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Vážení spoluobčané,
přejeme Vám klidný adventní čas a šťastné a veselé Vánoce

prožité v přítomnosti svých nejbližších.
Petr Hájek, starosta města

Jiří Preclík, Matouš Pořický a Pavel Svatoš, místostarostové města

Těšte se!
Vážení spoluobčané, ještě včera jsem 
se těšil na dnešek, ale dnes se už těším 
na neděli, která bude až za tři týdny. Na 
neděli, která je dost možná právě dnes, 
protože je klidně možné, že tento úvod-
ník čtete v neděli 2. prosince. Včera jsem 
se těšil, až dnes před polednem ochut-
nám mladé, Svatomartinské víno a dnes 
večer se začínám těšit na Advent, pro-
tože ten mi umožní těšit se na Vánoce. 
Předpokládám, že také Vy se rádi těšíte. 
Těšit se na něco, co má přijít a je nám 
milé (proto se přeci těšíme) nám doza-
jista zůstalo z dětství. To se většina z nás 
těšila na konec vyučování, na začátek 
prázdnin, na svoje narozeniny, na první 
sníh a samozřejmě také právě na Váno-
ce. Přesněji řečeno na Ježíška, protože 
právě on přinesl dárky, které jsme měli 
vysněné, a na které jsme se tolik těšili. 
Přestože již nechodíme do školy, dávno 
nemáme prázdniny a vlastní narozeniny 
pro spěch a starosti často považujeme 
za bezvýznamné, nepřestáváme se těšit. 
Někdo se těší pouze výjimečně, na něco 

zcela mimořádného, jiný se naopak těší 
často a se stejnou intenzitou. Například 
moje žena je každý den již od rána natě-
šená na večerní okamžik uléhání, který 
doprovází radostným výkřikem „tohle se 
prostě neochodí!“☺

Těšit se, znamená mít zájem o dění ko-
lem sebe. Platí to obecně a celoročně, 
ale s nastávajícím Adventem dvojnásob. 
Advent je na těšení ten nejlepší čas. 
Atmosféra blížících se Vánoc je patrná 
všude kolem nás. Nemyslím v nákupní 
předvánoční horečce, která je tak zby-
tečná a hloupá, ale ve změně chování. 
Atmosféra Vánoc je v nás samých. Tím 
jak se všichni těšíme na stejnou věc, 
tedy Vánoce, dokážeme být jeden na 
druhého příjemnější a laskavější. Podá-
ním ruky si přejeme hezké svátky, opě-
tujeme úsměv, zajímáme se o druhého. 
Jsme sice nervózní, protože přeci „nestí-
háme“, ale zároveň dokážeme být k sobě 
navzájem lepší a vstřícnější. Těšení se na 
Vánoce v nás probouzí celý rok utaje-
né city, jsme ohleduplnější, neváháme 
pomoct nebo přispět osamělým či váž-
ně nemocným. Díky vánoční atmosféře 

jsme jakoby zranitelnější, ale zároveň 
jsme vlastně silnější a rozhodnější. Činí-
me radost druhým a zároveň jsou plněna 
naše přání. Vánoce mají své kouzlo a ta-
jemství, a proto se na ně nepřestáváme 
těšit.

Vážení spoluobčané, vloni jsem Vás 
v předvánočním čase nabádal, abyste 
svým nejbližším darovali svůj čas. Dnes 
Vám radím, těšte se! Kdo se těší, raduje 
se ze života! Nepřestávejte se proto tě-
šit. Po Vánocích na Silvestra, po Silvest-
ru na Tři krále, pak třeba na Hromnice, 
kdy bude o hodinu více, na březen, kdy 
za kamna vlezem, na Josefa, na veliko-
noční svátky, na jaro a na letní slunovrat 
a na prázdninovou dovolenou a na babí 
léto a na vůni podzimu a na mladé víno 
a na Advent a na příští Vánoce. Výhodou 
těšení je, že se můžete těšit na cokoliv, 
třeba na příjezd zpožděného vlaku. Ane-
bo na večerní okamžik uléhání, kdy se 
můžete začít těšit na příští den, ve kte-
rém se již od rána budete těšit ze života! 
Krásný Advent a natěšené Vánoce!

Petr Hájek
starosta města

Výběrové řízení
Starosta města Ústí nad Orlicí vyhla-
šuje výběrové řízení na obsazení funk-
ce ředitel/jednatel Kabelové televize 
Ústí nad Orlicí, spol. s r. o. Jmenování 
do funkce od 01. 03. 2019, případně 
dle dohody. Přihlášku lze podat do 07. 
12. 2018. Bližší informace naleznete na 
www.ustinadorlici.cz.

Do muzea za betlémy i hračkami
V Městském muzeu v Ústí nad Orlicí se 
ve čtvrtek 13. prosince v 17.00 hodin 
uskuteční slavnostní vernisáž dvou nově 
připravených výstav. První z nich je nová 
Expozice ústeckých betlémů. Druhá z vý-
stav - Dřevěné hračky - představí např. 
výrobky ústecké firmy Blank.

Jubilejní dvacátý Novoroční výstup na 
Andrlův chlum
Klub českých turistů v Ústí nad Orlicí 
pořádá v pondělí 1. ledna 2019 dvacá-
tý ročník NOVOROČNÍHO VÝSTUPU NA 
ANDRLŮV CHLUM. Pořadatelé budou 
milovníky přírody očekávat pod rozhled-
nou „Stříbrnou krasavicí“ od 11 do 18 
hodin.

str. 28str. 19
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Město Ústí nad Orlicí vyhlásilo 
dotačních programy na rok 2019 

Rada města Ústí nad Orlicí na svém 131. 
zasedání dne 8. října 2018 schválila vy-
hlášení dotačních programů na činnost 
v oblasti sociálních služeb a zdravotnic-
tví, kultury, sportu, volnočasových akti-
vit a památkové péče na rok 2019.

Schválené dotační programy a tiskopisy 
žádostí o dotaci z rozpočtu města Ústí 
nad Orlicí na rok 2019 jsou k dispozici 
na webu města Ústí nad Orlicí (Město 
– Dotace města - Dotace do oblasti so-
ciálních služeb a zdravotnictví a Dotace 
do oblasti školství, kultury, sportu, pa-
mátkové péče), dále mohou být zaslány 
po vyžádání na odboru sociálních slu-
žeb (e-mail: skorpilova@muuo.cz, tel.: 
465 514 523) nebo na odboru školství, 
kultury, sportu, cestovního ruchu a pro-
pagace (e-mail: felgrova@muuo.cz, tel.: 
465 514 218). Termín pro podání žádos-
tí je do 21. ledna 2019.

Prostornější autobus pro městskou dopravu

Vážení spoluobčané, na základě Vašich 
podnětů bude od 1. 12. 2018 nasazen 
na linku městské autobusové dopra-
vy prostornější autobus IVECO Rošero 
s bezbariérovou úpravou a kapacitou 
24 sedících (včetně sklopných sedaček) 

a 14 stojících pasažérů (oproti součas-
ným 15 a 7).
V měsíci říjnu využilo služby městské au-
tobusové dopravy 7699 osob. Od 9. 12. 
2018 bude v platnosti nový jízdní řád. 
Trasa linky MHD zůstává nezměněna.

Změna správce bytového a nebytového fondu

Odbor správy majetku města Vás infor-
muje o změně správce bytového a neby-
tového fondu. Do konce letošního roku, 
tedy do 31. prosince 2018 vykonává 
činnosti spojené s vedením agendy spo-
lečnost DÉMOS, spol. s r.o. Od 1. ledna 
2019 zastupuje vlastníka město Ústí 
nad Orlicí městská společnost TEPVOS, 
spol. s r.o., se sídlem Královéhradecká 
1566, Ústí nad Orlicí, jako nový správce. 

Počínaje novým rokem se obraťte s veš-
kerými požadavky na Zákaznické cen-
trum TEPVOS (vedle Sběrného dvora) 
tel. 465 519 841, e-mail svj@tepvos.cz. 
Správa se týká bytů a nebytových pro-
stor ve vlastnictví města Ústí nad Orlicí, 
například: bytový dům v ul. Sv. Čecha 
1108-10, J. K. Tyla 1092-3, Na Rámech 
207, T. G. Masaryka 105, U Hřiště 1281, 
Na Pláni 1432-4, Kladská 1501-3, Pivo-

varská 40, Sokolská č.p. 215, 138, 26, 
Pražská 77, Staré Oldřichovice 12, U Hři-
ště 1416, Letohradská 1417, Třebovská 
50, 128, 221 a 436, Švermova č.p. 148, 
178 a 199 a další.

Ing. Jiří Hruška
Město Ústí nad Orlicí, 

Odbor správy majetku
hruska@muuo.cz

Mateřská škola Černovír

Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Černovír 
96 srdečně zve všechny rodiče, sousedy 
a přátele ve středu 12. 12. 2018 v 17.30 

do černovírské kaple sv. Gotharda na 
adventní vystoupení dětí, po jehož 
skončení bude na černovírské návsi ná-
sledovat akce Česko zpívá koledy, pod 
vedením ČČK ÚO, Černovír.

Pro všechny bude připraveno pohoštění 
jak pro zahřátí, tak i k zakousnutí. Přijďte 
se svátečně naladit, těšíme se na vás.

Ocenění ZDRAVÉ MŠ Sokolské

Mateřská škola v Kerharticích v těchto 
dnech získala bronzový certifikát Sku-
tečně zdravé školy - spolku usilujícího 
o zkvalitnění školního stravování. Pro-
gram, jehož kritéria školka splnila, zahr-
nuje nejen změnu v jídelně - ve prospěch 
zdravějších pokrmů vařených ze surovin 
od regionálních dodavatelů, ale i rozšíře-
né vzdělávání o jídle. Děti si ze školky od-
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nášejí základy zdravých stravovacích ná-
vyků a důležité informace, díky kterým si 
v životě dokáží vybrat kvalitní a udržitel-
ným způsobem produkované potraviny. 
Splněná kritéria zahrnují omezení cukru, 
soli, nepřítomnost konzervačních látek, 
vaření z čerstvých, nezpracovaných su-
rovin, podávání pouze nedoslazovaných 
nápojů apod. Plnění programu vyžaduje 
maximální nasazení, kreativitu a odpo-
vědný přístup všech zaměstnanců školy 
i součinnost rodičů. Všem zmíněným pa-
tří za jejich snahu velký dík!
MŠ bude i nadále pokračovat v plnění 
programu a směřovat k získání stříbrné 
úrovně

Kolektiv zaměstnanců MŠ Sokolská

Adventní čas v mateřské škole

Adventní čas v Mateřské škole u skřítka Ja-
sánka bude plný písniček, básniček, taneč-
ků, vystoupení a přátelského setkávání. Ve 
středu 28.11.2018 proběhne vystoupení 
dětí s názvem „Hudební žerty s čerty“ 
v Městském Pivovaru v Hylvátech od 17.00 
hodin pro maminky, tatínky, babičky, dě-
dečky a všechny přátele mateřské školky.
Pro širokou veřejnost potom vystoupí 
děti na Mírovém náměstí při slavnost-
ním zahájení Ústeckého adventu v ne-
děli 2.12.2018 od 15.15 hodin pod ve-
dením paní učitelky Daniely Čermákové. 
Nezapomeneme ani na nadílku zvířát-
kům v lese, tak jako každý rok půjdeme 
ke krmelci s dobrotami. Také se zúčast-
níme vánočního programu v ZUŠ a v ne-
poslední řadě Vás srdečně zveme na vá-
noční posezení v mateřské škole v úterý 

18.12.2018 od 14.30 do 16.00 hodin. 
Budou Vám k dispozici prostory ma-
teřské školy, můžete si prohlédnout co 
pěkného přinesl dětem Ježíšek, pohrát 
si s dětmi a od 15.15 hodin si společně 
s námi zazpívat vánoční koledy u stro-
mečku. Krásný adventní čas Vám všem.

Velké poděkování
Ze srdce děkujeme za finanční podporu 
z loňského benefičního koncertu, kte-
rý se uskutečnil v městském pivovaru 
v Hylvátech. Částka, kterou mateřská 
škola dostala byla ve výši 74.850,- Kč. 
Děkujeme všem, kteří nás finančně tak-
to podpořili. Za tuto částku jsme zakou-
pili certifikovanou průlezku, zastřešili 
jsme pískoviště a zakoupili venkovní se-
zení pro děti. Věříme, že tato investice je 
pro vás smysluplná stejně jako pro nás. 
Velké díky patří panu Tomáši Teplému 
za jeho nápad, vstřícnost, krásnou my-
šlenku a hlavně realizaci. Přejeme jemu 
i vám všem požehnaný čas vánoční.

Miroslava Horáková

Podzim a advent v Mateřské škole v Knapovci

Podzim v mateřské škole uběhl velmi 
rychle, díky nadšení dětí, které se pro-
jevilo netradiční výrobou dráčků ze špa-
chtlí, sběrem listí a přírodnin, které jsme 
využili k tvoření a výzdobě MŠ. Nezapo-
mněli jsme ani na halowenskou dýni, 
kterou si děti vydlabaly a každé ráno ob-
divovaly její záři před vchodem do MŠ. 
A už se chystáme na adventní čas, který 

začne vystoupením dětí v místním kos-
tele s předvánočním pásmem v neděli 
9. prosince od 16.30 hodin, kde budou 
děti obdarovány samotným Mikulášem. 
Těšení se na Vánoce vyvrcholí vánoční 
besídkou a společným tvořením rodičů 
s dětmi. S přáním všeho dobrého pro 
všechny vstoupíme do nového roku.

Poděkování 

Děkujeme našemu zřizovateli, Městu 
Ústí nad Orlicí a vedení města, za spo-
lupráci, vstřícnost a podporu Mateřské 
škole u skřítka Jasánka. Díky této podpo-
ře stále budujeme a modernizujeme ma-
teřskou školu. Naší nejaktuálnější mo-
dernizací byla kuchyně, která proběhla 
v letním období. Jednalo se o celkovou 
rekonstrukci, včetně elektroinstalace, 
vodoinstalace, plynu, stropního podhle-
du, koupě nových spotřebičů a kuchyň-
ské linky.
Ještě jednou velmi děkujeme a přeje-
me do nového roku 2019 jen to nejlepší 
a velmi se těšíme na další spolupráci.

Děti a zaměstnanci MŠ
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Mateřská škola Klubíčko

Co se u nás ve školce událo a co nás ješ-
tě do konce roku čeká? V říjnu jsme spo-
lečně s rodiči strávili větrné odpoledne 
na louce u letiště, abychom vyzkoušeli 
všechny nejen doma vyrobené modely 
draků a dráčat. Hojná účast rodičů nás 
utvrdila v domněnce, že se všichni rádi 
vracíme do dětských let a příjemně strá-
vené odpoledne jsme pro vzpomínku za-
končili předáním medailí.

Rádi bychom pozvali všechny rodiče, 
babičky, dědečky a přátele na tyto akce:

Vánoční jarmark 2.12. od 14:00 do 
17:00 na náměstí, kterého se naše škol-
ka účastní prvním rokem. Přijďte nás po-
zdravit do našeho stánku a třeba si udě-
láte radost zakoupením malých dárečků, 
které pro vás s láskou vyrábíme.

Slavnosti světla 11.12. od 15:30 ve škol-
ce - společně ve třídách vyrobíme ozdo-
by na stromeček, kterým si na zahradě 
MŠ po celou dobu předvánoční budeme 
připomínat, že Vánoce jsou především 

o radosti, pokoře a společných setká-
váních. Rozsvítíme nejen zahradu, ale 
i naše srdce, zazpíváme si společně ko-
ledy a zahřejeme se voňavým nápojem. 

Zpívání s Ponny Expres 13.12. od 16:00 
na náměstí 

K nastávajícím vánočním svátkům vám 
všem přejeme štěstí, radost a mnoho 
krásných chvil prožitých s vašimi blízký-
mi a po celý příští rok 2019 především 
zdraví a pohodu.

