí nad Orlicí .
Při zajištění akce pomáhají i místní organi-
zace. Na přípravě se podíleli hlavně z místní 
organizace Choceň, při shánění sponzorských 
věcných darů všechny místní organizace. Pří-
mo při sportovním klání pomáhalo cca 28 
lidí. 
Dík patří i harmonikáři, který se zřekl odmě-
ny za hraní a zdravotnici, která celou sobotu 
byla k dispozici rovněž bez honoráře. 
Příští rok budeme rádi, když nás přijdou a ne 
jen povzbudit i ostatní důchodci. Předběžný 
termín konání 42. ročníku sportovních her 
pro tělesně postižené je 1. - 3.6. 2018, na 
Mítkově v Chocni. Bližší informace budou 
uvedeny v dubnovém zpravodaji.
Přeji všem hodně síly a duševní pohody 
v nadcházejícím předvánočním shonu, šťast-
né Vánoce a veselé ukončení roku 2017. 

Mirka Martynková
předsedkyně okresního svazu 

tělesně postižených

Poděkování

Děkuji všem lékařům, sestřičkám i zdravot-
nickému personálu z oddělení ARO Orlicko-
ústecké nemocnice pod vedením primáře 
pana MUDr. Miroslava Kareše, za péči o paní 
Věru Kašparovou, která zde ležela celé září.
Chci také poděkovat sestrám z Charity za ná-
slednou péči, kterou jí věnují.

Za celou rodinu Eva Jeništová, dcera

Stomatologická pohotovost

2.-3.12. – MUDr. Sylva Moučková, 
Dolní 443, Choceň, tel.: 606 565 823
9.-10.12. – MDDr. Blanka Martinková, 
Pernerova 1573, Choceň, tel.: 465 471 692
16.-17.12. – MUDr. Pavlína Hejnová, 
Smetanova 1390, ÚO, tel.: 465 523 310
23.12. – MDDr. Veronika Pechancová, 
Javornického 198, V. Mýto, tel.: 465 485 155
24.12. – MUDr. Vlastimil Janků, 
Havlíčkova 377, ÚO, tel.: 465 526 261
25.12. – MUDr. Dana Polzerová, 
Třebovská 140, ÚO, tel.: 465 524 087
26.12. – MUDr. Jana Ráčková, 
Vrbenského 1075, ÚO, tel.: 465 524 127
27.12. – MUDr. Jiří Richter, 
D. Libchavy 278, tel.: 465 582 058
28.12. – MDDr. Monika Sigmundová, 
F.V.Krejčího 405, ČT, tel.: 465 534 555
29.12. – MUDr. Jana Smrčková, 
Dolní 443, Choceň, tel.: 465 471 560
30.12. – MUDr. Karel Šefrna, 
Masarykova 1071, ČT, tel.: 465 534 834
31.12. – MUDr. Jarmila Dostálová, 
Husova 191, V. Mýto, tel.: 465 423 949
1.1. 2018 – MUDr. Zdeněk Škorpil, 
Štefánikova 396, V. Mýto, tel.: 465 423 824

Pro děti a mládež

Rodinné centrum Srdíčko 

Provozní doba: začátky programů cca 10.00-
10.30, pobytné 30 Kč/ 1 dítě, 40 Kč/ více dětí, 

možnost měsíční permanentky – 150 Kč/1 
dítě, 200 Kč/více dětí

Po: 8,30 - 12,30 - Herna, prográmek pro děti 
- zpívání a vyrábění
St: 8,30 - 12,30 - Herna, výtvarná dílna (pře-
devším) pro dospělé
Pá: 8,30 - 12,30 - Herna, baby angličtina 

STŘEDEČNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY (cena dle spo-
třeby materiálu):

St 13.12. od 10.00 - Vánoční dekorace I. – 
pomůžeme vám s vánoční výzdobou
St 20.12. od 10.00 - Vánoční dekorace II. – 
další možnost…

ODPOLEDNÍ PROGRAMY (multifunkční sál, 1. 
patro nebo Zambar, přízemí, vchod ze dvora):
Pá: 17.00 – 19.00 – Klub EXIT – pro mládež, 
kontakt: Bc. Tomáš Vodehnal, 
tel.: 731 787 586

pokračování na str. 10
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Pá: 18.00 – 24.00 – KLUB DESKOVÝCH HER 
s kavárnou, kontakt: Bc. Dan Dostrašil, 
tel.: 603 913 885

JEDNORÁZOVÉ AKCE

Manželské večery
Ne 3. a 10.12. | 17.00 hodin | sál RC
Kurz komunikace v manželství podle meto-
diky zpracované manžely Leeovými z Anglie 
– letos podle nových materiálů, s večeří, osm 
setkání pro prohloubení partnerského vzta-
hu, lze i samostatně. Hlídání dětí po domluvě 
zajišťujeme. Tel: 603 976 036 nebo 603 913 
885. Dotovaná cena kurzu (v ceně i večeře 
pro pár) je 100 Kč na dvojici a setkání. www.
manzelskevecery.cz

Mikuláš v Srdíčku
po 4.12. | 10.00 hodin | herna a sál RC
Do naší herny přijde Mikuláš a anděl! Spo-
lečně si zazpíváme, vyfotíme se a chybět 
nebudou ani balíčky (v zdravější podobě) pro 
každé dítě – prosíme o předchozí nahlášení 
účasti na tel. č. 603 976 036 kvůli přípravě 
balíčků, cena balíčku 50 Kč

Výchova dětí a svoboda v rovnováze s po-
slušností
st 6.12. | 10.00 hodin | herna RC
Lektorem semináře je Mgr. Evald Rucký

Dětská vánoční slavnost
ne 17.12. | 16.00 hodin | herna a sál RC
Čeká vás pohoda, vánoční příběh, aktivity 
pro děti a pro každé dítě malý dárek, vstup 
zdarma

Zdravé mlsání
po 18.12. | 10.00 hodin | herna RC
Lektorem besedy je Martin Kalášek

Silvestr bez alkoholu
ne 31.12. | 17.00 hodin | sál RC
Pro rodiny s dětmi, dorost a mládež i star-
ší, večer plný her, rozhovorů, zpívání, veselí 
a hlavně příjemné společnosti.

Běžný provoz v roce 2017 končí ve středu 
20.12., v roce 2018 otevíráme v pondělí 8.1.

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

Mateřské centrum Medvídek

PROVOZNÍ DOBA:
Pondělí od 9:00 do 12:00 hod. – Volná herna
Pondělí od 17:00 do 18:00 hod. – Jóga pro 
dospělé 
Úterý od 9:00 do 12:00 hod. - Nemluvňátka, 
Nosíme a šátkujeme s Věrou
Středa od 9:00 do 12:00 hod. – Tancová-
ní, zpívání, tvoření se Zdeničkou, zpívánky 
s Radkou 
Středa od 16:00 do 17:00 hod. – Jóga pro děti
Čtvrtek od 9:00 do 12:00 hod. – Volná herna, 
1. čtvrtek v měsíci Dětem zdravě
Pátek od 9:00 do 12:00 hod. - Volná herna, 
poslední pátek v měsíci Setkávání rodin
Pondělí - Pátek od 14:00 do 16:00 hod. - Vol-
ná herna

KONTAKT: Míla Crhonková 732 681 858, 
Katka Fišarová 605 965 463, medvidekuo@
seznam.cz, www.medvidekuo.cz, FB – Ma-
teřské centrum Medvídek, Ústí nad Orlicí

Za finanční podpory Města Ústí nad Orlicí, 
Pardubického kraje, Konzumu

Každý pracovní den Vám po předchozí do-
mluvě rády pohlídáme děti v Dětském klubu 
Fialka.

Kavárnička
pá 1.12. | 9.00 hodin

Mikuláš na Louži
so 2.12. | 13.00-17.00 hodin
Přijďte za námi na Louži. Od 13 hod. bude 
pro děti i rodiče připravený zábavný i hudeb-
ní program. V MC s námi můžete tvořit čer-
tíky a andílky.

Jóga pro dospělé
po 4., 11. a 18.12. | 17.00-18.00 hodin
Miluška Spíchalová bude pravidelně každé 
pondělí cvičit jógu s dospělými. S sebou ka-
rimatku, volný oděv a pití. Vstupné 40,- / lek-
ce. HLASTE SE PROSÍM PŘEDEM NA E-MAIL 
NEBO PŘÍMO V CENTRU.

Těhotenství, porod, šestinedělí, šátkování 
s Pavlínou
út 5.12. | 10.00-12.00 hodin
Každé první úterý v měsíci je pro vás v MC 
připravená Pavlína Marešová, která Vám 
zodpoví Vaše dotazy ohledně těhotenství, 
přípravy k porodu, bezplenkové komunikační 
metody, šátkování a všeho, co Vás kolem da-
ného období ženy zajímá.

Nemluvňátka, kojenci, batolátka, nošení 
a šátkování s Věrou
út 5., 12. a 19.12. | 8.30-12.00 hodin
Přijďte mezi nosící rodiče, kteří se schází pra-
videlně každé úterý. Objevte kouzlo nošení 
dětí v šátcích a ergonomických nosítkách. Zá-

kladní úvazy a informace o nošení vám podá 
Věra mezi 8:30 a 9:30hod.

Zpívání a tvoření se Zdeničkou
st 6., 13. a 20.12. | 9.00-12.00 hodin

Jóga pro děti
st 6., 13. a 20.12. | 16.00-17.00 hodin
Miluška Spíchalová bude pravidelně kaž-
dou středu cvičit jógu s dětmi od cca 2 let. 
S sebou karimatku, volný oděv a pití, plyšo-
vou hračku. Vstupné 40,- / lekce. HLASTE SE 
PROSÍM PŘEDEM NA E-MAIL NEBO PŘÍMO 
V CENTRU.

Dětem zdravě
čt 7.12. | 9.30 hodin
Každý první čtvrtek v měsíci je pro Vás v MC 
připravená nutriční terapeutka a laktační po-
radkyně Tereza Kraupnerová, DiS. Víte, jak na 
správnou výživu dětí do 3 let?

Zpívánky s Radkou
pá 15.12. | 9.00-10.00 hodin

!!! POZOR !!! V době od 25. 12. 2017 do 5. 1. 
2018 bude MC uzavřeno.
 
Přejeme radostné prožití vánočních svátků 
a šťastné vykročení do nového roku 2018.
Váš Medvídek. 

