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Jako každoročně – šťastné a veselé!
Vážení spoluobčané, tentokrát je pro mne úvodník těžkým úkolem. Kladu si otázku, zda má
být bilanční a shrnovat události končícího roku.
Nebo se má věnovat aktuálnímu dění, tedy
např. programu nadcházejícího zasedání zastupitelstva města. Či má být pokusem o úvahu se
sdělením, které by vedlo k zamyšlení. Anebo
má pouze připomenout nastávající čas Adventu
a Vánoc, s přáním klidného prožití posledních
jednatřiceti dní letošního roku.
Prolistoval jsem své prosincové úvodníky několik let zpět a mohu konstatovat, že jsem někdy
hodnotil, jindy byl aktuální, párkrát se pokusil
předat snad i duchaplnou myšlenku, nikdy nezapomněl popřát šťastné a veselé a dvakrát jsem
odeslal prostřednictvím Ústeckých listů dopis
Ježíškovi. Nabral jsem dojmu, že jsem se až
tolik neopakoval, anebo alespoň ne doslova.

Na mysli mám nešvar sociálních sítí, které jsou
plné opisovačů. Často takoví autoři, fotbalovou
hantýrkou řečeno, nejdou po míči, ale po hráči.
Ale dost rozepisování o opisování, začíná
poslední měsíc roku, a tedy nastává čas
vánočně se naladit a těšit se na setkání s rodinou a přáteli ať již doma, nebo na ústeckém
náměstí u vánočních koncertů, při zpívání
koled, u živého betléma anebo u silvestrovského ohňostroje. Nastává čas těšení.

nější hádanka, Princezna a písař, Sněžný drak,
Láska rohatá, Pravý princ, Kdyby byly ryby, Císař
a tambor, Za humny je drak, Sedmero krkavců.
A budeme-li pohádkově nasyceni, ba přímo přesyceni, můžeme se těšit se na silvestrovského
Bohouše!
Vážení spoluobčané, přeji Vám klidný Advent
a radostné a požehnané Vánoce.
Petr Hájek
starosta města

Když se bez studu přebere text, vynechá se pár
vět nebo se změní jejich pořadí, či se článek
doplní o nové obrázky, a takto upravené se
vypustí do světa jako vlastní sdělení, prezentace. Nepřipomínám vykradače, kteří v honbě
za titulem před jménem opisují celé stránky.

A jistě se všichni, mimo jiné, těšíme na pohádkové televizní lelkování – Tři oříšky pro Popelku,
Princezna se zlatou hvězdou, Pyšná princezna,
Anděl Páně, S čerty nejsou žerty, Zlatovláska,
Lotrando a Zubejda, Tři veteráni, Hrátky s čertem, Princezna ze mlejna, RumplCimprCampr,
Byl jednou jeden král, Škola princů, Honza
málem králem, Šíleně smutná princezna, Dvanáct měsíčků, Pták Ohnivák, Nesmrtelná teta,
Tři bratři, Micimutr, Obušku, z pytle ven!, Peklo
s princeznou, Kouzla králů, Tři životy, Co takhle
svatba, princi?, Ať přiletí čáp, královno!, Čert
ví proč, O štěstí a kráse, Jak si zasloužit princeznu, Císařův pekař a pekařův císař, Fimfárum,
Tajemství staré bambitky, Princové jsou na
draka, Třetí princ, Z pekla štěstí, Nejlepší přítel,
Princ a Večernice, Jak se budí princezny, O statečném kováři, Dařbuján a Pandrhola, Čertova
nevěsta, Nebojsa, Království potoků, Duch nad
zlato, Svatojánský věneček, O princezně Jasněnce, Korunní princ, Šťastný smolař, Nejkrás-

Sociální / zdravotní

Kultura

Sport

Strom splněných přání

Expozice betlémů

Podorlické putování

Až do 15. prosince můžete zakoupením
vánočního dárku splnit přání dětem z dětských domovů a klientům sociálních zařízení.
Přáníčka jsou k dispozici i na online stromku
cckuo.cz

Od adventu až do Hromnic budou v Městském
muzeu vystaveny čtyři papírové betlémy, jejichž
nejstarší části vznikly už před 170 lety. Přijďte si
prohlédnout velký vánoční, tříkrálový, hromniční
nebo postní betlém. Více na muzeum-uo.cz.

Sbor pro záchranu hradu Lanšperka Vás zve
4. prosince na 22. ročník turistického pochodu
Podorlické putování. Start je od 7.00 do 10.00
hodin od Chaplin Restaurantu v Ústí n. O.
Více na lansperk-sbor.cz
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Takže pro jednou mohu učinit změnu a v letošním úvodníku vykradu sám sebe, tedy upravím
a použiji již jednou zveřejněný text. Doufám,
že mi bude prominuto, protože opisuji sám od
sebe. Osobně totiž považuji za neomluvitelné,
když je příspěvek vykraden z pera jiného autora.

Vážení spoluobčané,
přejeme Vám klidný adventní čas
a šťastné a veselé Vánoce prožité
v přítomnosti svých nejbližších.
Za celé vedení města a zastupitele
města Ústí nad Orlicí
Petr Hájek, starosta
Jiří Preclík, Pavel Svatoš
a Matouš Pořický, místostarostové
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Vánoční strom
má novou výzdobu

Zemřel Jarda Röszler
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Ve středu 27. 10. 2021 zcela nečekaně ve
svých 39 letech zemřel Jarda Röszler, pedagog volného času Domu dětí a mládeže DUHA
Ústí nad Orlicí. Specialista na dovádění a bezstarostné skotačení. Skutečnost, která zastavila čas a je stále k neuvěření a k nepochopení.
Život je nevypočitatelný a leckdy se nám zdá
být nespravedlivý a krutý.

Jarda se celý svůj profesní život věnoval dětem
a mládeži. V ústeckém DDM měl na starost
zejména technické a sportovní kroužky. Svůj
volný čas věnoval sportu, horám, lezení, vodě
a focení. Mnozí Jardu znali z tábořiště v Cakli
nebo z lezeckých či vodáckých akcí. Pro mnohé
je nezapomenutelná jeho čajovna ve starém
DDM v Lukesově ulici. Organizačně stál nad
všemi Zahradními slavnostmi. V letošním roce
byl aktivním spolupracovníkem při dokončování
nového DDM. Bohužel nová lezecká stěna,
která se měla stát „jeho“ chloubou, osiřela. Dům
dětí a mládeže ztratil pedagoga, kolegu a nezaměnitelnou osobnost, která často a nenápadně
posouvala aktivity a činnost DDM do veřejného
prostoru. Jarda byl, díky své povaze a vstřícnosti, svým způsobem i tváří DDM. Inspiroval
řadu dětí a každému byl kamarádem a parťákem, který dokáže nezištně pomáhat. Měl lidský i společenský přesah, ale zůstával skromný
a nenápadný. Proto nám bude Jarda chybět.
Petr Hájek, starosta města

Záměr prodeje
družstevních bytů

Zimní údržba města se řídí podle operačního plánu
Město Ústí nad Orlicí se jako každý rok připravilo
na zimní období vytvořením Operačního plánu
zimní údržby, který je vyvěšen na webových stránkách města (v sekci MĚSTO/Strategické dokumenty). Nastavuje pravidla, za jakých bude zajišťována sjízdnost či schůdnost místních komunikací
a chodníků během zimního období. Tím se myslí
doba od 1. listopadu do 31. března nebo déle,
pokud klimatické podmínky ještě nejsou příznivé.
Plán stanovuje, v jakém pořadí podle jejich důležitosti bude prováděna údržba místních komunikací a chodníků, dále technologické postupy
a v neposlední řadě definuje provoz pohotovostní
služby. Zimní údržbou komunikací a chodníků je

V neděli 28. listopadu byl zahájen Ústecký
advent. Pokračovat bude třemi středečními
koncerty, které se uskuteční na ústeckém
náměstí 8., 15. a 22. prosince vždy od 16
hodin. Chybět nebude oblíbená tradice, pošta
pro Ježíška.
„Na koncerty srdečně zveme ústeckou veřejnost, přijďte si užít předvánoční atmosféru
u rozsvíceného stromu. Doufáme, že se epidemiologická situace nezhorší a všechny akce
bude možné uspořádat,“ uvedla ředitelka
Klubcentra Jaroslava Martináková. Ústecké
náměstí letos zdobí zhruba deset metrů vysoký
smrk, který vyrostl na soukromé zahradě v Libchavách. Vánoční strom má novou výzdobu,
laděna je do barev města.
Částečné obměny se dočkala i vánoční výzdoba
v ulicích města, nově se objevuje i v dalších
městských částech Ústí nad Orlicí. Poslední
akcí letošního roku bude, samozřejmě pokud
to epidemiologická situace dovolí, silvestr na
náměstí, který završí ohňostroj.
-DP-

pověřena městská společnost Tepvos a provádí ji
v časových lhůtách stanovených plánem. Zároveň
jsou před zimou Nařízením města Ústí nad Orlicí
vymezeny úseky místních komunikací a chodníků
malého dopravního významu, nebo nevyužívané,
které nejsou v zimě udržovány. V našem městě
se jedná o místní komunikace a chodníky v ulici
S.K.Neumanna a Špindlerova, které se opakovaně
neudržují každý rok. Na rozdíl od let minulých se
již v nařízení neobjevují chodníky v ulicích Wolkerova, Na Výsluní a Lázeňská, po aktualizaci byly
zařazeny do plánu údržby účelových komunikací.
-DP-

Město Ústí nad Orlicí zveřejňuje záměr prodeje
družstevních bytů ve vlastnictví Ústeckoorlického bytového družstva:
• byt č. 303/3 o velikosti 2+1, ulice
Okružní čp. 303, Ústí nad Orlicí, o započítatelné ploše 45,65 m2. Byt se nachází
v 1. nadzemním podlaží. Minimální kupní cena
bytu je stanovena ve výši 2.250.000 Kč
• byt č. 305/5 o velikosti 1+1, ulice Okružní
čp. 305, Ústí nad Orlicí, o započítatelné
ploše 31,86 m2. Byt se nachází ve 3. nadzemním podlaží. Minimální kupní cena
bytu je stanovena ve výši 1.500.000 Kč
• byt č. 1218/7 o velikosti 1+0, ulice Polská čp. 1218, Ústí nad Orlicí, o započítatelné ploše 14,28 m2. Byt se nachází ve
3. nadzemním podlaží. Minimální kupní
cena bytu je stanovena ve výši 940.000 Kč
Bližší informace o podmínkách prodeje a náležitostech nabídky získáte na úřední desce
Městského úřadu v Ústí nad Orlicí, nebo
na ustinadorlici.cz, v sekci úřad – úřední
deska, obecné informace na e-mailové adrese
skalicka@muuo.cz, tel.: 465 514 266 nebo
736 516 266.
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Dotace města na rok 2022

Rada města Ústí nad Orlicí na svém 104.
zasedání dne 11. října 2021 schválila vyhlášení dotačních programů do oblasti kultury,
sportu, volnočasových aktivit a památkové
péče na rok 2022.
Schválené dotační programy a tiskopisy žádostí
o dotaci z rozpočtu města Ústí nad Orlicí na
rok 2022 jsou k dispozici na webu města Ústí
nad Orlicí (Město – Dotace města - Dotace
do oblasti školství, kultury, sportu, památ-

kové péče), dále mohou být zaslány po vyžádání
na odboru školství, kultury, sportu, cestovního
ruchu a propagace. E-mail: felgrova@muuo.cz,
tel.: 465 514 218.
Termín pro podání žádostí je do 21. ledna 2022
(u dotací do oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit), respektive do 30. dubna 2022
(u dotací do oblasti památkové péče).
Město Ústí nad Orlicí vyhlásilo dotační program na rok 2022 na činnost v oblasti sociálních služeb.
Rada města Ústí nad Orlicí na svém 105. zasedání dne 25. října 2021 schválila usnesením

participuj
PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

„PRO ÚSTÍ“
Žijete v Ústí a máte nápad, jak oživit naše město?

Přihlaste svůj projekt!
Projekty město podpoří 800 tisíci korunami
Občané svým hlasováním rozhodnou,
které projekty město zrealizuje

Projekt může přihlásit každý občan
Co konkrétně, záleží na vás,
může to být chybějící mobiliář, oprava
veřejného místa či objektu nebo výsadba zeleně
Příjem návrhů: od 1. ledna do 28. února 2022
Hlasování veřejnosti: od 1. května do 15. června 2022
Realizace vítězných projektů: srpen až prosinec 2022 případně 2023

více na www.ustinadorlici.cz
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č. 2261/105/RM/2021 vyhlášení dotačního
programu na činnost v oblasti sociálních
služeb na rok 2022.
Schválený dotační program (včetně termínů
pro podání žádostí) a tiskopisy žádostí o dotaci
z rozpočtu města Ústí nad Orlicí na rok 2022
jsou k dispozici na webu města Ústí nad Orlicí
(Město – Dotace města - Dotace do oblasti
sociálních služeb), dále mohou být zaslány po
vyžádání na odboru sociálních služeb
(e-mail: habrova@muuo.cz, tel.: 465 514 523).

Možnost bydlení
v městských bytech
Město Ústí nad Orlicí je vlastníkem celkem 410
nájemních bytů. Tyto byty jsou podle svého charakteru rozděleny do skupin.
Nakládání s těmito byty upravuje Směrnice pro
nakládání s byty ve vlastnictví Města Ústí nad
Orlicí, nebo ke kterým má Město Ústí nad Orlicí
dispoziční právo. Tato směrnice a formuláře
žádostí o byty jsou k dispozici na ustinadorlici.cz v sekci Úřad/Životní situace/Podmínky
nájmu městských bytů.
Podmínky pro přijetí žádosti o běžný byt jsou: minimálně roční trvalý pobyt žadatele ve Městě Ústí
nad Orlicí a bezdlužnost žadatele i spolubydlících
osob vůči Městu Ústí nad Orlicí, nebo jím zřízených
či založených subjektů.
Byty stabilizační jsou určeny pro zaměstnance specializovaných orgánů státní správy
či územní veřejné správy apod. (viz Směrnice,
čl. II, Skupina 4, odst. 1), které mají sídlo na území
Města Ústí nad Orlicí. U bytů stabilizačních není
nutný roční trvalý pobyt, ale rozhodující je, zda je
žadatel zaměstnancem specializovaných orgánů
státní správy či územní veřejné správy apod., které
jsou vyjmenovány ve směrnici.
Byty zvláštního určení v DPS jsou určeny osobám se sníženou soběstačností v důsledku
zdravotního postižení nebo v důsledku pokročilého věku. Výše nájmu v městských bytech se
odvíjí od lokality, kde se byt nachází, kvality i typu
bytu.
O přijetí žádosti do evidence a přidělení bytu
konkrétnímu žadateli rozhoduje bytová komise
Rady města Ústí nad Orlicí, která zasedá jedenkrát měsíčně.
Dotazy a žádosti ohledně bydlení v městských
bytech směřujte na Odbor správy majetku
města MěÚ, první patro budovy radnice
(ul. Sychrova čp. 16), paní Bc. Alena Hudečková, tel. 465 514 220, 736 516 299,
email: hudeckova@muuo.cz.

www.ustinadorlici.cz
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Město Ústí nad Orlicí vyhlásilo dotační programy na rok 2022 do oblasti kultury, sportu,
volnočasových aktivit a památkové péče.
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„Zkušenost máme všichni podobnou, kvůli pandemii přehodnocujeme“

Začal advent, který je pro většinu z nás hektickým obdobím uzávěrek, dohánění restů,
předvánočních úklidů a shánění dárků. Trochu
stranou při tom všem shonu zůstává duchovní
obsah adventu, který má být časem zklidnění
a radostným očekáváním Ježíšova narození.
Loňský advent a vánoční svátky byly jiné,
smutné, pandemie koronaviru změnila vše
a tradice musely jít stranou. „Doba je nevyzpytatelná, stejně jako pandemie, sami dobře
nevíme, jak se budou vyvíjet. Mám takový pocit,
že jsme se dostali do trvalého adventu, stavu
trvalého očekávání,“ podotýká děkan ústecké
farnosti Vladislav Brokeš.
V následujícím rozhovoru jsme si povídali, jak
se Římskokatolická farnost v Ústí nad Orlicí
připravuje na nadcházející svátky, jaký je další
harmonogram oprav děkanského kostela
a v neposlední řadě i o tom, jak bychom závěr
roku měli prožít co nejsmysluplněji.
Do adventního času vstoupil kostel Nanebevzetí Panny Marie bez lešení, další etapa
restaurování průčelí chrámu skončila. Co je
v plánu v příštím roce?
Zbývá poslední třetí etapa. Jsme velice rádi, že
i přes složitost doby se nám podařilo na první
i druhou etapu získat dotace z ministerstva
kultury, Pardubického kraje a města Ústí nad
Orlicí. Posunuli jsme se dál a dokonce jsme trochu předběhli i původně stanovený plán oprav.
Zbývající třetí etapa si vyžádá náklady v celkové
výši zhruba 1,5 milionu korun. Doufáme, že
v příštím roce budeme opět úspěšní, dopadnou nám všechny dotační tituly a opravu průčelí
kostela Nanebevzetí Panny Marie dokončíme.
Souběžně běží také oprava schodiště na věž,
podařilo se nám získat dotaci z Nadace ČEZ.