Kolektiv zaměstnanců 
a děti z mateřské školy Klubíčko

Základní škola Třebovská 

Páťáci na exkurzi v záchranné stanici
Dne 10. 10. 2018 jsme my páťáci vyrazili 
autobusem do Záchranné stanice Pasíč-
ka.
Nejdřív nám paní lektorka vyprávěla 
o vzniku života, dinosaurech a ukazova-
la nám různé zkameněliny. Potom jsme 
se rozdělili na tři skupiny a ocitli jsme se 
v pravěku. Postupně jsme se vystřídali 
a mohli vše vyzkoušet. Vyhrabávali jsme 
z písku dinosaura, prošli naučnou stezku 
a ze sádry jsme si odlili amonity, žraločí 
a medvědí zuby.
Následovala expozice, kde nám paní 
ukázala všechna zvířátka, o která se sta-
rají. Viděli jsme jezevce, sovy, krkavce, 
kunu, tchoře, rysa a spoustu dalších. Po-
bavily nás veverky, které skákaly „beko“. 
Sami jsme zvířátkům přivezli hodně dob-
rot a my si na památku odnášeli suvený-
ry a své odlitky. Byl to prostě super den.
Páťáci

Za pověstmi česko-polského pohraničí
Ve čtvrtek 11. 10. 2018 za námi přijeli 
žáci a učitelé z partnerské školy v Klad-
ské Bystřici. Společně s nimi a 20 dětmi 
z 6. a 7. třídy jsme navštívili Knapovec, 
Nový zámek u Lanškrouna, Ústí nad Or-

licí a zříceninu Lanšperk. Všude jsme se 
seznámili nejen se současnou atmosfé-
rou místa, ale také s dávnými pověstmi, 
které se k místům vztahují. Výsledkem 
projektu by mělo být komiksové zpra-
cování pověstí. Držte nám palce, ať se 
komiksy povedou. Příští rok vyrazíme na 
oplátku za pověstmi do Polska.

Návštěva Hvězdárny a Planetária 
v Hradci Králové
V úterý 16. 10. 2018 jsme my, žáci 6. 
třídy, vyrazili do Hvězdárny a Planetária 
v Hradci Králové. Tam pro nás měli při-
pravený program o Zemi. Nejdříve jsme 
si prohlédli hvězdnou oblohu, pak jsme 
navštívili několik planet, hvězdy a gala-
xii. Byl to pro nás neskutečný zážitek. Po 
prezentaci jsme šli na střechu a velkým 
dalekohledem jsme měli možnost pozo-
rovat naše Slunce. Bavilo nás to a hlavně 
jsme se dozvěděli spoustu nových věcí.

Výstava 100 let republiky očima dětí
K příležitosti stého výročí Českosloven-
ské republiky proběhla 25. a 26. října 
2018 v prostorách školy výstava s ná-
zvem „100 let naší republiky očima 
dětí.“ K vidění byly nejen velmi povede-
né a tematické práce žáků školy, na kte-
rých v hodinách pilně pracovali, ale také 
starodávné poklady našich pradědečků 
a prababiček. Návštěvníci měli možnost 
vrátit se do minulosti a zavzpomínat si 
společně s námi na staré zlaté časy. Jsme 
velice rádi, že jsme nejen v žácích, ale 

i v našich návštěvnících, vzbudili patřič-
nou hrdost a pocit vlastenectví.

Veletrh deskových her
I přestože je naše škola malá, může se 
pyšnit opravdu rozsáhlou sbírkou des-
kových her. Všichni žáci mají možnost 
volný čas v poledních pauzách trávit 
v knihovně II. stupně, kde se hraní des-
kových her stalo velice populární. Proto 
jsme se rozhodli, že naši sbírku doplníme 
o nové exempláře. A aby nezůstalo jen 
u nákupu nových her, uspořádali jsme 
školní mini – veletrh deskových her, kde 
si žáci mohli novinky řádně vyzkoušet.
Naše sbírka nyní čítá 63 kompletních 
her pro hráče od 6 až do 14 let. Ve škol-
ní knihovně si zahraje opravdu každý. 
Finanční prostředky jsme získali díky 
projektu EU, který zaštiťuje i fungování 
klubu zábavné logiky a deskových her. 

POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ 
TVOŘENÍ

Základní škola Ústí nad Orlicí, Tře-
bovská 147 si Vás dovoluje pozvat na 
vánoční tvoření, které proběhne ve 
čtvrtek 13. prosince 2018 od 15 do 18 
hodin v budově školy. Tvůrčí dílny bu-
dou doplněny vánočním jarmarkem 
s možností zakoupení výrobků našich 
žáků.
Srdečně zvou žáci i zaměstnanci školy
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pokračování na str. 6

Základní škola Kerhartice

Hurá do školy
Každoročně konaný projekt se letos nesl 
v duchu ochrany přírody a poznávání 
lesa. Žáci 4. a 5. ročníku spolu se svojí 
paní učitelkou připravili pro své mlad-
ší spolužáky úkoly a hádanky z přírodní 
říše. Děti si během jejich plnění zopako-
valy nejenom vědomosti z prvouky (ná-
zvy a třídění stromů, lesní živočichy a je-
jich rodiny, ptáčky, houby,..), ale také to, 
co do lesa nepatří. Všichni se při plnění 
úkolů dobře bavili a na závěr na každého 
čekala sladká odměna.

„Vlajkový (tý)den“
V říjnu jsme věnovali celý jeden týden 
přípravě na nadcházející oslavu význam-
ného jubilea našeho státu. V hodinách 
jsme si povídali o tom, jaké to bylo 
v době před sto lety. V matematice jsme 
počítali dobové slovní úlohy, ve čtení 
jsme se potrápili s texty tehdejší doby 
a ve výtvarné výchově jsme ztvárnili vý-
znamné osobnosti, které se zasloužily 
o vznik samostatného státu. Celá akce 
vyvrcholila společným focením ve stát-
ních barvách. 

Vánoční tvoření
V pondělí 10. prosince proběhne od 
15.30 hodin tradiční „Vánoční tvoření.“ 
Čeká nás příjemná předvánoční atmo-
sféra, při které bude možnost vyzkoušet 
si mnoho výtvarných technik a odnést si 
tak výrobky vhodné k vánoční výzdobě 
svých domovů. Určitě nebude chybět 
ani zdobení voňavých perníčků. 

Příjemnou dobu adventní a krásné 
Vánoce přeje kolektiv ze ZŠ Kerhartic

Základní škola Komenského

Ohlédnutí
Staleté kořeny
Kým jako národ jsme, jaká je naše identi-
ta a z jakých kořenů vyrůstáme, si připo-
mněli žáci devátých ročníků díky mediál-
nímu projektu “Staleté kořeny”. Pomocí 
stromu (lípy) si propojili minulost se sou-
časností.

Mgr. Hana Šedajová

Poděkování
Koncem listopadu navštívil naše město, 
naši školu, náš sbor Zlatý klíček pěvecký 
sbor Muzika z Ostravy – Poruby. 
Protože se už po mnoho let daří organi-
zovat tyto reciproční koncertní zájezdy, 
chtěla bych vyjádřit velký dík především 

Vám, rodičům našich zpěváků (a v po-
slední době i dětí, které do sboru necho-
dí), za to, že si na několik dní vezmete „za 
vlastní“ zpěváčka z hostujícího sboru. Je 
to velký závazek a moc si toho vážím. 
Jsem přesvědčena, že v dnešní uspěcha-
né, virtuální době je to počin, který nás 
všechny vzájemně obohacuje a určitě při-
nese dětem nezapomenutelné zážitky.

Mgr. Dana Špindlerová

Co nás čeká
Vánoce Na Štěpnici
Srdečně Vás zveme na 9. ročník akce Vá-
noce Na Štěpnici, která proběhne v úte-
rý 4. 12. 2018 v budově I. stupně ZŠ Ko-
menského. 
Výstavu můžete zhlédnout od 9.00 do 
11.30 hodin, samotný jarmark pak pro-
běhne od 16.00 do 19.00 hodin.
vyučující I. stupně se svými žáky

Základní škola Bratří Čapků 

Finanční gramotnost
Žáci čtvrtých tříd naší školy se letos zapo-
jili do projektu Abeceda peněz. Hravou 
formou si tak osvojují základní finanční 
pojmy, zkouší si v praxi sestavit rozpočet, 
určují si svůj podnikatelský záměr a ten 
se snaží zvládnout a naplnit podle svých 
schopností a dovedností. Proto se ve 
dnech 3. a 10. prosince 2018 od 14 do 
17 hodin uskuteční v České spořitelně 
na náměstí v Ústí nad Orlicí jarmark vý-
robků, které děti vyrobily právě pro Vás. 
Přijďte je v jejich podnikatelském snaže-
ní podpořit. Jana Urbanová

Adventní zastavení
Rok se s rokem sešel a jako mávnutím 
kouzelného proutku nastává adventní čas. 
Abychom si zpříjemnili čekání na Ježíška, 
připravili jsme několik zajímavých akcí, kte-
ré se budou konat před naší školou:
2. 12. 2018 od 19 hod. - rozsvícení a ro-
zezvučení betléma 
4. 12. 2018 od 18 hod. - Kr@mpus čerti 
a ohňová show
9. 12. 2018 od 17 hod. - vánoční muzicí-
rování - Těžká doba a Po přechodě

16. 12. 2018 od 16 hod. - adventní vy-
stoupení žáků naší školy, vánoční jar-
mark a ohňová show
 Srdečně zveme všechny, kdo si chtějí 
zpříjemnit předvánoční období kultur-
ními zážitky a přátelskými setkáními 
s výborným občerstvením a především 
dobrou náladou.
Věříme, že se výše uvedené programy 
stanou vítaným narušením všudypřítom-
ného shonu a připomenou nám všem, že 
čas, který si navzájem věnujeme, bývá 
často tím nejkrásnějším dárkem.

Martin Falta

Speciální ZŠ, MŠ a Praktická škola Ústí nad Orlicí

Dlouholetý projekt „Polsko- Czeski Pro-
myk Radošci“ pokračoval návštěvou 
kulturního centra v Bystrzycy Klodzkiej 
ve středu 17. 10. 2018. Zúčastnili se jej 
žáci druhého stupně naší školy společ-
ně s žáky družební školy v Dlugopolje 
Zdrój. Na programu bylo seznámení 
a výcvik v žonglování s různými předmě-
ty – kruhy, míčky, tyčemi, talíři, chůzi na 
špalíčcích. V těchto činnostech si všichni 
vyzkoušeli svůj postřeh, prostorovou ori-
entaci a schopnost koordinace pohybů. 

Součástí exkurze byla i prohlídka histo-
rického jádra města – radnice, Vodní 
brány, Rytířské věže nebo středověkého 
pranýře a morového sloupu. Pro všech-
ny zúčastněné bylo připraveno malé 
pohoštění a každý si také odvážel domů 
drobné upomínkové předměty. Celá 
akce byla uskutečněna za podpory Měs-
ta Ústí nad Orlicí. Děkujeme. 

S.D.
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U příležitosti druhého ročníku „Dýňové-
ho dne“ proběhla v naší škole akce plná 
zajímavých stanovišť s plněním netra-
dičních úkolů. Pozvání přijaly i některé 
mateřské školy z okolí – MŠ Sokolská 
a MŠ Pod Lesem. Za odměnu všichni 
zúčastnění obdrželi malý dárek a mohli 
ochutnat plno dobrot – dýňovou polév-
ku, dýňový džus, cukroví, slané pečivo. 
Tímto děkujeme obchodnímu družstvu 
Konzum v Ústí nad Orlicí za sponzorský 
dar a všem, kteří se na této akci podíleli. 

P.V.

Stejně jako v loňském roce se žáci naší 
školy zapojili do mezinárodního projektu 
„Krokus“. Žáci zasadili před školou cibul-
ky žlutých krokusů jako vzpomínku na 
dětské oběti holokaustu.  M.S.

Keramický kroužek
Od 1. listopadu 2018 vystavujeme 
v Městské knihovně Ústí nad Orlicí kera-
mickou miniaturu ousteckého náměstí. 

pokračování ze str. 5 Výstava je doplněna o fotografie z prů-
běhu tvorby. Srdečně všechny zveme 
k návštěvě. 

Ve středu 7. listopadu jsme se vydali po-
děkovat našemu milému sponzorovi Go-
lempress Letohrad. Děti vyrobily malé 
golemky, které slavnostně předaly všem 
zaměstnancům firmy. Pan ředitel i všich-
ni zaměstnanci nás velmi mile přivítali, 
děti od nich dostaly drobné dárečky. Pan 
ředitel nás pak provedl po firmě a vy-
světlil dětem čím se firma Golempress 
zabývá. Bylo to velmi milé a příjemné.

Ve spolupráci s Nadačním fondem Vá-
lečných veteránů jsme byli přizváni ke 
slavnostnímu kladení věnců dne 9. lis-
topadu. V. Aliger a V. Vlčková společně 
s panem Šimkem položili svíčku a kera-
mický vlčí mák na pomník Bubnujícího 
legionáře. Moc děkujeme panu J. Šim-
kovi a celé Obci legionářské za pozvání. 
Byla to pro nás čest. Děkujeme. 

 E.Č.,O.K., P.T.

Dramatický kroužek HASIMA vystoupil 
dne 21. listopadu se svým představením 
“Přijela k nám pouť“ na 13. ročníku kraj-
ské soutěžní přehlídky KUKÁTKO v Mo-
ravské Třebové. Soubor opět sklidil velký 
potlesk a přivezl si za první místo dort, 
který si děti společně vychutnaly. 

V prosinci nás čekají vánoční koncer-
ty, adventní výlety, Mikulášská besíd-
ka v partnerské škole v Polsku nebo 2. 
ročník Vánočního tvoření pro rodiče 
s dětmi. Vánoční tvoření proběhne 3. 
prosince od 14hod. do 17hod. PŘIJĎTE 
SE PODÍVAT.
Vánoční atmosféra vyvrcholí 21. prosin-
ce vánoční besídkou v tělocvičně naší 
školy, na kterou jsou zváni rodiče a ka-
marádi našich žáků.