Všem sponzorům, dárcům a dobrovolní-
kům, kteří nás v roce 2017 podpořili, ze srd-
ce děkujeme.
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Pro děti a mládež

Dům dětí a mládeže DUHA 

VÁNOČNÍ BESÍDKA
V neděli 17. 12. 2017 v Roškotově divadle 
od 14.00 hodin. Program: vystoupení umě-

leckých a sportovních kroužků DDM Duha. 
Srdečně zveme rodiče, prarodiče, děti a ka-
marády!

NOVÝ KROUŽEK BOXU
Od ledna do června 2018 nabízíme nový 
kroužek pro chlapce i dívky od 10 let a do-
spělé. Základní techniky boxu a sebeobrany, 
zvyšování fyzické kondice. 
Kdy: 1x týdně 90 minut v úterý nebo čtvrtek 
od 18:00

Kde: DDM Duha
Cena: 750 Kč
Vede: Michal Malý

LEZENÍ PRO VEŘEJNOST: 
Přijďte si zalézt na stěnu pod vedením zkuše-
ných instruktorů! Zapůjčení lezeckého vyba-
vení je samozřejmostí.
Út: 18:00 - 20:00
Čt: 19:00 - 21:00
Cena: 35 Kč – dospělý, 25 Kč - dítě

Klubcentrum Ústí nad Orlicí

Kultura

3D Kino Máj – prosinec 2017

PŘEDPRODEJ: Informační centrum Městské-
ho 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 Orli-
cí, tel.: 736 503 564, 606 684 449, info@klub-
centrum.cz. www.klubcentrum.cz

7 životů
pá 1.12. |19.30 hodin
Thriller, USA, VB, Francie, Belgie, české titul-
ky, vstupné 110 Kč

Zahradnictví: Nápadník
so 2.12. | 17.00 hodin
Drama, ČR, SR, vstupné 120 Kč

Liga spravedlnosti
so 2.12. | 19.30 hodin
Akční, USA, české titulky, vstupné 100 Kč

Táta je doma 2
ne 3.12. | 17.00 hodin
Komedie, USA, české titulky, vstupné 120 Kč

Kvarteto
ne 3.12. | 19.30 hodin
Komedie, ČR, vstupné 120 Kč

Suburbicon: Temné předměstí
út 5.12. | 19.30 hodin
Thriller, USA, české titulky, vstupné 100 Kč

7 životů
pá 8.12. | 19.30 hodin
Thriller, USA,VB, Francie, Belgie, české titulky, 
vstupné 110 Kč

Přání k mání
so 9.12. | 19.30 hodin
Pohádka, ČR, SR, vstupné 110 Kč

Paddington 2
ne 10.12. | 17.00 hodin
Komedie, VB, české znění, vstupné 100 Kč

*Sněhulák
ne 10.12. | 19.30 hodin
Thriller, USA, VB, Švédsko, české titulky, 
vstupné 100 Kč

Alibi na klíč
út 12.12. | 19.30 hodin
Komedie, Francie, české titulky, vstupné 100 Kč

Zahradnictví: Nápadník – Senior kino
st 13.12. | 14.30 hodin
Drama, ČR, SR, vstupné 60 Kč

Na shledanou tam nahoře
st 13.12. | 19.30 hodin
Drama, Francie, české titulky, vstupné 110 Kč

Starwars: Poslední z Jediů – 3D – PŮLNOČNÍ 
PREMIÉRA
14.12. | 00.00 hodin
Fantasy, USA, české titulky, vstupné 140 Kč

Matky na tahu o Vánocích
čt 14.12. | 19.30 hodin
Komedie, USA, české titulky, vstupné 100 Kč

Starwars: Poslední z Jediů
pá 15.12. | 19.30 hodin
Fantasy, USA, české titulky, vstupné 120 Kč

Starwars: Poslední z Jediů 3D
so 16.12. | 17.00 hodin
Fantasy, USA, české znění, vstupné 140 Kč

Motorband: Restart
so 16.12. | 20.00 hodin
Hudební, ČR, vstupné 110 Kč

Starwars: Poslední z Jediů
út 19.12. | 19.30 hodin
Fantasy, USA, české titulky, vstupné 120 Kč

pokračování na str. 17
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Kino naslepo
st 20.12. | 19.30 hodin
Drama? Komedie? Akční? Vstupné?

Špindl
čt 21.12. | 19.30 hodin
Rodinný, ČR, vstupné 120 Kč

Špindl
pá 22.12. | 19.30 hodin
Rodinný, ČR, vstupné 120 Kč

Louskáček – záznam baletu
so 23.12. | 17.00 hodin
Balet, hudba, vstupné 150 Kč

Ferdinand
st 27.12. | 10.00 hodin
Animovaný, USA, české znění, vstupné 120 Kč

Earth: Den na zázračné planetě – Senior 
kino
st 27.12. | 14.30 hodin
Dokument, VB, české znění, vstupné 60 Kč

Jumanji: Vítejte v džungli
st 27.12. | 19.30 hodin
Dobrodružný, USA, české titulky, vstupné 120 
Kč

Starwars: Poslední z Jediů
čt 28.12. | 10.00 hodin
Fantasy, USA, český dabing, vstupné 120 Kč

Ladíme 3
čt 28.12. | 19.30 hodin
Komedie, USA, české titulky, vstupné 120 Kč

Paddington 2
pá 29.12. | 10.00 hodin
Komedie, VB, FR, české znění, vstupné 80 Kč

Špindl
pá 29.12. | 19.30 hodin
Rodinný, ČR, vstupné 120 Kč

Nabídka pořadů – prosinec 2017

Zahájení ústeckého adventu 2017
ne 3.12. | 14.00 hodin
Tradiční akce spojená se slavnostním rozsví-
cením vánočního stromu na náměstí. Vánoč-
ní jarmark neziskových organizací,

vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ Hylváty (15.15 h), 
Cecilská hudební jednota (16.15 h), fanfáry, 
slovo starosty, žehnání adventních věnců, 
rozsvícení vánočního stromu (17 hodin), Poš-
ta pro Ježíška. 17.15 hodin Adventní koncert 
skupiny Žalman & spol. 

Uvědomění procitnutí
út 5.12. | 17.00 hodin | Roškotovo divadlo
Vernisáž výstavy děl Pavlíny Jonesové (olejo-
malby) a Josefa Sedláka (koláže). Hudební 
doprovod Jan Hupka – kytara, zpěv. Výstava 
je přístupná vždy v době konání akcí v Roško-
tově divadle do 4.1. 2018 

Papu Papua
st 6.12. | 19.00 hodin | Roškotovo divadlo
Cestopisná přednáška Tomáše Kubeše. 
Vstupné 70 Kč

Tradiční vánoční trhy
st 6.12. a čt 7.12. | 9.00-17.00 hodin | Kul-
turní dům

Malostranská zimní pohádka
so 9.12. | 15.00 hodin | Roškotovo divadlo
Pohádka pro děti od 3 let. Vstupné 50 Kč

Věneček tanečních kurzů
so 9.12. |19.00 hodin | Kulturní dům
Hudba: Betl Band Vysoké Mýto. Vstupné: 
účastníci kurzu zdarma po předložení průka-
zu, ostatní 100 Kč

Bill C. Davis: Odvolání
po 11.12. | 19.30 hodin | Roškotovo divadlo
Divadelní hra se zabývá tématem nezávislosti 
jedince v tradičně fungující instituci. Uvádí 
Divadlo v Řeznické. Divadelní předplatné, 
zbývající vstupenky v předprodeji a hodinu 
před začátkem představení u pokladny diva-
dla. Vstupné 350 Kč

Koncert skupiny Ponny Expres
út 12.12. | 16.00 hodin | Mírové náměstí
Zpívání u vánočního stromu se známou kape-
lou hrající tradiční country a bluegrass.

Česko zpívá koledy
st 13.12. | 17.20 hodin | Mírové náměstí
Společné zpívání koled v projektu regionál-
ních Deníků, v Ústí nad Orlicí s pěveckým 
sborem ALOU VIVAT. Letos již podruhé 
s „rozezpíváním“, které začne po čtvrt na šest 
navečer. V šest hodin pak odstartuje společ-
né zpívání vybraných koled v rámci „celore-
publikového sboru“, který se už několik let 
v jeden čas vytváří na mnoha místech Česka.

Starwars: Poslední z Jediů – půlnoční pre-
miéra
čt 14.12. | 00.00 hodin | Kino Máj
O půlnoci ze středy na čtvrtek promítáme 
premiéru dalšího pokračování ságy rodu Sky-
walkerů. Vstupné 140 Kč

Koncert kapely PPS
čt 14.12. | 16.00 hodin | Mírové náměstí
Adventně laděné vystoupení ústeckého „elek-
troakustického bigbítku“ u vánočního stromu

Kamil Střihavka & Leaders
po 18.12. | 19.30 hodin | Roškotovo divadlo
Akustické turné jednoho z nejvýraznějších 
zpěváků naší rockové scény a jeho kapely. 
Vstupné 280 Kč

Kino naslepo
st 20.12. | 19.30 hodin | Kino Máj
V předvánočním čase promítáme opět s pře-
kvapením. Přijďte se pobavit a zasmát. Vstu-
penku nepotřebujete, vstupné se neplatí. Při 
odchodu je na vás, jakou částkou film ohod-
notíte.

Louskáček – záznam baletu
so 23.12. | 17.00 hodin | Kino Máj
Balet na motivy pohádky E.T.A. Hoffmanna je 
symbolem vánoční atmosféry po celém svě-
tě. Vstupné 150 Kč

Silvestr s hudbou a ohňostrojem na náměstí
ne 31.12. | 17.00 hodin
K poslechu a silvestrovské pohodě zahra-
je kapela SMOKIE FOREVER, v 18.00 hodin 
bude zapálen tradiční ohňostroj. Občerstvení 
na Mírovém náměstí bude zajištěno od 15.00 
do 20.00 hodin.