12 / 2021

Vstup na věž tak bude mnohem bezpečnější, do
věže chodí ručně zvonit naši ministranti a kostelníci, otevřená je také během Noci kostelů
pro veřejnost. Přístup na věž by měl být nejen
bezpečnější, ale i zajímavější a hezčí, v plánu
je vybudování skleněného průhledu, kterým by
bylo vidět na klenby a vazby v chrámové lodi
kostela.
Práce opět začnou na jaře a skončí na podzim?
Pravděpodobně ano, poslední etapa proběhne
v tomto období. Práce se nedají urychlit, restaurátoři potřebují různé technologické přestávky.
Průčelí se čistí, smývají nánosy, doplňují chybějící kamenné prvky…
Domnívám se, že lidé, kteří budou procházet
kolem kostela, jasně rozliší, která strana je již
hotová a co ještě zbývá, ten rozdíl je markantní.
Lešení by se v příštím roce mělo objevit již jen
na pravé části průčelí kostela, zbývá opravit
i vstupní portál a zábradlí nad vchodem.
Bude opět nutné uzavřít levou vstupní bránu
do kostelního parku?
Samotné nás mrzí, že musel být uzavřen boční
vchod do parku, ale bylo to nezbytné kvůli bezpečnosti lidí. Věřím tomu, že v příštím roce už
nebude takové opatření potřeba a park bude
plně průchozí.
Doba je značně nejistá, pokračujete v přípravě tradičních akcí, které v děkanství provází závěr roku?
Doba je nevyzpytatelná, stejně jako pandemie,
sami dobře nevíme, jak se budou vyvíjet. Mám
takový pocit, že jsme se dostali do trvalého
adventu, stavu trvalého očekávání, protože
advent je v duchovním slova smyslu dobou
očekávání narození Ježíše. Nevíme, co bude,

stále jen očekáváme a možná to s sebou nese
i určité obavy z budoucnosti.
My se snažíme připravovat vše, co k adventu
a vánočním svátkům patří, chystají se koncerty,
vánoční bohoslužby, živý betlém, po Novém
roce pak Tříkrálová sbírka a Tříkrálový koncert.
Živý betlém se nám loni podařilo uspořádat
i během pandemie, ve spolupráci se základní
uměleckou školou a s vyloučením veřejnosti
jsme příběh odehráli z kostela formou online
přenosu.
Během pandemie jsme se v přímých přenosech z bohoslužeb a různých dalších aktivit
velmi zdokonalili, pořídili nové vybavení. Přímé
přenosy z bohoslužeb v našem kostele jsou
sledovány po celé republice. Tuto službu vnímáme jako prospěšnou, mnozí hlavně starší
lidé ještě stále mají obavu se vrátit do kostelů
a vítají tento novodobý prvek. Osobní účast
samozřejmě nahradit nemůže, ale na druhou
stranu díky online přenosům zůstává mnoho
lidí, kteří nemohou přijít, ve spojení s farností
a místní komunitou.
Takže pokud by byla opatření přísnější a přišla další karanténa, jste připraveni…
Jsme na ni připraveni a vybaveni, i když si velice
nepřejeme, aby taková doba opět nastala.
Naši farníci, kteří se zabývají IT technologiemi,
dokonce vyvinuli určitý rezervační systém,
který jsme používali, abychom dokázali regulovat počet lidí v kostele. V současné době
tady z Ústí nad Orlicí spravujeme dohromady
pět farností, také Dolní Libchavy, České Libchavy, Sopotnici a nově i Řetovou. To již vyžaduje sofistikovanější řešení, aby lidé mohli na
bohoslužby přijít a zároveň jsme respektovali
veškerá protiepidemiologická opatření, která
nás provází.
K Ústí nad Orlicí patří neodmyslitelně stavění betlémů, budeme se moct přijít podívat
na ty kostelní?
Určitě, v kostele máme dva velké historické
betlémy, figurkový a papírový. Loni přibyl venkovní betlém v parku u kostela, jsou to zvětšené
figurky z kostelního papírového betlému. Další
novinkou byl velký adventní věnec se čtyřmi
svícemi, který jsme umístili do parku, i na něj
stejně jako na venkovní betlém se lidé rádi chodili podívat. Život se kvůli pandemii začal přesouvat ven a my jsme těmito symboly chtěli
připomenout atmosféru adventu a Vánoc. Tím
jsme také chtěli oslovit školy, kterým nabízíme
vzdělávací programy na téma advent a Vánoce.
I během pandemie v době, kdy děti mohly být ve
škole, několik tříd využilo tuto možnost poznávat kulturní dědictví naší země.

www.ustinadorlici.cz

Informace z radnice

Parkovací karty pro rok 2022
Někdy zbytečně plýtváme časem hledáním velkého či drahého dárku, když někomu uděláme
radost jen tím, že jsme spolu, sdílíme spolu čas.
Co byste si vy osobně přál, až se budeme
loučit s rokem 2021 a vítat rok 2022?
To přání je trvalé. Každý člověk touží být šťastný.
Štěstí však nespočívá v konzumním způsobu
života, ale v naplněných vztazích, kdy si uvědomujeme, že se vzájemně potřebujeme a máme
respekt k zemi, která nás hostí. Přál bych si, aby
si lidé jeden druhého vážili a snažili se, aby se
svět stal lepším místem k životu.
-DP-

Od 15. 11. 2021 je možné zakoupit Parkovací kartu pro rok 2022. Kartu lze objednat
přes elektronický formulář na tepvos.cz nebo
při osobní návštěvě Zákaznického centra TEPVOS. Vydání karty probíhá v Zákaznickém centru městské společnosti TEPVOS, Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí.
Na vydání Parkovací karty má nárok pouze
REZIDENT nebo ABONENT.
REZIDENT - Fyzická osoba s trvalým pobytem
nebo vlastník nemovitosti ve vymezené oblasti,
která je současně vlastníkem nebo provozovatelem silničního motorového vozidla.
ABONENT - Právnická nebo fyzická osoba zřízená za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo, provozovnu nebo
je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti.
Držitel Parkovací karty má možnost parkování
v příslušných zónách A, B, C, D, vymezených
nařízením Rady města a uvedených na kartě.
Karta platí pouze pro zónu, do které je vydána
(např. majitel karty pro zónu B tedy nemůže
parkovat v zóně A). Parkovací karta nevyhrazuje
parkovací místo a je přenosná.
Pro oboustrannou spokojenost prosíme
o dodržení níže uvedeného postupu k vyplnění „Žádosti o vydání Parkovací karty“.

Užitečný pomocník: mapa Poznej Ústí nad Orlicí
Znáte interaktivní mapu města na stránkách
poznejustinadorlici.cz? Obsahuje velkou
spoustu užitečných a zajímavých informací.
Mapový průvodce, kterého si město pořídilo
v roce 2019 a od té doby jej stále vylepšuje,
obsahuje dvacet tematických okruhů - záložek,
které po rozkliknutí ukazují stovky bodů.
Jednoduše a přehledně je na mapě znázorněno, kde jsou na katastru města stravovací
nebo ubytovací zařízení, bankomaty, parkoviště, instituce, kulturní zařízení, parky nebo sportoviště. Letošní novinkou je rozšíření interaktivní mapy o novou kategorii, komunální odpad.
Zájemcům ukáže, kde najdou kontejnery na
jednotlivé druhy separovaného odpadu, kam
mohou zanést elektroodpad, textil, baterie
nebo nepotřebné léky. Nechybí ani informace
o sběrném dvoru. Po rozkliknutí každého
z bodů se na mapě otevře okénko obsahující
základní data, kontakty nebo fotografie daného
místa. Mapový průvodce umí i navigovat a spočítat vzdálenost k vybranému cíli. „Mapový
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průvodce poslouží všem, obyvatelům města
i turistům. Naší snahou bylo, aby poskytoval
informace všem cílovým skupinám, každý si
našel to, co potřebuje vědět. Interaktivní mapa
prochází neustále aktualizací a snažíme se přicházet i s dalšími inovacemi,“ uvedla vedoucí
oddělení cestovního ruchu a propagace na
městském úřadu Bc. Zdenka Kroulíková.
Adresa mapového průvodce: poznejustinadorlici.cz (odkaz je i na webu města, stačí prokliknout záložku Mapa města)
Kategorie:
Stravování | Ubytování | Banky, bankomaty
a směnárny | Doprava a parkování | Městský
úřad | Úřady a instituce | Zdravotní a sociální
zařízení |
Děti a mládež | Kulturní zařízení | Školská zařízení | Památky a zajímavosti | Naučné stezky
a parky | Cyklostezky | Nákupní centra | Sportoviště | Technické služby | Důležité kontakty |
Ostatní | Komunální odpad | O městě |

1. Žadatel vyplní formulář „Žádost o vydání parkovací karty“, který je dostupný na tepvos.cz.
Formulář můžete vyplnit on – line. Další možností je pak osobní vyplnění žádosti v Zákaznickém centru TEPVOS. Karta bude připravena
k vyzvednutí nejpozději pátý pracovní den
od předání žádosti. Pokud žadatel uvede svou
e-mailovou adresu nebo telefon, bude vyzván
k jejímu vyzvednutí v určenou dobu.
2. Při převzetí karty předloží žadatel povinně
tyto doklady (dle nařízení Rady města):
• občanský průkaz s trvalým pobytem nebo
doklad o vlastnictví nemovitosti v příslušné zóně,
• u podnikatelských subjektů doklad o sídle nebo
provozovně v příslušné zóně
• technický průkaz od vozidla, ke kterému má
vlastnický vztah nebo je jeho provozovatelem
3. Parkovací karta bude vydána současně při
uhrazení stanovené ceny vydávané karty nebo
její poměrné části v hotovosti v Zákaznickém
centru TEPVOS (cena se hradí za každý započatý měsíc platnosti karty).
Případné dotazy k parkovacímu systému nebo
k informacím o městské společnosti TEPVOS
volejte na 465 519 844 nebo pište mail:
tepvos@tepvos.cz.

www.ustinadorlici.cz
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Advent by měl být dobou zklidnění, pro většinu lidí je však spíše hektickým obdobím.
Poradíte nám, na co bychom se v příštích
týdnech měli soustředit, jak je prožívat, aby
toho stresu bylo co nejméně?
Zkušenost z posledních dvou let máme všichni
podobnou, kvůli pandemii přehodnocujeme.
Vidíme, že věci, které pro nás byly zcela samozřejmé, už nejsou. Sice si dál můžeme koupit
spoustu věcí po internetu a kurýr nám je přiveze,
ale co si nemůžeme koupit a co nám nemůže přivést jsou mezilidské vztahy. Možná si už daleko
víc uvědomujeme, že hmotné dary nejsou až tak
důležité, že důležitější jsou vztahy mezi námi.

Informace z radnice

Městská policie informuje

Říjen
Nevítaný host
Dne 4. 10. 2021 v dopoledních hodinách jsme
přijali oznámení, že u jednoho rodinného domu
již delší dobu pozorují nevítaného hosta – kunu,
která nijak nereagovala na zaplašení. Hlídce se
ji podařilo odchytit a vypustit do volné přírody.

Kontrola volebních místností
Ve dnech 8. a 9. 10. 2021 prováděly hlídky kontroly veřejného pořádku v rámci konání voleb do
Poslanecké sněmovny ČR. V souvislosti s nimi
jsme nezaznamenali žádné problémy.

Pomoc osobám
s pohybovým omezením

[6]

Dne 15. 10. 2021 krátce po 12.00 hodině jsme
byli požádáni o výpomoc při přemísťování muže
s pohybovým omezením ze sanitního vozu do
jeho bytu.
Podobně jsme vypomáhali dne 19. 10. 2021
oznamovatelce, která již nebyla sama vzhledem
ke svému věku schopná manipulace s mužem
upoutaným na lůžko.

Krádež jízdního kola
Dne 15. 10. 2021 vpodvečer jsme řešili krádež
jízdního kola v centru města. Díky kamerovým
záznamům a všímavosti rodinného příslušníka
poškozené jsme zjistili, že se krádeže dopustila

nezletilá osoba. Případ bude předán k dořešení
příslušnému správnímu orgánu a bude se jím
zabývat i orgán sociálněprávní ochrany dětí.

suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami. Biologický odpad je možné odevzdat ve sběrném dvoře společnosti TEPVOS.

Usměrňování provozu

Doprovod charitativnímu běhu

Dne 16. 10. 2021 odpoledne jsme usměrňovali
dopravu na ul. Moravská z důvodu demontáže
sloupů veřejného osvětlení k zajištění bezpečnosti účastníků silničního provozu a pracovníků,
kteří opravu prováděli.

Dne 29. 10. 2021 od 20.30 do 22.30 hodin
doprovázela hlídka služebním vozidlem na 40
běžců k zajištění jejich bezpečnosti při akci
„Noční půlmaraton“ pořádané na podporu
handicapované dívenky.

Pomoc zraněné

Kontroly hřbitovů

Dne 23. 10. 2021 v 19.00 hodin poskytovali
strážníci pomoc ženě zraněné po pádu v parku.
Přes tísňovou linku jsme vyrozuměli zdravotní
záchrannou službu a na místo jsme převezli
manžela zraněné. Zdravotníkům jsme následně
pomohli s naložením ženy do sanitního vozu.

Během letošního podzimu, stejně jako každý
rok, směřujeme kontrolní činnost našich hlídek
na místní hřbitovy. V tomto období nadcházejícího svátku Památky zesnulých dochází ke zvýšenému počtu krádeží předmětů na hrobových
místech a zloděje mohou lákat i cenné věci ve
vozidlech na parkovištích u hřbitovů. Důležité je
taktéž si hlídat osobní věci ponechané u hrobu
například při jeho úklidu a být celkově všímavý
ke svému okolí. Obzvláště bychom chtěli upozornit nejzranitelnější věkovou skupinu seniorů,
aby byli ve výše uvedených případech obezřetní.

Pálení dřeva
Dne 24. 10. 2021 jsme před polednem vyjížděli na oznámení k jedné z chatových osad na
území města, kde mělo docházet k pálení dřeva,
což obtěžovalo v blízkém okolí bydlící spoluobčany. Hlídka zjistila, že přítomný zahrádkář pálí
čerstvě nařezanou dřevní hmotu, která kouřila.
Na pokyn hlídky ohniště ihned zahasil. Zákon č.
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v § 16 odst.
4 dovoluje spalovat na otevřeném ohni pouze

Zapsala: Bc. Jiřina Vacková
Více na: ustinadorlici.cz/cs/mesto/mestska-policie-informuje

Z našich škol

Informace z.s. Škola pro mě

Mateřská škola Klubíčko

Mateřská škola Černovír

Setkání pro zájemce o třídu se vzdělávacím
programem Začít spolu na ZŠ Bří. Čapků pro
školní rok 2022/2023 se bude konat v pondělí
10. 1. 2022 v 17.00 hodin (vstup do školy bočním vchodem od hřiště).

MŠ Klubíčko vám všem přeje klidné prožití
adventního času, naplněného vůní cukroví
a krásných společných chvil strávených v blízkosti rodiny a přátel.
PF 2022 - děkujeme všem rodičům dětí za
vzájemnou milou spolupráci, účast na společných akcích a v neposlední řadě za pomoc při
zazimování školní zahrady. Děkujeme Sboru
dobrovolných hasičů Ústí nad Orlicí za pomoc
při bouracích pracích ve třídách v letních měsících a také za zapůjčení ozonového generátoru
ve chvíli, kdy jej bylo potřeba využít.

Chtěla bych srdečně poděkovat všem našim
milým dětem z MŠ, jejich fajn rodičům, mým
skvělým kolegyním, našim spolehlivým spolupracovníkům, všem tolerantním sousedům
a přejícímu zřizovateli za náklonnost a podporu. Vám všem krásné Vánoce a především
spokojený celý nový rok.

Pro školní rok 2022/2023 hledáme průvodce
pro 1.-3. ročník. Pokud jsi prvostupňový učitel,
máš důvěru v dětskou tvořivost, svobodu, chuť
se učit a láká tě učit v naší třídě, ozvi se, rádi se
s Tebou potkáme.
Více na info@skolaprome-uo.cz,
skolaprome-uo.cz
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S úctou
Mgr. Jana Venclová
ředitelka Mateřské školy Ústí nad Orlicí,
Černovír 96

Kolektiv MŠ Klubíčko

www.ustinadorlici.cz

Z našich škol

Základní škola Třebovská

Halloween Na Výsluní

Preventivní program „Kyberšikana“

V měsíci říjnu v naší mateřské škole naplno
„rozjely“ pravidelné aktivity. Každé pondělí roztáčí pěvecký sbor Větrníček nově nacvičované
písničky a také jsme si náramně užili krásné
představení „O veliké řepě“, které zahrály paní
učitelky z 1. třídy Berušek. Asi největším zážitkem však byl projektový týden „Dýňování“, připravený na poslední říjnové dny.

Facebook, WhatsApp, Twitch, TikTok! Že Vám
tato slova nic neříkají? Jedná se o názvy nejběžněji používaných sociálních sítí, na kterých
především mladí lidé tráví denně i několik hodin
svého času a mnohdy se stanou prostředkem
ke vzniku závislosti. O tom, jaká rizika s sebou
jejich užívání nese, jak tenká je hranice mezi
chápáním virtuálního a reálného světa, se žáci
naší školy dozvěděli v pátek 5. 11. na půdě
Malé scény.

V pondělí 25. 10. nás navštívil kouzelník MAGIC
KAREL KAŠPAR s halloweenským kouzelnickým představením, do kterého byly zapojeny
i děti, takže jsme kouzlili a čarovali a obdivovali jsme zručné ruce kouzelníka i jeho krásnou
asistentku.
Další dny jsme dlabali a vykrajovali dýně, které
nám vyzdobily hlavní chodbu a zejména ráno
a v pozdních odpoledních hodinách působily
svými světélky tajemně a strašidelně.
Vytvořili jsme si z papíru duchy i netopýry, celý
týden jsme se oblékali do kostýmů, ve kterých
jsme tančili a zpívali a na závěr jsme si odnesli
i sladkou odměnu. Za všechny kamarády děkuji
za krásné dny a těším se do školičky na ty další.

Váš Výsluňáček

Primárně preventivní program s názvem
„Kyberšikana“ zaštítěný organizací OSPOD je
seznámil s důsledky a právními aspekty rizikového chování v online prostoru. Tvůrci programu žákům nenucenou a zábavnou formou
nastínili, jak negativně mohou nevhodným chováním ovlivnit životy svých „přátel“.
Zajímavá byla především zvolená forma, kdy
děti mohly užívat své mobilní telefony a aktivně
tak posouvat vývoj celé první části programu.
Ve druhé části se při společné diskuzi dozvěděly zajímavá fakta o principu fungování samotných společností, které sociální sítě zastřešují.
Věřím, že tento program naše žáky obohatil
nejen o cenné informace z online prostředí, ale
do budoucna přispěje i k jejich bezpečnému
chování a zodpovědnějšímu přístupu v rámci

užívání sociálních sítí. Za jeho uspořádání a profesionální provedení bychom rádi poděkovali
nejen samotným autorům, ale i panu Lukesovi
z OSPOD Ústí nad Orlicí.
Mgr. Lucie Zemanová Lamačová

Náš region je náš domov
Tak jsme pojmenovali celoškolní ekologické
téma pro letošní školní rok na naší základní
škole v Hylvátech. Tentokrát bychom rádi lépe
poznali náš region. Cíl cesty nás, žáků 5. třídy,
mířil přímo ke kořenům místní historie. Do Hernychovy vily, kde se v současné době nachází
městské muzeum. Stavba má bohatou historii
a při návštěvě na nás dýchla zajímavá architektura ve stylu secese. V několika výstavních
sálech jsme nacházeli exponáty připomínající
život rodiny Hernychů. Jako správní „Oušťáci“
jsme zkoušeli tkaní na zmenšeninách tkalcovských stavů, obdivovali ústecký betlém
i expozici tkalcovství a textilní historie města.
Odcházeli jsme nadšení, rozhodnutí se opět vrátit a zjistit odpovědi na naše nekonečné otázky.
Děkujeme milým průvodkyním a všem kamarádům návštěvu muzea vřele doporučujeme.
Mgr. Eva Svatošová
a žáci 5. ročníku

Základní škola Komenského

„ Barvičky přišly do naší školičky“ to je název
našeho celoročního projektu. A nebyla to
náhoda, proč zrovna barvičky v naší školičce.
O prázdninách proběhla v naší mateřské škole
rekonstrukce herny a jídelny. Došlo k propojení
těchto dvou místností, a tím jsme získali krásnou hernu.
Nová výmalba v nové herně i na chodbě, nátěr
obložení a… veselé barvičky, už byly v naší
školičce.

Ohlédnutí

Co nás čeká

Zapojení do projektu I-KAP II
V letošním školním roce navštěvují žáci naší
školy chemický kroužek, který probíhá na ústeckém Gymnáziu. Je součástí projektu I-KAP II
(podpora polytechnického vzdělávání).
Žáci mají možnost vyzkoušet si zajímavé
pokusy a pracovat s různými laboratorními
přístroji, kterými je Gymnázium vybaveno.

Zimní koncert
Písnička a Zlatý klíček, dětské pěvecké sbory,
které pracují na naší škole, vás zvou na svůj společný koncert. Budeme se na vás těšit v pátek
3. prosince od 18 hodin v Roškotově divadle.
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Mateřská škola Jasánek

Moc děkujeme městu Ústí nad Orlicí za podporu a možnost tuto rekonstrukci zrealizovat.
Získali jsme větší, světlejší, prostě krásnou
hernu, ve které je nám, i dětem dobře. Více
informací se dozvíte v našich webových stránkách skolkajasanek.cz.

V rámci tohoto projektu spolupracuje naše škola
vedle Gymnázia také s Vyšší odbornou školou
a Střední školou zdravotnickou a sociální a se
Střední školou automobilní v Ústí nad Orlicí.

Milí rodiče, prarodiče, přátelé naší malé mateřské školy a milí čtenáři, přejeme Vám hezké
prožití vánočních svátků a v novém roce 2022
hlavně pevné zdraví, klid a pohodu.

Deváťáci měli možnost získat další zajímavé
informace k právě probíranému učivu v hodinách dějepisu. Navštívili místa, která jsou úzce
spjata s naší nedávnou historií.