Přejeme všem klidné a spokojené vá-
noční svátky a vše dobré v roce 2019.
Žáci, pedagogové a všichni zaměstnanci 
školy

Základní umělecká škola Jar. Kociana 

Vánoční benefiční koncert Báry Basiko-
vé, spoluúčinkuje DPS Čtyřlístek
ne 2.12. | 18.00 hodin | Měšťanský pi-
vovar

Rozsvěcení vánočního stromu v Domo-
vě důchodců
po 3.12. | 16.30 hodin
Účinkuje DPS Čtyřlístek

Vánoční koncertíky
po 3.12. a út 4.12. | 8.30 a 10.00 hodin| 
ZUŠ 
Hudební programy pro žáky MŠ a ZŠ

Vánoční koncert v Knapovci
ne 9.12. | 16.00 hodin
Účinkuje DPS Čekanky

Tancovánky
po 10.12. | 16.00 a 17.30 hodin | ZUŠ 
Vystoupení žáků tanečního oboru p. uč. 
Zlatuše Bartošové

Hudební besídka žáků hudebního obo-
ru
po 10.12. | 17.00 hodin | sál ZUŠ

Zimní tancovánky
út 11.12. | 16.00 hodin| sál TO ZUŠ
Vystoupení žáků tanečního oboru p. uč. 
Hany Hýbalové

Třídní hudební besídka žáků hudebního 
oboru
út 11.12. | 17.00 hodin | sál ZUŠ
Vystoupení žáků p. uč Hany Bauerové – 
zpěv

Adventní recitál
st 12.12. | 17.00 a 18.30 hodin | sál TO 
ZUŠ
Vystoupení žáků tanečního oboru p. uč. 
Pavlíny Lipenské

Třídní hudební besídka žáků hudebního 
oboru
st 12.12. | 16.30 hodin | sál ZUŠ

Vystoupení žáků p. uč. Ivany Charousové 
– kytara

Třídní hudební besídka žáků hudebního 
oboru
pá 14.12. | 16.00 hodin | sál ZUŠ
Vystoupení žáků p. uč. Miroslava Němce 
– klavír

Vánoční koncerty symfonického or-
chestru Decapoda a sborů
ne 16.12. v 15.00 hodin v Podlesí – Němčí
ne 16.12. v 18.00 hodin v Říčkách
Účinkují pěvecké sbory Čtyřlístek, Vox 
coloris a Alou vivat

Vánoční koncert souborů a orchestrů 
ZUŠ
po 17.12. | 18.00 hodin | Roškotovo di-
vadlo

Vánoční hudební besídka žáků hudeb-
ního oboru
čt 20.12. | 17.00 hodin | sál ZUŠ

Živý betlém - žáci TO ZUŠ
st 26.12. | 15.00 hodin | Mírové náměstí
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Dny otevřených dveří  
na gymnáziu 

aneb Přijďte se podívat na osvědčenou 
školu v novém kabátku

Pátek 30. 11. 2018, 11-18 hodin
Sobota 1. 12. 2018, 9-14 hodin

Program:
• pátek 30. 11. od 12.00 slavnostní ote-
vření stavby 
„Vybudování nové laboratoře a vybavení 
laboratoří přírodovědných předmětů“

• Informační schůzky pro zájemce o stu-
dium a jejich rodiče: pátek od 14.00, 
15.30, 17.00 a sobota od 10.00, 11.30, 
13.00

• komentované prohlídky
• program v odborných učebnách
• tvořivé dílny v kreslírně
• mini koncerty v hudebně
• ukázky hodin dramatické výchovy 
v gymnastickém sálku
• kavárnička ve sborovně
• výstava a ukázky prací žáků
• prezentace z akcí školy
• fotodokumentace ze stavebních akcí

Těšíme se na vaši návštěvu
Gymnázium Ústí nad Orlicí

Poznávací zájezd do Londýna 2018

V pondělí 8. 10. 2018 vyrazilo čtyřicet 
studentek, jeden student a tři učitelé 
VOŠ a střední školy zdravotnické a soci-
ální Ústí nad Orlicí na poznávací zájezd 
do Anglie. Cesta autobusem uběhla 
poměrně rychle a my jsme si již za pár 
hodin mohli vychutnat kávu na trajektu 
z Calais do Doveru.
Do Londýna jsme dorazili v brzkých ran-
ních hodinách. Začal krásný slunečný 
den, Greenwich (naše první zastavení) 
všechny nadchnul nejen observatoří, 
ale také krásným parkem a výhledem na 
celou metropoli. Během dne jsme si pak 
prohlédli vězení Tower, Tower Bridge, 
galerii Tate, památník velkého londýn-
ského požáru, katedrálu sv. Pavla i most 
Millenium. Červené dvouposchoďové 
autobusy se pro nás postupně staly au-
tomatickou součástí londýnských ulic. 
Druhý den jsme se již odpočatí, po noci 
strávené v hotelu, vydali do univerzitní-
ho města Oxford, kde jsme strávili celý 
den. Budova nejstarší univerzity - ar-
chitektura a skvostně udržovaný park, 
stylová jídelna, kaple a veškeré prostory 
patřící k této univerzitě byly fascinující. 
Všechna děvčata završila pak tento pří-
jemný den nákupy v místním Primarku.

Třetí den nás přivítalo městečko Avesbu-
ry, mystické místo s kruhem z kamenů 
podobné Stonehenge. Pokračovali jsme 
do Salisbury, kde někteří navštívili pro-
slulou katedrálu, dále do Winchesteru 
a odpoledne jsme strávili ve Windsoru. 
Jelikož se zde však chystala královská 
svatba, nemohli jsme si prohlédnout 
samotný hrad. O to déle jsme si však 
plnými doušky vychutnávali atmosféru 
tohoto jedinečného města. 
Čtvrtý den nás opět přivítal Londýn. Bě-
hem několika hodin jsme tak na vlastní 
oči spatřili další jeho proslulá místa a pa-
mátky: parlament, Big Ben, Westminster 
Abbey, Down Hill street, park sv. Jame-
se, Trafalgarské náměstí, Picadilly Circus 
a Buckinghamský palác. Jelikož většina 
z nás (vlastně všichni) potřebovala dokou-
pit ještě nějaké vánoční dárky, i v Londýně 
jsme zaplavili obchod zn. Primark.
Zájezd do Londýna se velmi vydařil a stu-
denti nejen že poznali zemi, jejíž jazyk se 
už několik let učí ve škole, ale mohli si 
angličtinu vyzkoušet i v rámci běžného 
života. Máme radost, že si vše, co potře-
bovali, vyřídili bez naší pomoci a snad si 
uvědomili, že se cizí jazyk učí především 
pro sebe. 

Střední škola automobilní 

Žáci ústecké automobilní školy 
v Budapešti
V letošním školním roce pokračujeme 
v účasti našich žáků na zahraničních stá-
žích, které jsme začali loňským pobytem 
v Miláně. Letos jsme díky projektu Eras-
mus+ vyrazili na dva týdny do maďarské 
metropole. Start byl v neděli 11.11.2018 
v ranních hodinách, 10 žáků s jedním 
učitelem nabralo směr uherská nížina. 
Zhruba po 8 hodinách jsme dorazili na 
místo a ubytovali se v centru, blízko 
hlavního vlakového nádraží.
V pondělí ráno začala stáž v autoservi-
sech. Žáci byli rozděleni do 3 skupin, 
první skupina pracovala v servisu Udvari 
Automobil, který se specializuje na vo-
zidla Volvo, druhá v provozu firmy Oláh 
Gumiszerviz v blízkosti letiště a třetí ve 
firmě Ott Service, která sídlí u dálnice 

na Vídeň v takovém motoristickém cen-
tru Budapešti, v sousedství hned několi-
ka servisů a prodejních míst. První den 
pracovníci pořádající agentury se žáky 
vyrazili na cestu do práce, ale protože 
do obou servisů bylo celkem jednodu-
ché spojení metrem, nebyl se samostat-
nou dopravou po městě žádný problém. 
Činnost v servisech byla různá, zpočátku 
jim majitelé firmy svěřovali jednodušší 
práce, když ale zjistili, že naši žáci jsou 
zruční, nebáli se je pustit i do složitěj-
ších a zodpovědnějších prací. Protože 
součástí projektu Erasmus+ je nejen 
práce v zahraničí, ale také poznání jiné 
kultury a zvyků národa, byl připraven 
i víkendový program. Budapešť je vyhlá-
šená svými historickými památkami, za 
celou neděli jsme stihli zhlédnout pouze 
ty nejvýznamnější objekty na obou bře-
zích Dunaje, od královského hradu, přes 
budovu parlamentu až po secesně vyz-
dobenou trasu nejstarší podzemní dráhy 
na evropském kontinentě.

Hodnocení pobytu je samozřejmě pozi-
tivní. Naši žáci poznali jinou kulturu, styl 
práce v servisu, pracovní i životní tempo 
lidí. Samostatně se pohybovali po vel-
koměstě, museli komunikovat s lidmi. 
Tím si ověřili svou anglickou slovní záso-
bu i schopnosti jejího využití, většinou 
zvládli i základní maďarská slova. Jsme 
rádi, že se stáž uskutečnila a již se těšíme 
na příští, snad podobnou. Čeká nás totiž 
Vídeň.

Ing. Jindřich Kovář
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Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí 

Zprávičky ze Stacionáře
Přijali jsme pozvání na ples do Kolína, 
který pořádal Domov Červený Hrádek. 
Moderátorem tohoto plesu byl Slávek 
Boura. Účinkovali St. Hložek, Maxíci, H. 
Janků a k tanci hrála skupina ESO. Ples 
měl nádhernou atmosféru a naše M. 
Bartošová a J. Beran byli vyhodnoceni, 

jako nejlepší tanečník a tanečnice (při-
vezli si odměny).
Na ukončení tanečních kurzů se konal 
1.11. v Dlouhoňovicích závěrečný Vě-
neček, který pořádalo SPMP Žampach. 
Tanečníci si věneček moc užili, předávali 
si dárečky, zhlédli několik vystoupení od 
taneční skupiny BABYLENKY z Letohra-
du, ale hlavně si pěkně zatančili.
V prosinci nás čeká mnoho adventních 
akcí: Prodejní trhy na Pardubickém kraji, 
Vánoční výstava pořádaná ČČK, Advent-
ní jarmark v Ústí nad Orlicí, Muzicírová-

ní v Pardubicích, naše vánoční besídka 
a Vánoční kamion Šmídl.
Vylosovaní sportovci do ABU DHABÍ se 
ještě musí zúčastnit se svojí trenérkou 
víkendového sportovního soustředění 
v Olomouci.
Přejeme všem našim sponzorům, fa-
nouškům, kamarádům krásné Vánoce 
a hodně zdravíčka do nového roku.
Městu Ústí nad Orlicí děkujeme za fi-
nanční podporu

Za tým a uživatele Stacionáře 
H. Zastoupilová, vedoucí služby



12 / 2018

[ 9
 ]

www.ustinadorlici.cz

Sociální / zdravotní

Profesionalizace sociální práce Město Ústí nad Orlicí

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007523
1.11.2018 – 31.10.2020
Od listopadu započalo Město Ústí nad 
Orlicí realizovat nový projekt financo-
vaný z Evropského sociálního fondu 
prostřednictvím Operačního programu 
Zaměstnanost. Cílem projektu je profe-
sionalizace sociální práce ve správním 
obvodu Města Ústí nad Orlicí, a to aktu-
alizací standardů výkonu sociálně-právní 
ochrany dětí, mezirezortní spoluprací, 
podporou profesního rozvoje CS sociál-
ních pracovníků a propagací sociální prá-
ce směrem k široké veřejnosti. Posílením 

profesních kompetencí osob z CS bude 
dosaženo zvýšení kvality výkonu přímé 
práce s klienty ohroženými sociálním vy-
loučením.
Cílovou skupinou jsou jednak sociální 
pracovníci, zaměstnanci Města Ústí nad 
Orlicí vykonávající agendu sociálně-práv-
ní ochrany dětí, kteří se budou spolupo-
dílet na aktualizaci standardů výkonu so-
ciálně-právní ochrany a budou využívat 
podpory svého profesního rozvoje ak-
tivní účastí ve vzdělávacích programech 
s akreditací MPSV ČR v inovativních 
metodách sociální práce (mediace, faci-
litace, koučování), přičemž následně bu-
dou nově získané znalosti a dovednosti 
rozvíjet prostřednictvím inidividuálního 
mentorinku a skupinových supervizí re-
flektujících jejich výkon sociální práce. 

Dále se jedná o osoby z CS osob soci-
álně vyloučených a osob se sociálním 
vyloučením ohrožených v předmětném 
správním obvodu, které budou zapoje-
ny do Propagace nových řešení sociální 
práce při výkonu sociálně-právní ochra-
ny dětí, a to prostřednictví konference 
inovativních nástrojů sociální práce pro 
širokou veřejnost, kdy budou moci vy-
užívat nově vytvořených informačních 
letáků a videospotů zaměřených na vy-
užití inovativních metod sociální práce 
(mediace, facilitace, koučování...) jakož-
to inspirativních zdrojů pro řešení svých 
nepříznivých životních situací.
Zpracoval: realizační tým projektu
Tento projekt je spolufinancován z OP 
Zaměstnanost prostřednictvím ESF a ze 
státního rozpočtu ČR.

 

Senior klub

Klub s desetiletou historií

Španělsko a Portugalsko
út 11.12. | 19.00 hodin
Ve spolupráci s Klubcentrem Vás zveme 
na přednášku pana Jiřího Máry v Roško-
tově divadle.Vstupné 50,- Kč pro člena 
Senior klubu. Hlásit se můžete 4.12. 
a 11.12. ve Sladkovně od 10.00 do 12.00 
hodin. Nelze chodit bez přihlášení. Akci 
zajišťuje p. Štěch.

Plavání nejen pro členy Senior klubu
pá 14.12. | 14.00-15.30 hodin
V krytém plaveckém bazénu se uskuteč-
ní plavání spojené se cvičením ve vodě 
a vstupem do relaxačního centra. Pro 
členy „Senior klubu“ vstup na průkazku 
50,- Kč, nečlen 60,-Kč. Stále Vás chodí 
málo, zveme i ty, kteří se ještě nezú-
častnili. Peníze si přichystejte přesně. 
Akci zajišťuje p. Rabová.

Připomínáme zamluvený adventní zá-
jezd s CK Čile do Bautzenu (Budyšína) 
a na pohádkové trhy na hradě Oybin. 
Odjezd v sobotu dne 15.12.2018 v 5,30 
hodin z autobusového nádraží. Průkazku 
o připojištění léčebných výloh předložte 

při nástupu do autobusu. Akci zajišťuje 
JUDr. Ešpandr.

Ten, kdo tě miloval
st 19.12. | 14.30 hodin | Senior kino
Česká komedie rež. Jana Pachla. Hlásit se 
můžete ve Sladkovně dne 4.12. a 11.12. 
od 10.00 do 12.00 hodin. Cena 60,- Kč, 
pro člena 40,- Kč. Pouze vstupenky do 
přízemí! Akci zajišťuje p. Rabová.

Běžky nebo pěšky směr Strážné
čt 27.12. | výlet
Sraz ve 12,30 hodin u CSP - bývalý 
„Penzion“. V případě nedostatku sněhu 
vycházka po městě s cílem restaurace 
U Malinů.

Zda jsou ještě volná místa na lázeňský 
pobyt v Hokovcích si ověřte telefonicky. 
Termín 23. února až 2. března 2019, cena 
pro člena SK 5000,-Kč, ostatní 5100,- Kč. 
Vybíráme na Sladkovně dne 4.12. 2018 
od 10,00 do 12,00 hodin. Počítáme, že 
mohou jet až dva autobusy. Po vyplně-
ní přihlášky se vybírá celá cena zájezdu. 
Propozice jsou ve vývěsní skříňce SK. Za-
jišťuje JUDr. Ešpandr a JUDr. Králík.

Zveme své členy na divadelní před-
stavení souboru Vicena „Deskový sta-
tek“ na 31. ledna 2019 od 19,30 hodin 
v Roškotově divadle. Cena pro člena se-
nior klubu je 60,- Kč, nečlen 80,- Kč. Hlá-
sit se můžete 4.12. a 11.12. ve Sladkovně 
od 10.00 hodin do 12.00 hodin. Akci za-
jišťuje p. Štěchová.

INFORMACE:
Přijímáme podněty na akce a zájezdy 
na rok 2019. Sdělte buď osobně, nebo 
v obálce do schránky.

Připomínáme, že služby na Sladkovně 
jsou prvé a druhé úterý v měsíci od 
10,00 do 12,00 hodin, není-li u konkrét-
ní akce uvedeno něco jiného.

Udržovací příspěvek na rok 2019 se 
vybírá při službě dne 8.1.a 15.1.2019 
od 10,00 do 12,00 hodin. Každý obdrží 
drobný upomínkový předmět. Výroční 
členská schůze bude v jídelně CSP – bý-
valý „Penzion“ dne 14. února od 14,30 
hodin. Přihlášky do počtu 140 lidí se evi-
dují při placení příspěvku v lednu. 

Všem členům Senior klubu města, všem 
spoluobčanům přeje výbor SK krásné, 
veselé a klidné Vánoce, hodně zdraví, 
štěstí a úspěchů v roce 2019.
Současně děkujeme městu a dalším, 
kteří nás podporují.
Těšíme se na setkání s Vámi na našich 
akcích. 

KONTAKTY NA VÝBOR SK: JUDr. Ešpan-
dr 734398390, p. Štěchová 731601548, 
p. Rabová 734188853, p. Ešpandrová 
734188855, p. Štěch 722475129, JUDr. 
Králík – momentálně bez telefonu. 