Česko bude opět zpívat koledy

Počtvrté se milovníci koled v Ústí nad Orlicí 
zapojí do celonárodního projektu regionál-
ních Deníků Česko zpívá koledy. Také v letoš-
ním roce se bude zpívat pět vybraných koled 
a osvědčená „hitovka“ Vánoce, Vánoce při-
cházejí, a to ve středu 13. prosince navečer 
na Mírovém náměstí.
V Ústí se společné zpívání koled realizuje 
především díky místnímu smíšenému sboru 
Alou Vivat, jehož členové od začátku projekt 
podporují tím, že nadšeně a nezištně z pó-
dia u vánočního stromu všem, kdo přijdou, 
přezpívávají. A v minulých třech letech neby-
lo příchozích rozhodně málo, vždy jich přišlo 
kolem tří set, možná i víc. A společné zpívání 
mělo krásnou atmosféru.

pokračování na str. 18
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Letos podruhé se v Ústí nebudou zpívat jen 
vybrané koledy od 18 hodin, podobně jako 
loni bude předcházet společné „rozezpívání“ 
už od 17.20 hodin, aby byli všichni zpěvá-
ci dostatečně naladěni na finále, kdy se při 
zpěvu koled po 18. hodině v celém Česku vy-
tvoří obrovský sbor, protože zpívat se bude 
na stovkách míst. Pro zpěváky budou opět 
Klubcentrem připraveny zpěvníčky, další by 
pak měl distribuovat Orlický deník.
Připraveno by mělo být i malé občerstvení. 
Organizátoři zvou malé i velké Oušťáky, děti 
ze školních sborů a prostě všechny, kdo ctí 
tradici zpívání koled. Přijďte společně zpívat 
a radovat se v čase, kdy se blíží nejkrásnější 
svátky v roce. Určitě nám bude na náměstí 
u svítícího vánočního stromu dobře!

K. Pokorný

pokračování ze str. 17

ÚSTÍ NAD ORLICÍ 
M rov  n m st  
se sborem Alou Vivat 
od 17.20 "rozezpívání"

Pošta pro Ježíška

Také v letošním předvánočním čase je pro 
děti připravena Pošta pro Ježíška, schránka 
na dopisy bude umístěna u stromu na Míro-
vém náměstí.
Termíny:
  3.12. 16.00 – 18.00 hodin
  9.12.   9.30 – 11.30 hodin
12.12. 14.30 – 16.30 hodin
13.12. 15.00 – 18.00 hodin
14.12. 14.30 – 16.30 hodin
16.12.   9.30 – 11.30 hodin

Klub přátel umění Ústí nad Orlicí

KPU Ústí nad Orlicí Vás a Vaše přátele srdeč-
ně zve do Galerie pod radnicí na výstavu 
ALENA ŠALAMONOVÁ – malba, kresba, gra-
fika. 
Výstava bude zahájena 15. prosince vernisáží 
v 18.00 hodin. Uvedenou výstavu si veřejnost 
bude moci prohlédnout do 3. ledna 2018.

***
Klub přátel umění Ústí nad Orlicí, OFTIS Ústí 
nad Orlicí a Státní oblastní archiv v Zámrsku 
– Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí Vás 
srdečně zvou do Galerie pod radnicí na slav-
nostní zakončení výstavy BOHUMIL ZYCH - 
ústecký rodák a cestovatel – FOTOGRAFIE 
Z DALEKÝCH CEST, které se uskuteční v pá-
tek 1. prosince v 17.00 hodin.
Připomeneme si 111. výročí narození autora, 
jeho cestu Indickým oceánem na Novou Gui-
neu – reportáž „Bez haléře kolem světa“.
Výstava je otevřena od 15. listopadu – 1. 
prosince 2017
O životě cestovatele promluví Jiří Hartman, 
Eva Štanclová a Marie Švecová.
V hudebním programu vystoupí Mirek Ně-
mec a František A. Bečka.
Galerie pod radnicí je otevřena pondělí až 
pátek 10-12, 14-17 hodin, sobota, neděle 
a svátek 14-17 hodin.
Výstava se uskutečňuje za podpory města 
Ústí nad Orlicí a firmy HaS Lanškroun.

Městská knihovna 

Den pro dětskou knihu
2.12. | 9.00 hodin
Program pro děti, nabídka dětských vyřaze-
ných knih

Vánoční počítačová dílna pro seniory
6.12. | 13.00 hodin
Chystáte se překvapit své blízké originálním 
vánočním přáním? Přijďte si ho vytvořit do 
knihovny. Z důvodu kapacity počítačové 
učebny je nutné se předem přihlásit, a to 
do 4.12. na e-mailové adrese:Miloslava.ne-
tusilova@knihovna-uo.cz. Vlastní notebook 
výhodou.

Vánoční punčování
13.12. | 18.00 hodin
Srdečně vás zveme na tradiční vánoční čtení. 
K malé dávce punče servírujeme velkou porci 
povídek!

Vánoční pohádka
14.12. | 16.00 hodin
Čtení a tvoření pro děti, vhodné pro děti do 
8 let, prosíme o příspěvek na materiál 10 Kč

VÝSTAVA
Plenér Teplické skály 2017 – 5.12. 2017– 
31.1. 2018
Výstava studentů Střední školy uměleckoprů-
myslové v Ústí n.O. Chodba knihovny, otevře-
no v půjčovních hodinách

PROVOZNÍ DOBA BĚHEM VÁNOC
Oddělení pro dospělé:
23.12. Zavřeno
27.12. 9.00 – 18.00 hodin
28.12. 9.00 – 18.00 hodin
29.12. 9.00 – 18.00 hodin
30.12. Zavřeno
1.1. 2018  Zavřeno

Oddělení pro děti:
23.12. Zavřeno
27.12. 9.00 – 14.00 hodin
28.12. 9.00 – 14.00 hodin
29.12. 9.00 – 14.00 hodin
30.12. Zavřeno
1.1. 2018  Zavřeno
2.1. 12.30 – 17.30 hodin
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Městské muzeum 

Muzejní vánoční dáreček
Od 1.prosince jsou v muzeu zpřístupněny tři 
nové výstavy. Velkou expozici zaujímají „Tře-
bíčské a oustecké betlémy“. Z třebíčských 
Vás ohromí impozantní Mládkův, nebo men-
ší Zelenkův a Křivánkův betlém či skříňkový 
Charvátův, Čeloudův a Žamberského celek. 
Z ústeckých přibyli k Herainově novému 
betlému samozřejmě i Knapovského velký 
celek, nesmí chybět ani betlém vytvořený Ja-
rolímem Štantejským, v expozici zůstavá i za-
půjčený velký Kellnerův. Velké figury Josefa 
Procházky, tříkrálová varianta Josefa Fišera či 
postní Václava Jansy a další drobnější sesku-
pení připomínají i autory, kteří nebyli v po-
slední době tolik prezentovány a kteří jsou 
v depozitáři doplňovány novými a novými 
přírůstky. Celoročně prezentované varianty 
Jiřího Knapovského letos naše betlémy re-
prezentují na vánoční výstavě v Chomutově.
Komornějším, ovšem neméně zajímavým zá-
žitkem je i prezentace dalšího pokladu z mu-
zejního depozitáře, a to depozitáře textilu. 
Výstava „Zabalme se do kožíšku“ nás přenáší 
do doby zejména první poloviny 20. století, 
kdy pravá kožešina byla nedílnou součástí 
zimního šatníku. Postavám vybaveným do 
mrazu čepicemi, límci, štucly a fusaky vytváří 
okolní atmosféru zimní krajinky místních au-
torů.
Třetí drobnější, přesto velmi pozoruhodná 
výstava „Hračky šlechtických rodů“ vznikla 
ve spolupráci s rychnovským muzeem hraček 
a stává se jakýmsi završením celého muzej-
ního vánočního dárečku návštěvníkům. Vě-
říme, že jej přijmete a navštívíte nás v út-ne 
v obvyklých hodinách, (zavřeno je pouze 23., 
24. a 31.12.), Těšíme se na Vás a rádi Vám 
v Hernychově vile popřejeme klidné a poho-
dové svátky.

Za všechny muzejníky 
Jarmila Süsserová

Program Malé scény – prosinec 2017

Instantní dny - výstava
3.12. | 17.00 hodin | vernisáž
Zhasni a sni sny v prášku, pránu na předpis, 
najdi své cesty do nebe... Kolektivní výstava 
fotografií, fotomontáží, kreseb a maleb něko-
lika nadšených snílků v galerii a kavárně Malé 
scény v Ústí nad Orlicí.

Jazz Jam
1.12. | 19.00 hodin
Jazz Jam v Baru Malá scéna. Hudební podve-
čery v Baru Malá scéna. 

Český děják
2.12. | 19.00 hodin
Autorský kabaret inspirovaný českou historií. 
Divadelní spolek DOVEDA Sloupnice uvádí 
své nové představení. 
Vstupné 50 Kč 

Princ Bajaja
3.12. | 15.30 hodin
Klasická česká pohádka o princovi, který se 
nejdřív vůbec nejmenoval Bajaja, ale nako-
nec mu tak všichni začali říkat, v moderním 
loutkovém provedení. Divadlo Tramtarie 
Olomouc. Vstupné děti 50 Kč / ostatní 60 Kč

Kapela Těžká doba
8.12. | 19.00 hodin
Kapela Těžká doba. Hudební podvečer v Baru 
Malá scéna. 

Braunovci
12.12. | 18.00 hodin
Historicko umělecký cyklus Ve stínu veliká-
nů. M. B. Brauna zná každý, ale nejen on byl 
velkým sochařem. Pozornost si jistě zaslouží 
i někteří jeho žáci, spolupracovníci a pokra-
čovatelé. Přednášející Jitka Kuběnková.
Vstupné 50 Kč / studenti 30 Kč

Zkouška dospělosti
14.12. | 19.00 hodin
Rumunsko, Francie, Belgie / 2016 / 128 min. 
/ režie: Cristian Mungiu. Ne každý příběh, 
který se odehrává v Transylvánii, musí být 
spektakulární horor. Snímek Zkouška dospě-
losti je komorní drama ze současnosti, což 
ale neznamená, že vnímavé diváky nemůže 
ničím vyděsit. Vstupné 80 Kč / studenti a čle-
nové FK 60 Kč 

Sama
20.12. | 19.00 hodin
Česko / 2017 / 64 min. / režie: Otakar Faifr. 
Prostřednictvím dosud nepublikovaných zá-
běrů z Lubina osobního archívu se společně 
vydáváme do minulosti, která přináší otázky 
i odpovědi. Luba se zamýšlí nad touhou po 
uznání, smyslem života i nad blížící se smrtí. 
Vstupné 80 Kč / studenti a členové FK 60 Kč 

Malý Silvestr na Malé scéně
30.12. | 18.00 hodin
Taneční předsilvestrovský večer za doprovo-
du kapel PPS a Těžké doby Ústí nad Orlicí.
Vstupné 80 Kč
VÍCE NA WWW.MSUO.CZ / ZMĚNA PRO-
GRAMU VYHRAZENA

Zimní koncert

Písnička a Zlatý klíček, pěvecké sbory ZŠ Ko-
menského, srdečně zvou rodiče a ústeckou 
veřejnost na koncertní vystoupení, které se 
uskuteční v pondělí 4. prosince od 18.00 ho-
din v Roškotově divadle.