Děti a kolektiv MŠ

Mgr. Veronika Vinzensová
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V souvislosti se začínajícím časem adventním
se určitě všichni předvánočně naladíme. V programu vystoupí také naši kytaristé a premiéru
budou mít děti, které se učí hrát na ukulele.
Mgr. Dana Špindlerová

Mgr. Jana Kolářová

Terezín
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Mateřská škola Na Výsluní

Mapový průvodce městem

www.ustinadorlici.cz

Z našich škol

Základní škola Bratří Čapků
Máme 3D tiskárnu!
Dává nám smysl zapojovat do života školy nové
technologie, proto jsme s nadšením využili projektu Průša pro školy a získali tak model Original Prusa i3 MK3S+, 3D tiskárnu, která sklízí
úspěchy po celém světě. Čekají nás vzrušující
tři měsíce, kdy se s žáky pokusíme splnit podmínky projektu tak, aby nám tiskárna zůstala
už napořád.
Kateřina Kapounová

Čapci rádi tvoří
K velké lítosti dětí naší školy muselo letos být
zrušeno odpoledne halloweenského dýňování
a slámování, které se stalo oblíbenou tradicí
naší školy. Každoročně tuto akci doplňovala
řada dalších různých zábavných činností.

[8]

Letos tedy těch krásně vydlabaných dýní, které
vždy zdobily naši školu a lidé si je chodili fotit,
je mnohem méně. Děti z prvního stupně však
nezahálely. Dopoledne nejen dlabaly dýně,

ale také tvořily. Ve svých třídách vymýšlely
a vyráběly výrobky na školní jarmark. Také
učitelky z prvního stupně si našly čas, aby se
sešly, a protože je podzim, upekly si na školní
zahrádce, jako ti pasáčci, brambory.
Jana Urbanová

Na co se těšíme…
Říká se, že naděje umírá poslední, a proto neházíme flintu do žita a rozhodně nezahálíme. Blížící se doba adventu se nese ve znamení velkých příprav.
Nejdříve postavíme školní betlém, který svým
nasvícením už z dálky přitahuje pohledy kolemjdoucích, a pak s radostí a touhou potěšit druhé
budeme vyrábět originální dárečky.
Letos nás z důvodu epidemiologických omezení nepoctí svojí návštěvou strašidelní Kr@
mpus čerti, a tak si budeme muset vystačit

s našimi čerty-deváťáky, které do všech tříd
zavede dobrosrdečný Mikuláš a kouzelní andílci.
Ještě před vánočními prázdninami si třeťáci
užijí oblíbený Fyzikální cirkus a všechny třídní
kolektivy se již nyní jistě těší na zábavné
vánoční besídky.
Jestliže nám to situace dovolí, rádi se s Vámi
setkáme v neděli 12. 12. na Vánočním rockovém festivalu Čapkárny a následně i další neděli
19. 12. na tradičním Adventním vystoupení
a vánočním jarmarku Čapkárny. Pevně věříme,
že toto již sedmé příjemné setkání, které pomyslně ukončí předvánoční shon a naladí nás na
vánoční svátky, strávíte společně s námi v klidu
a v pohodě.
Martin Falta
Aktuální informace o všech akcích najdete na
zsbcuo.cz.

Inzerce

Základní škola Kerhartice
To to letí…

Autorské čtení

Je 9. listopadu a jen pár hodin zbývá do uzávěrky. „Napiš článek do novin, který ale vyjde až
1. prosince.“… tak zněl „rozkaz“. V této nejisté
době psát co všechno se událo a jak nás to
bavilo je celkem ošemetné, stále ještě nevíme
dne ani hodiny, kdy se může všechno zase změnit. V průběhu listopadu nás čekala spousta
zajímavých věcí a všichni jsme se na ně moc
těšili. A teď jen doufáme, že opravdu proběhly.

Setkání s autorkou dětských knížek Katarínou
Fiala bylo zajímavým pohledem na práci spisovatele.
Autorka děti prostřednictvím krátkých ukázek
seznámila s několika svými knihami. Následně
probíhala dlouhá a zajímavá beseda, během níž
děti pokládaly záludné otázky.
Ale nejen to, během akce se děti pokusily vyrobit si svoji vlastní malou knížku. A vyzkoušely
si tak nejen pozici spisovatele, ale i ilustrátora
a korektora.

Retrohraní v muzeu
Nostalgická atmosféra dýchla především na přítomný pedagogický dozor, neboť některé z hraček si i paní učitelky pamatovaly ze svého dětství. „Takže jsme už taky trochu retro“. Mladší
děti byly nadšené hlavně z herny, kde bylo
mnoho věcí, se kterými si mohly pohrát. Starší
žáky zaujala i tkalcovská dílna, kde si mohli
vyzkoušet předení na kolovratu, nebo rozpohybovat tkalcovský stav. Ti, kterým nechyběla
odvaha, mohli vystoupat do věže a pokochat
se výhledem na město.

Rozsvícení vánočního stromku
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu se
konalo 26. 11. a všichni jsme se na zpívání po
dlouhé době těšili. Letos jsme vybrali méně
známé písničky, o to víc nás potěšilo nadšení
a ocenění přítomného publika.

12 / 2021

Adventní tvoření
Tradiční akce pro veřejnost proběhla 29. 11.
v budově naší školy. Drobné vánoční dekorace
z nejrůznějších materiálů si se svými rodiči přišli
vyrobit nejen stávající, ale i bývalí žáci i další
obyvatelé obce. V příjemné atmosféře za zvuků
koled jsme na chvíli zapomněli na starosti běžného dne a užívali si sváteční náladu.
Věříme, že na některých akcích jste byli s námi
a užili jste si je plnými doušky, stejně jako my.
Přejeme všem pohodový advent a krásné
Vánoce.
Za kolektiv ZŠ
M. Ehrenbergerová

Vladimír Lněnička

AUTODOPRAVA
Autodoprava po celé ČR do 2,5 tun

tel.: 602 419 472
ulice V Lukách 878 • 562 01 Ústí nad Orlicí

www.ustinadorlici.cz

Z našich škol

Speciální ZŠ, MŠ a praktická škola
V pondělí 1. listopadu se uskutečnila vernisáž
k výstavě s názvem „Vyplouváme“. Na výstavě je
možné vidět práci žáků z keramického kroužku
a obrázky žáků školy a internátu. Po úvodním
slovu paní J. Faltejskové, vystoupili žáci naší
školy s hudebním pásmem, pod vedením paní
učitelky V. Faltusové. Děkujeme všem, kteří
přišli podpořit naše žáky a s námi tak zahájili
výstavu, která bude probíhat do 31. 12. 2021
v prostorách Městské knihovny v Ústí nad Orlicí.
Ve čtvrtek 4. listopadu proběhl na škole
Halloweenský den, den plný strašidel, dýní
a duchů. Pro žáky byla připravena stanoviště
s netradičními úkoly. Všichni jsme si to moc
užili, někteří si přinesli i své masky. Odměnou

byl nejen pěkný zážitek, ale i sladký halloweenský pamlsek, který upekli žáci z praktické školy
dvouleté v rámci své výuky.
V listopadu nadále probíhaly projektové dny
žáků základní školy a internátu (dentální hygiena, deskové hry nebo výlet na Žampach).
Ve středu 24. listopadu proběhly dvě akce.
Jedna sportovní a druhá kulturní. Část žáků
vyrazila do Lanškrouna na Mezinárodní sportovní hry speciálních škol.
Členové dramatického kroužku HASIMA, předvedli své vystoupení „ŠKOLA PRO VŠECHNY“
na 15. ročníku krajské přehlídky malých diva-

delních forem - Kukátko v Moravské Třebové.
Za svůj výkon si odvezli sladký dort.
Jinak nás můžete vidět a podpořit na adventním jarmarku a jiných vánočních akcích, pořádaných městem.
Závěrem chceme poděkovat hlavně našim
dětem, žákům i jejich rodičům, že i v tak
nelehké době vzorně reprezentují naši školu
a účastní se školních i mimoškolních aktivit.
Přejeme všem klidné a pohodové svátky
a hlavně pevné zdraví v novém roce.
Pedagogové školy

Vánoční koncertíky pro MŠ a ZŠ
st 1. 12. | 8.00 hodin | koncertní sál
Vánoční koncertíky pro MŠ a ZŠ
čt 2. 12. | 8.00 hodin | koncertní sál
Ztracená rolnička
ne 5. 12. | 16.00 hodin
Představení žáků LDO v Knapovci
Mikulášská I po 6. 12. | 17.00 hodin
Hudební besídka žáků hudebního oboru v koncertním sále
Zimní tancovánky
út 7. 12. | 16.00 a 17.00 hodin
Vystoupení žáků p. uč. Hany Hýbalové v tanečním
sále
Hravý Advent I st 8. 12. | 16.30 a 18.00
hodin
Vystoupení žáků p. uč. Pavlíny Lipenské
v tanečním sále
Tancovánky
čt 9. 12. | 16.00, 17.00 a 18.00 hodin
Vystoupení žáků p. uč. Zlatuše Batošové
v tanečním sále
Adventní koncert
čt 9. 12. | 17.00 hodin | kostel sv. Prokopa
v Dl. Třebové
Třídní hudební besídka
po 13. 12. | 17.00 hodin | koncertní sál
Žáci hud. oboru p. uč. Hany Bauerové – zpěv
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Třídní hudební besídka
st 15. 12. | 17.00 hodin | koncertní sál
Žáci hudebního oboru p. uč. Ivany Charousové –
kytara
Vánoční koncert
čt 16. 12. | 18.00 hodin | kostel Nanebevzetí Panny Marie
Vánoční hudební besídka
po 20. 12. | 17.00 hodin | koncertní sál
Žáci hudebního oboru
Vánoční setkání
út 21. 12. | 15.30 hodin | koncertní sál
Vystoupení smyčcového souboru Kocianek
Koncert souborů
st 22. 12. | 17.00 hodin | koncertní sál
Živý betlém I ne 26. 12. | 16.00 hodin
Vystoupení žáků tanečního oboru p. uč. Pavlíny Lipenské v parku u kostela Nanebevzetí
Panny Marie

Tanec, tanec 2021…
celostátní přehlídka scénického tance mládeže a dospělých
Ve dnech 28.- 31. října jsme se zúčastnili 35.
Celostátní přehlídky scénického tance mládeže
a dospělých v Jablonci nad Nisou.
Po příjezdu jsme se nejprve ubytovali a poté
jsme nabírali síly na dny plné tance, které nás
čekaly. Hned v pátek večer jsme měli možnost
zhlédnout první choreografie, které porotce
v krajských kolech zaujaly natolik, že byly nominovány na celostátní přehlídku. Náměty tanců

byly opravdu různorodé a každý tanec měl své
kouzlo. Následující den jsme si při workshopu
s Evou Rezovou (studentkou HAMU) vyzkoušeli
úplně nové techniky, protáhli své tělo a trochu
se seznámili i s ostatními tanečníky přehlídky.
Odpoledne jsme měli nějaký čas pro sebe
a tak jsme se mohli porozhlédnout i po městě.
Sobotní večer byl pro nás nejdůležitějším.
Zatančili jsme porotcům a divákům choreografii „Schováni?“, díky které jsme se na celostátní přehlídku vůbec dostali. Po přestávce
svoji choreografii ještě předvedl „člen našeho
týmu“ Martin Procházka. Po odtančení a opadnutí trémy jsme si už jen mohli užívat tanec
ostatních. V neděli se konal rozborový seminář
s porotou a vyhlášení výsledků. Velký úspěch
zaznamenal Martinův tanec „V zajetí“ a Martin
si tak odvezl speciální Cenu poroty „ za odvážný
a vyspělý taneční projev“. Přestože naše společná choreografie nevyhrála, odjížděli jsme
domů s úsměvy na rtech.
Za TO ZUŠ
Karolína Bucháčková

VOŠ a SŠ zdravotnická
a sociální
Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí hledá zaměstnance na pozici uklízečky.
Práce je vhodná pro ženy, muže, studenty
a důchodce na celý úvazek (pracovní doba
10:30 - 19 hodin, pondělí – pátek), hlavní pracovní poměr. Nástup možný ihned. Zájemci
se mohou hlásit osobně i telefonicky na čísle
465 521 292 nebo 728 596 346.

www.ustinadorlici.cz
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ZUŠ Jaroslava Kociana

Z našich škol

Střední škola automobilní
SŠA se otevře veřejnosti
Střední škola automobilní v Ústí nad Orlicí
pořádá ve všech prostorách školy na Dukle
a v areálu praktické výuky v Hylvátech v sobotu
11. prosince od 9.00 do 13.00 hodin Den
otevřených dveří.
Zveme všechny zájemce o studium těchto
oborů:
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• autotronik (maturitní studium)
• dopravní prostředky (maturitní studium,
vhodné i pro dívky)
• průmyslová ekologie (maturitní studium,
vhodné i pro dívky)
• karosář (učební obor)
• autolakýrník (učební obor)
• autoelektrikář (učební obor)
• mechanik opravář motorových vozidel
(učební obor)
Podrobnější informace o studijních oborech na
Střední škole automobilní naleznete na:
skola-auto.cz

Podzim v automobilní škole
S blížící se zimou je čas zhodnotit naše podzimní aktivity. Na konci září přivál severský vítr
na náš Ústecký autosalon téměř dvě stovky
automobilů tradičních severských značek
Saab, Volvo, Scanie, i dalších strojů ze severu
Evropy. Podívanou doplnila vystoupení ústeckého mototrialisty Martina Matějíčka a motokaskadéra Mirka Freye. V říjnu pokračovala
v areálu v Hylvátech výstavba nové haly, stavba
dostala střechu a omítku venkovních stěn. Tyto
prostory určené k výuce svařování a elektromobility by měly být hotovy v dalším školním roce.
Po roční nucené přestávce jsme opět rozjeli
školení a exkurze. Pro autotroniky bylo zajímavé školení zaměřené na výměnu náplní
automatických převodovek pomocí speciálního přístroje, žáci učebních oborů navštívili
Hellu Mohelnice, ISOLIT Jablonné n.O. (výroba
světel), THT Polička (hasičské speciály), SOR
Libchavy (výroba autobusů), maturanti vyjeli na
Dlouhé Stráně.
Vedle žáků se vzdělávali i naši pedagogové.
Učitelé odborného výcviku absolvovali školení
firmy Bosch se zaměřením na paralelní diagnostiku a systémy redukce nebezpečných
látek ve výfukových plynech.
Přímo v dílnách jsme byli zaškoleni v používání nových zařízení pro montáž a vyvažování
pneumatik a kalibrační systém pro kamery
a radary moderních vozidel. Pokračoval také
program Tatra do škol. V roce 2019 skupina
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Gymnázium
našich žáků postavila vozidlo Tatra Phoenix,
které slouží Správě a údržbě silnic Pardubického kraje. Pokračováním tohoto projektu byla
účast našeho žáka na dnu se závodním týmem
Buggyra (Dakar), který se konal na polygonu
Tatra v Kopřivnici. Pro žáky osmých a devátých tříd základních škol, kteří se rozhodují,
na kterou školu nastoupí, jsme připravili sedm
návštěv naší školy a dva dny otevřených dveří.
Na nich jsme je seznámili s nabídkou studijních
a učebních oborů, náplní výuky i vybavením
školy a dílen.
Ve spolupráci s Pardubickým krajem jsme také
uspořádali jubilejní sté krajské Technohrátky,
jichž se zúčastnilo přes 120 žáků základních
škol. Podobnou také již tradiční akci jsme
uspořádali pro naše žáky. Ve spolupráci s Úřadem práce proběhla v naší sportovní hale
Burza zaměstnavatelů místních firem, které
žáky seznámily se zajímavými pracovními příležitostmi nejen v automobilní branži. I zimě
pak plánujeme další dva dny otevřených dveří,
návštěvy ZŠ i exkurze k zaměstnavatelům.
- KB -

Burza zaměstnavatelů
na SŠ automobilní

Podzim na gymplu
Znovu se rozjela činnost studentského parlamentu pod vedením Kateřiny Krajové (jednal
mj. o oslavách Dne studentstva a o recyklaci
odpadu). Průběžně probíhají exkurze a preventivní programy. Přírodovědci připravili v rámci projektu IKAP projektové dny pro spřízněné základní
školy (fyzikální a chemické pokusy a jejich počítačové zpracování). 5 týmů z naší školy soutěžilo
v celorepublikovém kole Energetické olympiády.
Družstvo ve složení Viktor Adámek, Jakub Hyhlík
a Mikuláš Lejsek (všichni 6. B) dokonce postoupilo do finále mezi 25 nejlepších týmů z republiky. Logické olympiády se v kategorii B zúčastnilo
21 studentů nižšího gymnázia, nejlepší byla 8.
v kraji Johana Blaško (3. B) a 11. v kraji Lucie
Novotná (2. B). Proběhla i soutěž Přírodovědný
klokan, vítěz kategorie Junior Štěpán Šnajdar (5.
B) skončil v okresním srovnání na 3. místě.
Významné listopadové akce – maturitní ples, studentské divadlo a Den otevřených dveří spojený
s oslavou 75 let gymnázia – musely průběžně
kvůli koronaviru měnit svou podobu, v době uzávěrky jen doufáme v jejich řádný průběh.
Mgr. Pavel Holásek
Inzerce