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

JUDr. Zdeněk Ešpandr, předseda
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Český červený kříž

Senior doprava ČČK – TAXÍK MAXÍK
Senior doprava ČČK je určena seniorům, 
osobám zdravotně oslabeným a rodi-
čům s dětmi k návštěvě lékaře, úřadu, na 
nákup, kadeřnici,… Senior dopravu ČČK 
lze objednat v pracovní den před pláno-
vanou jízdou (v den jízdy bez záruky) na 
tel. 774 412 117.
Senior doprava ČČK je provozována kaž-
dý pracovní den od 7.00 do 15.30 hodin.
Permanentky jsou k dostání na ČČK - 
Kopeckého 840, Informačním centru 
Města Ústí nad Orlicí (budova radnice) 
a v Nákupním centru NOVÁ LOUŽE – 
provozovna čistírny.
Senior doprava ČČK je provozována za 
podpory Města Ústí nad Orlicí, Pardu-
bického kraje a Nadace Charty 77.

CENTRUM PRO ŽIVOT: vzdělávací, rela-
xační a volnočasové centrum pro seniory 
a nejen pro ně, akce jsou určeny široké 
veřejnosti. Bližší informace o akcích Cen-
tra pro život na www.cckuo.cz . Změna 
programu Centra pro život vyhrazena.

Není-li uvedeno jinak, konají se akce 
v budově OS ČČK, Kopeckého 840, ÚO

Naše město
1.-31.12. | 8.00-15.30 hodin
Výstava obrázků pana Dubišara, vstupné 
zdarma

Advent a zabijačka na zámku Lysice
1.12. | výlet
Přihlásit se můžete na tel. 775 765 659 
nebo každé pondělí, čtvrtek od 8,00 
do 15,30 hodin na ČČK, kde se provádí 
úhrada za výlet. Čas odjezdu: 8.00 hodin 
z autobusového nádraží Ústí n.O., cena: 
90,- Kč člen ČK/děti, 150,- Kč ostatní. 
Cena obsahuje dopravu,  vstupné na 
zámek si účastníci hradí individuálně 100 
Kč/ 140 Kč

Vánoční cukroví
18.12. | 9.00-15.00 hodin
Výstava, vstupné dobrovolné

Vánoční posezení
18.12. | 15.00 hodin
Příjemné posezení mezi přáteli při vá-
noční atmosféře spojené s ochutnávkou 
vánočního cukroví, vstupné zdarma

Strom splněných přání
25.11-14.12. | různé
Splňte přání dětem z dětských domovů 
a sociálních ústavů zakoupením vánoční-
ho dárku, přáníčka naleznete: 
v Informačním centru Města Ústí nad 
Orlicí, v Krytém plaveckém bazénu v Ústí 
nad Orlicí a v Nákupním centru Nová 
Louže – provozovna čistírny. Bližší infor-
mace o akci naleznete na www.cckuo.cz

Vánoční výstava
4.12.-7.12. | 9.00-17.00 hodin
Vánoční výrobky dětí ze školských zaříze-
ní v Ústí nad Orlicí a neziskových organi-
zací, zasedací místnost Městského úřadu 
- budova radnice (Galerie). Otevřeno od 
9,00 do 17,00 hodin. Akce se koná za 
podpory Města Ústí nad Orlicí

KAVÁRNIČKA – CENTRUM SETKÁVÁNÍ: 
každé úterý od 9.00 do 15.30 hodin - 
přijďte si popovídat se svými přáteli do 
Společenského centra ČČK, každá 5. káva 
ZDARMA
Kavárnička v budově OS ČČK bude z pro-
vozních důvodů dne 4. prosince 2018, 
25. prosince 2018 a 1. ledna 2019 uza-
vřena – děkujeme za pochopení

SNOEZELEN: relaxační, multismyslová 
místnost. Bližší informace a objednání 
na tel. 775 765 659, vstupné 30,- Kč za 1 
hodinu/osoba

ZDRAVÉ CVIČENÍ: volná kapacita – cviče-
ní každý čtvrtek od 18,00 hodin cvičení 
na gymnastických míčích. Bližší informa-
ce a přihlášení na tel. 775 765 659

SOUSEDSKÁ KNIHOVNA – volně pří-
stupná veřejnosti
Sousedská knihovnička je určena všem, 
kteří hledají domov pro staré i nové kni-
hy, rádi čtou a chtějí budovat soused-
ské 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

KAVÁRNIČKA V DOMOVĚ DŮCHODCŮ: 
otevřeno každý den kromě pondělí od 
13,00 do 16,00 hodin
Kavárnička v Domově důchodců bude 
z provozních důvodů od 25. do 26. pro-
since 2018 a 1. ledna 2019 uzavřena – 
děkujeme za pochopení

VÝSTAVKA: máte zájem vystavovat 
A NEVÍTE KDE, MŮŽETE U NÁS. Foto-
grafujete, kreslíte, tvoříte, sbíráte po-
hlednice, 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 OBU-
VI, PRODEJ ÚKLIDOVÝCH PROSTŘEDKŮ
v nákupním centru NOVÁ LOUŽE 
PROVOZNÍ DOBA: pondělí – pátek od 
14.00 do 18.00 hodin

MINI HOTEL NOVÁ LOUŽE: Přijede Vám 
návštěva a nevíte, kde přenocují, na-
bízíme vám krátkodobé ubytování ve 
dvoulůžkových a čtyřlůžkových pokojích 
s vlastním sociálním zařízením, TV, in-
ternetem. Bližší informace a objednání 
ubytování na tel.: 775 765 659

OŠACOVACÍ STŘEDISKO ČČK

Provozní doba v měsíci prosinci:
  3.12.2018 od 9,00 do 15,30 hodin
10.12.2018 od 9,00 do 15,30 hodin
17.12.2018 od 9,00 do 15,30 hodin
24.12.2018 zavřeno
31.12.2018 zavřeno

Oblastní spolek Českého červeného 
kříže Ústí nad Orlicí děkuje všem klien-
tům, občanům, sponzorům, přátelům 
a přeje hodně zdraví, štěstí a spokoje-
nosti nejen o vánočních svátcích.
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Svaz postižených civilizačními chorobami z.s., základní organizace Ústí nad Orlicí

Pozvánka na komediální muzikál v ryt-
mu swingu „Kiss me, Kate!“ (hudba Cole 
Porter, choreografie Alena Pešková) 
Kam: Východočeské divadlo Pardubice. 
Kdy: sobota 29. 12. 2018, začátek před-
stavení v 18 hod.
(Odjezdy autobusu: Hylváty ve 14.45 
hod., Dukla 14.50 hod., Družba ve 14.55 
hod., Tvardkova v 15 hod., nádraží ČSAD 

v 15.05 hod.) Cena: člen 300 Kč, nečlen 
340 Kč.
Přihlášky a platba vždy 1. a 2. čtvrtek 
v měsíci od 10 hod. – 11.30 hod. v Klubu 
důchodců – Sladkovně nebo telefonicky 
na č. 737 378 815 a 731 052 128.

Na Vaši účast se těší 
členové výboru ZO SPCCH.

Jak se máme v Domově

V prosinci nás v Domově čekají samé 
hezké věci. Prosinec je měsíc, kdy k nám 
do Domova zavítá spousta návštěvní-
ků. Přicházejí k nám totiž děti z různých 
školských zařízení nejen našeho města 
a svými vystoupeními nám zpříjemňují 
adventní čas. Dětské jiskřičky v očích, 
nefalšované se těšení na to, co bude, je 
to, co dělá Vánoce Vánocemi. Těšíme se 
tedy na tradiční domovskou adventní 
pohodu, kterou u nás v Domově zahá-
jíme v pondělí 3. prosince v 16.30 hod. 
tradičním Rozsvícením domovského 
stromu ve spolupráci s pěveckým soubo-
rem ze ZUŠ Ústí nad Orlicí pod vedením 
paní učitelky Lenky Lipenské. Chybět ne-
bude ani vůně punče a cukroví, k inspi-
raci a k zakoupení budou také výrobky 
našich obyvatel vzniklé při aktivizačních 
programech. Všichni jste srdečně zváni.
V prosinci bychom se také chtěli znovu 
zapojit do projektu Ježíškova vnoučata, 
který v loňském roce zaznamenal veliký 
úspěch, chcete-li být jeho součástí, sle-
dujte naše webové stránky a facebook, 
případně přímo stránky projektu.
Rádi bychom Vám touto cestou popřáli 
adventní čas plný pohody, abyste kouz-
lo Vánoc mohli prožít po boku svých 
blízkých a abyste rok 2019 prožili bez 
zbytečného shonu a uměli se radovat 
z maličkostí tak, jak to umíme u nás 
v Domově. Protože jednotlivé maličkosti 
dělají velké věci.

Krásné Vánoce Vám všem přejí 
zaměstnanci DomovaPodzimní rekondice 2018 Rosky Ústí nad Orlicí

V říjnu se „ Roskaři “ se opět setkali na 
Pastvinách v útulném prostředí penzi-
onu Pastviny. Tentokrát byla rekondice 
spojena s oslavou 20. výročí vzniku Ro-
sky Ústí nad Orlicí. Za přítomnosti hostů 
probíhalo setkání v duchu vzpomínek 
o historii a vzniku organizace, o lidech, 
zážitcích a všem, co nám její působení 
přineslo a dosud přináší. V připrave-
ném programu pobytu jsme kladli důraz 
na každodenní cvičení, které obohatila 
i paní L. Částková, rehabilitační sestra 
a soutěže při sportovním odpoledni. 
Paní K. Rouse nás seznámila s Tibetský-
mi mísami, vyzkoušeli jsme si relaxaci 
při jejich zvuku. O důležitém pozitivním 

postoji k životu jsme besedovali s paní 
M. Břízovou a o Kubě pak poutavě mlu-
vila zkušená cestovatelka, paní A. Pirklo-
vá. Nechyběl výlet a návštěva Muzea 
starých strojů v Žamberku. Pobyt nám 
zpříjemnil i hudebník pan M. Bien. Pří-
jemnou atmosféru rekondice umocnilo 
i počasí, které nám opravdu přálo. 
Rádi bychom touto cestou poděkovali 
městu Ústí nad Orlicí za finanční podpo-
ru, která umožňuje reg.organizaci Roska 
UO realizovat plánované akce. Tyto akti-
vity přispívají k začlenění pacientů s RS 
do aktivního života a přinášejí jim velké 
povzbuzení. 

Hana Pauková 

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

Nebojte se počítače a naučte se být při 
práci samostatní
Centrum pro zdravotně postižené a se-
niory Pardubického kraje, o.p.s., Detašo-
vané pracoviště Ústí nad Orlicí
aktuálně nabízí zdarma v rámci sociální 
služby Sociální rehabilitace školení na 
počítači pro osoby se zdravotním posti-
žením (od 19 let) a seniory.
TÉMATA ŠKOLENÍ: 
*Základy práce na počítači (základní 
funkce: složky, plocha, klávesové zkrat-
ky)
*Textový editor Word, Excel, PowerPo-
int (napsat a upravovat text, tabulky, zá-
kladní vzorce, vytvoření prezentace)
*Práce na internetu (adresní řádek, vy-
hledávání, stahování)
*Založení e-mailu (odesílání, přijímání 
e-mailů, připojení příloh)
*Sociální sítě (založení profilu, vyhledá-
ní přátel, ovládání programů)

*Vyhledávání informací (příspěvky, dáv-
ky, nemoci, zákony)
*Pracovní portály (jak a kde hledat prá-
ci, brigádu, přivýdělek)
*Inzerce (jak a kde hledat nové bydlení)
Školení bude probíhat formou individu-
álních konzultací. V případě zájmu se 
obraťte na: Barbara Mejdrová, DiS.
Čs. armády 1181, 562 01 Ústí nad Orlicí, 
tel: 775 693 983, barbara.mejdrova@
czp-pk.cz
V Centru také poskytujeme službu od-
borné sociální poradenství. Můžete 
nás kontaktovat s nejrůznějšími dotazy 
a problémy. Jedná se například o pomoc 
v orientaci v systému sociálního zabez-
pečení ČR a to zejména v oblasti státní 
sociální podpory, příspěvku na péči, dá-
vek pomoci v hmotné nouzi, průkazů 
osob se zdravotním postižením, příspěv-
ku na mobilitu, příspěvku na zvláštní po-
můcku atd.
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Sociální / zdravotní

Letos dárky naděluje Mikuláš! 

Hledáte inspiraci k nákupu vánočních 
dárků? A rádi byste při jejich nákupu 
podpořili dobrou věc? Pokud je Vaší od-
povědí ANO, zapojte se od 1. do 4.12. 
do benefiční internetové aukce Miku-
lášská dražba na adrese aukce.rytmus-
vychod.cz .
Vydražit můžete například projížďku na 
koni v D. Dobrouči, poukaz na pivo Žam-
berecký kanec, ekologickou drogerii, pat-
chworkové výrobky či kvalitní medovinu.
Výtěžek letošní Mikulášské dražby po-
putuje na nákup služebního vozu pro 
Rytmus Východní Čechy. Tím budou te-
rénní sociální služby poskytované touto 
neziskovou organizací zase o něco do-
stupnější nejen občanům Ústí nad Orlicí, 
ale i lidem ze vzdálenějších míst našeho 
regionu.  Petra Snohová

Stomatologická pohotovost

1. – 2.12. – MUDr. Valent Dostál, Smetanova 1390, ÚO, tel.: 465 523 877

8. – 9.12. – MDDr. Eva Duchečková, Litomyšlská 590, ČT, tel.: 606 704 599

15. – 16.12. – MUDr. Martin Formánek, Masarykova 1071, ČT, tel.: 731 784 643

22. – 23.12. – MDDr. Jiří Hájek, Čelakovského 112, V. Mýto, tel.: 465 420 400

24.12. – MUDr. Hana Hausknechtová, Habrmanova 306, ČT. 465 534 835

25.12. – MUDr. Pavlína Hejnová, Smetanova 1390, ÚO, tel.: 465 523 310

26.12. – MUDr. Zdeněk Hendrych, Husova 191, V. Mýto, tel.: 465 423 970

27.12. – MUDr. Miroslava Hendrychová, Husova 191, V. Mýto, tel.: 465 423 960

28.12. – MUDr. Jarmila Dostálová, Husova 191, V. Mýto, tel.: 465 423 949

29. – 30.12. – MUDr. Martina Jindrová, Javornického 198, V. Mýto, tel.: 465 485 155

31.12. – MUDr. Hana Horáková, Sadová 1140, ČT, tel.: 465 531 554

1.1.2019 – MUDr. Jarmila Dostálová, Husova 191, V. Mýto, tel.: 465 423 949

Pro děti a mládež

Mateřské centrum Medvídek 

PROVOZNÍ DOBA:
Pondělí od 9:00 do 12:00 hod. – Pohy-
bovky s Erikou
Pondělí od 16:05 do 16:50 hod. – Jóga 
pro děti
Pondělí od 17:00 do 18:00 hod. – Jóga 
pro dospělé 
Úterý od 9:00 do 12:00 hod. - Zpívání, 
tvoření se Zdeničkou, volná herna
Středa od 9:00 do 12:00 hod. – Nemluv-
ňátka, Nosíme a šátkujeme s Věrou, be-
sedy, přednášky
Čtvrtek od 9:00 do 12:00 hod. – Cvičení 
s Bóďou a Marianou
Pátek od 9:00 do 12:00 hod. - Šátkování, 
látkování s Markétou, Respektující a ne-
výchovní rodiče, Setkávání rodin dětí se 
speciálními potřebami

Pondělí - Pátek od 14:00 do 16:00 hod. 
- Volná herna

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

Za finanční podpory Města Ústí nad Orli-
cí, Pardubického kraje, Konzumu

!!! POZOR !!! V době od 24. 12. 2018 do 
6. 1. 2019 bude MC UZAVŘENO.

 
Přejeme radostné prožití vánočních 
svátků a šťastné vykročení do nového 
roku 2019
Váš Medvídek. 

Všem sponzorům, dárcům a dobrovol-
níkům, kteří nás v roce 2018 podpořili, 
ze srdce děkujeme.

Každý pracovní den Vám po předchozí 
domluvě rády pohlídáme děti v Dět-
ském klubu Fialka.