„Ústí sobě!“ pro Tebe!

Máte nápad, jak vylepšit veřejný život v Ústí? 
Chcete uspořádat kulturní akci, postavit hřiš-
tě nebo jinou formou oživit naše město? Ústí 
sobě! je program spolku SPOUSTI využívající 
finanční prostředky získané ze vstupného na 
MFF Jeden svět. Tyto prostředky putují na 
podporu projektů v podobě kulturní, spor-
tovní, společenské, či jiné aktivity. A jste to 
právě vy, kdo může projekty navrhnout a kdo 
může hlasovat, který z nich se uskuteční.

Projekt může, do 31. 1. 2018, přihlásit kaž-
dý jednotlivec, neformální skupina či spolek. 

Veškeré informace, včetně přihlašovacího for-
muláře, naleznete na http://www.spousti.cz. 

O tom, kdo získá prostředky na realizaci své-
ho nápadu, rozhodnou diváci festivalu. Pod-
pořeny budou projekty s největším počtem 
hlasů od diváků festivalu Jeden svět (7. – 14. 
dubna 2018). Celková částka určená na realizaci 
nápadů se pohybuje kolem 60 tisíc korun.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, neváhej-
te nás kontaktovat: 
info@spousti.cz, nebo na tel.: +420 734 184.
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Knapovecký rok 2017 v adventní a vánoční době

Neděle 3.12. v 15.00 hodin – Mikuláš v Kna-
povci
Štědrý den 24.12. v 16.00 hodin – Zpívání 
u jeslí
Sobota 6. a neděle 7.1. 2018 – Tříkrálová 
sbírka
Mikuláš v Knapovci v neděli 3.12. 2017 v 15 
hodin
Zveme Vás v neděli 3. prosince 2017 na advent-
ní odpoledne v kostele sv. Petra a Pavla v Kna-
povci. V rámci česko-polské spolupráce mezi 
partnerskými městy Ústí nad Orlicí a Bystřice 
Kladské je po mši svaté v 15 hodin připravený 
od 16 hodin výjimečný koncert polského dív-
čího pěveckého souboru Con Grazia ze Státní 
hudební školy I.stupně v Bystřici Kladské pod 
vedením paní Renaty Fiałkowské-Dumy. Po 
polských studentkách zazpívá smíšený pěvecký 
sbor Alou Vivat z Ústí nad Orlicí pod taktovkou 
PaedDr. Kamily Pavlíkové. 
V 16.45 hodin vystoupí se svým předvánoč-
ním programem děti z Mateřské školky Kna-
povec. Zpívání našich dětí ukončí příchod sv. 

Mikuláše s nadílkou. Občerstvení je zajištěno. 
Advent v Knapovci je součástí Knapoveckého 
roku podpořeného městem Ústí nad Orlicí. 
Zpívání u jeslí v Knapovci 24.12. 2017 v 16 
hodin
Na Štědrý den 24. prosince v 16 hodin zveme 
děti a rodiče do kostela ke knapoveckému 
betlému ztišit se a zazpívat vánoční koledy. 
Svíce a lucerny pro betlémské světlo vezměte 
s sebou. 
Třikrálová sbírka v Knapovci v sobotu 7.1. 
a neděli 8.1. 2018
Místní část Knapovec se připojuje k Tříkrálo-
vé sbírce Charity ČR. Tři králové budou v Kna-
povci, Dolním Houžovci a Horním Houžovci 
koledovat odpoledne v sobotu 6. a neděli 7. 
ledna 2018. Prosíme rodiče, jejichž děti se 
chtějí do sbírky zapojit nebo kteří jsou ochot-
ni pomoci s přípravou kostýmů a občerstve-
ní, aby kontaktovali pí Janu Staňkovou, tel. 
603 569 884.  PhDr. Jana Staňková, 

Knapovec 122, tel. 603 569 884
mail jana.stanko@centrum.cz

Římskokatolická farnost Ústí nad Orlicí 

21.12. – 23.12. od 16.30 do 18.00 hodin – 
Prohlídka betlémů / kostel nanebevzetí Pan-
ny Marie
24. PROSINCE
10.00 do 15.30 hodin – Prohlídka betlémů / 
kostel Nanebevzetí Panny Marie
15.30 hodin – „Půlnoční“ mše svatá pro rodi-
ny s dětmi / kostel Nanebevzetí Panny Marie
24.00 hodin – Půlnoční mše svatá / kostel Na-
nebevzetí Panny Marie
25. PROSINCE
7.00 a 8.30 hodin – Mše svatá ze Slavnosti Na-
rození Páně / kostel Nanebevzetí Panny Marie
11.10 hodin – Mše svatá / Černovír, kaple sv. 
Gotharda
16.30 – 18.00 hodin – Komentovaná prohlíd-
ka betlémů / kostel Nanebevzetí Panny Marie
26. PROSINCE
8.30 hodin – Mše svatá ze svátku sv. Štěpána 
/ kostel Nanebevzetí Panny Marie
15.00 hodin – Živý betlém /průvod z náměstí 
do kostela Nanebevzetí Panny Marie

27.12. – 30.12. od 16.30 do 18.00 hodin – 
Prohlídka betlémů kostel Nanebevzetí Panny 
Marie
31. PROSINCE
7.00 a 8.30 hodin – Mše svatá ze svátku sv. 
Rodiny s obnovou manželských slibů a na po-
děkování za uplynulý rok / kostel Nanebevze-
tí Panny Marie
16.30 – 18.00 hodin – Prohlídka betlémů / 
kostel Nanebevzetí Panny Marie
1. LEDNA 2018
8.30 hodin – Mše svatá ze Slavnosti Matky 
Boží, Panny Marie / kostel Nanebevzetí Pan-
ny Marie
11.10 hodin – Mše svatá / Hylváty, kaple sv. 
Anny
16.30 hodin – Novoroční varhanní koncert / 
kostel Nanebevzetí Panny Marie
5. LEDNA
18.00 hodin – Mše svatá ze Slavnosti Zjevení 
Páně – Tří králů / kostel Nanebevzetí Panny 
Marie
6. LEDNA
16.30 – 18.00 hodin – Prohlídka tříkrálových 
betlémů / kostel Nanebevzetí Panny Marie
7. LEDNA
7.00 a 8.30 hodin – Mše svatá ze svátku Křtu 
Páně / kostel Nanebevzetí Panny Marie
17.00 hodin – Benefiční koncert pro Tříkrálo-
vou sbírku / kostel Nanebevzetí Panny Marie

Betlémy v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie

V době vrcholícího adventu a o Vánocích 
bude možno v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie zhlédnout vzácné betlémy. Díky neú-
navné a trpělivé práci ústeckých betlémářů, 
zvláště pana Václava Procházky a dalších 
dobrovolníků, budou umístěny v lodi koste-
la a v určených hodinách zpřístupněny. Přes 
uzavřenou mříž je možné betlémy zdálky 
zhlédnout i v průběhu celého dne. Vzhled 
betlémů se v průběhu Vánoc mění: před Vá-
nocemi nebude ještě Jezulátko v jesličkách, 
okolo svátku Tří Králů se betlémy změní na 
tříkrálové. 
Betlémy zblízka bude možno zhlédnout od 
čtvrtka 21. 12. dle zvláštního rozpisu zveřej-
něného zde v ÚL v Kalendáři akcí a také na 
webu farnosti:www.farnostuo.cz. Připravena 
bude i komentovaná prohlídka betlémů, a to 
25. 12. v 16.30 hodin.

Betlémské světlo

Křesťanské Vánoce jsou svátky narození Ježí-
še Krista. Ten bývá na různých místech Písma 
svatého nazýván Světlem. Světlo, zapálené 
právě v místě jeho narození – v Betlémě, 
putuje ve speciálním bezpečnostním obalu 
letecky ze Svaté země do 25 zemí světa. Kro-
mě toho doputuje též do různých veřejných 
institucí, například do Evropského parlamen-
tu nebo OSN. O důstojný doprovod Betlém-
ského světla se starají skauti z celé České 
republiky. Předává se ve vlakových stanicích. 
Podrobnosti o rozvozu a ostatní informace 
naleznete na www.betlemskesvetlo.cz. 
V Ústí nad Orlicí si můžete Betlémské světlo 
vyzvednout do vlastních lucerniček v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie.

Za římskokatolickou farnost 
P. Vladislav Brokeš

Živý betlém aneb Setkání 
u jesliček 

V úterý 26. prosince 2017 v 15 hodin na ús-
teckém náměstí vystoupí žáci tanečního od-
dělení ZUŠ pod vedením Pavlíny Lipenské. 
Další program: průvod do kostela, živá zvířa-
ta, setkání u jesliček v kostele – svatá rodina, 
zpěv vánočních koled, drobné občerstvení, 
betlémské světlo - můžete si přinést vlastní 
lucerničky. Těšíme se, že přijdete v převleče-
ní za pastýře a darovníky z Betléma. 
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Novoroční varhanní koncert

Římskokatolická farnost vás srdečně zve na 
Novoroční varhanní koncert, který se koná 
v pondělí 1. ledna 2018 v 16.30 v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí.
Účinkují: Alžběta Kubátová, Kateřina Filková 
– varhany, Jitka Kysučanová, Barbora Dudko-
vá – zpěv.
Na programu jsou pastorely a vánoční písně 
s průvodem varhan. 
Příspěvek dobrovolný.

Kultura v Ústí nad Orlicí

Horkýže slíže - koncert, pátek 1. prosin-
ce,19.30 hod., Kulturní dům v ÚO, předpro-
dej vstupenek v IC v Ústí n.O., cena 265,-Kč

Jitka Zelenková - benefiční koncert 
Host: dětský pěvecký sbor ZUŠ J. Kociana 
Ústí nad Orlicí, pondělí 11. prosince 2017 ve 
20:00hod., Měšťanský pivovar Hylváty, před-
prodej vstupenek v kavárně Měšťanského 
pivovaru, cena 280,-Kč

Veselá trojka – koncert, středa 7. února 2018 
v 18.00 hod., Kulturní dům v ÚO, předpro-
dej vstupenek Galaxy tour a Agentura CAM 
v Ústí nad Orlicí, dále v síti www.ticket-art.cz, 
cena 230,-Kč a 270,-Kč

Předvánoční koncert

Komorní pěvecký soubor CANTILENA při sbo-
ru Církve československé husitské v Ústí nad 
Orlicí pod vedením Jarmily Hackensmiedové 
zve srdečně na tradiční předvánoční koncert 
v neděli 17. prosince ve 13.30 hodin v Huso-
vě sboru na Malých Hamrech.
Program: Eduard Marhula – Česká mše vá-
noční koledová, pásmo nejznámějších koled, 
které si můžete zazpívat s námi

Silvestr nanečisto

Pečovatelská služba ve spolupráci se Senior 
klubem zve nejen ženy, ale i muže na Silvestr 
nanečisto, který se uskuteční 6.12. od 15.00 
hodin v jídelně Penzionu. Káva, čaj je zdarma. 
Občerstvení si můžete vzít s sebou. K posle-
chu a tanci hraje Miloslav Bien. Vstupné pro 
obyvatele čp. 1343 je 20,- Kč, ostatní 40,- Kč.