Dne 4. 11. 2021 se na naší Střední škole automobilní konala každoroční ‘Burza zaměstnavatelů’. O pozornost našich studentů se
v tělocvičně ucházelo 8 zaměstnavatelů, mezi
které patřila například Armáda České republiky, anebo prodejce automobilů Mercedes, Fa
RENE a.s. Burzy se zúčastnili studenti 4. a 3.
ročníků, nástavba a učňové 2. ročníků.
Podle mě nejatraktivnějším zaměstnavatelem byla Armáda České republiky. Žákům bylo
nabízeno zaměstnání jako profesionální voják
či zařazení do Aktivní zálohy. Studentům se
zamlouvaly například vysoké vstupní platy,
stabilizační příspěvky a příspěvky na bydlení,
též vysoký důchod. Úplně největším lákadlem
ale bylo to, že pro narukování do armády stačí
jen výuční list. Koneckonců, maturita se dá
následně u armády dodatečně dodělat, například i u nás na škole.
Dalšími zaměstnavateli na burze byly dopravní
společnost ČD Cargo a.s., automobilka Iveco,
výrobce automobilových systémů Schaeffler,
libchavský SOR s.r.o., výrobce návěsů pro
kamióny Kögel s.r.o. a nakonec i Úřad práce
ČR. I tito zaměstnavatelé poskytli žákům cenné
informace.
Dominik Krejsa
student 4.A

www.ustinadorlici.cz

Sociální / zdravotní

Senior klub Ústí nad Orlicí

Sedm divů Islandu
st 1. 12. | 19.00 hodin
Ve spolupráci s Klubcentrem Vás zveme na
přednášku Jiřího Kolbaby v Roškotově divadle. Vstupné 100,– Kč pro člena Senior Klubu.
Peníze se vybírají mimořádně v divadle v čase
18.30 až 18.40 hodin. Peníze si přineste
přesně. Akci zajišťuje p. Ešpandrová, Ešpandr.
Vánoční posezení s členy SK
a kytarou M. Biena
čt 9. 12. | 14.30 hodin
Zveme členy na vánoční posezení do Centra
sociální péče, bývalý Penzion. Občerstvení zajištěno. Přihlášky se přijímají dne 7. 12. ve Sladkovně od 10.00 do 12.00 hod. Akci zajišťuje
výbor. Maximální počet členů bude stanoven
podle případných vládních omezení, stejně tak
samotné konání akce.
Plavání nejen pro členy Senior klubu
pá 10. 12. | 14.00-15.30 hodin
Plavání spojené se cvičením ve vodě a se vstupem do relaxačního centra. Pro členy vstup na
průkazku 50,– Kč, nečlen 60,– Kč, neobyvatel
ÚO 70,– Kč. Peníze si přichystejte přesně. Akci
zajišťuje p. Rabová.
Karel
st 15. 12. | 14.30 hodin | Senior kino
Zveme na český dokumentární film Olgy Malířové Špátové. Hlásit se můžete ve Sladkovně dne
7. 12. od 10.00 do 12.00 hod. Cena pro člena po
předložení průkazky 40,– Kč. Peníze si doneste
přesně. Pouze vstupenky do přízemí. Nelze chodit bez přihlášení. Akci zajišťuje p. Štěchová.
Pardubice - zámek, adventní řemeslné trhy
Ráby – Království perníku
čt 16. 12. | celodenní dotovaný zájezd
Nejprve navštívíme od 11 hodin Království perníku, poté přejedeme do města, kde bude volno
na oběd, dále na zámku absolvujeme prohlídku
s průvodcem a bude volno na řemeslné trhy.
Přihlášky se přijímají do počtu 48 osob. Hlásit
se můžete ve Sladkovně dne 7. 12. od 10.00
do 12.00 hodin. Člen Senior klubu hradí 175,–
Kč, nečlen 270,– Kč, neobyvatel UO 320,– Kč.
V ceně je doprava, komentovaná prohlídka
v muzeu a na zámku. Předpokládaný návrat
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do 19.00 hodin. Akci zajišťuje JUDr. Ešpandr
a p. Štěchová.
Maximální počet členů bude stanoven podle případných vládních omezení, stejně tak samotné
konání akce.
Odjezdy autobusu: Hylváty – brána f. Zářecký
08.25 hodin, Babyka 08.30 hodin, Autobusové
nádraží 08.35 hodin, Letohradská 08.40 hodin,
Penzion 08.45 hodin.
Běžky nebo pěšky na Strážné
čt 30. 12. | zajišťuje JUDr. Králík
MIMOŘÁDNÁ AKCE
pá 21. 1. 2022 | 19.30 hodin
Ve spolupráci s DS Vicenou vás zveme do divadla na představení „Únos z Neapoli“. Začátek
v 19,30 hodin, lístky se vydávají od 19,00 do
19,15 hodin. Hlásit se můžete ve Sladkovně
pouze dne 7. 12. od 10.00 do 12.00 hodin.
Vstupné 120,– Kč, senior nečlen 80,– Kč, člen
Senior klubu 60,– Kč. Lístky se vydávají před
představením v divadle od 19.00 do 19.15
hodin. Akci zajišťuje p. Štěchová.
PRŮZKUM ZÁJMU
Provádíme telefonický průzkum zájmu
o týdenní pobyt na Slovensku v Hokovcích
v Parkhotelu, s odjezdem z Ústí nad Orlicí
v sobotu dne 12. 2. 22 a návratem dne
19. 2. 22. V ceně by byl týdenní pobyt s plnou
penzí, (výběr ze tří jídel), lékařská prohlídka a 10
procedur, snídaně v neděli zdarma, volně přístupný plavecký bazén, převážně dvoulůžkové
pokoje s televizí. V ceně 5 990,– Kč pro člena
SK, pro nečlena a neobyvatele ÚO 6 090,– Kč
je i autobusová doprava tam a zpět.
Zájemci nechť se předběžně hlásí na telefon
předsedy 734 398 390, který zodpoví i Vaše
dotazy. V případě dostatečného zájmu bude
zamluven termín.
Na leden 2022 chceme připravit:
Služby k výběru udržovacího příspěvku
Cestopis
Senior kino
Plavání
Běžky nebo pěšky na Strážné
Těšíme se na setkání s Vámi.
JUDr. Zdeněk Ešpandr
předseda výboru Senior klubu
KONTAKTY NA VÝBOR SK:
JUDr. Ešpandr 734 398 390, p. Štěchová 731 601 548
p. Rabová 734 188 853, p. Ešpandrová 734 188 855
p. Štěch 722 475 129, JUDr. Králík 722 475 132
Ing. Bednářová 605 834 042

Zprávičky ze stacionáře
Podzim jsme strávili kulturně i sportovně. V září
jsme se zúčastnili čtvrtého ročníku Národního
turnaje ČHSO v plavání na plaveckém stadionu Slavie Praha. Všichni naši závodníci dali
do závodů obrovské úsilí, někteří prokázali od
minulého roku velké zlepšení a všechny medaile
byly opravdu zasloužené. Dovezli jsme dvě
zlaté, jednu stříbrnou a dvě bronzové.
Dále jsme předvedli naše taneční umění na Integračním dni v parku Kociánka.
V říjnu a listopadu jsme s radostí přijali pozvání
na dva plesy. První se konal v Kolíně v Městském společenském domě. Tento již XVIII. Podzimní ples pro osoby se zdravotním postižením
uvedla Heidi Janků, Standa Hložek a Maxíci. Na
druhý ples jsme vyrazili do M-klubu ve Vysokém
Mýtě, i zde byla skvělá taneční nálada.
Všechny akce jsme si užili, a nyní se připravujeme na vánoční svátky.

Strom splněných přání
Na čas adventu stacionář rozsvítí velký vánoční
strom, který všechny okolojdoucí osloví s prosbou o splnění přání. Splňte prosím přání našich
klientů, která pod ním budou zavěšena. Bližší
informace o stromu splněných přání jsou uvedeny na facebooku CSP města Ústí nad Orlicí.
Naši klienti budou na Vánoce ve svých rodinách, proto již nyní přejeme zastavení v době
adventní a klidné prožití vánočních svátků.
Děkujeme za podporu našemu zřizovateli,
mnohým podporovatelům i spolupracovníkům
a dobrovolníkům.
Petra Bečková
vedoucí stacionáře

Svaz postižených civilizačními
chorobami z.s. ZO Ústí n. O.
Pozvánka na Senior kino
Zveme Vás ve středu 15. 12. od 14.30 hodin
do Kina Máj na nový český film „Karel“. Cena
je 40 Kč.
Pozvánka na představení Divadla Kalich Praha
Můj nejlepší kamarád
20. 12. | 19.30 hod. | Roškotovo divadlo
Hrají: Aleš Háma, Nela Boudová, Tereza Kostková a další. Cena pro člena 200 Kč.
Doprava tam i zpět je zajištěna. Odjezdy autobusu: Hylváty v 18.30 hod., Dukla v 18.35 hod.,
Družba v 18.40 hod., Letohradská v 18.45 hod.
a Penzion v 19.05 hod. Přihlášky a platba 1.
a 2. čtvrtek v prosinci od 10 hod. – 11.30 hod.
v Klubu důchodců – Sladkovně. Na Vaši účast
se těší členové výboru ZO SPCCH.

www.ustinadorlici.cz
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Níže uvedené akce se uskuteční pouze v případě, že to situace a rozhodnutí vlády dovolí
a s omezeními podle platných opatření.
Bude-li vyžadován test, potvrzení o očkování - zařizuje si ho účastník akce sám a je
povinen ho mít u sebe, stejně tak i mít nasazený respirátor či udržovat rozestupy.

CSP města Ústí nad Orlicí

Sociální / zdravotní

Český červený kříž
Senior doprava ČČK – TAXÍK MAXÍK

[ 12 ]

Senior doprava ČČK je určena seniorům, osobám zdravotně oslabeným a rodičům s dětmi
k návštěvě lékaře, úřadu, na nákup, kadeřnici…
Senior dopravu ČČK lze objednat v pracovní den
před plánovanou jízdou (v den jízdy bez záruky)
na tel. 774 412 117.
Senior doprava ČČK je provozována každý pracovní den od 7.00 do 15.30 hodin.
Permanentky jsou k dostání u řidiče Senior
dopravy, na OS ČČK - Kopeckého 840, Informačním centru města Ústí nad Orlicí (budova
radnice) a v Nákupním centru NOVÁ LOUŽE –
provozovna čistírny.
V termínu od 23. do 28. prosince 2021 bude
přerušen provoz služby Senior doprava ČČK.
Děkujeme za pochopení.
Senior doprava ČČK je provozována za podpory města Ústí nad Orlicí, Pardubického kraje
a Nadace Charty 77.
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 cckuo.cz. Změna programu Centra pro
život vyhrazena. Na všech akcích je nutné dodržet
mimořádná opatření dle aktuálního vývoje.
Hradební výlet na Svojanově
11. 12. | výlet
Prohlídka hradu s tradiční vánoční výzdobou
a povídáním o vánočních zvycích, dobové
pokrmy pro vánoční období. Bližší informace
a přihlášení na tel. 775 765 659. Odjezd v 8.00
hodin z autobusového nádraží Ústí n.O. Cena:
100,– Kč člen ČK, děti, 200,– Kč ostatní. Cena
výletu obsahuje dopravu + vstupenku do hradu.
Výstava vánočního cukroví
16. 12. | 9.00-15.00 hodin
Výstava se koná v budově OS ČČK, Kopeckého
840. Vstupné dobrovolné.
Vánoční posezení
16. 12. | 15.00 hodin
Zveme vás do budovy OS ČČK, Kopeckého 840
na příjemné posezení mezi přáteli při vánoční
atmosféře spojené s ochutnávkou vánočního
cukroví.
Strom splněných přání
28. 11.–15. 12.
Splňte přání dětem z dětských domovů a klientům sociálních zařízení zakoupením vánočního
dárku, přáníčka naleznete: v Informačním centru města Ústí nad Orlicí, v Krytém plaveckém
bazénu v Ústí nad Orlicí, Zákaznickém centru
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společnosti TEPVOS Ústí nad Orlicí a v Nákupním centru Nová Louže – provozovna čistírny.
V případě, že přáníčka již na stromečku došla,
můžete navštívit také ONLINE STROMEK na
cckuo.cz.
Bližší informace o akci naleznete na cckuo.cz.
Vánoční výstava
7. 12.–10. 12.
Vánoční výrobky dětí ze školských zařízení
v Ústí nad Orlicí a neziskových organizací ve
výstavních prostorách Městského muzea v Ústí
nad Orlicí. Otevřeno úterý - čtvrtek od 9.00 do
17.00 hodin, pátek od 9.00 do 15.00 hodin.
Akce se koná za podpory města Ústí nad Orlicí
a Městského muzea v Ústí nad Orlicí.
SOUSEDSKÁ KNIHOVNA
Je volně přístupná veřejnosti a je určena všem,
kteří hledají domov pro staré i nové knihy,
rádi čtou a chtějí budovat sousedské vztahy.
Můžete si půjčit knížku bez průkazky, bez upomínek a v jakoukoliv denní dobu. Nejen, že si
knížky můžete zapůjčit, ale i vložit do prosklené
skříňky. Pokud knížku nevrátíte, je to vaše věc.
Žádný postih za to neexistuje.
Knihovnička je umístěna na zahradě u budovy
OS ČČK, Kopeckého 840, Ústí nad Orlicí.
VÝSTAVKA
Máte zájem vystavovat a nevíte kde, můžete
u nás. Fotografujete, kreslíte, tvoříte, sbíráte
pohlednice, známky…
Nabízíme právě vám ukázat ostatním svá díla
a sbírky v prostorách Oblastního spolku Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí.
Každý měsíc připravujeme výstavku různých
fotografií, obrázků, sbírek. Prostor je za účelem výstavky nabízen ZDARMA – především
seniorům. Bližší informace na tel. 776 765 659.
Těšíme se na Vaše výstavky!
ČISTÍRNA, PRÁDELNA, OPRAVNA OBUVI,
PRODEJ ÚKLIDOVÝCH PROSTŘEDKŮ
v nákupním centru NOVÁ LOUŽE.
PROVOZNÍ DOBA:
pondělí, středa, pátek od 13.00 do 17.00 hodin.
Provozovna čistírny – prádelny bude z provozních důvodů od 23. prosince 2021 do
2. ledna 2022 uzavřena – děkujeme za pochopení
MINI HOTEL NOVÁ LOUŽE
Přijede Vám návštěva a nevíte, kde přenocují,
nabízíme vám krátkodobé ubytování ve dvoulůžkových a čtyřlůžkových pokojích s vlastním
sociálním zařízením, TV, internetem. Bližší

informace a objednání ubytování na tel.:
775 765 659.
OŠACOVACÍ STŘEDISKO ČČK
Provozní doba v měsíci prosinci:
06. 12. zavřeno – individuální návštěvu nutné
			
domluvit na tel.: 775 765 659
13. 12. od 9.00 do 12.00 a 13.00 do 15.30
20. 12. od 9.00 do 12.00
27. 12. zavřeno – individuální návštěvu
			
nutné domluvit na tel.: 775 765 659
Oblastní spolek Českého červeného kříže
Ústí nad Orlicí děkuje všem klientům, členům, sponzorům, přátelům a přeje hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti nejen o vánočních svátcích.

Regionální organizace
ROSKA Ústí n.O.
Období covidu značně utlumilo naši aktivní činnost, která spočívá především v organizování
rekondičních pobytů, každotýdenního cvičení
a jednodenních setkání s neurologem, kterým
je Doc. MUDr. D. Horáková z pražského střediska RS a zároveň je odborným garantem celé
naší organizace.
Na jaře letošního roku se uskutečnila rekondice
v termínu 16.–22. 6. , a cvičení se konalo vždy,
když došlo k rozvolnění opatření v důsledku
covidu. V říjnu se nám podařila zorganizovat
od 17. do 22. i podzimní rekondice a cvičení
začalo již v září.
Rekondiční pobyty mají pro nás nezanedbatelný význam pro svůj obsah. Tím je intenzivní
cvičení, odborné přednášky, předávání nových
postupů v léčbě jako takové a nesmírně důležitý je i sociální kontakt a letitá přátelství.
S politováním musím ale konstatovat, že na
obě letošní rekondice jsme nedostali státní
dotaci a museli jsme vyjít s penězi z účastnického poplatku a grantů, které nám zaslala
města. Z tohoto důvodu je pro příští léta naše
činnost ohrožena a diagnózy RS stále přibývá.
Na druhou stranu bychom chtěli poděkovat
městu Ústí nad Orlicí, které nám na naši činnost
zasílá již několik dlouhých let největší příspěvek.
Do budoucna věříme, že snad bude situace příznivější a vše dobře dopadne.
A.Svobová
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Kalendář akcí a událostí

Více informací na ustinadorlici.cz a IC města, tel.: 465 514 271.
Pokud pořádáte kulturní, sportovní či jinou společenskou akcí v Ústí nad Orlicí a blízkém okolí (např. Kerhartice, Hylváty, Černovír, Knapovec, D. a H. Houžovec)
můžete využít bezplatného uvedení této akce v Ústeckých listech a na webových stránkách města.

1. prosince

8.00 hodin
19.00 hodin

Strom splněných přání / do 15. 12.

Český červený kříž

www.cckuo.cz

Jiří Knapovský, nejen betlémář / výstava /do 16. 1. 2022

Městské muzeum

www.muzeum-uo.cz

František & František Uhlířovi / výstava / do 16. 1. 2022

Městské muzeum

www.muzeum-uo.cz

Expozice betlémů

Městské muzeum

www.muzeum-uo.cz

100 letČeskoslovenské obce legionářské / výstava / do 21. 1.

Městské muzeum

www.muzeum-uo.cz

Retrospektiva D. a S. Kozákových / výstava / do 9. 1. 2022

Galerie pod radnicí

www.muzeum-uo.cz

Výtvarné práce děti ze Speciální ZŠ / výstava / do 31. 12.

Městská knihovna

www.knihovna-uo.cz

Fotografie. Gymnázium Ústí nad Orlicí / výstava / do 4. 12.

Malá scéna

www.msuo.cz

Vánoční koncertíky pro MŠ a ZŠ

ZUŠ J. Kociana

www.zusuo.cz

Sedm divů Islandu / cestopis

Roškotovo divadlo

www.klubcentrum.cz

2. prosince
7.00 hodin

Farmářské trhy

Mírové náměstí

www.k-trhy.cz

8.00 hodin

Vánoční koncertíky pro MŠ a ZŠ

ZUŠ J. Kociana

www.zusuo.cz

Galerijní kafe / D. a S. Kozákovi

Galerie pod radnicí

www.muzeum-uo.cz

17.00 hodin
19.00 hodin

Portrét dívky v plamenech / film

Malá scéna

www.msuo.cz

19.30 hodin

Minipárty s K. Šípem

Roškotovo divadlo

www.klubcentrum.cz
www.rcsrdicko.estranky.cz

3. prosince
Mikuláš v Srdíčku

RC Srdíčko

18.00 hodin

Zimní koncert DPS Písnička a Zlatý klíček

Roškotovo divadlo

19.00 hodin

Andělika a laskavec / Orlická Thálie

Malá scéna

www.msuo.cz

4. prosince
9.00-11.00 hodin
16.00 hodin

Podorlické putování/ turistika

start 7.00-10.00 hod., Chaplin rest.

www.lansperk-sbor.cz

Vzdušná akrobacie pro dospělé / workshop

DDM Duha

www.ddm-usti.cz

Radujme se, veselme se! / pohádka

Malá scéna

www.msuo.cz

16.30 hodin

Eternals / film 3D

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

19.00 hodin

GRI-GRI africké rytmy

Malá scéna

www.msuo.cz

19.30 hodin

Resident Evil: Raccoon City / film*

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

Mikuláš v Knapovci - mše svatá

Knapovec, kostel sv. Petra a Pavla

tel.: 603 569 884

5. prosince
15.00 hodin
16.00 hodin

Mikulášv Knapovci - Ztracená rolnička - pohádka

Knapovec, kostel sv. Petra a Pavla

tel.: 603 569 884

17.00 hodin

Budiž voda / film

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

19.30 hodin

Poslední souboj / film *

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

6. prosince
10.00 hodin

Vánoční Bookstart Mini

Městská knihovna

iveta.sedova@knihovna-uo.cz

16.00 hodin

Vánoční Bookstart Junior

Městská knihovna

iveta.sedova@knihovna-uo.cz

17.00 hodin

Mikulášská, hudební besídka

ZUŠ J. Kociana

www.zusuo.cz

19.30 hodin

Duna / film

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

7. prosince
9.00-17.00 hodin
9.00 hodin
16.00 hodin

Ústí n.O. v očích Fotoklubu OKO a Obiektyw, výstava do 31. 12.