Mikulášská na Nové Louži – dílničky 
v Medvídku
so 1.12. | 13.00-17.00 hodin
Přijďte si k nám do Medvídka vytvořit 
mikulášské dekorace nebo si jen prostě 
pohrát 

Pohybovky s Erikou
po 3., 10. a 17.12. | 9.00 hodin

Kavárnička
po 3.12. | 10.00 hodin

Jóga pro děti
po 3., 10. a 17.12. | 16.05-16.50 hodin
S sebou karimatku, volný oděv a pití, 
plyšovou hračku. Vstupné 40,- / lekce. 
Hlaste se prosím předem na tel. č. 739 
424 883. 

Jóga pro dospělé
po 3., 10. a 17.12. | 17.00 hodin
S sebou karimatku, volný oděv a pití. 
Vstupné 50,- / lekce. Nováčci v případě 
zájmu volejte na tel. č. 739 424 883. 

Tvoření s paní učitelkou
út 4., 11. a 18.12. | 9.00-10.00 hodin
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Nemluvňátka, kojenci, batolátka, noše-
ní a šátkování
st 5., 12. a 19.12. | 8.30-12.00 hodin
Základní úvazy a informace o nošení 
vám podá Věra mezi 8:30 a 9:30hod.

Cvičení s Bóďou
čt 6., 13. a 20.12. | 9.00 hodin
Vhodné pro ležící a otáčející se děti (od 
cca 4 měs. do 9 měs.), vstupné 50,- / 
40min. Kapacita omezená, přihlášení 
a informace na mailu: cviceni.medvi-
dek@seznam.cz

Cvičení s Majkou
čt 6., 13. a 20.12. | 10.30 hodin
Vhodné pro lezoucí děti (od cca 9 měs. 
do cca 15 měs.), vstupné 50,- / 40min. 
Kapacita omezená, přihlášení a informace 
na mailu: cviceni.medvidek@seznam.cz

Šátkování, látkování, těhotenství, po-
rod, šestinedělí s Markétou
pá 7.12. | 10.00-12.00 hodin

Respektující a nevýchovní rodiče
pá 14.12. | 9.00 hodin

Přijďte na pravidelnou schůzku rodičů, 
kteří jsou při výchově nakloněni respek-
tujícím a partnerským principům a prin-
cipům „nevýchovy“. Setkání probíhají 
pravidelně každý druhý pátek v měsíci.

Setkávání maminek s dětmi se specific-
kými potřebami
pá 21.12. | 9.00-12.00 hodin
Jeden pátek v měsíci probíhají pravidelná 
setkávání rodičů dětí s PAS, ADHD a dal-
šími problémy. Neseďte s dětmi doma 
a přijďte se podělit o své zkušenosti.

Rodinné centrum Srdíčko 

Provozní doba: (začátky programů cca 
10.00 – 10.30, pobytné 30 Kč/1 dítě, 40 
Kč/více dětí, možnost měsíční perma-
nentky – 150 Kč/1 dítě, 200 Kč/více dětí)

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

Středeční výtvarné dílny (cena dle spo-
třeby materiálu)

Parafínové lampičky
st 12.12. | 10.00 hodin
Skvělý dárek nebo dekorace 

Odpolední programy (Zambar, přízemí, 
vchod ze dvora)

Klub deskových her s kavárnou
každý PÁ | 18.00-24.00 hodin
Kontakt: Dan Dostrašil, tel.: 603 913 885

Jednorázové akce

Manželské večery – Kurz komunikace 
v manželství
út 4. a 11.12. | 18.00 hodin | sál RC
Podle metodiky zpracované manžely Lee-
ovými z Anglie, s večeří, osm setkání pro 
prohloubení partnerského vztahu. Hlí-
dání dětí po domluvě zajišťujeme. Tel: 
603 976 036 nebo 603 913 885. Dotovaná 
cena kurzu (v ceně i večeře pro pár) je 100 
Kč na dvojici a setkání plus příspěvek na 
hlídání dětí . www.manzelskevecery.cz

Mikuláš v Srdíčku
st 5.12. | 10.00 hodin
Do naší herny přijde Mikuláš a anděl! 
Společně si zazpíváme, vyfotíme se 
a chybět nebudou ani balíčky (v zdra-
vější podobě) pro každé dítě – prosíme 
o předchozí nahlášení účasti na tel. č. 
603 976 036 kvůli přípravě balíčků, cena 
balíčku 60 Kč

Zdravé mlsání
po 10.12. | 10.00 hodin | herna RC

Jak si užít Vánoce či jiné oslavy, nebo 
i obyčejné dny zdravěji? Lektor - zdra-
votník Eliška Pinkasová

Cesty za dobrodružstvím
so 15.12. | 9.00 hodin | 
Sraz na outdoorový seminář pro otce 
s dětmi na Mendriku. Stopování, krme-
ní zvěře, vaření polévky na ohni, geo-
caching, vystrojení vánočního stromeč-
ku pro zvířátka. Děti, teple oblečené, 
vezměte samozřejmě s sebou. Návrat 
po 14. hodině. Lektor Dan Dostrašil 
603 913 885

Dětská vánoční slavnost
ne 16.12. | 16.00 hodin | herna a sál RC
Čeká vás pohoda, vánoční příběh, aktivi-
ty pro děti a pro každé dítě malý dárek, 
vstup zdarma

Silvestr bez alkoholu
po 31.12. | 17.00 hodin | sál RC
Pro rodiny s dětmi, dorost a mládež 
i starší, večer plný her, rozhovorů, zpívá-
ní, veselí a hlavně příjemné společnosti 

BĚŽNÝ PROVOZ v r. 2018 KONČÍ V PÁTEK 
14. PROSINCE, v roce 2019 OTEVÍRÁME 
V PONDĚLÍ 7. LEDNA.

Dům dětí a mládeže DUHA 

Workshop: Malovaný hrneček
Kdy: 14. 12. 2018
Kde: DDM Duha
V kolik: 16:00 - 18:00 hod.
Vstupné: zdarma

S sebou: bílý porcelánový hrneček nebo 
misku. Přihlašování pouze elektronicky 
na www.ddm-usti.cz (ikona Přihlašo-
vadlo) nebo mailem: kacka.polakova@
ddm-usti.cz

Výlet na Čokoládový festival do Pardubic
Kdy: 15. 12. 2018
Sraz: v 9:00 hod. na hlavním vlakovém 
nádraží v Ústí n.O.
Návrat: 15:37 hod. tamtéž
Cena: 150 Kč (vstup, jízdné a pojištění)

Návštěva čokoládového festivalu zahr-
nuje čokoládovou show, dílny pro děti, 
vaření s čokoládou, ochutnávky a mož-
nost zakoupení drobných čokoládových 
výrobků. Výstava Historie čokolády. Více 
informací a přihlašování pouze elektro-
nicky od 1.12.2018 na www.ddm-usti.cz 
(ikona Přihlašovadlo)

PŘIPRAVUJEME:
Pololetní prázdniny
Kdy: 1. 2. 2019
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Jako dárek pro vybrané členy kroužků 
výlet do Prahy s překvapením - v rám-
ci projektu Šablony II – Projektový den 
mimo DDM

Jarní prázdniny
Kdy: 4. – 8. 2. 2019
Každý den 8:30 – 16:00 hod. nebo dle 
programu
Cena: 1200 Kč
Program: 3D kino, oběd v Radavě, Bow-
ling, Aquacentrum Pardubice, Geomag, 
oběd ve Šnytu Nová Louže, Minigolf, 

Hvězdárna Hradec Králové, Funpark 
SkiPi Letohrad, lezení na lezecké stěně 
v DDM
Přihlašování pouze elektronicky od 
1.12.2018 na www.ddm-usti.cz (ikona 
Přihlašovadlo)

Nabídka pro plastikové modeláře
Jedním z mnoha kroužků Domů dětí 
a mládeže „DUHA“ v Ústí nad Orlicí je 
PLASTIKOVÝ MODELÁŘ. Po mnoha le-
tech ho v letošním roce obnovili nadšen-

ci Jan Šípek a Jiří Martinec. S touto za-
jímavou myšlenkou však přišel již v roce 
1981 František Loskot.
Do kroužku zatím chodí sedm dětí, ka-
pacita je daleko větší. Mladí modeláři 
nezůstávají pouze u slepování, se svými 
vedoucími navštěvují nejrůznější tech-
nická muzea po celé republice.

Zájemci se mohou hlásit přímo v Domě 
dětí a mládeže – Špindlerova ulice čp. 
1167, Ústí nad Orlicí, nebo na e-mail: 
duha@ddm-usti.cz

Klubcentrum v Ústí nad Orlicí

Nabídka pořadů – prosinec 2018

PŘEDPRODEJ: Informační centrum 
Městského úřadu, budova radnice, tel.: 
465 514 271, KLUBCENTRUM, Lochma-
nova 1400, Ústí nad Orlicí. Rezervační 
a prodejní systém on-line na www.klub-
centrum.cz
INFORMACE: KLUBCENTRUM v Ústí nad 
Orlicí, tel.: 735 746 521, info@klubcen-
trum.cz

Fantastická zvířata: Grindelwaldovy 
zločiny
so 1.12. | 17.00 hodin
Fantasy, VB, USA, české znění, vstupné 
120 Kč

Bohemian Rhapsody
so 1.12. | 19.30 hodin
Životopisný, VB, USA, české titulky, 
vstupné 120 Kč

Robin Hood
po 3.12. | 19.30 hodin
Akční, USA, české titulky, vstupné 100 Kč

Kultura

Toman
út 4.12. | 19.30 hodin
Drama, ČR, SR, vstupné 100 Kč

Smrtelné stroje
pá 7.12. | 19.30 hodin
Akční, N. Zéland, USA, české titulky, 
vstupné 120 Kč

Čertí brko
so 8.12. | 17.00 hodin
Pohádka, ČR, SR, vstupné 120 Kč

*Záhada Silver Lake
so 8.12. | 19.30 hodin
Mysteriózní, USA, české titulky, 
vstupné 90 Kč

Doktor Martin: Záhada v Beskydech
ne 9.12. | 17.00 hodin
Komedie, ČR, vstupné 120 Kč

*Black Sabbath – The End OF The End
ne 9.12. | 19.30 hodin
Hudební, VB, vstupné 180 Kč

Bohemian Rhapsody
út 11.12. | 19.30 hodin
Životopisný, VB, USA, české titulky, 
vstupné 120 Kč

*Ve spárech ďábla
st 12.12. | 19.30 hodin
Horor, USA, české titulky, vstupné 120 Kč

Hoří má panenko – Kino archiv
čt 13.12. | 19.30 hodin
Komedie, Československo, 1967, 
vstupné 70 Kč

Spider-Man: Paralelní světy
pá 14.12. | 19.30 hodin
Animovaný, české titulky, vstupné 120 Kč

Čertí brko
so 15.12. | 19.30 hodin
Pohádka, ČR, SR, vstupné 110 Kč

Misantrop 
ne 16.12. | 17.00 hodin
Záznam divadelního představení Come-
die Francaise. Vstupné 150 Kč

Doktor Martin: Záhada v Beskydech
út 18.12. | 19.30 hodin
Komedie, ČR, vstupné 120 Kč

Ten, kdo tě miloval – Senior kino
st 19.12. | 14.30 hodin
Komedie, ČR, vstupné 60 Kč

Bohemian Rhapsody
st 19.12. | 19.30 hodin
Životopisný, VB, USA, české titulky, 
vstupné 120 Kč

Kino naslepo
čt 20.12. | 19.30 hodin
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Kultura

Po čem muži touží
pá 21.12. | 19.30 hodin
Komedie, ČR, vstupné 110 Kč

Spider-Man: Paralelní světy  3D
so 22.12. | 17.00 hodin
Animovaný, USA, český dabing, vstupné 
140 Kč

Vánoce a spol.
so 22.12. | 19.30 hodin
Komedie, Francie, český dabing, vstupné 
120 Kč

Čertí brko
ne 23.12. | 17.00 hodin
Pohádka, ČR, SR, vstupné 110 Kč

*Zrodila se hvězda
ne 23.12. | 19.30 hodin
Drama, USA, české titulky, vstupné dob-
rovolné

Spider-Man: Paralelní světy
čt 27.12. | 10.00 hodin
Animovaný, USA, český dabing, vstupné 
120 Kč

Bumblebee
čt 27.12. | 19.30 hodin
Akční, USA, české titulky, vstupné 130 Kč

Bumblebee  3D
pá 28.12. | 10.00 hodin
Akční, USA, český dabing, vstupné 150 
Kč

Znovu ve hře
pá 28.12. | 19.30 hodin
Komedie, USA, české titulky, vstupné 
100 Kč

Programová nabídka  
– prosinec 2018

Věneček tanečních kurzů
so 1.12. | Kulturní dům
Hudba: Betl Band Vysoké Mýto,
vstupné 100 Kč

Zahájení Ústeckého adventu 2018
ne 2.12. | Mírové náměstí
15.00 hodin – Prodejní jarmark škol 
a NNO Pardubického kraje

15.15 hodin – MŠ u skřítka Jasánka – 
pásmo „Hudební žerty s čerty“
16.00 hodin – Folklórní soubor JARO
17.00 hodin – Zahájení, rozsvícení vá-
noční výzdoby, žehnání věnců
17.15 hodin – Koncert skupiny FOLK 
TEAM

Španělsko a Portugalsko
st 5.12. | 19.00 hodin |Roškotovo diva-
dlo
Cestopisná přednáška Jiřího Máry. 
Vstupné 70 Kč

Rasputin
čt 6.12. |19.30 hodin | Roškotovo diva-
dlo
Východočeské divadlo Pardubice uvede 
příběh ambiciózního muže, který toužil 
po slávě a uznání. Divadelní předplatné, 
zbývající vstupenky v předprodeji a ho-
dinu před začátkem představení u po-
kladny divadla. Vstupné 330 Kč

Vánoční koncert Evy Urbanové
a Barocco sempre giovane
po 10.12. | 19.30 hodin | Roškotovo di-
vadlo
Koncertní předplatné, zbývající vstupen-
ky v předprodeji a hodinu před začátkem 
představení u pokladny. Vstupné 490 Kč

Vánoční řemeslný jarmark
út 11. a st 12.12. | 9.00-17.30 hodin | 
Kulturní dům

Adventní trhy na Mírovém náměstí
út 11. – čt 13.12. | 9.00-18.00 hodin

Jakub Dryml
út 11.12. | 16.00 hodin | Mírové náměstí
Koncert zpěváka a kytaristy kapely Amé-
lia

Česko zpívá koledy
st 12.12. | 18.00 hodin |Mírové náměstí
Společné zpívání koled s PS Alou vivat

Ponny Expres
čt 13.12. | 16.00 hodin | Mírové náměstí
Koncert kapely hrající tradiční country 
a bluegrass

Jaroslav Uhlíř: Hodina zpívání ve zvě-
řinci
so 15.12. | 15.00 hodin | Roškotovo di-
vadlo
Písničkový pořad pro malé i velké uši. 
Vstupné 150 Kč

Silvestr na náměstí
po 31.12. | Mírové náměstí
16.00 hodin – Koncert skupiny Broky 
Františka Kanečka
(československý pop-rock s humorem)
17.00 hodin - Ohňostroj 

nabízí
ORIGINÁLNÍ VÁNOČNÍ DÁREK

VSTUPENKY NA KULTURNÍ AKCE

Divadelní představení LIFE IS LIFE
Černé divadlo METRO
Roškotovo divadlo Ústí nad Orlicí, 
středa 9. ledna 2019 v 19.30 hod.

LADISLAV ZIBURA – Prázdniny v Ev-
ropě
Cestovatel a bavič přijede se svojí 
zbrusu novou projekcí o Evropě.
Roškotovo divadlo Ústí nad Orlicí, 
středa 30. ledna 2019 v 19 hod.

Koncert PETRA SPÁLENÉHO se skupi-
nou APOLLO
Roškotovo divadlo Ústí nad Orlicí, 
středa 16. ledna 2019 v 19.30 hod.

Divadelní představení PÁNSKÁ ŠATNA 
ANEB MUŠKETÝŘI V MEXIKU
Hrají: Martin DEJDAR, Jiří LÁBUS, Pa-
vel NOVÝ a další
Roškotovo divadlo Ústí nad Orlicí, 
pondělí 28. ledna 2019 v 19.30 hod.