Adventní koncert Alou Vivat

Spolek Alou Vivat, pěvecký sbor, z.s. zve 
všechny své příznivce a přátele sborové-
ho zpěvu v pátek 15.12 od 18.00 hodin do 
Hernychovy vily na XI. ADVENTNÍ KONCERT 
ALOU VIVAT. Účinkují: Pěvecký sbor Alou Vi-
vat a hudební skupina PPS. 

Koncert smíšeného komorního 
sboru

Sbor Českobratrské církve evangelické ve Dž-
bánově – Ústí nad Orlicí Vás srdečně zve na 
koncert smíšeného komorního sboru X TET 
z Rychnova nad Kněžnou pod vedením Mgr. 
Dagmar Zemánkové.
Přijďte si poslechnout skladby starých mis-
trů, adventní písně a vánoční koledy.
Sobota 2. prosince od 15.00 hodin – Evan-
gelický kostel ve Džbánově. Vstupné dobro-
volné

Ladění s Generací

Vokální okteto se svými instrumentalisty vás 
zve na svůj tradiční koncert v čase advent-
ním. Těšíme se na vás v pátek 1. prosince 
v 19.00 hodin v sále ZUŠ Jar. Kociana.
Vaše Generace

Zapalme svíčku

V neděli 10. prosince si od 18.00 hodin v kos-
tele sv. Václava na Jiráskově náměstí v Lan-
škrouně připomeneme Světový den památky 
zesnulých dětí. Vzpomínku podpořilo město 
Lanškroun a Římskokatolická farnost – děkan-
ství lanškroun. Více na: www.dlouhacesta.cz

Adventní koncert R. Pachmana

Tradiční adventní koncert skladatele a zpěvá-
ka Richarda Pachmana a herečky a zpěvačky 
Dity Hořínkové se uskuteční 14. prosince od 
18.00 hodin v ZUŠ Jar. Kociana.
Na programu koncertu budou adventní písně 
a koledy, výtěžek z koncertu bude věnován 
Dětskému domu ve Strančicích.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Džbánově-Ústí n.O.

Dětská vánoční besídka – 17.12. – od 8.30 
hodin
Bohoslužby – 24.12. – od 8.30 hodin
Bohoslužby s večeří Páně – 25.12. – od 8.30 
hodin

Bohoslužby – 31.12. – od 8.30 hodin
K vánočním shromážděním se sejdeme 
v modlitebně Církve československé husit-
ské, Sychrova 104

Hasičský ples

Sbor dobrovolných hasičů Ústí nad Orlicí I. 
pořádá v sobotu 20.1. 2018 od 20.00 hodin 
v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí HASIČ-
SKÝ PLES. K tanci a poslechu hraje hudební 
skupina FishBand.
Předprodej vstupenek od 1.12. 2017 v Mode-
lářských potřebách na autobusovém nádraží, 
od pondělí do pátku od 13.00 do 17.00 hodin. 
Cena slosovatelných vstupenek je 150 Kč, při 
nákupu 4ks vstupenek v předprodeji – dárek.
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Příspěvky zastupitelů města 

V souladu s tiskovým zákonem č. 46/2000 
Sb., zveřejňujeme příspěvky členů Zastupi-
telstva města Ústí nad Orlicí.
Na časté dotazy čtenářů, proč je poskyto-
ván prostor pro členy zastupitelstva města, 
odkazujeme na § 4a tiskového zákona: 
„Vydavatel periodického tisku územního sa-
mosprávného celku je povinen poskytovat 
objektivní a vyvážené informace
o územním samosprávném celku a poskyt-
nout přiměřený prostor pro uveřejnění sděle-
ní, které vyjadřuje názory 
členů zastupitelstva územního samosprávné-
ho celku, týkající se tohoto územního samo-
správného celku.“ 

ŘEHÁČEK: Chceme starostu, nebo neslanou 
nemastnou loutku?

Je lepší nevýrazný starosta dosazený zastu-
piteli na základě zákulisních handlů, nebo 

starosta s jasným názorem zvolený přímo ob-
čany města? Má větší respekt starosta plně 
závislý na rozmarech několika málo zastupi-
telů, anebo starosta s mandátem přímo od 
občanů? 

Po říjnových sněmovních volbách se na stůl 
vrátila přímá volba starostů. Díky nové kon-
stelaci politických sil snad dostane svoji no-
vou šanci. Osobně bych přímé volbě starosty 
upřímně zatleskal. A jeho případné odvola-
telnosti občany bych zatleskal dvojnásob. 
Čím přímější vztah mezi občany a starostou 
bude, tím lépe. Starosta by přestal být pou-
hým hlavním „ouřadou“ a stal by se z něho 
nefalšovaný „náčelník“ svojí obce. S většími 
pravomocemi i s větší tíhou osobní odpověd-
nosti.

Jeho odvolatelnost by byla také dobrou pre-
vencí před tím, co současný ústecký starosta 

předvedl po posledních komunálních vol-
bách. Ve volebním programu neměl ani řád-
ku o přesunutí autobusového nádraží z cent-
ra města na jeho okraj. Přesto začal nedlouho 
po volbách naprosto otevřeně zvažovat likvi-
daci autobusáku v centru města. Teprve po 
té, co tím mezi Oušťáky vyvolal silnou vlnu 
odporu, zařadil starosta rychle zpátečku. 
A od té doby se nad kauzou autobusového 
nádraží zavřela voda. Pokud by starostovi 
hrozilo od občanů odvolání, nejspíš by si tuto 
podezřelou hru nedovolil vůbec rozehrát.

A co si myslíte Vy? Napište mi, Váš názor mě 
zajímá.

Autor je zastupitel za ČSSD, 
jaroslavrehacek@email.cz

/redakčně neupraveno/

Novoroční výstup na Andrlův 
chlum

Klub českých turistů v Ústí nad Orlicí pořádá 
v pondělí 1. ledna 2018 devatenáctý ročník 
NOVOROČNÍHO VÝSTUPU NA ANDRLŮV 
CHLUM. Pořadatelé budou milovníky pří-
rody očekávat pod rozhlednou „Stříbrnou 
krasavicí“ od 11 do 18 hodin.
Po bujaré silvestrovské noci, která přivítá rok 
2018, Vám jistě menší mrazivé vydýchnutí 
přijde vhod. Pamětním diplomem budou 
odměněni pěšáci, cyklisté, jezdci na koních, 
lyžaři i mototuristé. Na osmnácti předcho-
zích ročnících se prezentovalo celkem 18 
548 milovníků zimní přírody. Za posledních 
čtrnáct let jsme v akci „Novoroční čtyřlístek“ 
přispěli potřebným občanům částkou 50 221 
Kč. Akce probíhá za finanční podpory Města 
Ústí nad Orlicí.
O svoji Hvězdu na Andrlově chlumu pečují 
ústečtí turisté již 26 let mezi českými odbory 
je to zcela výjimečné!
PŘIJĎTE POBEJT.

MR

Úspěšný podzim SO UNO při SpZŠ, MŠ a PrŠ Ústí nad Orlicí, z.s.

V září se někteří členové účastnili podzimní-
ho Přechodu Jizerských hor. Během dvou dnů 
zdolali spolu s kamarády z dalších republiko-
vých oddílů významné turistické cíle na Jizer-
ce – např.Pytlácké kameny a Jizeru.
V říjnu závodili na MČR horských kol ve Sru-
bech. Jakub Kopeček tady zvítězil v časovce 
i na okruhu. Stal se tak absolutním vítězem 
z celkového počtu 21 závodníků v kategorii 
juniorů a mužů.
Velmi úspěšní byli již tradičně stolní tenisté. 
V regionální soutěži zvítězil Lukáš Schauer. 
Pavel Richter byl druhý, oba úspěšní účastníci 
MS v Hradci Králové. Pěkné umístění si při-
vezla Nela Vargová v kategorii juniorek - byla 
třetí. Žáci Lukáš Jirůf na 3.místě a Matěj Str-
nad na místě druhém.
V druhém listopadovém týdnu se stal Pavel 
Richter mistrem ČR, Lukáš Schauer byl druhý. 
Vyhráli spolu i čtyřhru. V kategorii žáků opět 
zazářili Matěj Strnad na 2 .místě a Lukáš Jirůf 
na místě třetím.

Plavce čeká po pravidelných pondělních tré-
nincích ještě v prosinci soutěž „Vánoční ka-
přík“ v Trutnově, kde se stali již v minulých 
dvou letech favority.
SO UNO zorganizoval ve dnech 3.-5.11 pro 
úspěšné sportovce soustředění na Pomez-
ních Boudách v Krkonoších. Na víkendovém 
pobytu trénovali v tělocvičně a v posilovně 
Lyžařského střediska Skimu a na bowlingu. 
Zdolali turistickou túru na Jelenku. Největ-
ší odměnou však byly nádherné výhledy ze 
Sněžky.
Děkujeme sportovcům za příkladnou repre-
zentaci a vzorné chování na soutěžích, závo-
dech a na všech výjezdech oddílu. Děkujeme 
touto cestou i trenérům, kteří jsou ochotni 
ve volných dnech věnovat žactvu nadstan-
dardní péči.
Poděkování náleží i ČSMPS a Městu Ústí nad 
Orlicí za finanční podporu sportu zdravotně 
postižených sportovců.

Mgr. Hana Kapounová



12 / 2017

[ 2
3 

]

www.ustinadorlici.cz

Sport

SO UNO při Speciální ZŠ, MŠ a Praktické škole Ústí n.O.