Malá scéna

www.msuo.cz

Vánoční výstava

Městské muzeum

www.cckuo.cz

Kavárnička

MC Medvídek

www.medvidekuo.cz

Zimní tancovánky

ZUŠ J. Kociana

www.zusuo.cz

17.00 hodin

Zimní tancovánky

ZUŠ J. Kociana

www.zusuo.cz

17.30 hodin

Vánoční příběh / Dny pro vaše zdraví

Malá scéna

www.msuo.cz

19.30 hodin

Resident Evil: Raccoon City / film *

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

8. prosince
9.00-17.00 hodin

Vánoční prodejní trhy

Kulturní dům

www.klubcentrum.cz

9.00-17.00 hodin

Vánoční výstava

Městské muzeum

www.cckuo.cz
www.klubcentrum.cz

16.00 hodin
16.00-18.00 hodin
18.00 hodin

12 / 2021

Balage Band feat. Tereza / koncert

Mírové náměstí

Pošta pro Ježíška u vánočního stromu

Mírové náměstí

Christo: Chůze po vodě / Film a umění

Malá scéna

www.msuo.cz

www.ustinadorlici.cz
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10.00 a 11.00 hodin

Kalendář akcí a událostí

19.30 hodin

Francouzská depeše Liberty, Kansas Evening Sun/ film

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

9. prosince
9.00-17.00 hodin

Vánoční prodejní trhy

Kulturní dům

www.klubcentrum.cz

9.00-17.00 hodin

Vánoční výstava

Městské muzeum

www.cckuo.cz

14.30 hodin

Vánoční posezení se členy SK a kytarou

jídelna CSP, bývalý Penzion

tel.: 734 398 390

16.00 hodin

Tancovánky

ZUŠ J. Kociana

www.zusuo.cz

17.00 hodin

Tancovánky

ZUŠ J. Kociana

www.zusuo.cz

18.00 hodin

Tancovánky

ZUŠ J. Kociana

www.zusuo.cz

17.00 hodin

Adventní koncert ZUŠ

kostel sv. Prokopa v Dl. Třebové

www.zusuo.cz

17.00 hodin

Tajemství starébambitky 2 / film

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

19.00 hodin

Laos - po proudu Mekongu / cestopis

Malá scéna

www.msuo.cz

19.30 hodin

West Side Story /film

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

10. prosince
9.00-15.00 hodin
10.00-16.00 hodin

Vánoční výstava

Městské muzeum

www.cckuo.cz

Medvídkovy Vánoce

MC Medvídek

www.medvidekuo.cz

14.00-17.00 hodin

Zdobení chaloupek / workshop pro děti od 8 let

DDM Duha

www.ddm-usti.cz

14.00-15.30 hodin

Plavání nejen pro členy SK

Senior klub

tel.: 734 188 853

16.00 hodin

Těšíte se na Ježíška? / pro děti do 8 let

Městská knihovna

tel.: 737 327 432

16.30 hodin

Hravý Advent

ZUŠ J. Kociana

www.zusuo.cz

18.00 hodin

Hravý Advent

ZUŠ J. Kociana

www.zusuo.cz

19.00 hodin

Mikulášská rockotéka

Divadelní klub

www.klubcentrum.cz

11. prosince
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9.00-13.00 hodin

Hradební advent na Svojanově / výlet

Český červený kříž

www.cckuo.cz

Den otevřených dveří

SŠ automobilní

www.skola-auto.cz

17.00 hodin

Encanto / film

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

19.30 hodin

West Side Story / film

Kino Máj

www.klubcentrum.cz
www.zsbcuo.cz

12. prosince
Vánoční rockový festival

ZŠ Bratří Čapků

Výstava patchworku

Farní úřad, Kostelní ul.

10.00 hodin

Kuba a tři čerti/ derniéra / DS Vicena

Malá scéna

17.00 hodin

Myši patří do nebe ú film

Kino Máj

17.00 hodin

Natěrač / derniéra / DS Vicena

Malá scéna

19.30 hodin

Tajemství staré bambitky 2 / film

Kino Máj

Výstava patchworku

Farní úřad, Kostelní ul.

7.30-17.00 hodin

www.klubcentrum.cz
www.klubcentrum.cz

13. prosince
13.00-17.00 hodin
17.00 hodin

Třídní hudební besídka / zpěv

ZUŠ J. Kociana

www.zusuo.cz

19.30 hodin

Karel / film

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

14. prosince
10.00-17.00 hodin
13.30 hodin
16.00 -17.00 hodin

Adventní trhy

Mírové náměstí

www.k-trhy.cz

Muzejní kafe / zvyky a tradice

Městské muzeum

www.muzeum-uo.cz

Lukavický taneční soubor Česká beseda + country

Mírové náměstí

tel.: 603 397 859

18.00 hodin

Vánoční host a vánoční překvapení

Malá scéna

www.msuo.cz

19.30 hodin

Kino naslepo

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

15. prosince
10.00-17.00 hodin
10.00 hodin

Adventní trhy

Mírové náměstí

www.k-trhy.cz

Děti, před setměním doma! /seminář pro rodiče

RC Srdíčko

www.rcsrdicko.estranky.cz

14.30 hodin

Karel / Senior kino

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

16.00 hodin

Honza Holeček & Pavel Marcel / koncert

Mírové náměstí

www.klubcentrum.cz

19.30 hodin

Přání Ježíškovi / film

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

16. prosince
9.00-15.00 hodin
10.00-17.00 hodin
15.00 hodin

12 / 2021

Adventní zájezd, Pardubice, Ráby

Senior klub

tel.: 734 398 390

Výstava vánočního cukroví

Český červený kříž

www.cckuo.cz

Adventní trhy

Mírové náměstí

www.k-trhy.cz

Vánoční posezení

Český červený kříž

www.cckuo.cz

www.ustinadorlici.cz

Kalendář akcí a událostí

16.00 - 17.00 hodin
16.00-18.00 hodin

Veronika Mertlová / koncert, kapela Čistá láska / rock

Mírové náměstí

Pošta pro Ježíška u vánočního stromu

Mírové náměstí

17.00 hodin

Třídní hudební besídka / kytara

ZUŠ J. Kociana

18.00 hodin

Vánoční koncert PS Alou Vivat a DPS Čtyřlístek

kostel Nanebevzetí Panny Marie

tel.: 603 397 859

www.zusuo.cz

19.00 hodin

Lola / film

Malá scéna

www.msuo.cz

19.30 hodin

Pirate Swing Band Gala + Dan Bárta / koncert

Roškotovo divadlo

www.klubcentrum.cz

18. prosince
9.00-11.00 hodin

Vzdušná akrobacie pro dospělé/ workshop

DDM Duha

www.ddm-usti.cz

15.00 hodin

Hlídalí jsme Ježíška / pohádka

Roškotovo divadlo

www.klubcentrum.cz

19.30 hodin

Spider-Man: Bez domova / film

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

Adventní vystoupení a vánoční jarmark

ZŠ Bratří Čapků

www.zsbcuo.cz

Koncert PS Cantilena

Husův sbor, Malé Hamry

19. prosince
14.00 hodin
16.30-18.00 hodin

Prohlídka betlémů

kostel Nanebevzetí Panny Marie

www.farnostuo.cz

16.30 hodin

Spider-Man: Bez domova / film 3D

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

19.30 hodin

Známí neznámí / film

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

20. prosince
10.00 hodin

Když děti doma pomáhají /seminář pro rodiče

RC Srdíčko

www.rcsrdicko.estranky.cz

17.00 hodin

Dětská vánoční slavnost

RC Srdíčko

www.rcsrdicko.estranky.cz

17.00 hodin

Vánoční hudební besídka

ZUŠ J. Kociana

www.zusuo.cz

19.30 hodin

Můj lejlepší kamarád / divadlo

Roškotovo divadlo

www.klubcentrum.cz

15.30 hodin

Vánoční setkání / smyčcový soubor Kocianek

ZUŠ J. Kociana

www.zusuo.cz

19.30 hodin

Dívka na koštěti / film

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

22. prosince
16.00 hodin

Tomáš Kočko & Orchestr

Mírové náměstí

www.klubcentrum.cz

17.00 hodin

Koncert souborů

ZUŠ J. Kociana

www.zusuo.cz

19.30 hodin

Kingsman: První mise / film *

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

23. prosince
16.30-18.00 hodin

Prohlídka betlémů, betlémské světlo

kostel Nanebevzetí Panny Marie

www.farnostuo.cz

17.00 hodin

Louskáček / záznam baletu

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

19.30 hodin

The Matrix: Resurrections / film

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

24. prosince
10.00-15.00 hodin
15.30 hodin

Prohlídka betlémů, betlémské světlo

kostel Nanebevzetí Panny Marie

www.farnostuo.cz

Mše svatá pro rodiny s dětmi

kostel Nanebevzetí Panny Marie

www.farnostuo.cz

16.00 hodin

Zpívání u jeslí

Knapovec, betl. u kost. sv. Petra a Pavla

tel.: 603 569 884

24.00 hodin

Půlnoční mše svatá

kostel Nanebevzetí Panny Marie

www.farnostuo.cz

25. prosince
8.30 hodin
11.10 hodin
16.30-18.00 hodin

Mše svatá ze Slavnosti Narození Páně

kostel Nanebevzetí Panny Marie

www.farnostuo.cz

Mše svatá

Černovír, kaple sv. Gotharda

www.farnostuo.cz

Prohlídka betlémů, betlémské světlo

kostel Nanebevzetí Panny Marie

www.farnostuo.cz

26. prosince
7.00 a 8.30 hodin
15.00-16.00 hodin
16.00 hodin

Mše svatá ze svátku Svaté rodiny, obnova manž. slibů

kostel Nanebevzetí Panny Marie

www.farnostuo.cz

Prohlídka betlémů, betlémské světlo

kostel Nanebevzetí Panny Marie

www.farnostuo.cz

Živý betlém - Park u kostela

kostel Nanebevzetí Panny Marie

www.farnostuo.cz

27. prosince
10.00 hodin
16.30-18.00 hodin
19.30 hodin

Spider-Man: Bez domova / film

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

Prohlídka betlémů

kostel Nanebevzetí Panny Marie

www.farnostuo.cz

The Matrix: Resurrections / film

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

28. prosince
10.00 hodin
16.30-18.00 hodin
19.30 hodin

12 / 2021

Myši patří do nebe / film

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

Prohlídka betlémů

kostel Nanebevzetí Panny Marie

www.farnostuo.cz

Kingsman: První mise / film *

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

www.ustinadorlici.cz
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21. prosince

Kalendář akcí a událostí

29. prosince
10.00 hodin
16.30-18.00 hodin
19.30 hodin

Tajemství staré bambitky 2 / film

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

Prohlídka betlémů

kostel Nanebevzetí Panny Marie

www.farnostuo.cz

Známí neznámí / film

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

Běžky nebo pěšky na Strážné

Senior klub

tel.: 722 475 132

Prohlídka betlémů

kostel Nanebevzetí Panny Marie

www.farnostuo.cz

30. prosince
16.30-18.00 hodin

31. prosince
Mše svatá na poděkování za uplynulý rok

kostel Nanebevzetí Panny Marie

www.farnostuo.cz

16.30-18.00 hodin

15.30 hodin

Prohlídka betlémů

kostel Nanebevzetí Panny Marie

www.farnostuo.cz

17.00-19.00 hodin

Silvestr bez alkoholu

RC Srdicko

www.rcsrdicko.estranky.cz

17.00 hodin

L. Dobrovodská & V. Bartošová & Paka

Mírové náměstí

www.klubcentrum.cz

18.00 hodin

Ohňostroj

Mírové náměstí

www.klubcentrum.cz

Novoroční výstup na Andrlův chlum

Klub českých turistů Ústí n.O.

1. ledna 2022
8.30 hodin
11.10 hodin
16.30-18.00 hodin

Mše svatá ze Slavnosti Matky Boží, Panny Marie

kostel Nanebevzetí Panny Marie

www.farnostuo.cz

Mše svatá

Hylváty, kaple sv. Anny

www.farnostuo.cz

Prohlídka betlémů

kostel Nanebevzetí Panny Marie

www.farnostuo.cz

6. ledna 2022
16.30-18.00 hodin

Prohlídka betlémů

kostel Nanebevzetí Panny Marie

www.farnostuo.cz

Mše svatá ze Slavnosti Zjevení Páně-Tří králů

kostel Nanebevzetí Panny Marie

www.farnostuo.cz
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18.00 hodin

12 / 2021

www.ustinadorlici.cz

Sociální / zdravotní

Centrum pro zdravotně postižené a seniory
Centrum pro zdravotně postižené a seniory
Pardubického kraje, o.p.s., Detašované pracoviště Ústí nad Orlicí nabízí tyto služby:

Služba je určena osobám se zdravotním postižením bez omezení věku a seniorům v nepříznivé
sociální situaci i jejich blízkým. Služba je bezplatná.

Sociální rehabilitace
Jednou z činností sociální rehabilitace je bezplatné
školení na PC, které probíhá individuálně na předem sjednaných schůzkách. Jedná se o základní
obsluhu počítače, vysvětlení internetu včetně
komunikace, ovládání základních kancelářských
programů. Dále služba zahrnuje nácvik různých
činností a dovedností, zprostředkování kontaktů
se společenským prostředím a další. Sociální rehabilitace je určena zdravotně postiženým od 19 do
64 let a seniorům v nepříznivé sociální situaci.

Osobní asistence
Osobní asistenti pomáhají uživatelům zvládat
každodenní běžné činnosti v jejich přirozeném
prostředí. Osobní asistence se sjednává dle
individuálních potřeb a požadavků uživatele.
Je poskytována dětem od 1 roku až po seniory
nad 80 let v nepřetržitém provozu.
Cena za služby: do 18 let – 70,– Kč/hodinu, od
18 do 6 hodin a o víkendu 120,– Kč/hodinu.
Nad 18 let – 80,– Kč/hodinu, od 18 do 6 hodin
a o víkendu 130,– Kč/hodinu.

Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních
pomůcek pro děti a dospělé
Osobám se zdravotním postižením, po úraze či
v rekonvalescenci nabízíme k zapůjčení kompenzační pomůcky. Nabídku pomůcek rozšiřujeme,
aktuální informace poskytnou zaměstnanci Centra.
Obrátit se na nás můžete:
Osobně: Čs. armády 1181, Ústí nad Orlicí (vysoká
budova RC Aktiva, 3. poschodí), telefonicky:
465 525 324, 775 693 985, 775 693 983,
e-mailem: eva.jirincova@czp-pk.cz,
zlata.spakova@czp-pk.cz
Více informací naleznete na
czp-pk.cz
Inzerce

Odborné sociální poradenství
Pomůžeme Vám v orientaci v systému sociálního zabezpečení, při sepisování žádostí, námitek, odvolání. Naše pomoc spočívá také v podpoře
při hledání vhodného pracovního místa, sepsání
strukturovaného životopisu.
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PROFESIONÁLNÍ OCHRANA DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ A SLUCHU

Stomatologická
pohotovost
4.–5. 12. | MUDr. Martin Formánek
Masarykova 1071, ČT, tel.: 731 784 643
11.–12. 12. | MDDr. Jiří Hájek
Čelakovského 610, V. Mýto, tel.: 465 420 400
18.–19. 12. | MDDr. Kateřina Zářecká
Masarykova 1071, ČT, tel.: 465 534 834
24. 12. | MUDr. Jarmila Dostálová
Husova 191, V. Mýto, tel.: 465 423 949
25.–26. 12. | MUDr. Hana Horáková
Sadová 1140, ČT, tel.: 465 531 554
27. 12. | MUDr. Miroslava Hendrychová
Husova 191, V. Mýto, tel.: 465 423 960
28. 12. | MUDr. Zdeněk Hendrych
Husova 191, V. Mýto, tel.: 465 423 970
29. 12. | MUDr. Vlastimil Janků
Havlíčkova 377, ÚO, tel.: 465 523 251
30. 12. | MDDr. Stanislav Knob
železniční poliklinika, ČT, tel.: 723 036 370
31.12. | MUDr. Michal Krejčík
Žerotínova 29, Brandýs n.O., tel.: 465 544 192
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Staňte se součástí našeho sehraného týmu!
Aktuálně nabízíme zaměstnání na pozicích:

TECHNOLOG - seřizovač vstřikovacích lisů (m/ž)

Podmínkou přijetí je minimálně 5letá praxe na pozici
technologa vstřikovacích lisů nebo seřizovače v oblasti výroby plastů.

MECHANIK (m/ž)

Požadujeme výuční list ze strojního oboru a zkušenost
s obsluhou frézy a soustruhu. Pozice je vhodná také pro absolventy.
Své zaměstnance si hýčkáme zajímavými bonusy.
Nástup možný ihned.
Pro více informací kontaktujte personální oddělení:
tel. 465 519 015, 465 519 014, prace@moldex.cz

www.moldex.cz
www.ustinadorlici.cz

Sociální / zdravotní

Sociální a navazující služby pro cílovou skupinu osoby v obtížné životní situaci,
rodiny s dětmi a mládež, poskytované na území města ústí nad orlicí
SLUŽBA

POSKYTOVATEL

TELEFON

WEB

Cesta pro rodinu, z. ú. (Žamberk)

465 321 295

cestaprorodinu.cz

„Most naděje - azylový dům pro rodiče s dětmi (Moravská Třebová)"

732 680 459

domovprorodinu.cz

SKP-centrum, o. p. s., Azylový dům pro ženy Vysoké Mýto

461 102 356, 773 448 853

skp-centrum.cz

SKP-centrum, o. p. s., Městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi
(Pardubice)

466 636 077

skp-centrum.cz

Dobrovolnictví

Koalice nevládek Pardubicka, z. s.

605 822 531

konep.cz

Dům na půl cesty

Cesta pro rodinu, z. ú. (Žamberk)

465 322 858, 774 165 295

cestaprorodinu.cz

Komunitní práce

„SKP - centrum, o. p. s. (Ústí nad Orlicí)"

608 842 803, 774 584 822

skp-centrum.cz

Krizová pomoc (ambulantní)

Krizové centrum Žamberk

725 838 127, 725 838 129

pestalozzi.cz/sluzby/krizove-centrum-zamberk/

Cesta pro rodinu, z. ú. (Žamberk)

465 321 295

cestaprorodinu.cz

SKP - centrum, o. p. s., Krizová pomoc (Pardubice)

466 636 077, 777 765 835

skp-centrum.cz

Linka důvěry Pardubického kraje

465 524 252

linkaduveryuo.cz

Mateřské centrum Medvídek (Ústí nad Orlicí)

605 965 463, 732 681 858

medvidekuo.cz

Rodinné centrum Srdíčko z. s.

604 313 249

http://srdicko.jbuo.cz/

Rodinné centrum Srdíčko z. s., KAMIN

778 724 126

kamin.klubexit.cz

Oblastní charita Ústí nad Orlicí, Občanská poradna

734 281 415, 465 520 520

uo.charita.cz

Pedagogicko - psychologická poradna Ústí nad Orlicí

465 521 296, 776 611 695

pppuo.cz

Poradna pro rodinu Pardubického kraje, Ústí nad Orlicí

465 525 442, 733 522 278

poradnapardubice.cz

Speciálně pedagogické centrum Kamínek

465 523 715, 733 313 749

specialnizs-ustino.cz/specialne-pedagogicke-centrum-kaminek/

Středisko výchovné péče MIMÓZA

465 526 969, 737 568 228

svp-mimoza.cz

Centrum na podporu intagrace cizinců pro Pardubický kraj

466 989 228, 607 860 847

integracnicentra.cz/pardubicky-kraj/

Český červený kříž, Ošacovací středicko ČČK

464 649 590, 775 112 998
607 131 592

cckuo.cz

Město Ústí nad Orlicí, odbor sociálních služeb

465 514 511, 465 514 514
465 514 523, 465 514 521

ustinadorlici.cz

Oblastní charita Ústí nad Orlicí, sociální sprcha a sociální šastník

731 402 314

uo.charita.cz

Amalthea z. s.

773 952 819, 773 512 525

amalthea.cz

Dobrá rodina o.p.s.

778 473 328

dobrarodina.cz

Farní charita Litomyšl

739 344 699

litomysl.charita.cz

Město Ústí nad Orlicí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí

774 736 561, 775 736 589

ustinadorlici.cz

Poradna pro rodinu Pardubického kraje

466 263 080, 603 273 948

poradnapardubice.cz

PROZAVAS

770 699 055

prozavas.cz

Středisko výchovné péče MIMÓZA

465 526 969, 737 568 228

svp-mimoza.cz

VESTA

732 849 445

vestapardubice.cz

Město Ústí nad Orlicí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí

465 514 517, 733 162 951

ustinadorlici.cz

Středisko výchovné péče MIMÓZA

465 526 969, 737 568 228

svp-mimoza.cz

„Probační a mediační služba,
Ústí nad Orlicí“

731 692 757

pmscr.cz

Amalthea z. s.

773 952 819, 773 512 525

amalthea.cz

Oblastní charita Ústí nad Orlicí, Šance pro rodinu

734 281 416

uo.charita.cz

Centrum terénních programů Pardubického kraje, Laxus z. ú.