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ ÚNOR – 
ČERVEN 2019

DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 500,- 
Kč na libovolné představení

Ke všem těmto nabídkám jsou k dis-
pozici TIŠTĚNÉ DÁRKOVÉ VÁNOČNÍ 
POUKAZY.
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Vánoční řemeslný jarmark

Klubcentrum v Ústí nad Orlicí pořádá 
VÁNOČNÍ ŘEMESLNÝ JARMARK v pro-
storách Kulturního domu v Ústí nad Or-
licí 11. a 12. prosince 2018 v 9.00 -17.30 
hod.
Na co se můžete těšit:
*Více jak 40 prodejních stánků
*Výtvarné dílničky
*Malování portrétů na počkání
*Široká nabídka vánočních dekorací
*Domácí frgály a medovina
*Kameny, šperky, kosmetika, svíčky, 
svícny, korálkové ozdoby, šité dekorace, 
perníčky, dřevěné šperky, tkané výrobky, 
hrníčky s potiskem, koření, sýry, sušené 
ovoce, výrobky z rakytníku a další
Přijďte se podívat, nakoupit dárečky 
a nasát vánoční atmosféru.

Pokračovací taneční kurz

Klubcentrum v Ústí nad Orlicí vyhlašuje 
POKRAČOVACÍ TANEČNÍ KURZ pod ve-
dením Zdeňka HEJZLARA a Petry NOŽ-
KOVÉ. Kurz tance bude probíhat od 6. 
ledna 2019 v Kulturním domě v Ústí 
nad Orlicí.
Je vhodný pro absolventy základního 
tanečního kurzu a pro ty, kteří již mají 
taneční základy a chtějí si své znalosti 
oprášit a naučit se další figury a tance. 
Celkem proběhne 6 lekcí (vždy v neděli 
16.30 – 19.00 hod.). Kurzovné pro pár 
činí 1.440,- Kč. Přihlášku je možno vy-
zvednout v kanceláři Klubcentra v Ústí 
nad Orlicí, Lochmanova 1400 nebo si ji 
stáhnout na stránkách www.klubcent-
rum.cz. Vyplněné přihlášky se přijímají 
v kanceláři Klubcentra nebo na níže uve-
dené mailové adrese. 
Uzávěrka přihlášek 14. prosince 2018. 

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

Městské muzeum v Ústí nad Orlicí 

A/ výstavy

13. prosince 2018
Otevření nové Expozice ústeckých bet-
lémů
Užijme si adventní rozjímání v nové ex-
pozici představující ústeckou betlémář-
skou tradici. Během vernisáže nás čeká 
komentovaná prohlídka i možnost pozo-
rovat betlémáře při jejich výtvarné práci.

13. prosince 2018 až 6. ledna 2019
Vánoční výstava - Dřevěné hračky 
S naším městem i širším okolím je vý-
znamně spojená výroba dřevěných hra-
ček a dalších drobných dřevěných užit-
kových předmětů. Za všechny zmiňme 
alespoň hračky významné ústecké firmy 
Blank a také tzv. jedlinské hračky.
Vernisáž výstavy a otevření expozice se 
uskuteční ve čtvrtek 13. prosince 2018 
od 17:00 hodin.

B/ probíhající výstava

27. září až 2018 až 6. ledna 2019
Oustecké osmičky

Osmičkové roky v historii našeho města 
sahají do středověku a končí až rokem 
2008. Velká část výstavy připomíná sté 
výročí založení místní pobočky Klubu 
českých turistů.
Atmosféru minulých desetiletí vyvolá re-
tromístnost v podobě zařízeného obýva-
cího pokoje z let 1958 až 1978, upravená 
vánočně.

C/ další akce pro veřejnost 

čtvrtek 6. prosince 2018 od 13:00 do 
17:30 hodin
Předvánoční muzejní kafe
Trápí Vás vánoční shon? Přijďte si do 
muzea odpočinout a vyzkoušet si třeba 
výrobu svíček různými způsoby, vyrobit 
ozdobu z vlnitého papíru a přírodnin, 
uplést drobnosti z pedigu, vyrobit vá-
noční korálkovou ozdobu, postavit si 
domeček z dřevěných plátků, drátovat 
kamínek nebo vyrobit figurku ze sušené-
ho ovoce.
Návštěvníci budou mít příležitost vidět 
výrobu, případně si i zakoupit vytlačova-
né perníčky do forem, a také různé drob-
né předměty do domácnosti od umělec-
kého řezbáře.
Prochladlým nabídneme punč, a to 
i punč dětský. A kdo se nebojí budouc-
nosti, může s námi věštit z litého olova.

Knapovecký rok 2018 v adventní a vánoční době

2. neděle adventní 9.12. v 16 hodin - 
Mikuláš v Knapovci 
Štědrý den 24.12. v 16 hodin - Zpívání 
u jeslí
Sobota 5.1. 2019 od 13 hodin - Tříkrá-
lová sbírka
Mikuláš v Knapovci 
Zveme Vás v neděli 9. prosince na ad-
ventní odpoledne v kostele sv. Petra 
a Pavla v Knapovci. Program je tentokrát 
beze mše svaté. Od 16.00 hodin se usku-
teční vystoupení dětského pěveckého 
sboru Čekanky, nejstaršího přípravného 
oddělení sboru Čtyřlístek ze Základní 
umělecké školy Jaroslava Kociana. Sbor-
mistryně Lenka Lipenská.
Po Čekankách vystoupí se svým před-
vánočním programem děti z Mateřské 
školky Knapovec. Zpívání našich dětí 
ukončí příchod sv. Mikuláše s nadílkou. 

Občerstvení je zajištěno. Advent v Kna-
povci je součástí Knapoveckého roku 
podpořeného městem Ústí nad Orlicí.
Zpívání u jeslí v Knapovci Na Štědrý den 
24. prosince v 16 hodin zveme děti a ro-
diče do kostela ke knapoveckému bet-
lému ztišit se a zazpívat vánoční koledy. 
Svíce a lucerny pro betlémské světlo vez-
měte s sebou. 
Tříkrálová sbírka v Knapovci 
Místní část Knapovec se připojuje 
k Tříkrálové sbírce Charity ČR. Tři králo-
vé budou v Knapovci, Dolním Houžovci 
a Horním Houžovci koledovat odpoled-
ne v sobotu 5. ledna. Prosíme rodiče, je-
jichž děti se chtějí do sbírky zapojit nebo 
kteří jsou ochotni pomoci s přípravou 
kostýmů a občerstvení, aby kontaktovali 
Janu Staňkovou, tel. 603 569 884. 

Jana Staňková, Knapovec 122
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Městská knihovna

Den pro dětskou knihu
1.12. | 9.00-11.00 hodin
Otevřeno na dětském oddělení, v 10.00 
hodin čtení pohádky a možnost zakou-
pení vyřazených dětských knih za 1,- Kč

Bookstart 4
3.12. | 10.00 hodin
Na téma vánoční pohádky a příběhy

Originální jmenovky na dárky a vánoční 
inspirace z Pinterestu
3.12. | 15.00 hodin
Počítačová lekce vhodná pro seniory

Punčování
7.12. | 18.00 hodin
Tradiční vánoční punčování v knihovně. 
K malé porci punče vám nabídneme veli-
kou porci vánočního čtení

Vánoční pohádka
12.12. | 16.00 hodin
Předčítání a tvoření určené dětem do 8 
let

VÝSTAVA: 3. 12. 2018 - 31. 1. 2019
HORY A HOROLEZCI 
Unikátní černobílé fotografie Eduarda 
Kaplana ze 70. let, kdy s partou kamará-
dů lezli po skalách. Srdečně vás zveme 
na vernisáž výstavy v pondělí 3. prosince 
v 16 hodin. 

PROVOZNÍ DOBA BĚHEM VÁNOČNÍCH 
SVÁTKŮ:

SO 22. 12. - zavřeno

ČT 27. 12. 
 9 - 18 hod. - dospělé odd.
 9 - 14 hod. - dětské oddělení

PÁ 28. 12. 
 9 - 18 hod. - dospělé odd. 
 9 - 14 hod. - dětské oddělení

SO 29. 12. - zavřeno

PO 31. 12. - zavřeno

ST 2. 1. 2019
 9 - 18 hod. - dospělé odd. 
 9 - 14 hod. - dětské oddělení

Program Malé scény – prosinec 2018

Výstava maturitní třídy 4. GO Střed-
ní školy uměleckoprůmyslové. Tvorba 
mladých grafiků a designerů. Vernisáž 
výstavy ve čtvrtek 6.12. od 18.00 hodin 
v galerii Malé scény.

Jazz Jam
1.12. | 19.00 hodin
Hudební podvečer v Baru Malá scéna

Otěstánek
2.12. | 15.30 hodin
Pohádka o těstu, chlebu, zadělávání, 
pečení a žraní inspirovaná K.J. Erbe-
nem. Představení pro děti a dospělé. 
DAMÚZA Praha. Vstupné 70 Kč/ děti do 
10 let 50 Kč

V tom předvánočním čase…
4.12. | 17.00 hodin
… zvou Podměšťáci všechny příznivce fil-
mů J. Havla, mapujících předvánoční dění 
nejen v našem městě. Vstupné 50 Kč

Luccy _B a Těžká doba
7.12. | 19.00 hodin
Hudební podvečer v Baru Malá scéna

Vánoční příběh
9.12. | 15.30 hodin
Rodinná loutková pohádka o narození 
Ježíška v městě Betlémě. Divadlo Krab 
Praha. Vstupné 80 Kč/ děti do 15 let 60 Kč

Můj kamarád Arfík
9.12. | 17.30 hodin
Projekt věnovaný pěstounské péči. Po-
řádá ústeckoorlická pobočka organizace 
Amalthea ve spolupráci se svitavskou or-
ganizací Děti patří domů

Kamenité cesty Gruzie
11.12. | 18.00 hodin
Za přírodními i kulturními pamětihod-
nostmi Gruzie. Přednáška RNDr. Hynka 
Skořepy. Vstupné 50 Kč/ studenti a dů-
chodci 40 Kč

Cyklus umění 20. století aneb Šelma na 
ulici
(Od fauvismu po street art) – Vánoční 
host

12.12. | 18.00 hodin
Vánoční překvapení. Vstupné 50 Kč /stu-
denti a důchodci 40 Kč

Teheránské tabu
13.12. | 19.00 hodin
Německo, Rakousko / 2017 / 96 min. / 
režie: Ali Soozandeh. Animovaný film na-
točený metodou rotoskopie vypráví pří-
běh čtveřice lidí, kteří se v autoritářské 
zemi svázané náboženskými zvyklostmi 
snaží žít svobodně. Film je drsnou kriti-
kou korupce, nerovnosti a pokrytectví, 
které prostupují celou íránskou společ-
ností.Vstupné 80 Kč / 60 Kč členové FK 

A Plastic Ocean
14.12. |18.00 hodin
Režisér a novinář Craig Leeson spolu 
s rekordmankou ve freedivingu a eko-
logickou aktivistkou Tanjou Streeter 
a celým týmem vědců odhalují šokující 
pravdu o úrovni znečištění a množství 
plastu v našich oceánech. To, co začíná 
jako idylický dokumentární film o krá-
sách oceánů, končí alarmujícími záběry 
plastového podvodního světa.

Adventní koncert francouzských šanso-
nů
22.12. | 19.00 hodin
Hraje Chanson Trio Coucou ve slože-
ní RADKA RUBEŠOVÁ - Zpěv, MARTIN 
KUDRNA - Klavír, akordeon, hudební 
úpravy ZDENĚK HÄCKL - Housle, PETR 
PAVÍČEK - Kontrabas. Vstupné 200 Kč

Vánoce na Malé scéně
26.12. | 19.00 hodin
Taneční večer se skupinou Skelet, dobrým 
vínem a překvapením. Vstupné 120 Kč 

Změna programu vyhrazena. Více na 
www.msuo.cz

Česko-polské zpívání koled

Zveme Vás na Česko-polské zpívá-
ní koled polského sboru Con Grazia 
z Bystřice Kladské a dětí ze Základní 
školy Třebovská, Ústí nad Orlicí.
Koncert se koná dne 16.12.2018 v 17 
hodin v Kongresovém sále Měšťan-
ského pivovaru v Ústí nad Orlicí.
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Římskokatolická farnost Ústí nad Orlicí

Římskokatolická farnost – bohoslužby, prohlídky betlémů

Sobota 22. 12. – Kostel Nanebevzetí 
Panny Marie
16.30 – 18.00 hodin – Prohlídka betlé-
mů, betlémské světlo

Neděle 23. 12. – Kostel Nanebevzetí 
Panny Marie
16.30 – 18.00 hodin – Prohlídka betlé-
mů, betlémské světlo

Pondělí 24. 12. – Kostel Nanebevzetí 
Panny Marie
10.00 – 15.30 hodin – Prohlídka betlémů
15.30 hodin – „Půlnoční“ mše svatá pro 
rodiny s dětmi
24.00 hodin – Půlnoční mše svatá
Úterý 25.12. – Kostel Nanebevzetí Pan-
ny Marie

7.00 a v 8.30 hodin – Mše svatá ze Slav-
nosti Narození Páně
16.30 18.00 hodin – Prohlídka betlémů

Úterý 25.12. – Černovír, kaple sv. Go-
tharda
11.10 hodin – Mše svatá

Středa 26.12. – Kostel Nanebevzetí Pan-
ny Marie
8.30 hodin – Mše svatá ze svátku sv. Ště-
pána
16.00 hodin – Živý betlém

Čtvrtek 27.12. – sobota 29.12. - Kostel 
Nanebevzetí Panny Marie
16.30 – 18.00 hodin – Prohlídka betlémů

Neděle 30.12. – Kostel Nanebevzetí 
Panny Marie
7.00 a v 8.30 hodin – Mše svatá ze svát-
ku Svaté rodiny s obnovou manželských 
slibů

16.30 – 18.00 hodin – Komentovaná 
prohlídka betlémů

Pondělí 31.12. – Kostel Nanebevzetí 
Panny Marie
16.30 hodin – Mše svatá na poděkování 
za uplynulý rok
17.30 – 19.00 hodin – Prohlídka betlémů

Úterý 1. ledna 2019 – Kostel Nanebe-
vzetí Panny Marie
8.30 hodin – Mše svatá ze Slavnosti Mat-
ky Boží, Panny Marie
16.30 hodin – Novoroční varhanní kon-
cert

Úterý 1. ledna 2019 – Hylváty, kaple sv. 
Anny
11.10 hodin – Mše svatá

Neděle 6. 1. – Kostel Nanebevzetí Pan-
ny Marie
7.00 a v 8.30 hodin – Mše svatá ze Slav-
nosti Zjevení Páně – Tří králů
17.00 hodin – Benefiční koncert pro 
Tříkrálovou sbírku

Vážení spoluobčané,
blíží se vánočními svátky, které oslavíme 
společně se všemi lidmi dobré vůle na 
celém světě. I v našem městě římsko-
katolická farnost ve spolupráci s mnoha 
dobrovolníky připravila vánoční progra-
my. Tradičně zveme do kostela Nane-
bevzetí Panny Marie na bohoslužby i na 
prohlídku betlémů. Určitě potěší i mož-
nost vyzvednout si betlémské světlo. 
Novinkou v našem městě je nově zbudo-
vaný park u kostela, který se letos stane 
místem zahájení Živého betléma, na kte-
rý také srdečně zveme. 
Na setkání s vámi se těší Vladislav Bro-
keš, děkan.

Betlémy v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie
Také o letošních Vánocích bude mož-
no v kostele Nanebevzetí Panny Marie 

zhlédnout vzácné betlémy. Díky neúnav-
né a trpělivé práci ústeckých betlémářů 
a dalších dobrovolníků budou umístěny 
v lodi kostela a v určených hodinách zpří-
stupněny. Přes uzavřenou mříž je možné 
betlémy zdálky zhlédnout i v průběhu 
celého dne. Vzhled betlémů se v průbě-
hu Vánoc mění: před Vánocemi nebude 
ještě Jezulátko v jesličkách, okolo svátku 
Tří Králů se betlémy změní na tříkrálové. 
Betlémy zblízka bude možno zhlédnout 
od soboty 22. 12. dle zvláštního rozpisu 
zveřejněného zde v ÚL v Kalendáři akcí 
a také na webu farnosti:www.farnostuo.
cz. Připravena bude i komentovaná pro-
hlídka betlémů, a to v neděli 30. 12. 
v 16.30 hodin.