Naši bývalí žáci na MS!
Po skvělém úspěchu a zisku zlaté medaile na 
18. ročníku Přeboru východních Čech 11.říj-
na t. r. se absolvent naší školy a hráč Sportov-
ního oddílu UNO při Spec. ZŠ, MŠ a PrŠ Lukáš 
Schauer nominoval se svým reprezentačním 
kolegou a bývalým spolužákem Pavlem Rich-
terem na vysoce prestižní sportovní akci - 
Mistrovství světa ve stolním tenisu mentálně 
postižených sportovců. Tento vrcholný pod-
nik se konal v Hradci Králové za podpory Čes-
kého svazu mentálně postižených sportovců 
od 22. do 28. října 2017 za účasti více než 
šedesáti reprezentantů ze třinácti zemí čtyř 
kontinentů naší planety.
Oba bývalí žáci a členové našeho sportovní-
ho oddílu zanechali na mistrovství velice pří-
znivý dojem. V soutěži národních týmů obsa-

dila i jejich zásluhou naše reprezentace třetí 
místo za vítěznou Francií a stříbrným týmem 
z Hong Kongu.
A dalšího výrazného úspěchu dosáhli tenis-
té Lukáš a Pavel na XXV. Mistrovství České 
republiky 8. a 9. listopadu v Hradci Králové. 
Poté, co společně zvítězili ve čtyřhře, se střet-
li ve finále jednotlivců v nejsilnější kategorii 
„MUŽI A“ coby soupeři o mistrovský titul. Zde 
byl momentálně šťastnějším Pavel Richter, 
který zvítězil nad Lukášem Schauerem v dra-
matické pětisetové bitvě 3:2. Třetí na tomto 
jubilejním Mistrovství skončil další reprezen-
tant ČR Jan Pokuta z Valašského Meziříčí.
Závěrem lze konstatovat, že letošní sezóna se 
oběma hráčům stolního tenisu Sportovního 
oddílu UNO při Speciální ZŠ nadmíru vydařila. 

J.Ch.

Na fotografii část reprezentačního týmu ČR, Lukáš Schauer první zleva, Pavel Richter první zprava.

Podorlické putování

Sbor pro záchranu hradu Lanšperka Vás sr-
dečně zve na PODORLICKÉ PUTOVÁNÍ, které 
se uskuteční v sobotu 2. prosince.

Start: 7.00-10.00 hodin – Chaplin Restaurant, 
Ústí n.O.

Trasy: 
50 km – ÚO – Kozlov – Litomyšl – Mandl – ÚO
35 km – ÚO – Přívrat – Svinná – Vlčkov – 
Mandl – ÚO
25 km – ÚO – Přívrat – Zhořský kopec – Vy-
važadla – Mandl – ÚO

15 km – ÚO – Andrlův chlum – Presy – Koz-
lovec – ÚO
8 km – ÚO – Andrlův chlum – ÚO
+ hvězdicová (odkudkoli k Chaplinovi a zpět)
Tradiční perníčky, účastenské listy, krásná pří-
roda a pohodová atmosféra.

Další informace: 
pochody.lansperk@seznam.cz, 
www.lansperk-sbor.cz

Těšíme se na Vaši účast!

Cvičení pilates 

Nový Uzavřený 12hod. PILATES kurz od 2. 1. 
2018, každé úterý od 17:05 hod. na Gymná-
ziu UO, max. 8osob., a nově PILATES rehab. 
individuál info: pavlina.dvoranova@gmail.
com nebo tel.: 732552850. 
CELOROČNÍ úterní lehké posilovačky na pro-
blematické partie od 18:00hod. na Gymplu 
UO / vchod z boku, bez rezervace pro všech-
ny věkové kategorie, počet míst omezen! Těší 
se Hanka.
Všem klientkám přejeme krásné a pohodové 
vánoční svátky a v novém roku mnoho ener-
gie!

Pilates

Cvičení k posílení hlubokých stabilizačních 
svalů, prevenci bolestí zad a tvarování posta-
vy v prostorech STUDIOBART.
Termín: středa 18.00 – 19.00 hodin. 
S sebou: podložka, ručník. Vstup: 60 Kč. 
Info: Jana Šparlinková, tel.: 777 087 220.

Program ST-AR Klubu na 
prosinec a první den roku 2018

2. 12. - „Podorlické putování“ (z kalendáře 
KČT). Cesta povede z ÚO přes Černovír, Lan-
šperk a zpět do ÚO. Délka pochodu je do 15 
km. Sraz účastníků je v 9.00 hod. u restaura-
ce Charlie Pub (bývalá Skoba).
31. 12. - „Oslava Silvestra na Strážném“. Pů-
jdeme netradiční cestou od nádraží z Hnát-
nice, přes Horákovu kapli na Strážný, kde 
společně oslavíme konec roku. S sebou si 
vezměte občerstvení, včetně špekáčků na 
opečení. Návrat do ÚO podle počasí a zájmu 
účastníků. Délka trasy je do 16 km, sraz na 
novém nádraží ČD v 9.30 hod. Odjezd vlaku 
v 9.41 hod. (možné nastoupit v Dolních Lib-
chavách). 
1. 1. - „Novoroční výstup na Andrlův Chlum“ 
(z kalendáře KČT). Trasa povede z ÚO, kolem 
„Loučení“ na Andrlův chlum, zpět podle vol-
by účastníků. Sraz je v 10.00 hod. u bývalé 
restaurace Mendrik.
Informace: tel.: 730 574 527, 
mail: starklub@post.cz, skříňka KČT.

Přejeme vám příjemné prožití Vánoc a do 
nového roku všechno dobré, hodně štěstí, 
pohody a hlavně zdraví. Účastníkům akcí 
ST-AR Klubu děkujeme za přízeň a těšíme se 
na další společné výlety v roce 2018.

Tomanovi
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Veřejná cvičební hodina Sokola

Dne 18. prosince se uskuteční v tělocvičně 
Na Štěpnici od 19.00 hodin veřejná cvičební 
hodina „starší ženy“.
Na závěr zacvičíme skladbu, kterou jsme při-
pravily k příležitosti výročí vzniku Sokola. Tě-
šíme se, že si přijdete zacvičit.

Květa Richterová a Marie Přibylová

Individuální a skupinové terapie v Orlickoústecké nemocnici

Orlickoústecká nemocnice, Ústí nad Orlicí, 
pavilon F, horní vchod, rehabilitace, cvi-
čebna č. 18 – Blanka Kristlová – terapie těla 
a vědomí.
Zveme vás na individuální a skupinové tera-
pie pro nemoci způsobené stresem a psycho-
somatická onemocnění.
Individuální terapie
Poradenství terapie: léčení přes masáž tech-
nikami východní medicíny, marmová terapie, 
reflexologie, dechové terapie, bezdotekové 
léčení a vyrovnání narušeného vnímání na 

úrovni svého JÁ, bezdotekové léčení v linii 
rodu. Setkání 1 – 2 hodiny, dle potřeb klien-
ta, 1 hodina terapie 500 Kč.
Skupinová – Vnitřní jógová terapie
Cílem všech používaných technik a cvičení je 
Vaše psychická vyrovnanost a mentální klid, 
kvalitní spánek a sebepřijetí.
PO – 16.00 – 18.00 hod. – pokročilí
ÚT – 17.00 – 18.30 hod. – začínající
Přihlášky na e-mail: 
blanka.kristlová@seznam.cz, 
tel.: 608 603 641

Úspěch leteckých modelářů na Mistrovství ČR

V sobotu 7. října se v Boroticích u Znojma 
konalo Mistrovství ČR mládeže, kterého se 
účastnili modeláři do 18ti let s téměř stov-
kou modelů letadel. Mezi soutěžícími bylo 
i deset členů ústeckého JUNIOR KLUBU pod 
vedením Petra Vašiny, kteří na tuto soutěž 
postoupili po splnění podmínek stanovených 
Svazem modelářů ČR. I přes nepřízeň poča-
sí se našim mladým modelářům dařilo. Titul 
Mistra ČR v kategorii P 30 juniorů získal Jan 
Bříza, v kategorii F1G žáků obsadila 2. místo 
Barbora Fišarová a v téže kategorii se na 5. 
místě umístil Pavel Pernica. Nejvíce soutě-
žících bylo v kategorii P 30 žáků a i zde naši 
zabojovali – 4. místo obsadil Dominik Maix-

ner, Matouš Vojtíšek 7. místo a Martin Fišar 
9. místo. V kategorii F1H žáků patřilo 9. místo 
Janu Doležalovi.
Na základě nalétaných výsledků na soutěžích 
vyhlásíme v prosinci při setkání členů klubu, 
rodičů dětí a příznivců leteckého modelářství 
nejlepšího sportovce klubu, kterého odmění-
me pohárem, předáme získané výkonnostní 
stupně a do klubu přijmeme nové členy. 
Děkuji za všechny členy klubu Městu Ústí nad 
Orlicí za dlouholetou finanční podporu naší 
činnosti a všem příznivcům klubu za pomoc 
při organizování soutěží a společných akcí 
klubu.

Ivan Kubový, předseda klubu

Pozvánka na cvičení

STUDIOBART - POWERJÓGA, ZDRAVÁ ZÁDA, 
TANEC, FYZIO CVIČENÍ (Smetanova 470, pod 
Popradem)
Otevřené lekce - powerjóga, vitalityjóga, jin 
jóga, zdravé chodidlo, jóga pro těhotné, jóga 
pro maminky po porodu, ranní nádech.
Dopolední cvičení - pondělí 8:30 - powerjó-
ga, 10:00 - pro maminky s dětmi, středa 8:30 
- bodybalance, čtvrtek 8:15 - ranní nádech.
Nové kurzy od ledna: zdravá záda, powerjó-
ga, jóga pro děti, akrobacie pro děti, parkour, 
létající jóga pro děti, létající jóga v závěsných 
šálách - úžasná novinka, relaxace, protažení 
páteře, posílení a relax pánevního dna.
Víkendové lekce různého zaměření:
Meditace s Martou Kanno - odstraňování 
programů, systémů, přesvědčení a kódů ne-
gativně působících na tělo, aktivace energe-
tických center, obnova fyzických a psychic-
kých sil i tvůrčích schopností,
Kundalini jóga s Vaškem Hnízdilem - (jóga 
vědomí, nebo také Raj jóga tj. Královská sjed-
nocující disciplína) je velmi mocná, účinná, 
dynamická jóga podpořená hudbou, zpě-
vem manter, pranayam (dechových cvičení), 
bandhas (tělesných uzávěrů), asán (tělesných 
pozic) a meditací.
Lekce s Tomášem Strnadem, Petrou Poláko-
vou, seminář s Barborou HU.
Dále hormonální jóga, akrojóga zdravá cho-
didla, port de bras, corejóga, dancejóga,.. 
Sledujte náš web www.studiobart, či pište na 
info@studiobart.cz, rádi Vás budeme o no-
vinkách informovat.