774 626 301

laxus.cz/centra/centrum-terennich-programu-pardubickeho-kraje/

Dětské centrum Svitavy

461 535 131

dc-svitavy.cz

Fond ohrožených dětí, Klokánek Pardubice

466 530 981, 724 667 629

fodpardubice.cz

Azylový dům

Krizová pomoc (pobytová)

Krizová pomoc (telefonická)

Mateřská a rodinná centra
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Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež

Odborné poradenství

Odborné poradenství pro cizince, kurzy
češtiny, adaptačně - itegrační kurzy

Pomoc lidem bez domova

Poradenství a pomoc pěstounským
rodinám, doprovázení pěstounských
rodin

Poradenství a pomoc rodinám s dětmi

Probační a mediační služba
Sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi
Terénní programy
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc

12 / 2021
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Pro děti a mládež

Rodinné centrum Srdíčko
se předem na tel.: 603 976 036 nejlépe do
26. 11. , rezervace nutná kvůli omezenému
počtu lidí (15 osob na skupinu) a kvůli přípravě
balíčků (cena 100Kč za balíček).

PROVOZNÍ DOBA: dle epidemiologické situace, změna programu vyhrazena, sledujte fb
a webovky. 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).

Děti, před setměním doma!
st 15. 12. | 10.00 hod. | Zambar
Seminář o tom, jak ohlídat děti v online světě.
Přednáší Ing. Tomáš Pinkas.

Herna, prográmek pro děti, tvoření (i) pro prcky
po | 8.30 – 12.30 hodin

Manželské večery
ne 5. a 12. 12. | 17.00 hod. | sál RC
Kurz komunikace v manželství. Poslední dvě
setkání pro prohloubení partnerského vztahu.

Herna, výtvarná dílna (především) pro dospělé
st | 8.30 – 12.30 hodin
Herna, prográmek pro děti, zpívánky, říkánky
pá | 8.30 – 12.30 hodin
Fotokalendáře
st 1. a 8. 12. | 10.00 hodin
Oblíbený scrapbookový dárek nejen k Vánocům
pro prarodiče apod., s sebou pouze 13 fotografií. Cena dle spotřebovaného materiálu.
Klub deskových her – každý pátek
Odpolední program se uskuteční po předchozí
telefonické domluvě v Zambaru, přízemí,
vchod ze dvora. Kontakt: Bc. Dan Dostrašil,
tel.: 603 913 885.
Mikuláš v Srdíčku
pá 3. 12. | 10.00 a 11.00 hodin
Do naší herny přijde Mikuláš a anděl. Společně se vyfotíme, chybět nebudou ani zdravější balíčky pro každé dítě. Prosíme, nahlaste

Když děti doma pomáhají
po 20. 12. | 10.00 hod. | herna RC
Workshop a beseda pro rodiče - Praktické rodičovství. Lektor Eliška Pinkasová, DiS. Pojďme
sdílet radosti i starosti s vedením dětí k domácím pracím. Kdy a s čím začít?
Dětská vánoční slavnost
po 20. 12. | 17.00 hod. | herna RC
Čeká vás pohoda, vánoční příběh, aktivity pro
děti a pro každé dítě malý dárek.
Prosíme o nahlášení účasti (kvůli omezenému
počtu lidí – 15 osob) na tel.: 603 976 036.
Vstup 60 Kč za dítě.
Silvestr bez alkoholu
pá 31. 12. | 17.00-19.00 hod. | sál 1. patro
Pro rodiny s dětmi, podvečer plný her, rozhovorů, veselí a dobré společnosti.
Prosíme o nahlášení účasti (tel.: 603 976 036)
kvůli omezení počtu lidí na akci.

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

Dům dětí a mládeže Duha
Výstava výrobků keramického
a tvořivého kroužku
7.–10. 12. | 9.00-17.00 hodin
V rámci Vánoční výstavy ČČK v prostorách
Městského muzea si můžete prohlédnout
práce dětí z uvedených kroužků DDM.
Vzdušná akrobacie pro dospělé
4. a 18. 12. | 9.00-11.00 hodin
Workshop. Cena je 300 Kč, s sebou pohodlné
sportovní oblečení.
Zdobení chaloupek
10. 12. | 14.00-17.00 hodin
Workshop pro děti od 8 let. Cena je 300 Kč.
S sebou krabičku, ve které si odnesete svoji
chaloupku.
Lezecká stěna DDM Duha
– Lezení pro veřejnost
ÚT: 19.30 – 21.00 hodin
ČT: 19.00 – 20.30 hodin
Vstupné: dospělý 70 Kč, dítě do 18 let 50 Kč.
Inzerce
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Pravidelný provoz RC končí v roce 2021
20. 12. vánoční slavností, začínáme znovu
7. 1. 2022.

Pro děti a mládež

Mateřské centrum Medvídek
V době od 20. 12. 2021 do 5. 1. 2022 bude
MC Medvídek uzavřeno.
Šátkování, těhotenství, porod, šestinedělí…
pá 3. 12. | 10.00-12.00 hodin
Na e-mail marketa.medvidek@gmail.com
můžete psát náměty na povídání.
Bezlepkový kurz pečení a kváskování
so 4. 12. | 9.00-13.30 hodin
S sebou si doneste přezůvky, misku na odnesení jídla domů, příp. nějakou zástěru, zavařovačku na kvásek. Ukážeme si i užitečné
kuchyňské pomocníky. Hlaste se prosím na
bezlepkove@seznam.cz. Cena kurzu 1.190 Kč.
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Nemluvňátka, kojenci, batolátka
po 6. a 13. 12. | 9.00 hodin

Volná herna I út, čt | 9.00-12.00 hodin
Volná herna, přednášky, besedy
st, pá | 9.00-12.00 hodin
Volná herna
út-pá | 14.00-16.00 hodin

Za finanční podpory města Ústí nad Orlicí,
Pardubického kraje, Konzumu a úžasných dárců.
Míla Crhonková, tel: 732 681 858,
Katka Fišarová tel.: 605 965 463,
medvidekuo@seznam.cz, medvidekuo.cz,
FB – Mateřské centrum Medvídek,
Ústí nad Orlicí

Přejeme radostné prožití vánočních svátků
a šťastné vykročení do nového roku 2022.
Všem sponzorům, dárcům a dobrovolníkům,
kteří nás v roce 2021 podpořili a zachránili, ze
srdce děkujeme.
Váš Medvídek
Inzerce

Jóga pro děti
po 6., 13. a 20. 12. | 16.05-16.50 hodin
S sebou karimatku, volný oděv a pití, plyšovou
hračku. Vstupné 50 Kč za lekci. Hlaste se prosím předem na tel. č. 739 424 883.
Jóga pro dospělé
po 6., 13. a 20. 12. | 17.00 hodin
S sebou karimatku, volný oděv a pití. Vstupné
60 Kč za lekci. Nováčci v případě zájmu volejte
na tel. č. 739 424 883.
Kavárnička I út 7. 12. | 9.00 hodin
Medvídkovy Vánoce – rozdávání dárků
pá 10. 12. | 10.00-16.00 hodin
Přijďte si k nám do herny užít předvánoční
atmosféru, popovídat si o tom, co máme na
Vánocích rádi. Pohrát si, zasmát se a v neposlední řadě si také vyzvednout svůj dáreček.
Celý listopad jste měli možnost přinést do MC
vlastnoručně vyrobený a zabalený dáreček
a při Medvídkových Vánocích si některý vylosovat z krabice a nechat si vykouzlit úsměv
na tváři. Každý může donést něco dobrého na
ochutnávku na společný stůl, zajištěn bude čaj
a k dispozici bude herna pro dětské účastníky.
Každý dospělý obdrží jeden dáreček. Klidně
přijďte jen tak, prostě „pobejt“.
Každý pracovní den Vám po předchozí domluvě
rády pohlídáme děti v Dětském klubu Fialka.

PROVOZNÍ DOBA
Nemluvňátka, kojenci a batolátka, volná herna
po | 9.00-12.00 hodin
Jóga pro děti a dospělé
po | 16.05-18.00 hodin
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Kultura

Klubcentrum v Ústí nad Orlicí

Eternals / 3D
so 4. 12. | 16.30 hodin
Akční, dabing, vstupné 140 Kč
*Resident Evil: Raccoon City
so 4. 12. | 19.30 hodin
Horor, titulky, vstupné 130 Kč
Budiž voda
ne 5. 12. | 17.00 hodin
Dokument, české znění, vstupné 100 Kč
*Poslední souboj
ne 5. 12. | 19.30 hodin
Drama, titulky, vstupné 100 Kč
Duna
po 6. 12. | 19.30 hodin
Sci-fi, titulky, vstupné 130 Kč
*Resident Evil: Raccoon City
út 7. 12. | 19.30 hodin
Horor, titulky, vstupné 130 Kč
Francouzská depeše Liberty,
Kansas Evening Sun
st 8. 12. | 19.30 hodin
Komedie, titulky, vstupné 120 Kč
Tajemství staré bambitky 2
čt 9. 12. | 17.00 hodin
Pohádka ČR, vstupné 140 Kč
West Side Story
čt 9. 12. | 19.30 hodin
Muzikál, titulky, vstupné 130 Kč
Encanto
so 11. 12. | 17.00 hodin
Animovaný, dabing, vstupné 120 Kč
West Side Story
so 11. | 19.30 hodin
Muzikál, titulky, vstupné 130 Kč
Myši patří do nebe
ne 12. 12. | 17.00 hodin
Animovaný, české znění, vstupné 120 Kč
Tajemství staré bambitky 2
ne 12. 12. | 19.30 hodin
Pohádka ČR, vstupné 140 Kč
Karel | po 13. 12. | 19.30 hodin
Dokument ČR, vstupné 130 Kč
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Kino naslepo | út 14. 12. | 19.30 hodin
Dokument? Akční? Komedie?
Dobrovolné odchodné

Známí neznámí
st 29. 12. | 19.30 hodin
Komedie, české znění, vstupné 140 Kč

Karel / Senior kino
st 15. 12. | 14.30 hodin
Dokument ČR, vstupné 60 Kč

* přístupné od 15 let

Přání Ježíškovi
st 15. 12. | 19.30 hodin
Komedie ČR, vstupné 120 Kč
Spider-Man: Bez domova
so 18. 12. | 19.30 hodin
Akční, titulky, vstupné 120 Kč
Spider-Man: Bez domova / 3D
ne 19. 12. | 16.30 hodin
Akční, dabing, vstupné 140 Kč

Programová nabídka Klubcentra
prosinec 2021
Jiří Kolbaba: Sedm divů Islandu
st 1. 12. | 19.00 hod. | Roškotovo divadlo
Cestopisná přednáška nás zavede k termálním pramenům, gejzírům, bouřlivým vodopádům nebo ke třpytivým ledovcům. Vstupné
170 Kč.

Známí neznámí
ne 19. 12. | 19.30 hodin
Komedie, české znění, vstupné 140 Kč

Minipárty s Karlem Šípem
čt 2. 12. | 19.30 hod.
Hostem nové zábavné talk show bude J. A.
Náhlovský. Prostor dostanou také dotazy
diváků. Vstupné 350 Kč.

Dívka na koštěti
út 21. 12. | 19.30 hodin
Komedie ČR, vstupné 70 Kč

Vánoční prodejní trhy
st 8. a čt 9. 12. | 9.00-17.00 hod.
Kulturní dům

*Kingsman: První mise
st 22. 12. | 19.30 hodin
Akční, titulky, vstupné 130 Kč

Balage Band feat. Tereza
st 8. 12. | 16.00 hod. | Mírové náměstí

Louskáček | čt 23. 12. | 17.00 hodin
Bolšoj balet, záznam, vstupné 150 Kč
The Matrix: Resurrections
čt 23. 12. | 19.30 hodin
Akční, titulky, vstupné 130 Kč
Spider-Man: Bez domova
po 27. 12. | 10.00 hodin
Akční, dabing, vstupné 120 Kč
The Matrix: Resurrections
po 27. 12. | 19.30 hodin
Akční, titulky, vstupné 130 Kč
Myši patří do nebe
út 28. 12. | 10.00 hodin
Animovaný, české znění, vstupné 110 Kč
*Kingsman: První mise
út 28. 12. | 19.30 hodin
Akční, titulky, vstupné 130 Kč
Tajemství staré bambitky 2
st 29. 12. | 10.00 hodin
Pohádka ČR, vstupné 140 Kč

Mikulášská rockotéka
pá 10. 12. | 19.00 hod. | Divadelní klub
Staré pecky DJ Magistra Prochyho pro dříve
narozené. Vstupné 90 Kč.
Honza Holeček & Pavel Marcel
st 15. 12. | 16.00 hod. | Mírové náměstí
Pirate Swing Band Gala 2020-2021
čt 16. 12. | 19.30 hod. | Roškotovo divadlo
Sedmnáctičlenný big band, jediná kapela
v Evropě, specializující se na vlastní swingové
aranže rocku a popu.
Za doprovodu tohoto jedinečného tělesa
vystoupí zpěvák s nezaměnitelným hlasem,
vynikající technikou a projevem vzlétajícím nad
tuzemský standard populární hudby Dan Bárta.
Předplatné hudební sezóny, zbývající vstupenky
v předprodeji a hodinu před začátkem představení u pokladny divadla. Vstupné 450 Kč.
Hlídali jsme Ježíška
so 18. 12. | 15.00 hod. | Roškotovo divadlo
Veselá vánoční pohádka pro děti od 3 let
a všechny, kdo ještě věří na Ježíška.
Účinkují herci Divadla Navětvi.
Vstupné 70 Kč.

www.ustinadorlici.cz

[ 21 ]

Program Kina Máj

Kultura

Programová nabídka Klubcentra
E. Assous: Můj nejlepší kamarád
po 20. 12. | 19.30 hod. | Roškotovo divadlo
V představení Komorního divadla Kalich hrají
A. Háma, P. Motloch, T. Kostková, Nela Boudová a další.
Divadelní předplatné podzimní sezóny 2020,
zbývající vstupenky v předprodeji a hodinu
před začátkem představení u pokladny divadla. Vstupné 390 Kč.

Silvestr na náměstí – 31. prosince
31. 12. | 17.00 hod. | Mírové náměstí
Lucie Dobrovodská & Veronika Bartošová & Paka

Předprodej:
Informační centrum města Ústí nad Orlicí,
budova radnice, tel.: 465 514 271.
KLUBCENTRUM, Lochmanova 1400.
Rezervační a prodejní systém
on-line na klubcentrum.cz

Ohňostroj
31. 12. | 18.00 hod. | Mírové náměstí

Info: KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí,
tel.: 735 746 521, info@klubcentrum.cz

Tomáš Kočko & Orchestr
st 22. 12. | 16.00 hod. | Mírové náměstí
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Městské muzeum

Městská knihovna

Jiří Knapovský, nejen betlémář
30. 11. 2021 – 16. 1. 2022
Výstava o mimořádném ústeckém betlemáři,
ochotnickém herci, moderátorovi, kováři,
loutkáři, řezbáři s celou řadou dalších profesí.
Výstava připomene i Františka Knapovského.
Návštěvníci si budou moci prohlédnout i betlémy těchto autorů.

Dana Kozáková představí svoji originální oděvní
tvorbu. Přijďte se vánočně naladit.

František & František Uhlířovi
30. 11. 2021 – 16. 1. 2022
Výstava věnovaná k loňským výročím Františka
Uhlíře st. a Františka Uhlíře ml.

Galerijně muzejní kroužek
8. 12.
Nebe, peklíčko – vánoční tvoření trochu jinak
v Galerii pod radnicí

100 let Československé obce legionářské
9. 9. 2021 – 21. 1. 2022
Výstava připomínající legionáře z okolí Ústí nad
Orlicí. Pro školy možnost komentovaných prohlídek s Mgr. Karlem Škarkou, synem spoluzakladatele ČsOL.

Muzejně galerijní kroužek
22. 12.

Expozice betlémů
Od adventu až do Hromnic znovuotevřeme
expozici papírových betlémů. Uvidíte čtyři betlémy, v nichž nejstarší části sahají až 170 let
zpátky. Přijďte si prohlédnout velký vánoční,
tříkrálový, hromniční nebo postní betlém.
Muzejní kafe s vánočními tradicemi a zvyky
15. 12. | 13.30 hodin
Tradiční Muzejní kafe tentokrát netradičně
pojaté. Během odpolední akce si představíme
známé i opomíjené adventní zvyky a tradice
a setkáme se s živými adventními postavami –
nejen s Barborkou, Mikulášem a Luckou…

GALERIE POD RADNICÍ
Retrospektiva Dany a Saši Kozákových
11. 11. 2021 – 9. 1. 2022
Výstava představí výtvarnou tvorbu Saši
Kozáka, od obrazů, přes fotografie, realizované
i nerealizované návrhy projektů, loutky a další.
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Galerijní kafe
2. 12. | 17.00 hodin
Tentokrát si dáme kávu v galerii společně
s Danou Kozákovou, kdy nám pohovoří o své
tvorbě. Všichni jste srdečně zváni.

Perníkář v Městském muzeu
15.00 - 16.00 hodin | Děti ve věku 6-9 let
16.15 – 17.15 hodin | Děti ve věku 10-12 let
Vstupné jednorázové 30 Kč. Na lekci není nutné
se předem hlásit.
Více info na mailu: moravkova@muzeum-uo.cz
nebo bilek_fadrna@muzeum-uo.cz.
Vánoční provozní doba v Městském muzeu
24. 12.
zavřeno
25. a 26. 12.
13.30 – 17.00
27. 12.
zavřeno
28. až 30. 12. 9.00 – 11.30, 12.30 – 17.00
31. 12.
zavřeno
1. 1. 2022
zavřeno
2. 1. 2022
13.30 – 17.00
Vánoční provozní doba v Galerii pod radnicí
22. 12.
otevřeno
25. a 26. 12.
otevřeno
29. 12.
otevřeno
2. 1. 2022
otevřeno
Městské muzeum v Ústí nad Orlicí
muzeum-uo.cz

Vánoční Bookstart Mini
6. 12. | 10.00 hodin
Inspirace pro Ježíška na knížky a hračky pro
nejmenší.
Vánoční Bookstart Junior
6. 12. | 16.00 hodin
Vánoční knížky a tipy na deskové hry.
Na obě akce je nutné se nahlásit na mail:
iveta.sedova@knihovna-uo.cz nebo ve FB skupině.
Těšíte se na Ježíška?
9. 12. | 16.00 hodin
Čtení a tvoření na vánoční téma, vhodné pro
děti do 8 let. Na akci je třeba se předem přihlásit na dětském oddělení (tel.: 737 327 432).
Prosíme o příspěvek 10 Kč na materiál.
Výstava výtvarných prací dětí ze Speciální
základní školy v Ústí nad Orlicí je v prostorách
Městské knihovny pro veřejnost přístupná do
31. prosince.

Provozní doba knihovny o Vánocích
Oddělení pro dospělé
23. 12.		
09.00 – 14.00
24. – 26. 12.
zavřeno
27. – 30. 12.
09.00 – 18.00
31. 12.		
zavřeno
1. 1. 2022
zavřeno
3. 1.			
09.00 – 18.00
Dětské oddělení
23. 12.		
24. – 26. 12.
27. – 30. 12.
31. 12.		
1. 1. 2022
3. 1.			

09.00 – 14.00
zavřeno
09.00 – 14.00
zavřeno
zavřeno
12.30 – 17.30
Mgr. Zdeňka Honzátková
knihovna-uo.cz

www.ustinadorlici.cz

Kultura

Malá scéna

Ústí nad Orlicí v očích Fotoklubu OKO
a Obiektyw
7. 12.–31. 12.
Výstava fotografií ze setkání fotografických
workshopů partnerských měst Ústí nad Orlicí
a Bystřice Klodzké.
Portrét dívky v plamenech
2. 12. | 19.00 hodin
Dílo režisérky Céline Sciammové patřilo na
letošním festivalu v Cannes k těm kritiky nejvíce vzývaným. Portrét dívky v plamenech je ale
možná nejzdařilejší v rovině osudového melodramatu, jehož kontury tvarují tahy novodobého
feminismu. Francie, 2019.
Vstupné 90 Kč, 70 Kč členové FK.
Andělika a laskavec – Orlická Thálie
3. 12. | 19.00 hodin
Excentrická průvodkyně po památkách se snaží
oživit výklad historických událostí. Její nadřízená
však nesdílí její nadšení pro povznášející výklad
a vyvodí z něho důsledky. Ani jedna z nich netuší,
jaké následky jejich jednání bude mít. Divadelní
spolek Rájec-Jestřebí. Vstupné 100 Kč.
Radujme se, veselme se!
4. 12. | 16.00 hodin
Vánoční příběh, ve kterém zazní mnoho známých koled, vypráví o pouti Marie a Josefa
a o narození Ježíška. Divadlo U staré herečky
Praha. Vstupné pro rodiče s dětmi 70 Kč.