Živý betlém aneb Setkání u jesliček 
Srdečně zveme na Živý betlém ve stře-
du 26. prosince 2018, tentokrát do 
prostoru Parku u kostela se začátkem 
v 16 hodin. Od 15.45 budete moci slyšet 
z balkonu kostela koledy v podání truba-
čů. V novém parku vystoupí žáci taneč-
ního oddělení ZUŠ pod vedením Pavlíny 
Lipenské, dále uvidíte živá zvířata a bu-
dete se moci připojit k průvodu do kos-

tela, kde bude následovat setkání u jesli-
ček 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 indického 
chlapce Árona. Těšíme se, že přijdete 
v převlečení za pastýře a darovníky. 

Betlémské světlo
Křesťanské Vánoce jsou svátky narození 
Ježíše Krista. Ten bývá na různých mís-
tech Písma svatého nazýván Světlem. 
Světlo, zapálené právě v místě jeho na-
rození – v Betlémě, putuje ve speciálním 
bezpečnostním obalu letecky ze Svaté 
země do 25 zemí světa. Kromě toho do-
putuje též do různých veřejných institu-
cí, například do Evropského parlamentu 
nebo OSN. O důstojný doprovod Bet-
lémského světla se starají skauti z celé 
České republiky. Předává se ve vlakových 
stanicích. Podrobnosti o rozvozu a ostat-
ní informace naleznete na www.betlem-
skesvetlo.cz. 
V Ústí nad Orlicí si můžete Betlémské 
světlo vyzvednout v kostele Nanebe-
vzetí Panny Marie do vlastních lucerniček 
od soboty 22. do středy 26. prosince.
Srdečně zve Římskokatolická farnost Ústí 
nad Orlicí
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Klub přátel umění Ústí nad Orlicí

Srdečně zveme Vás i Vaše přátele do Ga-
lerie pod radnicí, kde bude v pátek 14. 
prosince slavnostní vernisáží zahájena
výstava s názvem 
NA CESTĚ – Z díla Tomáše BÍMA 
Ve výstavních prostorách galerie si bude-
te moci až do 20. ledna 2019 prohléd-
nou volnou grafiku a exlibris.
Galerie pod radnicí je otevřena denně 
mimo pondělí, úterý až pátek 10-12, 14-
17 hodin, sobota a neděle 14-17 hodin. 
Vstup volný

Vystavovali v Ústí i Popradu

Město Ústí nad Orlicí a Fotoklub OKO, 
Klubcentrum Ústí nad Orlicí, Město Po-
prad, Jednota dôchodcov na Slovensku 
a Tatranská galéria připravily společnou 
VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ A OBRAZŮ ke sté-
mu výročí vzniku Československa. Výsta-
va z prací autorů partnerských měst – 
Ústí nad Orlicí a Popradu – se konala pod 
záštitou starosty města Ústí nad Orlicí.
Zahájení výstavy se uskutečnilo 21. září 
ve foyer Roškotova divadla a návštěvní-
ci si ji mohli prohlédnout do 28. září. Na 
Slovensku, v prostorách Tatranské galé-
rie Elektráreň v Popradu, byla výstava 
návštěvníku zpřístupněna vernisáží 13. 
listopadu a potrvá do 9. prosince.

XII. adventní koncert Alou vivat

Spolek Alou vivat pěvecký sbor, z. s. zve 
všechny své příznivce a přátele sborové-
ho zpěvu na XII. ADVENTNÍ KONCERT 
ALOU VIVAT. Účinkují pěvecký sbor Alou 
Vivat, vokálně instrumentální soubor 
BAROKTETO z Brandýsa n. Orlicí. Dě-
kanský kostel Nanebevzetí Panny Marie 
v Ústí nad Orlicí, úterý 18. prosince 2018 
začátek v 18 hodin.

Ladění s Generací

Generace - dámská vokální skupina se 
svými instrumentalisty - vás srdečně zve 
na svůj tradiční koncert ve čtvrtek 6. 
prosince 2018 v 19 hod do ZUŠ. Přijďte 
se předvánočně naladit a spolu s námi 
pokřtít naše nové „cédéčko“. 
Těšíme se, že si opět společně zazpíváme.

Pozvánka na koncert

Komorní pěvecký soubor CANTILENA při 
sboru Církve československé husitské 
v Ústí n.O. pod vedením Jarmily Ha-
ckenschmiedové zve srdečně na tradiční 
předvánoční koncert v neděli 16. pro-
since 2018 ve 14.00 hod., Husův sbor 
Malé Hamry.
Program: Ant. Hradil: Česká vánoční mše 
koledová, Staré české koledy, Pásmo ko-
led, které si můžete zazpívat s námi

Vánoční bohoslužba

Zveme vás na vánoční bohoslužbu v Jed-
notě bratrské v neděli 23.12. od 9.30 
hod. na Bratrském sboru. Vánoční písně, 
evangelium, pohoštění. Program pro děti.

Adventní koncert ve Džbánově

Sbor Českobratrské církve evangelické 
ve Džbánově – Ústí nad Orlicí Vás srdeč-
ně zve na Adventní koncert.
Účinkuje Komorní orchestr bývalých 
žáků ZUŠ Česká Třebová vedený Jitkou 
Novákovou. Sobota 8. prosince 2018, 
17.00 hodin, Evangelický kostel ve Dž-
bánově. Zazní skladby světových autorů.

Adventní jarmark v Café MAX

Adventní jarmark se bude v kavárně 
Café MAX konat v neděli 9. prosince od 
10.00 do 17.00 hodin. Místní prodejci 
nabídnou své rukodělné výrobny – šper-
ky, bylinné masti a mýdla, háčkované vý-
robky, hračky, oblečení, obaly na knihy, 
záložky a mnoho dalšího. Kavárna nabíd-
ne vánoční punč, svařák a cukroví.

Hasičský ples

Sbor dobrovolných hasičů Ústí nad Orli-
cí I. pořádá v sobotu 12.1.2019 od 20.00 
hod. v Kulturním domě v Ústí nad Or-
licí HASIČSKÝ PLES. K tanci a poslechu 
hraje hudební skupina FISHBAND Dlou-
há Třebová. Předprodej vstupenek od 
10.12.2018 v Modelářských potřebách 
na autobusovém nádraží od pondělí do 
pátku od 13.00 do 17.00 hod. Cena vstu-
penek je 150,- Kč.

Vánoční koncert R. Pachmana

Tradiční adventní koncert skladatele 
a zpěváka Richarda Pachmana a muzi-
kálové herečky a zpěvačky Dity Hořín-
kové se uskuteční ve čtvrtek 13. prosin-
ce v 18.00 hodin v sále ZUŠ J. Kociana. 
Diváci si poslechnou nejen adventní 
písně a koledy, ale mohou se seznámit 
i s písněmi z nového Vánočního alba, 
které k turné vychází a které obsahuje 
původní autorské Pachmanovy skladby 
i úpravy starých koled.
Předprodej v síti Ticket Art, www.tic-
ket-art.cz. Info: www.richardpachman.
cz, www.pachman.cz, 
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Příspěvky zastupitelů města 

V souladu s tiskovým zákonem č. 
46/2000 Sb., zveřejňujeme příspěvky 
členů Zastupitelstva města Ústí nad Or-
licí.
Na časté dotazy čtenářů, proč je posky-
tován prostor pro členy zastupitelstva 
města, odkazujeme na § 4a tiskového 
zákona: 
„Vydavatel periodického tisku územního 
samosprávného celku je povinen posky-
tovat objektivní a vyvážené informace
o územním samosprávném celku a po-
skytnout přiměřený prostor pro uveřej-
nění sdělení, které vyjadřuje názory 
členů zastupitelstva územního samo-
správného celku, týkající se tohoto 
územního samosprávného celku.“ 

Petr HÁJEK: Šťastné a veselé! 

Vážení spoluobčané, SNK Oušťáci Vám 
přejí klidný Advent a radostné a požeh-
nané Vánoce. Těšíme se s Vámi na vidě-
nou na ústeckém náměstí při rozsvícení 
vánočního stromu, při zpívání koled, 
u živého betléma a u silvestrovského 
ohňostroje. Stejně jako Vy, i my se těší-
me na pohádkové televizní lelkování: Tři 
oříšky pro Popelku – Princezna se zlatou 
hvězdou – Pyšná princezna – Anděl Páně 
– S čerty nejsou žerty – Zlatovláska – Lo-
trando a Zubejda – Tři veteráni – Hrátky 
s čertem – Princezna ze mlejna – Rum-
plCimprCampr – 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 – Kouz-
la králů – Tři životy – Co takhle svatba, 
princi? – Ať přiletí čáp, královno! – Čert 
ví proč – O štěstí a kráse – Jak si zaslou-
žit princeznu – Císařův pekař a pekařův 
císař – Fimfárum – Tajemství staré bam-
bitky – Princové jsou na draka – Třetí 
princ – Z pekla štěstí – Nejlepší přítel – 
Princ a Večernice – Jak se budí princezny 
– O statečném kováři – Dařbuján a Pan-
drhola – Čertova nevěsta – Nebojsa – 
Království potoků – Za humny je drak 
– Svatojánský věneček – O princezně 
Jasněnce – Korunní princ – Šťastný smo-
lař – Nejkrásnější hádanka – Princezna 
a písař – Sněžný drak – Láska rohatá – 
Duch nad zlato – Pravý princ – Sedmero 
krkavců – Kdyby byly ryby – Císař a tam-
bor. Vážení spoluobčané, až budete po-
hádkově nasyceni, ba přímo přesyceni, 
začněte se těšit na Bohouše! 

Autor je zastupitel a starosta města zvo-
lený za SNK Oušťáci

/redakčně neupraveno/

ŘEHÁČEK: Na vlastní kukadla

Je to sice paradox, ale přestože je naše 
sdružení „ZMĚNA pro Ústí!“ v opozici, 
hned na prvním zastupitelstvu jsme spl-
nili jeden z našich předvolebních slibů 
a to konkrétně „přímé přenosy ze zasedá-
ní zastupitelstva města → transparent-
ně“. Online živý přenos prvního zasedání 

(a nyní jeho záznam) je ke zhlédnutí na: 
https://youtu.be/l7RtzfZq5Aw

Když jsem tyto živé přenosy navrhoval 
v minulém volebním období, se zlou 
jsem se potázal. Byl jsem vedením měs-
ta odmítnut se sdělením, že „z důvodů 
finančních, technických a předváděcích 
vedení nechce jít touto cestou“. Těsně 
před volbami se ale na setkání lídrů vo-
lebních stran s veřejností v Malé scéně 
odehrála kouzelná „změna cesty“. Sta-
rosta a místostarostové se před veřej-
ností začali překvapivě k živým přeno-
sům stavět převážně pozitivně. Na místě 
jsem proto nahlas vyjádřil velkou naději, 
že když jsou teď najednou všichni více 
méně pro, v blízké budoucnosti se nám 
toto online dílo jistě podaří. A taky že jo!

Máte nyní tedy skvělou šanci si rychle 
a jednoduše zkontrolovat „kdo je kdo“. 
Zda se ti, kterým jste dali svůj hlas, pou-
ze promlčí k příštím volbám, nebo bu-
dou ventilovat jen blbosti či se rychle 
stanou poslušnými kolečky hlasovacího 
stroje. A protože to celé sledovat je čas-
to opravdu nuda k uzoufání, můžete si 
jednoduchým přeskočením v záznamu 
vybírat pouze ty pro Vás „nejvýživnější 
špeky“. Přeji Vám příjemnou zábavu.

A teď jen tiše doufejme, že nám ty živé 
přenosy zase brzy nezruší…

Autor je zastupitel
/redakčně neupraveno/

Podorlické putování

Sbor pro záchranu hradu Lanšperka Vás 
zve na turistický pochod PODORLICKÉ 
PUTOVÁNÍ, který se uskuteční v sobotu 
1. prosince 2018. Start je od 7.00 do 10.00 
hodin v Chaplin Restaurantu v ÚO. Trasy: 
50 km: Ústí n.O. – Zhořský kopec – Sloup-
nice – Brandýs n. O. – Ústí n.O.
35 km: Ústí n.O. – Zhořský kopec – 
Sloupnice – Řetůvka – Ústí n.O.

25 km: Ústí n.O. – Zhořský kopec – Vy-
važadla – Mandl – 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 - odkudkoliv do Ústí a zpět
Tradiční perníčky, účastenské listy, krás-
ná příroda a pohodová atmosféra!!! 
Nové turistické vizitky!!!
Další informace: 
pochody.lansperk@seznam.cz,
www.lansperk-sbor.cz

Pilates

Cvičení k posílení hlubokých stabilizač-
ních svalů, prevenci bolestí zad a tvaro-
vání postavy v prostorech STUDIOBART. 
Středa 18:00 - 19:00. S sebou: podložka, 
ručník. Vstup: 60 Kč. 

Info: Jana Šparlinková, 
tel: 777 087 220.
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Úspěchy SO UNO při Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Ústí nad Orlicí, z.s.

Poctivý trénink přinesl plavcům obrov-
ský úspěch na 19. ročníku plaveckých 
závodů pro postižené děti a mládež v so-
botu 6.10. 2018 v Trutnově. Jan Holub, 
Jakub Horčičák, Václav Rohlena a Matěj 
Strnad si přivezli kromě sedmi cenných 
medailí i hodnotné ceny. Oddíl plavání TJ 

Loko UP GROUP Trutnov spolu s Nadací 
pro děti postižené mozkovou obrnou 
Trutnov a Společností DUHA vytvořily 
účastníkům velmi příjemnou sportovní 
atmosféru. Závody finančně podpořil 
Královéhradecký kraj a Město Trutnov. 
Všem plavcům patří dík za skvělou re-

Letečtí modeláři přivezli zlaté 
medaile

Členové JUNIOR KLUBU, kteří splnili li-
mit stanovený SMČR, se vydali v pátek 
28. září 2018 na letiště do Všechova, kde 
se konalo Mistrovství České republiky 
mládeže volných modelů. Soutěž, která 
je vyvrcholením celoroční práce mo-
delářský klubů, uspořádal LMK Dražice 
a nad letištní plochou se ten den vzná-
šelo 98 modelů letadel. Mladí modeláři 
si zalétali se svými vrstevníky a vedoucí 
modelářských klubů využili této soutěže 
k výměně zkušeností s vedením klubů 
a stavbou letadel. Po náročné celodenní 
soutěži jsme měli velký důvod k radosti. 
V kategorii F1G žáci se stal Pavel Pernica 
Mistrem ČR a Barbora Fišarová získa-
la v téže kategorii bronzovou medaili. 
V kategorii P30 juniorů se stal Jan Bří-
za Mistrem ČR a Matouš Vojtíšek získal 
stříbrnou medaili, ke které přidal ještě 
bronzovou medaili v kategorii F1H junio-
ři. V kategorii P30 žáci se umístil Dominik 
Maixner na 5. místě a získal k tomu ještě 
stříbrnou medaili v kategorii F1H žáci. 
Jan Doležal se umístil na 4. místě v ka-
tegorii F1H žáci a v kategorii H mladších 
žáků vybojoval Radek Fišar 5. místo. 
Ze soutěže jsme odjížděli spokojení 
a doufám, že i v příštím roce se bude 
mladým modelářům na soutěžích dařit. 
Děkuji všem rodičům a příznivcům letec-
kého modelářství za pomoc při organi-
zování soutěží na ústeckoorlickém letišti 
a Aeroklubu Ústí nad Orlicí za vstřícnost. 
Za všechny členy našeho klubu děkuji 
Městu Ústí nad Orlicí za dlouholetou fi-
nanční podporu. Ivan Kubový 

předseda klubu

Poděkování TJ Sokol Černovír, 
z.s.