Více info na www.studiobart.cz, Markéta 
Skalická 602 245 393, Fb: Powerjóga v Ústí, 
Akrojóga v Ústí, Studiobart

Vyúčtování akce Město v pohybu 2017

Vážení spoluobčané, v souladu s Programo-
vým prohlášením Vám předkládám finanč-
ní vyúčtování letošního ročníku městských 
slavností „Město v pohybu – týden dobré 
pohody“. 
Výdaje celkem: 1,3 mil. Kč
• honoráře profesionálních účinkujících: 
   744,5 tis. Kč
• honoráře amatérských účinkujících 
 35 tis. Kč
• technické zajištění koncertů (pronájem  
 podia, světla, zvuk a ohňostroj):
 169,5 tis. Kč
• za ostatní režijní výdaje a autorské honoráře:
 36,3 tis. Kč
• sportovní aktivity převážně mateřských 
 a základních škol:
 14,3 tis. Kč
• úklidové práce a ostatní technické služby: 
 120,5 tis. Kč
• občerstvení účinkujícím:  58 tis. Kč

• ostatní organizační a technické zajištění:
 50,5 tis. Kč
• reklama, propagace a ceny pro soutěžící:
 72 tis. Kč

Příjmy celkem: 918 tis. Kč 
• od sponzorů za zajištění reklamy:  800 tis. Kč
• pronájem náměstí za účelem občerstvení: 
 55 tis. Kč
• použití přebytku z roku 2016: 63 tis. Kč

Rozdíl – hrazeno z rozpočtu města:
382 tis. Kč

Touto cestou ještě jednou děkuji všem spon-
zorům a zároveň celému organizačnímu 
týmu spolupracovníků, bez kterých by se 
akce nemohla uskutečnit. 

Petr Hájek, starosta města
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• INFRASAUNY – PRODEJ. Kozinova 861, 
Ústí nad Orlicí. Tel.: 603 994 414, www.
bazenyulrich.cz

• Cestovní agentura CAM s.r.o., Ústí nad 
Orlicí,M.R. Štefánika 234
tel.: 606 748 616 www.ckm-trour.cz
Zveme vás do termálních lázní v Ma-
ďarsku,Bukfurdó hotel Répce Gold 4* s 
polopenzí a dopravou z ÚO
v termínu 15.2. - 18.2.2018 s odjezdem 
z ÚO,ČT. Kč 5 230,-/osoba /v ceně je 3x 
ubytování, polopenze/šv.stoly/, neomezený 
vstup do lázní, zapůjčení županu, pobytová 
taxa, vhodné i jako vánoční dárek
Zahájili jsme prodej 12-denních zájezdů do 
Chorvatska - Omiš, Baška Voda, Makarska, 
Tučepi, s odjezdem z ÚO,ČT
termín: 27.6. - 8.7. 2018 /9 nocí/ Kč 6990,-/
osoba
termín: 22.8. - 2.9.2018 /9 nocí/ Kč 6 990,-/
osoba
Cena zahrnuje: 9x ubytování v apartmá-
nech, povlečení, pobytovou taxu, dopravu 
autobusem z ÚO, možnost přikoupení 
polopenze Kč 3700,-/osoba
Nabízíme pronájem apartmánů v Chorvat-
sku, celé pobřeží Jadranu, libovolný počet 
nocí, doprava autobusem nebo vlastní 
doprava, cena již od Kč 450,-/osoba noc

Moldex/Metric, v.o.s., Janderova 525, 562 03 Ústí nad Orlicí

Bc. Dagmar Holá, telefon 601 357 328 

Turistické informační centrum města Ústí 
nad Orlicí oznamuje, že ve dnech 29. a 30. 
prosince 2017 bude provozovna pro veřej-
nost zavřena.
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Provozní doba 
prosinec 2017

Den Datum Ranní plavání Plavání pro veřejnost
Pá 1.12. 5:30 – 7:55 14:00 – 21:00
So 2.12.  10:00 – 21:00
Ne 3.12.    9:00 – 20:00
Po 4.12.  14:00 – 21:00
Út 5.12. 5:30 – 7:55 14:30 – 19:00
St 6.12.  18:00 – 21:00
Čt 7.12. 5:30 – 7:55 13:30 – 21:00
Pá 8.12. 5:30 – 7:55 14:00 – 21:00
So 9.12.  11:30 – 21:00
Ne 10.12.    9:00 – 20:00
Po 11.12. SANITÁRNÍ DEN
Út 12.12. 5:30 – 7:55 14:30 – 19:00
St 13.12.  17:00 – 21:00
Čt 14.12. 5:30 – 7:55 14:30 – 21:00
Pá 15.12. 5:30 – 7:55 14:00 – 21:00
So 16.12.  12:00 – 21:00
Ne 17.12.    9:00 – 20:00
Po 18.12.    14:00 – 21:00
Út 19.12. 5:30 – 7:55 14:30 – 19:00
St 20.12.  17:00 – 21:00
Čt 21.12. 5:30 – 7:55 15:00 – 21:00
Pá 22.12. 5:30 – 7:55 14:00 – 21:00
So 23.12.    8:00 – 21:00
Ne 24.12.    8:00 – 12:00
Po 25.12.    9:00 – 21:00
Út 26.12.    9:00 – 21:00
St 27.12.    9:00 – 21:00
Čt 28.12.    9:00 – 21:00
Pá 29.12.    9:00 – 21:00
So 30.12.    9:00 – 21:00
Ne 31.12.    8:00 – 12:00

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 nebo na www.bazenusti.cz
Připravujeme pro Vás a Vaše nejmenší:

Mikulášské odpoledne pro děti: 3. 12. 2017 - 16:00 – 19:00 hod. 
Vodní noc: 22. 12. 2017 – 21:00 – 24:00 hod.   

Mikulášské plavání s 205: 9. 12. 2017 – 10. 12. 2017
Relaxační centrum otevřeno z důvodu probíhajícího kurzu PLAVÁNÍ KOJENCŮ A BATOLAT, 

v těchto časech: ÚT 17:00 h., ČT 15:00 h., ostatní dny v časech pro veřejnost.
Každé Út a Čt 16:00 – 19:00 vyhrazena 1 plavecká dráha pro plavecký oddíl.

Každé Út 17:00 – 19:00 a Čt 15:00 – 18:00 vyhrazena 1 plavecká dráha pro kurz DELFÍN.
Každé Út 15:00 – 16:00 a Ne 9:00 – 11:00 vyhrazena jedna plavecká dráha pro Monoploutev.

AQUAAEROBIK každé Út 20:00 – 21:00 h. 
KONDIČNÍ PLAVÁNÍ S TRENÉRKOU každé ÚT od 19:00 – 20:00 

PLAVÁNÍ PRO TĚHOTNÉ každou St 13:30 – 15:00 h., účast hlaste na tel. čísle: 465 710 243.

Nabízíme kurzy plavání kojenců a batolat, tel. číslo: 775 858 670 
a kurzy plavání dětí s rodiči, tel. číslo: 777 673 357 

Plavecký kurz DELFÍN, tel. číslo. 605 079 633

Centrum RIO
Pozor novinka!! Nové trenažery Alpinning, Indoor Cycling, TRX, Flowin, 
Kruhový trénink, Fitbox, rezervace: www.tepvos.cz/rezervace; 
kontakt: 777 673 359

Sauna (provozní doba)

Po 15:00 – 21:00 společná
Út 13:00 – 21:00 ženy
St 13:00 – 21:00 muži

Čt 13:00 – 17:00 ženy
17:00 – 21:00 muži

Pá 13:00 – 21:00 muži

So 15:30 – 18:30 ženy
18:30 – 21:00 společná

Ne 14:00 – 20:00 společná
SANITÁRNÍ DEN 4.12.2017 ZAVŘENO

SVÁTKY
24.12.2017 ZAVŘENO
25.12.2017 ZAVŘENO
31.12.2017 ZAVŘENO

ZMĚNA 
PROVOZU

26.12.2017 společná12:00 – 21:00
30.12.2017 společná15:00 – 19:00

Více informací na: www.bazenusti.cz, nebo na tel.: 774 673 365

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

Veřejné bruslení   
St 16:00 – 18:30  
Pá 17:00 – 19:30  
So 13:30 – 16:00  
Ne 13:30 – 16:00  
Hokej pro příchozí
Út dospělí 15:00 – 16:30
St děti 14:30 – 16:00
St dospělí 15:00 – 16:30

Více informací na tel.: 608 553 305
Skatepark (provozní doba) 

Pondělí 14:00 – 19:00
Úterý 14:00 – 17:30
Středa – pátek 14:00 – 19:00
Sobota – neděle 13:00 – 19:00

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

V Lukách 135, Ústí nad Orlicí 
tel.: (+420) 774 673 365
www.bazenusti.cz

Provozní dobu o Vánočních prázdninách sledujte 
na našich webových stránkách: www. bazenusti.cz 
nebo se informujte na: 
info@skateparkustinadorlici.cz 
nebo tel.: 731 473 409

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

Ústecké listy
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Sychrova 16, Ústí nad Orlicí,
IČO: 279 676
Redaktorka: Zuzana Pražáková
tel.: 465 514 313
e-mail: prazakova@muuo.cz
Tisk: Grantis, s.r.o., tel.: 465 525 741
Cena: Zdarma
Roznáší Česká pošta s.p.
Uzávěrka je každého 10. dne v měsíci
Číslo 12 / 2017 vychází 27. 11. 2017
Měsíčník pro občany města Ústí nad Orlicí.
MK ČR E100 39

Upozornění na nebezpečí úrazu v areálu PERLA

V poslední době dochází, přes zákazy a zabezpečení staveniště, k čas-
tému nepovolenému vstupu osob do areálu PERLA 01, kde v současné 
době probíhají demoliční práce. Ve velké míře se jedná o děti a mladis-
tvé různých věkových skupin. Upozorňujeme všechny občany a zejmé-
na rodiče dětí, že vstup do této lokality je velmi nebezpečný a hrozí zde 
vážný úraz vč. smrtelného zranění.

Prosíme, nevstupujte do této lokality a upozorněte své děti na nebez-
pečí, která zde hrozí.

Oplocení staveniště je instalováno z důvodu bezpečnosti, nikoliv pro 
dobrodružství spojené s jeho překonáváním. Děkujeme.