GRI-GRI africké rytmy | 4. 12. | 19.00 hodin
Parta z Vysokého Mýta a okolí, která se zajímá
o hru na tradiční africké perkusní nástroje.
A protože jsme se odvážili i občas vystupovat,
dali jsme si název GRI-GRI. Rytmy, které hrajeme, pocházejí ze západní Afriky, především
z Mali a Guineje. Vstupné 100 Kč, studenti do
18 let 60 Kč, ZTP zdarma.
Vánoční příběh | 7. 12. | 17.30 hodin
Dny pro vaše zdraví a posílení imunity. Součástí
přednášek je ochutnávka zdravých pokrmů.
Přednáší Josef Cepl, duchovní. Vstupné 50 Kč.
Christo: Chůze po vodě
8. 12. | 18.00 hodin
Cyklus Film a umění.
Jedinečný, zcela otevřený pohled do tvůrčí dílny
muže, jehož neotřelé konceptuální instalace
měnily tvář ikonických míst po celém světě.
Christo je legendou konceptuálního umění,
muž, pro kterého není žádný nápad nerealizovatelný a žádné dimenze příliš megalomanské.
Itálie, USA, Německo, Spojené arabské emiráty,
2018, režie Andrey Paounov. Vstupné 80 Kč,
50 Kč členové FK.
Laos – po proudu Mekongu
9. 12. | 19.00 hodin
Pavel Chlum a Petr Kvarda vás provedou starobylým Luang Prabang se slavnostním procesím slonů a mnichů z buddhistických klášterů.
Společně s domorodci tu oslavíme nový Laoský rok Bun Pi Maj doprovázený bujarým poléváním všeho, co se hýbe. Při cestě na jih prozkoumáme vápencové homole u Vang Vieng
i hlavní město Vientiane. Vstupné 70 Kč.

Taneční kurz pro dospělé - začátečníci
KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí vyhlašuje TANEČNÍ KURZ pod vedením Zdeňka
HEJZLARA a partnerky.
Kurz tance bude probíhat každou neděli od
9. ledna 2022 v Kulturním domě v Ústí nad
Orlicí. Kurz je určen především těm, kteří nikdy
netančili nebo mají pouze základy. Počet párů
je omezen. Celkem proběhne 10 lekcí. Lekce
bude trvat 2,5 hodiny (vždy neděle 17.30 –
20.00 hod.). Závěrečná lekce (věneček) bude
doprovázena živou hudbou. Vyučovat se budou
všechny tance a figury, které se učí v klasických tanečních (waltz, valčík, tango, foxtrot,
polka, chacha, jive), navíc je možné dále dle
zájmu zařadit rock n’ roll, salsu, twist, blues…
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Vánoční host a vánoční překvapení
14. 12. | 18.00 hodin
Cyklus Pel mel aneb cesty umění v časech
a místech. Jako každý rok se můžete těšit na
vánočního hosta a vánoční překvapení. Vstupné
60 Kč, důchodci 50 Kč, studenti 40 Kč.
Lola | 16. 12. | 19.00 hodin
Být svobodná a nezávislá je životním krédem
dospívající Loly. Její představa však naráží na
maloměšťáckou povahu otce, pro kterého je
idea tradičního rodinného štěstí nedotknutelná.
Ve chvíli, kdy se Lola postaví za sebe, přestává
pro otce existovat. Světy obou hrdinů se opět
prolnou se zprávou o úmrtí jejich milované
matky a manželky, aby společně splnili její
poslední přání. Belgie, Francie, 2019, režie Laurent Micheli. Vstupné 90 Kč, 70 Kč členové FK.
Více na msuo.cz / změna programu
vyhrazena / aktuálně na msuo.cz.

Derniéry DS Vicena
Vážení a milí diváci, DS Vicena Vás zve k poslednímu zhlédnutí a rozloučení s inscenacemi Kuba
a tři čerti a Natěrač. Vše se odehraje v Malé
scéně v Ústí nad Orlicí v neděli 12. 12. 2021.
Pohádka bude k vidění od 10.00, vstupné 70 Kč
dospělí, 50 Kč děti.
Pestrobarevná komedie pak začne v 17.00,
vstupné 100 Kč. Vstupenky bude možné zakoupit s předstihem na baru MS, případně rezervovat přes e-mail: vlastimil.drda@vicena.cz.

Volná místa
v tanečních kurzech

Kurzovné pro pár činí 2.700,– Kč. Hradí se převodem na účet nebo hotově po naplnění kurzu.
Přihlášky je možno vyzvednout v kanceláři
Klubcentra v Ústí nad Orlicí, Lochmanova
1400, nebo si je stáhnout na stránkách
klubcentrum.cz. Vyplněné přihlášky se přijímají od 8. listopadu v kanceláři Klubcentra
nebo na níže uvedené mailové adrese. Uzávěrka přihlášek do naplnění kapacity kurzu.

KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí nabízí
volná místa pro chlapce v tanečním kurzu
pro mládež.
Kurz tance bude probíhat od ledna 2022 v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí. První lekce je
plánována na neděli 9. ledna od 14 hodin.
Celkem proběhne 10 lekcí (vždy v neděli
14.00 – 17.00 hod.), prodloužená a věneček.
Kurzovné činí 1.400,– Kč.

Vzhledem k omezení počtu párů s přihlášením
neotálejte. Kurzy bývají velmi brzo naplněny.

Přihlášku je možno vyzvednout v kanceláři
Klubcentra, v Informačním centru MěÚ nebo
si ji stáhnout na stránkách klubcentrum.cz.

KLUBCENTRUM, Lochmanova 1400, 562
01 Ústí nad Orlicí, tel.: 734 369 413, e-mail:
starkova@klubcentrum.cz

Bližší informace na tel.: 734 369 413,
e-mail: starkova@klubcentrum.cz

www.ustinadorlici.cz
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Fotografie. Gymnázium Ústí nad Orlicí
1.–4. 12.
Přijďte se podívat, jak se mění Gymnázium Ústí
nad Orlicí. Výstava fotografií částí budovy.

Kultura

Vánoční bohoslužby Římskokatolické farnosti
Vážení spoluobčané,
blíží se vánoční svátky, které oslavíme společně se všemi lidmi dobré vůle na celém světě.
I v našem městě římskokatolická farnost ve
spolupráci s mnoha dobrovolníky připravila
vánoční programy. Tradičně zveme do kostela
Nanebevzetí Panny Marie na bohoslužby i na
prohlídku betlémů. Určitě potěší i možnost
vyzvednout si betlémské světlo. Od minulého
roku můžete v parku vidět také velký adventní
věnec. Na setkání s vámi se těší
Vladislav Brokeš
děkan Římskokatolické farnosti Ústí nad Orlicí
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Betlémy v kostele
Nanebevzetí Panny Marie
Také o letošních Vánocích bude možno v kostele Nanebevzetí Panny Marie zhlédnout vzácné
betlémy. Díky neúnavné a trpělivé práci ústeckých betlémářů a dalších dobrovolníků budou
umístěny v lodi kostela a v určených hodinách
zpřístupněny. Přes uzavřenou mříž je možné
betlémy zdálky zhlédnout i v průběhu celého
dne. V parku u kostela budete opět moci vidět
betlém v životní velikosti. Jedná se o zvětšené
figury kostelního papírového betléma vytištěné
na plastové desky s dřevěnou stájí. Vzhled betlémů se v průběhu Vánoc mění: před Vánocemi
nebude ještě Jezulátko v jesličkách, okolo
svátku Tří Králů se betlémy změní na tříkrálové.
Kostelní betlémy zblízka bude možno zhlédnout
poprvé v neděli 19. 12. od 16.30 do 18 hodin
a dále pak dle zvláštního rozpisu zveřejněného
zde v ÚL či na stránkách farnosti: farnostuo.cz

Živý betlém aneb Setkání u jesliček
Srdečně zveme na Živý betlém v neděli 26. prosince do prostoru Parku u kostela se začátkem
v 16 hodin. Po zahájení se budete moci připojit k průvodu do kostela, kde bude následovat
setkání u jesliček se svatou rodinou a zpěv
vánočních koled.
Do svých domovů si budete moci odnést betlémské světlo - můžete si přinést vlastní lucerničky. Tradičně zde můžete přispět na studium
indické dívky Ráchel. Těšíme se, že přijdete
v převlečení za pastýře a darovníky, děti za
andílky či ovečky.

Betlémské světlo
Křesťanské Vánoce jsou svátky narození Ježíše
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. Kromě toho
doputuje též do různých veřejných institucí,
například do Evropského parlamentu nebo
OSN.
O důstojný doprovod Betlémského světla se
starají skauti z celé České republiky. Předává
se ve vlakových stanicích.
Podrobnosti o rozvozu a ostatní informace
naleznete na betlemskesvetlo.cz.
V Ústí nad Orlicí si můžete Betlémské světlo
vyzvednout v kostele Nanebevzetí Panny Marie
do vlastních lucerniček od středy 23. prosince
do neděle 26. prosince.

Vánoční bohoslužby v kostele
Nanebevzetí Panny Marie
(pokud není uvedeno jinak)
24. prosince I Štědrý den
15.30 Mše svatá pro rodiny s dětmi
24.00 Půlnoční mše svatá
25. prosince I Slavnost Narození Páně
08.30 Mše svatá ze Slavnosti
Narození Páně
11.10 Mše svatá (Černovír, kaple sv. Gotharda)
26. prosince I Svátek Svaté rodiny, sv. Štěpána
7.00 a 8.30
Mše svatá ze svátku Svaté rodiny s obnovou
manželských slibů
31. prosince I Svátek sv. Silvestra
15.30 Mše svatá na poděkování za uplynulý rok
1. ledna 2022 I Slavnost Matky Boží,
Panny Marie, Nový rok
8.30 Mše svatá ze Slavnosti Matky Boží,
Panny Marie
11.10 Mše svatá (Hylváty, kaple sv. Anny)
6. ledna I Slavnost Zjevení Páně – Tří králů
18.00 Mše svatá ze Slavnosti Zjevení Páně
– Tří králů
Na všech akcích vás prosíme o dodržování
aktuálně platných protiepidemických opatření.
Děkujeme.

Tříkrálový průvod v Ústí nad Orlicí
Po předloňském úspěšném pilotním projektu
se organizátoři vrací k projektu 4 měst a obcí.
Lanškrounem a Letohradem 8. 1. a Dolní
Dobroučí a Ústím nad Orlicí 9. 1. 2022, projde tříkrálový průvod s velbloudy, perským
doprovodem, bubeníky, tanečnicemi, darovníky a případně kostýmovanou veřejností.
Jde o podporu českých tradic, projekt si klade
za cíl připomenout naše kořeny, biblický příběh
a vánoční svátky v historických vazbách. Projekt též připomíná místní zvláštnosti, kterými
bylo nošení pochůzkových betlémů a koledování v chudém textiláckém kraji.
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Součástí průvodu bude také Tříkrálová
sbírka.
Z důvodu případných mimořádných hygienických opatření bude mít průvod v Ústí n. O.
záměrně dlouhou trasu po sídlišti, přidává se
ulice Špindlerova a zakončen bude klaněním
tří králů Jezulátku na náměstí. Veřejnost tedy
bude moci sledovat průvod také z oken a balkonů, a dle aktuálního stavu prosíme o maximální ukázněnost, ohleduplnost a rozestupy
na chodnících.

ským muzeem, Děkanstvím Ústí nad Orlicí,
Tříkrálovou sbírkou a ZŠ Bří Čapků.
Za finanční podporu děkujeme městu Ústí nad
Orlicí, mnoha místním sponzorům a donátorům.
S ohledem na mimořádná opatření sledujte
aktuální informace na Facebooku a trikralovepruvody.cz a FB Spolek Mortem.

Petr Vašek

Celou akci pro vás pořádá spolek Honorata
z Letohradu, bubenický Spolek Mortem z Ústí
nad Orlicí, Kentaur s.r.o., ve spolupráci s Měst-

www.ustinadorlici.cz

Kultura

Mikuláš v Knapovci
5. 12. | 15.00 hodin
Program v kostele sv. Petra a Pavla bude zahájen v 15.00 hodin mší svatou. V 16.00 hodin je
připravena divadelní pohádka Ztracená rolnička
literárně-dramatického oddělení ZUŠ Ústí nad
Orlicí, předvánoční program dětí z Mateřské
školky Knapovec a příchod sv. Mikuláše s nadílkou. Advent v Knapovci je součástí Knapoveckého roku podpořeného městem Ústí nad Orlicí.
Zpívání u jeslí v Knapovci
24. 12. | 16.00 hodin
Na Štědrý den 24. prosince zveme děti a rodiče
do kostela ke knapoveckému betlému ztišit se

Soubor C-Dance Vám přeje
krásný nový rok 2022

Patchworková výstava
a zazpívat vánoční koledy. Vezměte s sebou
svíce a lucerny pro betlémské světlo.
Tříkrálová sbírka v Knapovci
Místní část Knapovec se připojuje k Tříkrálové sbírce
Charity ČR. Tři králové budou v Knapovci, Dolním
Houžovci a Horním Houžovci koledovat v sobotu
8. ledna odpoledne. Prosíme rodiče, jejichž děti
se chtějí do sbírky zapojit nebo kteří jsou ochotni
pomoci s přípravou kostýmů a občerstvení, aby
kontaktovali Janu Staňkovou, tel. 603 569 884.
Akce se budou konat, pokud to umožní nařízení
vlády v souvislosti s koronavirem.
Zve
Jana Staňková a P. Vladislav Brokeš

Vánoční koncert Alou Vivat

Rádi bychom Vám poděkovali za projevenou přízeň v nelehkém uplynulém roce a doufáme, že
tomu tak bude i v roce příštím. Naše díky patří
samozřejmě také vedení města Ústí nad Orlicí,
Základní umělecké škole Jaroslava Kociana
a Malé scéně, bez kterých bychom se neobešli.
I nadále platí naše nabídka, že vítáme všechny
milovníky tance a rádi Vás přijmeme mezi nás.

Smíšený pěvecký sbor Alou Vivat Vás srdečně
zve na vánoční koncert, který se bude konat
ve čtvrtek 16. prosince v 18.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad
Orlicí.

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2022
Vám přeje soubor C-Dance.

Jako host vystoupí dětský pěvecký sbor Čtyřlístek pod vedením paní učitelky Hany Bauerové.

Pod vedením Josefa Vondráčka zazní skladby,
které Vám navodí příjemnou vánoční náladu.

Zveme Vás na tradiční vánoční patchworkovou
výstavu, která se uskuteční v budově Římskokatolického farního úřadu v Kostelní ulici Ústí
nad Orlicí.
Prohlédnout, případně nakoupit, si zde můžete
patchworkové deky, polštáře, ubrusy a mnoho
dalších drobností.
Výstava je pro veřejnost otevřena:
v neděli 12. 12.
od 07.30 – 17.00 hodin
v pondělí 13. 12. od 13.00 – 17.00 hodin
Na vaši návštěvu se těší
patchworkářky.

Předvánoční koncert
souboru Cantilena
Komorní pěvecký soubor CANTILENA z Ústí nad
Orlicí pod vedením Jarmily Hackenschmiedové
zve srdečně na předvánoční koncert v neděli
19. prosince ve 14.00 hodin v Husově sboru
Malé Hamry, kdy bychom rádi (s ročním zpožděním) oslavili 20. výročí vzniku souboru.
Program:
Budečské jesličky (vánoční zpěvohra)
Jan Malát: Dvě pastorely
Pásmo koled (které si můžete s námi zazpívat)
Těšíme se na Vás!

Sport

STUDIOBART zve na cvičení
STUDIOBART- powerjóga, zdravá záda, tanec,
fyzio cvičení (Smetanova 470, pod Popradem).
Srdečně zveme na víkendové netradiční lekce,
rezervace na www.studiobart.cz/rezervace:
Těšit se můžete na SM systém, BOSU, válce
nebo na workshop výroby lapače snů. Čekají
Vás i zdravotní lekce, zaměřené např. na: pánevní dno, diastázu, hluboký stabilizační systém,
chodidlo, hormonální jógu, funkční střed a jiné.
Lekce s Tomášem Strnadem, seminář s Barborou HU. Dráža Bačkorová a její ashtanga,
Monika Břízová a orgánová sestava, jóga pro
oči - termíny na webu…
Volná místa na VINYASU A POWERJÓGU a na
TAJ-JI A CHI-KUNG S PAVLEM BŘÍZOU.
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Orel jednota Ústí nad Orlicí
Otevřené lekce - powerjóga, pilates, vitality
jóga, hathajóga, BOSU (CHYSTÁME), MINIKURZ pro těhotné, jóga pro maminky po
porodu, ranní nádech.
Ranní nádech pro seniory 8:15 ve čtvrtek
s Danou Holubářovou od 30. 9.
Sledujte náš web www.studiobart, či pište na
info@studiobart.cz, rádi Vás budeme o novinkách informovat.
Více info na studiobart.cz,
Markéta Skalická 602 245 393,
Fb: Powerjóga v Ústí, Akrojóga v Ústí,
Studiobart.

Cvičení „Aby záda nebolela“
Orel pořádá každé úterý v čase od 19.00-20.00
hodin cvičení „Aby záda nebolela“ v tanečním
sále v nové budově DDM. Noví zájemci o cvičení jsou vítáni. Cena: 30 Kč členové Orla,
50 Kč nečlenové. S sebou si vezměte karimatku
a pohodlné oblečení.

Kurzy sebeobrany GAKU-DO
Každé úterý pořádá Orel v budově DDM kurzy
sebeobrany Gaku-do. Cena pro členy je 40 Kč
a pro nečleny 70 Kč. V případě zájmu nás prosím kontaktujte na email: oreluo@seznam.cz.
Orel jednota Ústí nad Orlicí
www.oreluo.webnode.cz

www.ustinadorlici.cz
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Advent a Vánoce v Knapovci

Sport

Zveme vás na
Podorlické putování

Ústečtí modeláři
zářili v Žamberku

Sbor pro záchranu hradu Lanšperka Vás zve na
22. ročník turistického pochodu Podorlické
putování, který se uskuteční 4. prosince.
Start je od 7.00 do 10.00 hodin od Chaplin
Restaurantu v Ústí n.O.
Trasy:
50 km: Ústí n.O. – Kozlov – Litomyšl		
			
– Vlčkov – Mandl – Ústí n.O.
35 km: Ústí n.O. – Přívrat – Svinná
			
– Vlčkov – Mandl – Ústí n.O.
25 km: Ústí n.O. – Přívrat – Zhořský kopec
			
– Vyvažadla – Ústí n.O.
15 km: Ústí n.O. – Andrlův chlum – Presy
			
– Kozlovec – Ústí n.O.
8 km:
Ústí n.O. – Andrlův chlum – Ústí n.O.
+ hvězdicová (odkudkoli na Skobu a zpět)
Pro účastníky jsou připraveny tradiční perníčky
a účastenské listy. Bonusem pak bude procházka krásnou přírodou a pohodová atmosféra.