Ing. Václav Knejp
koordinace akce
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POŠTA PRO JEŽÍŠKA
I v letošním předvánočním čase je pro děti připravena Pošta pro Ježíška. Schránka na dopisy bude poprvé umístěna na Mírovém náměstí během adventního 
programu v neděli 3. 12. od 16.00 do 18.00 hodin. Dále v době konání adventních trhů: v úterý 12.12. od 14.30 do 16.30 hodin, ve středu 13.12. od 15.00 do 
18.00 hodin, ve čtvrtek 14.12. od 14.30 do 16.30 hodin a pak o sobotách 9. a 16.12. od 9.30 do 11.30 hodin. Nezapomeňte na zpáteční adresu!

Přejeme Vám krásné Vánoce 2017 
www.ustinadorlici.cz

PÁTEK 1. PROSINCE
Městské muzeum  Třebíčské a oustecké betlémy/výstava
  Zabalme se do kožíšku/výstava
  Hračky šlechtických rodů/výstava
Sál ZUŠ Jar. Kociana 19.00 hodin Ladění s Generací
IC města Ústí n.O., KPB Ústí n.O. a Nákupní centrum Nová louže Strom splněných přání
  Splňte přání dětem z dětských domovů 
  a sociálních ústavů zakoupením vánočního 
  dárku / do 13. prosince 

SOBOTA 2. PROSINCE
Nákupní centrum Nová Louže 13.00 - 17.00 hodin Mikuláš na Louži
Džbánov, evangelický kostel 15.00 hodin Koncert komorního sboru X TET

NEDĚLE 3. PROSINCE
Mírové náměstí 14.00 hodin Prodejní jarmark škol 
  a NNO Pardubického kraje
 15.15 – 16.00 hodin Vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ Hylváty
 16.15 – 16.45 hodin Cecilská hudební jednota
 17.00 hodin Fanfáry ZUŠ, slovo starosty, 
  žehnání adventních věnců, rozsvícení stromu
 17.15 – 18.15 hodin Adventní koncert skupiny Žalman&spol.
Knapovec, kostel sv. Petra a Pavla 15.00 hodin Mikuláš v Knapovci
 16.00 hodin Koncert pěveckých sborů
 16.45 hodin Program dětí z MŠ, příchod Mikuláše 
Krytý plavecký bazén 16.00 - 19.00 hodin Mikulášské odpoledne pro děti
ZŠ Bratří Čapků 19.00 hodin Rozsvícení a rozezvučení betléma

PONDĚLÍ 4. PROSINCE
ZUŠ Jar. Kociana    8.30 a 10.00 hodin Vánoční koncertíky
Rodinné centrum Srdíčko 10.00 hodin Mikuláš v Srdíčku
ZŠ Bratří Čapků 16.00 hodin Čertovské besídky + Krampužští čerti
Roškotovo divadlo 18.00 hodin Zimní koncert PS Písnička a Zlatý klíček

ÚTERÝ 5. PROSINCE
ZUŠ Jar. Kociana    8.30 a 10.00 hodin Vánoční koncertíky
Galerie pod radnicí    9.00 - 17.00 hodin Vánoční výstava
Sál TO ZUŠ Jar. Kociana 16.00 a 17.00 hodin Zimní tancovánky 
Roškotovo divadlo 17.00 hodin Uvědomění procitnutí/vernisáž výstavy

STŘEDA 6. PROSINCE
Galerie pod radnicí    9.00 - 17.00 hodin Vánoční výstava
Kulturní dům    9.00 - 17.00 hodin Tradiční vánoční trhy
Jídelna Penzionu 15.00 - 19.00 hodin Silvestr nanečisto

ČTVRTEK 7. PROSINCE
Galerie pod radnicí    9.00 - 17.00 hodin Vánoční výstava
Kulturní dům    9.00 - 17.00 hodin Tradiční vánoční trhy
Sál TO ZUŠ Jar. Kociana 16.30 a 18.00 hodin Adventní recitál 

PÁTEK 8. PROSINCE
Galerie pod radnicí    9.00 - 17.00 hodin Vánoční výstava
Sál TO ZUŠ Jar. Kociana 16.00 a 17.30 hodin Tancovánky
Jídelna Penzionu 16.00 hodin Koncert sboru ČAS D. Dobrouč
Koncertní sál ZUŠ Jar. Kociana 19.00 hodin Vánoční koncert orchestru Black Band

SOBOTA 9. PROSINCE
Roškotovo divadlo 15.00 hodin Malostranská zimní pohádka

NEDĚLE 10. PROSINCE
ZŠ Bratří Čapků 17.00 hodin Adventní rockové muzicírování

PONDĚLÍ 11. PROSINCE
Jídelna Penzionu 10.15 hodin Vystoupení MŠ Lentilka
Hylváty, Měšťanský pivovar 20.00 hodin Benefiční koncert J. Zelenkové, DPS Čtyřlístek

ÚTERÝ 12. PROSINCE
Mírové náměstí    9.00 - 17.00 hodin Adventní trhy
 16.00 hodin Koncert kapely Ponny Expres

STŘEDA 13. PROSINCE
Mírové náměstí    9.00 - 17.00 hodin Adventní trhy
 17.20 hodin Rozezpívávání s Alou Vivat
 18.00 hodin Česko zpívá koledy
Černovír, kaple sv. Gotharda 17.30 hodin Adventní vystoupení dětí z MŠ
Městská knihovna 18.00 hodin Vánoční punčování

ČTVRTEK 14. PROSINCE
Mírové náměstí    9.00 - 17.00 hodin Adventní trhy
ZŠ Třebovská 15.00 - 18.00 hodin Vánoční tvoření
MŠ Sokolská 15.30 hodin Adventní zpívání
Mírové náměstí 16.00 hodin Adventní koncert kapely PPS
Městská knihovna 16.00 hodin Vánoční pohádka
Sál ZUŠ Jar. Kociana 18.00 hodin Adventní koncert R. Pachmana

PÁTEK 15. PROSINCE
Galerie pod radnicí 18.00 hodin Alena Šalamonová, /vernisáž výstavy
Hernychova vila 18.00 hodin XI. Adventní koncert Alou Vivat

NEDĚLE 17. PROSINCE
Církev čs. husitská, modlitebna    8.30 hodin Dětská vánoční besídka
Roškotovo divadlo 14.00 hodin Vánoční besídka DDM Duha
Rodinné centrum Srdíčko 16.00 hodin Dětská vánoční slavnost
ZŠ Bratří Čapků 16.00 hodin Adventní vystoupení a vánoční jarmark
Husův sbor, Malé Hamry 13.30 hodin Předvánoční koncert PS Cantilena

PONDĚLÍ 18. PROSINCE
Koncertní sál ZUŠ Jar. Kociana 17.00 hodin Vánoční hudební besídka

ÚTERÝ 19. PROSINCE
Budova OS ČČK    9.00 - 15.00 hodin Výstava vánočního cukroví
 15.00 hodin Vánoční posezení
MŠ u skřítka Jasánka 15.00 hodin Den pro veřejnost, posezení u stromečku
Koncertní sál ZUŠ Jar. Kociana 18.00 hodin Vánoční sborový koncert

ČTVRTEK 21. PROSINCE
Kostel Nanebevzetí Panny Marie 16.30 - 18.00 hodin Prohlídka betlémů
 18.00 hodin Adventní koncert, pořádá ZUŠ

PÁTEK 22. PROSINCE
Speciální ZŠ, MŠ a Praktická škola    9.00 - 12.00 hodin Vánoční výstava keramiky
Kostel Nanebevzetí Panny Marie 16.30 - 18.00 hodin Prohlídka betlémů
Krytý plavecký bazén 21.00 - 24.00 hodin Vánoční vodní noc

SOBOTA 23. PROSINCE
Kostel Nanebevzetí Panny Marie 16.30 - 18.00 hodin Prohlídka betlémů

NEDĚLE 24. PROSINCE
Církev čs. husitská, modlitebna    8.30 hodin Bohoslužby
Kostel Nanebevzetí Panny Marie 10.00 - 15.30 hodin Prohlídka betlémů 
 15.30 hodin „Půlnoční“ mše svatá pro rodiny s dětmi
 24.00 hodin Půlnoční mše svatá
Knapovec, kostel sv. Petra a Pavla 16.00 hodin Zpívání u jeslí

PONDĚLÍ 25. PROSINCE
Kostel Nanebevzetí Panny Marie    7.00 - 8.30 hodin Mše svatá ze Slavnosti Narození Páně
Církev čs. husitská, modlitebna    8.30 hodin Bohoslužby s večeří Páně
Černovír, kaple sv. Gotharda 11.10 hodin Mše svatá
Kostel Nanebevzetí Panny Marie 16.30 - 18.00 hodin Komentovaná prohlídka betlémů

ÚTERÝ 26. PROSINCE
Kostel Nanebevzetí Panny Marie    8.30 hodin Mše svatá ze svátku sv. Štěpána
Mírové náměstí 15.00 hodin Živý betlém 

STŘEDA 27. PROSINCE
Kostel Nanebevzetí Panny Marie 16.30 - 18.00 hodin Prohlídka betlémů

ČTVRTEK 28. PROSINCE
Kostel Nanebevzetí Panny Marie 16.30 - 18.00 hodin Prohlídka betlémů

PÁTEK 29. PROSINCE
Kostel Nanebevzetí Panny Marie 16.30 - 18.00 hodin Prohlídka betlémů

SOBOTA 30. PROSINCE
Kostel Nanebevzetí Panny Marie 16.30 - 18.00 hodin Prohlídka betlémů
Malá scéna 18.00 hodin Malý Silvestr na Malé scéně

NEDĚLE 31. PROSINCE
Kostel Nanebevzetí Panny Marie    7.00 a 8.30 hodin Mše svatá ze svátku Rodiny s obnovou
  manželských slibů a na poděkování za uplynulý rok
Církev čs. husitská, modlitebna    8.30 hodin Bohoslužby
Kostel Nanebevzetí Panny Marie 16.30 - 18.00 hodin Prohlídka betlémů 
Rodinné centrum Srdíčko 17.00 hodin Silvestr bez alkoholu
Mírové náměstí 15.00 - 20.00 hodin Silvestrovské občerstvení - zajištěno
 17.00 hodin Smokie Forever, revival kapely
 18.00 hodin Slavnostní ohňostroj

PONDĚLÍ 1. LEDNA 2018
Kostel Nanebevzetí Panny Marie    8.30 hodin Mše svatá ze Slavnosti Matky Boží, Panny Marie
Církev čs. husitská, modlitebna    8.30 hodin Bohoslužby s večeří Páně
Hylváty, kaple sv. Anny 11.10 hodin Mše svatá
Kostel Nanebevzetí Panny Marie 16.30 hodin Novoroční varhanní koncert 