V sobotu 16. října proběhla v Žamberku soutěž
plastických modelářů „ŽAMBERECKÝ KANEC
2021“. Mezi účastníky byli i dva modeláři
z Kroužku plastických modelářů DDM Ústí nad
Orlicí. Mladé šikovné chlapce vede Jan Šípek
a Jiří Martinec. Oba mladí modeláři byli v soutěži oceněni. Adam Kacálek v kategorii automobily DOBÉ Viper STR10. Diorama: Vylodění
Normandie D-Day. Petr Lipenský – bojová technika tanky:Tiger 1. Za úspěch patří poděkování
celému ústeckému DDM.
MR
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Další info:
pochody.lansperk@seznam.cz,
lansperk-sbor.cz

Z činnosti Junior klubu UO
JUNIOR KLUB Ústí nad Orlicí v letošním roce
uspořádal většinu soutěží, které byly zapsány
do kalendáře akcí SMČR, v kategorii volných
modelů – JARNÍ ÚSTECKOORLICKOU –
Memoriál Lubomíra Valčíka, Přebor mládeže
Pardubického kraje a PODZIMNÍ ÚSTECKOORLICKOU - Memoriál Vladimíra Matějů. V kategorii rádiem řízených modelů Mistrovství ČR RCVS
a ÚSTECKOORLICKOU RCVS. Osm dětí z klubu
se zúčastnilo Mistrovství ČR mládeže volných
modelů ve Starém Městě. Jezdili jsme i na soutěže, které pořádaly ostatní kluby – např. v Hořicích, Podhořanech, Vraclavi, Libecině. Společně
jsme si užili část prázdnin při letním soustředění
na letišti Aeroklubu, na kterém jsme se věnovali stavbě modelů, tréninku, čas jsme si našli
i na míčové hry, koupání, koloběžky, poutavá
pro děti byla ukázka letecké akrobacie, výlet
za pokladem na hrad Lanšperk.
Jménem všech členů klubu bych rád poděkoval těm, kteří nás po celý rok podporovali –
Městu Ústí nad Orlicí, Pardubickému kraji, firmě
Advantech Czech s.r.o., Svazu modelářů ČR.
Poděkování za vstřícnost a ochotu patří i našim
přátelům z Aeroklubu Ústí nad Orlicí, kteří nám
umožňují pořádání soutěží a letního soustředění na ústeckém letišti. Děkuji i rodičům dětí
za pomoc na soutěžích, letním soustředění,
společných akcích klubu.
Ivan Kubový, předseda klubu
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Úspěšná vytrvalostní veslařka

Dvaadvacátý Novoroční
výstup na Andrlův chlum
V sobotu 1. ledna 2022 pořádá Klub českých
turistů v Ústí nad Orlicí 22. ročník NOVOROČNÍHO VÝSTUPU NA ANDRLŮV CHLUM. Pořadatelé budou milovníky přírody očekávat pod rozhlednou „Stříbrnou krasavicí“, která letos v květnu
oslavila krásné pětadvacetiny a přivítala 285 000
návštěvníků na vyhlídkové plošině, od 11 do 18
hodin. Po bujaré silvestrovské noci, která přivítá
rok 2022 Vám jistě menší mrazivé vydýchnutí přijde vhod. Pamětním diplomem budou odměněni
pěšáci, cyklisté, lyžaři, jezdci na koních i motoristé.
Na jedenadvaceti pořádaných ročnících se prezentovalo celkem 22 420 turistů. Za posledních
sedmnáct let jsme v akci „NOVOROČNÍ ČTYŘLÍSTEK“ přispěli částkou 74 835Kč potřebným
spoluobčanům. Akce probíhá za finanční podpory
Města Ústí nad Orlicí.
Důsledně budou dodržovány všechny předpisy
spojené s epidemií COVID 19.
Milan Richter

Řádková inzerce

Koupím gramofonové desky do své archivní
sbírky. Nesbírám vážnou hudbu, lidovky ani
dechovky. Platba ihned v hotovosti.
Děkuji za nabídky na tel.: 724 22 92 92,
nebo e-mail: Fiat1955@seznam.cz

Jana Navrátilová z České Třebové, ovládla žebříček silově vytrvalostního veslování v konkurenci
103 žen. V konkurenci 385 borců se postupně
propracovala až na překrásné 20. místo. To vše
se 40 kg závažím na spodní kladce, stejně jako
muži. Veslařka absolvovala několik tří až šestiměsíčních příprav, jejichž výsledkem byla nepřerušená rekordní série veslování, během které
dokázala Navrátilová na spodní kladce 40 kg x
481 opakování. To představuje v jednom sledu
bez přerušení uveslovaných více než 19 tun.
Disciplína letos slaví 10. výročí a Jana Navrátilová v ní skvěle reprezentuje své město a okres
Ústí nad Orlicí. Během deseti let nenašla žádnou přemožitelku. V soutěži své síly doposud
otestovalo téměř 500 mužů a žen z Poličky
a širšího okolí, ale i z Prahy, Brna, Hradce Králové, Olomouce, Pardubic, Jihlavy a z několika
menších měst. Osobní rekordy mají trvalou hodnotu, soutěž pokračuje, vstupuje do druhého
desetiletí, noví zájemci jsou vítáni. Více na FB:
Fitko VESLO Polička.
Jiří Štěpánek, kondiční trenér

Kruhový trénink
Sport hotel Tichá Orlice zve na kruhové tréninky, které se konají každou neděli od 18.30
hodin. Kapacita je omezená na max. 8 osob,
vstupné 70 Kč. Rezervace lekcí s kvalifikovanou
trenérkou s dlouholetou praxí na recepci hotelu
nebo na facebooku.

Ústecké listy
Periodický tisk územně samosprávného celku
Vydává Město Ústí nad Orlicíi
Sychrova 16, Ústí nad Orlicí
tel.: 465 514 313
e-mail: prazakova@muuo.cz
IČO: 279 676
www. ustinadorlici.cz

Koupím nebo dlouhodobě pronajmu garáž
v Ústí nad Orlicí. Cenu respektuji.
Telefon: 771 194 711.

Redaktorka: Zuzana Pražáková
Grafický návrh: Studio Divize Praha
Sazba, zlom, DTP: Jaroslav Prossa

Přenecháme bezúplatně hrobové místo
v UO. Tel.: 723 168 131.

Tisk: Grantis, s.r.o., tel.: 465 525 741
Cena: Zdarma

Výkup starých peřin, tel.: 721 469 234.
Koupím staré pohlednice do roku 1945.
Tel.: 608 420 808.

Uzávěrka ÚL 1/2022 je 25. 11. 2021
Číslo 12/2021 vychází 22. 12. 2021.
Roznáší Česká pošta
Měsíčník pro občany města Ústí nad Orlicí.
Vydává Město Ústí nad Orlicí.
MK ČR E100 39
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Sport

Rekreační služby a sportoviště Tepvos
Krytý plavecký bazén

Zimní stadion

Krytý plavecký bazén má právo na změnu provozních hodin pro veřejnost, na omezení relaxačního centra a ostatních atrakcí.
Raději se včas informujte na tel.: 734 353 475

O vánočních prázdninách bude upravená provozní doba.
St16:00 – 18:30 veřejné bruslení
Pá17:00 – 19:30 veřejné bruslení
So13:30 – 16:00 veřejné bruslení
Ne13:30 – 16:00 veřejné bruslení
Hokej pro příchozí:
Út15:00 – 16:30 dospělí
St14:00 – 15:30 děti do 15 ti let
Čt15:00 – 16:30 děti do 15 ti let
17:00 – 18:30
dospělí

2 dráhy

Mikulášské odpoledne pro děti
3. 12. I 15:00 – 18:00
Vodní noc I 17. 12. I 21:00 – 23:00
Nabízíme kurzy:
Plavání kojenců a batolat, tel.: 775 858 670
Plavání dětí s rodiči, tel.: 777 673 357
Plavecký kurz DELFÍN, tel.: 605 079 633
tel.: 734 353 473, bazenusti.cz
Q. Kociana 382, 562 01 Ústí nad Orlicí

Aktuální info: tel.: 734 353 473, bazenusti.cz
Q. Kociana 382, 562 01 Ústí nad Orlicí

Krytý plavecký bazén – provozní doba prosinec 2021
Den

Datum

St

1. 12.

Ranní plavání

Plavání pro veřejnost

Relaxační centrum

17:30 – 21:00

17:30 - 21:00

Čt

2. 12.

05:30 – 07:55

14:30 – 21:00

15:00 - 21:00

Centrum RIO

Pá

3. 12.

05:30 – 07:55

14:00 – 21:00

14:00 - 21:00

Alpinning, Indoor Cycling, TRX, Flowin,
Kruhový trénink, Fitbox.
Rezervace: tepvos.cz/rezervace;

So

4. 12.

09:00 – 21:00

09:00 - 21:00

Ne

5. 12.

08:00 – 20:00

08:00 - 20:00

Po

6. 12.

Út

7. 12.

St

8. 12.

tel.: 777 673 359, bazenusti.cz
Polská 1360, 562 01 Ústí nad Orlicí

Skatepark
Pondělí – pátek
15:00 – 20:00
Sobota – neděle
13:00 – 19:00
24. 12. , 25. 12. , 26. 12. , 31. 12. 2021
a 1. 1. 2022 bude zavřeno.
Více informací na bazenusti.cz nebo se informujte na: info@skateparkustinadorlici.cz
tel.: 728 886 598, bazenusti.cz
V Lukách, 562 01 Ústí nad Orlicí

Sauna
Pro aktuální informace sledujte naše webové
stránky bazenusti.cz.
Po15:00 – 21:00 společná
Út13:00 – 21:00 ženy
St13:00 – 21:00 muži
Čt13:00 – 18:00 ženy
18:00 – 21:00
muži
Pá13:00 – 21:00 muži
So15:30 – 18:30 ženy
18:30 – 21:00
společná
Ne14:00 – 21:00 společná
6. 12.
Sanitární den - zavřeno
24., 25., 31. 12.
Státní svátky - zavřeno
tel.: 728 886 598, bazenusti.cz
V Lukách, 562 01 Ústí nad Orlicí
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05:30 – 07:55

15:00 – 21:00

16:00 - 21:00

14:30 – 20:00

16:00 - 20:00

17:30 – 21:00

17:30 - 21:00

Čt

9. 12.

05:30 – 07:55

14:30 – 21:00

15:00 - 21:00

Pá

10. 12.

05:30 – 07:55

15:30 – 21:00

15:30 - 21:00

So

11. 12.

11:00 – 21:00

11:00 - 21:00

Ne

12. 12.

08:00 – 20:00

08:00 - 20:00

Po

13. 12.

Út

14. 12.

St

15. 12.

Čt

SANITÁRNÍDEN
05:30 – 07:55

14:30 – 20:00

16:00 - 20:00

17:30 – 21:00

17:30 - 21:00

16. 12.

05:30 – 07:55

14:30 – 21:00

15:00 - 21:00

05:30 – 07:55

Pá

17. 12.

15:00 – 21:00

15:00 - 21:00

So

18. 12.

09:00 – 21:00

09:00 - 21:00

Ne

19. 12.

08:00 – 20:00

08:00 – 20:00

Po

20. 12.

Út

21. 12.

St

22. 12.

Čt

23. 12.

Pá
So

15:00 – 21:00

15:00 - 21:00

05:30 – 07:55

14:30 – 20:00

16:00 - 20:00

17:30 – 21:00

17:30 – 21:00

05:30 – 07:55

08:00 – 21:00

08:00 – 21:00

24. 12.

08:00 – 12:00

08:00 - 12:00

25. 12.

09:00 – 21:00

09:00 - 21:00

Ne

26. 12.

08:00 – 20:00

08:00 – 20:00

Po

27. 12.

09:00 – 21:00

09:00 - 21:00

Út

28. 12.

09:00 – 21:00

09:00 - 21:00

St

29. 12.

09:00 – 21:00

09:00 – 21:00

Čt

30. 12.

09:00 – 21:00

09:00 – 21:00

Pá

31. 12.

08:00 – 12:00

08:00 - 12:00

www.ustinadorlici.cz
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Omezení plaveckých drah:
po16:00 – 17:00 2 dráhy
út + čt
15:00 – 19:00

Inzerce

ÚSTECKÝ ADVENT 2021
NEDĚLE 28. 11.

NEDĚLE 12.12.

NEDĚLE 26. 12.

Zahájení Ústeckého adventu 2021 | Mírové náměstí

Výstava patchworku | 7.30-17.00 | Římskokatolický farní úřad

Mše svatá | 7.00 a 8.30

Mírové náměstí

PONDĚLÍ 13. 12.

ze svátku Sv. rodiny s obnovou manželských slibů
Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Pošta pro Ježíška u vánočního stromu | 15.00 - 18.00

Výstava patchworku | 13.00-17.00 | Římskokatolický farní úřad

Prohlídka betlémů, betlémské světlo | 15.00-16.00

Vánoční jarmark neziskových organizací | 15.00
Mírové náměstí

Ponny Express | 15.30

koncert | country a bluegrass | Mírové náměstí

Slavnostní rozsvícení vánoční výzdoby a stromu,
žehnání adventních věnců | 17.00 | Mírové náměstí
AG Flek | 17.15 | koncert | folkrock | Mírové náměstí
Betlémy z našich domácností | 9.30-12.00 | 13.00-17.00

výstava | Římskokatolický farní úřad
STŘEDA 1. 12.

Jiří Knapovský, nejen betlémář | výstava | Městské muzeum
Expozice betlémů | výstava | Městské muzeum
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Vánoční koncertíky pro MŠ a ZŠ | 8.00

ZUŠ J. Kociana, koncertní sál
ČTVRTEK 2. 12.

Vánoční koncertíky pro MŠ a ZŠ | 8.00

ZUŠ J. Kociana, koncertní sál
PÁTEK 3. 12.

Zimní koncert DPS Písnička a Zlatý klíček | 18.00

kytaristé a hráči na ukulele | Roškotovo divadlo
SOBOTA 4. 12.

Radujme se, veselme se! | 16:00 | pohádka | Malá scéna
NEDĚLE 5. 12.

ÚTERÝ 14. 12.

Lukavický taneční soubor Česká beseda I 16.00
Mírové náměstí

STŘEDA 15. 12.

ÚTERÝ 28. 12.

Pošta pro Ježíška | 16.00-18.00 | u vánočního stromu
ČTVRTEK 16. 12.

Výstava vánočního cukroví | 9.00-15.00 | Český červený kříž
kapela Čistá láska, Veronika Mertlová | 16.00

STŘEDA 8.12.

Vánoční prodejní trhy | 9.00-17.00 | Kulturní dům
Vánoční výstava | 9.00-17.00 | Městské muzeum
Balage Band feat. Tereza | 16.00 | koncert | Mírové náměstí

ČTVRTEK 30. 12.

koncert smíšených sborů | Kostel Nanebevzetí Panny Marie

PÁTEK 31. 12.

Hlídali jsme Ježíška | 15.00 | pohádka | Roškotovo divadlo

Mše svatá na poděkování za uplynulý rok | 15.30

NEDĚLE 19.12.

Prohlídka betlémů | 16.30-18.00

Cantilena | 14.00

koncert pěveckého sboru | Husův sbor | Malé Hamry

Prohlídka betlémů | 16.30-18.00 | Kostel Nanebevzetí Panny Marie
PONDĚLÍ 20. 12.

Vánoční hudební besídka | 17.00

Koncert souborů ZUŠ | 17.00 | ZUŠ J. Kociana, koncertní sál
ČTVRTEK 23. 12.

Prohlídka betlémů, betlémské světlo | 16.30-18.00
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
PÁTEK 24. 12.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Mše svatá pro rodiny s dětmi | 15.30
Půlnoční mše svatá | 24.00

Vánoční výstava | 9.00-17.00 | Městské muzeum
Tancovánky | 16.00 | 17.00 | 18.00

žáci Z. Bartošové | ZUŠ J. Kociana, taneční sál
PÁTEK 10. 12.

Vánoční výstava | 9.00-15.00 | Městské muzeum
Mikulášská rockotéka | 19.00 I Divadelní klub

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

L. Dobrovodská, V. Bartošová, Paka | 17.00
koncert | Mírové náměstí

Ohňostroj | 18.00 hodin | Mírové náměstí
SOBOTA 1. 1.

Mše svatá ze Slavnosti Matky Boží Panny Marie | 8.30

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Mše svatá | 11.10 | Hylváty, kaple sv. Anny
Prohlídka betlémů | 16.30-18.00 | Kostel Nanebevzetí Panny Marie
ČTVRTEK 6. 1.

Mše svatá ze Slavnosti Zjevení Páně - Tří Králů
16.30-18.00 | Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Prohlídka betlémů | 18.00 hodin
Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Prohlídka betlémů, betlémské světlo | 10.00-15.00

Hravý Advent, | 16.30 | 18.00
ČTVRTEK 9. 12.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

SOBOTA 18. 12.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Vánoční prodejní trhy | 9.00-17.00 | Kulturní dům

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Prohlídka betlémů | 16.30-18.00

Pošta pro Ježíška | 16.00-18.00 | u vánočního stromu
žáci P. Lipenské | ZUŠ J. Kociana, taneční sál

STŘEDA 29. 12.

Prohlídka betlémů | 16.30-18.00

Alou Vivat a Čtyřlístek | 18.00

Tomáš Kočko a Orchestr | 16.00 | koncert | Mírové náměstí

žáci H. Hýbalové | ZUŠ J. Kociana, taneční sál

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

koncert | rock | Mírové náměstí

STŘEDA 22. 12.

Zimní tancovánky | 16.00 | 17.00

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Prohlídka betlémů | 16.30-18.00

Ztracená rolnička 16.00 | pohádka | Knapovec, kostel sv. Petra

Vánoční výstava | 9.00-17.00 | Městské muzeum

Prohlídka betlémů | 16.30-18.00

Honza Holeček a Pavel Marcel | 16.00 koncert | Mírové náměstí

ZUŠ J. Kociana, koncertní sál

ÚTERÝ 7. 12.

PONDĚLÍ 27. 12.

Muzejní kafe | 13.30 | vánoční tradice a zvyky | Městské muzeum

Mše svatá | 15.00 | Knapovec, kostel sv. Petra a Pavla
a Pavla

Živý betlém | 16.00 | Park u kostela Nanebevzetí Panny Marie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Zpívání u jeslí 16.00

Knapovec, betlém u kostela sv. Petra a Pavla
SOBOTA 25. 12.

Mše svatá ze Slavnosti Narození Páně | 8.30
Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Mše svatá | 11.10 | Černovír, kaple sv. Gotharda
Prohlídka betlémů, betlémské světlo | 16.30-18.00
Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Přejeme Vám krásné Vánoce 2021

Tříkrálový průvod

se uskuteční v neděli 9. ledna 2022.
Řazení průvodu u ZŠ Bratří Čapků.
Více na trikralovepruvody.cz, ustinadorlici.cz

Strom splněných přání

Splňte přání dětem z dětských domovů a klientům sociálních
zařízení zakoupením vánočního dárku, který odevzdávejte
v IC města, v krytém plaveckém bazénu, zákaznickém centru
TEPVOS a NC Nová Louže do 15. prosince 2021.

OBČERSTVENÍ na Mírovém náměstí je zajištěno
v neděli 28. 11. a v pátek 31. 12.
Více na ustinadorlici.cz, změna programu vyhrazena.

POŠTA PRO JEŽÍŠKA
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Schránka na dopisy pro Ježíška bude poprvé umístěna na Mírovém náměstí během adventního programu v neděli
28. 11. od 15.00 do 18.00 hodin a poté ještě ve středu 8.12. a 15.12. od 16.00 do 18.00 hodin. V ostatním adventním čase bude schránka na dopisy pro Ježíška umístěna ve vstupní chodbě městského úřadu v době jeho otevření.
2021
Odesílat dopisy můžete do soboty 18. 12. 2021 (včetně), aby vaše přání obdržel Ježíšek včas.
NEZAPOMEŇTE NA ZPÁTEČNÍ ADRESU!

www.ustinadorlici.cz
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