TJ Sokol Černovír z.s. děkuje Městu Ústí 
nad Orlicí - odboru rozvoje města a fir-
mě Démos za schválenou rekonstrukci 
podlahy a truhlářství Radek Frede za její 
velmi vydařenou rekonstrukci.
Sokolové i nesokolové jí takto budou 
moci i nadále hojně využívat pro uspo-
kojování svého tělesného ducha.

Stolní tenis

Září – 7.10.2018
Novou sezónu zahájili stolní tenisté TTC 
Ústí nad Orlicí a to velice úspěšně. Na 
1. BT ČR dorostu v Praze obsadila Eliš-
ka Šedová 9.-12. místo a k postupu do 
čtvrtfinále chybělo malinko potřebného 
štěstíčka. Na krajském BT staršího žactva 
v Hostinném zvítězila Markéta Doležalo-
vá a Soňa Krupová obsadila 3. místo.
V dlouhodobých soutěžích jsme jako no-
váček 1. ligy žen hned na úvod přivezli 
body za remízu v Řeznovicích a za vítěz-
ství v brněnské Líšně. V 2. lize žen jsme 
v domácím prostředí získali všechny body 
v duelech proti Olomouci a Vsetínu. 
1.liga ženy: MK Řeznovice – TTC ÚO 5:5 
(Šedová E. 2,5 Svojanovská 1,5,Bezdíčko-
vá 1,)
Sokol Líšeň – TTC ÚO 4:6 ( Šedová E. 3, 
Bezdíčková 2, Svojanovská 1)
2.liga ženy: TTC „B“ – KST Olomouc 7:3 
(Motlová J. 3, Cyrányová 2,5, Motlová 
M. 1,5)
TTC „B“ – Sokol Vsetín „B“ 10:0 (Motlová 
M. a Cyrányová po 3,5, Motlová J. 3)
Zahájily i krajské soutěže mužů. V di-
vizi „A“ mužstvo porazilo 10:5 Českou 
Třebovou a 10:3 Skuteč, remizovalo 9:9 
s Hlinskem. „B“ mužstvo ve stejné sou-
těži podlehlo Chocni 4:10, porazilo So-
kol Chrudim 10:8 a remízu 9:9 si přivezli 
z Heřmanova Městce. V krajské soutěži 
startuji „C“ a „D“ mužstvo mužů a po 
úvodních čtyřech utkáních mají shodně 
2 vítězství a dvě porážky.“E“ družstvo 
mužů v regionálním přeboru v jediném 
utkání podlehlo 7:10 Lanškrounu. Žá-
kovské družstvo zatím vede tabulku re-
gionálního přeboru po třech vítězstvích.

Říjen ( 13.10. – 4.11.2018)
Sezóna stolních tenistů se rozběhla do 
plných obrátek. Hráči TTC Ústí nad Orlicí 
dosáhli těchto výsledků: v individuálních 
soutěžích na BT Vč oblasti st. žactva v Jo-
sefově obsadil Jakub Svojanovský 3. mís-

to. Na BT ČR staršího žactva v Ostravě se 
Markéta Doležalová v kat. B probojovala 
až do finále, což znamená přímý postup 
do kat. A (24 nejlepších hráček ČR) na 
příštím turnaji. Soňa Krupová nemě-
la k podobnému úspěchu daleko, když 
skončila ve čtvrtfinále. První úspěchy 
zaznamenává nejmladší žákyně Natálka 
Šedová. Na krajském bodováku v Jose-
fově postoupila do čtvrtfinále a na BT 
ČR v Havířově postoupila mezi 16 nej-
lepších. Na okresních přeborech mužů 
v Lanškrouně Martin Slavíček podlehl až 
ve finále a dvojice Svojanovský Radim 
– Čopian obsadila rovněž stříbrný stupí-
nek. Ženy hrály v Ústí n.O. Eliška Šedová 
vyhrála dvouhru a společně s Janou Svo-
janovskou vyhrály čtyřhru.
V dlouhodobých soutěžích družstev 
jsme v 1. lize žen udrželi neporazitelnost. 
Po remíze ve Vsetíně jsme v domácím 
prostředí vybojovali dvě těsná vítězství 
nad Blanskem a MS Brno. V tabulce jsme 
na krásném a nečekaném 2. místě. „B“ 
družstvo žen v 2. lize remizovalo doma 
s Jihlavou, ale v těžkých zápasech, na 
stolech dvou zatím nejlepších účastníků 
soutěže, podlehlo ostravskému Svinovu 
a Frýdlantu nad Ostravicí. V tabulce jsme 
klesli na 6. místo. Výsledky 1. liga ženy : 
Sokol Vsetín – TTC 5:5(Svojanovská a Še-
dová E. po 2,5)
TTC – Blansko 6:4 (Šedová E. 3,5 ! , Svo-
janovská 2,5)
TTC - MS Brno 6:4 (Svojanovská a Šedo-
vá E. po 2,5 , Bezdíčková 1)
V krajské divizi mužů si velice dobře 
vedou obě naše mužstva. „B“ družstvo 
vede celou soutěž s tříbodovým násko-
kem. Tuto pozici navíc jistí „A“ mužstvo, 
které je na 2. místě. I v krajské soutěži 
mužů si dobře vedou další naše dvě 
mužstva. „C“ mužstvo je na 4. pozici 
a „D“ družstvo hned na 5. místě. Žákov-
ské mužstvo vede zatím regionální pře-
bor, když neztratilo ještě ani bod.
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Cvičení ve STUDIUBART

STUDIOBART - powerjóga, zdravá záda, 
tanec, fyzio cvičení (Smetanova 470, 
pod Popradem)
Otevřené lekce - powerjóga, corejóga, 
zdravé chodidlo, jóga pro těhotné, jóga 
pro maminky po porodu, ranní nádech, 
jóga v závěsných sítích, párová akrobacie.
Dopolední cvičení - pondělí 8:30 - 

prezentaci oddílu i školy.
MČR - závod na horských kolech ve Sru-
bech proběhl letos ve dnech 12.-13.10. 
Náš oddíl SO UNO reprezentovali 3 
účastníci: Gabriela Balogová, Marian 
Červeňák a Filip Kubíček. Poslední jme-
novaný se překvapivě stal absolutním 
vítězem. Vyhrál 2,5 km ve sprintu do 
táhlého stoupání a druhý den byl druhý 
na okruhu. 
Další aktivitou SO UNO byl podzimní 
„Přechod Krkonoš“ ve dnech 16.-18.10. 

Jedná se o tradiční celorepublikové se-
tkání se sportovci jednotlivých oddílů 
ČSMPS. Ti nejzdatnější si vyšlápli z Po-
mezních Bud až na Sněžku. Mladší účast-
níci zvládli Spálený Mlýn a Jelenku. V tě-
locvičně na ubytovně Lyžařského SKIMU 
si společně zahráli fotbálek a badmin-
ton. Na zpáteční cestě jsme si ještě prošli 
překrásný Kuks se zahradami.
Akce je organizovaná ČSMPS a každo-
ročně se jí účastní kolem 100 účastníků. 
Díky svazu a městu Ústí nad Orlicí jsme 

umožnili členům SO UNO i náročnější 
3denní akci. 
Stolní tenisté Matěj Strnad a Lukáš Jiruf 
si vybojovali 24.10. postup z regionální-
ho kola na MČR v Hradci Králové, které 
se konalo ve dnech 14.-15.11. Z prvního 
místa postoupil také reprezentant ČR Lu-
káš Schauer, vícenásobný mistr republiky. 
V prosinci naše svěřence čekají ještě pla-
vecké závody „Vánoční kapřík“ v Trutno-
vě, kde býváme již tradičně také velmi 
úspěšní.  Mgr. Hana Kapounová 

powerjóga, 10:00 - pro maminky s dět-
mi, úterý a pátek 9:00 pilates, středa 
8:00 kruháč
Nové kurzy od opět od září: zdravá záda, 
powerjóga, jóga pro děti, akrobacie pro 
děti, parkour, létající jóga pro děti, léta-
jící jóga v závěsných šálách - úžasná no-
vinka, relaxace, protažení páteře, posíle-
ní a relax pánevního dna.
Ranní nádech pro seniory od 13.9. 8:15 
s Danou Holubářovou

Víkendové lekce různého zaměření: 
Lekce s Tomášem Strnadem, Petrou Po-
lákovou, seminář s Barborou HU.Dále 
hormonální jóga, akrojóga, zdravá cho-
didla, port de bras, corejóga, dancejó-
ga,.. Sledujte náš web www.studiobart, 
či pište na info@studiobart.cz, rádi Vás 
budeme o novinkách informovat.
Více info na www.studiobart.cz, Marké-
ta Skalická 602 245 393, Fb: Powerjóga 
v Ústí, Akrojóga v Ústí, Studiobart
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Inzerce

               MUDr. JIŘÍ DOLEŽAL 
PRIVÁTNÍ ORTOPEDICKÁ AMBULANCE 
  
samostatná ambulance v prostorách 
         budovy Galén v Ústí nad Orlicí 
  
Všeobecná ortopedie 
 Sportovní ortopedie 
 Dětská ortopedie 
 (+ ultrasonografie kyčlí novorozenců) 
  
Kontakt: www.ortopedie-uo.cz 
                Smetanova 1390, Ústí nad Orlicí 
                2.NP vlevo 
                Tel. 465 526 277, 603 149 723 
 
 
 

• Salon TYRKYS – MANIKÚRA a PEDIKÚRA proti Roškotovu divadlu nabízí 
novinku. ZPEVNĚNÍ PŘÍRODNÍCH NEHTŮ lakem CND SHELLAC LUXE. Nej-
šetrnější metoda. Nalakování vydrží 2 – 3 týdny. Využijte také vánoční  dár-
kové poukázky. Kontakt: 732 81 99 77, Romana Šimková, www. tyrkys.cz

• Prodej INFRASAUN, Kozinova 861, U.O., tel. 603 994 414, www.baze-
nyulrich.cz

Stavební firma 
zaměřená na 

rekonstrukce domů, 
bytů a další 

stavební činnosti.



12 / 2018

[ 2
7 

]

www.ustinadorlici.cz



www.ustinadorlici.cz

[ 2
8 

]

12 / 2018

Sport

Městská společnost TEPVOS,
spol. s r. o., Ústí nad Orlicí, 

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

NA PRONÁJEM STÁNKŮ 
PRO PRODEJ OBČERSTVENÍ A ZMRZLINY  

V AQUAPARKU V ÚSTÍ NAD ORLICÍ
TERMÍN PRO PODÁNÍ NABÍDEK JE 28. 12. 2018 

DO 13:00 HOD.
Podmínky výběrového řízení vč. kompletních 

zadávacích podkladů naleznete na www.tepvos.cz
Kontaktní osoba: Ing. Petr Hovádek, 

tel.: 777 773 352, e-mail: hovadek@tepvos.cz
TEPVOS, spol. s r. o., Královéhradecká 1566, 

562 01 Ústí nad Orlicí

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

V Lukách 135 
Ústí nad Orlicí 
tel.: 774 673 365
www.bazenusti.cz

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

Provozní doba 
PROSINEC 2018

Den Datum Ranní plavání Plavání pro veřejnost
So 1. 12.  10:00 – 21:00
Ne 2. 12.  9:00 – 20:00
Po 3. 12.  13:30 – 21:00
Út 4. 12. 5:30 – 7:55 14:30 – 19:00
St 5. 12.  17:00 – 21:00
Čt 6. 12. 5:30 – 7:55 14:30 – 21:00
Pá 7. 12. 5:30 – 7:55 14:00 – 21:00
So 8. 12.  10:00 – 21:00
Ne 9. 12.  8:00 – 18:00
Po 10. 12. SANITÁRNÍ DEN
Út 11. 12. 5:30 – 7:55 14:30 – 19:00
St 12. 12.  17:00 – 21:00
Čt 13. 12. 5:30 – 7:55 14:30 – 21:00
Pá 14. 12. 5:30 – 7:55 15:30 – 21:00
So 15. 12.  12:00 – 21:00
Ne 16. 12.  8:00 – 20:00
Po 17. 12.  14:30 – 21:00
Út 18. 12. 5:30 – 7:55 14:30 – 19:00
St 19. 12.  17:00 – 21:00
Čt 20. 12. 5:30 – 7:55 14:30 – 21:00
Pá 21. 12. 5:30 – 7:55 15:00 – 21:00
So 22. 12.  9:00 – 21:00
Ne 23. 12.  8:00 – 20:00
Po 24. 12.  8:00 – 12:00
Út 25. 12.  9:00 – 21:00
St 26. 12.  9:00 – 21:00
Čt 27. 12.  9:00 – 21:00
Pá 28. 12.  9:00 – 21:00
So 29. 12.  9:00 – 21:00
Ne 30. 12.  9:00 – 20:00
Po 31. 12.  8:00 – 12:00

Krytý plavecký bazén má právo na změnu provozních hodin pro veřejnost, na omezení relaxačního cen-
tra a ostatních atrakcí. Proto se raději včas informujte na tel.: 734 353 475 nebo na www.bazenusti.cz

Připravujeme pro Vás a Vaše nejmenší:
Mikulášské odpoledne pro děti: 8. 12. 2018 - 15:00 – 18:00 hod. 

Vodní noc: 21. 12. 2018 – 21:00 – 24:00 hod.   
Relaxační centrum otevřeno z důvodu probíhajícího kurzu PLAVÁNÍ KOJENCŮ A BATOLAT, v těch-
to časech: 3.12. PO od 16:20 hod., ÚT 17:00 h., ČT 15:00 h., ostatní dny v časech pro veřejnost.

Každé Út a Čt 16:00 – 19:00 vyhrazena 1 plavecká dráha pro plavecký oddíl.
Každé Út 17:00 – 19:00 a Čt 15:00 – 18:00 vyhrazena 1 plavecká dráha pro kurz DELFÍN.

AQUAAEROBIK každé Út 20:00 – 21:00 h.
KONDIČNÍ PLAVÁNÍ S TRENÉRKOU každé ÚT od 19:00 – 20:00 nutná rezervace na www.bazenusti.cz 

PLAVÁNÍ PRO TĚHOTNÉ každou St 13:30 – 15:00 h., účast hlaste na tel. čísle: 465 710 243.
Nabízíme kurzy plavání kojenců a batolat, tel. číslo: 775 858 670 a kurzy plavání dětí s rodiči, 

tel. číslo: 777 673 357 
Plavecký kurz DELFÍN, tel. číslo. 605 079 633

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

Sauna (provozní doba) 

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

Čt 13:00 – 18:00 ženy
18:00 – 21:00 muži

Pá 13:00 – 21:00 muži

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

Ne 14:00 – 20:00 společná
SANITÁRNÍ DEN 3.12.2018 ZAVŘENO
SVÁTKY 24.12.2018 ZAVŘENO

25.12.2018 ZAVŘENO
31.12.2018 ZAVŘENO

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

Zimní stadion (zimní provoz – provozní doba)
O vánočních prázdninách bude veřejného bruslení více. 
Více informací naleznete na našich webových stránkách www.bazenusti.cz

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

Čt děti do 15 ti let 15:00 – 16:30
dospělí 17:00 – 18:30

Skatepark (provozní doba)

Pondělí - pátek 15:00 – 20:00
Sobota – neděle 13:00 – 19:00
24. 12., 25. 12., 26. 12., 31. 12.2018 a 1. 1. 2019 BUDE 
ZAVŘENO
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Jubilejní dvacátý Novoroční výstup na Andrlův 
chlum

Klub českých turistů v Ústí nad Orlicí pořádá v pondělí 1. ledna 
2019 dvacátý ročník NOVOROČNÍHO VÝSTUPU NA ANDRLŮV 
CHLUM. Pořadatelé budou milovníky přírody očekávat pod roz-
hlednou „Stříbrnou krasavicí“ od 11 do 18 hodin.
Po bujaré silvestrovské noci, která přivítá rok 2019, Vám jistě 
menší mrazivé vydýchnutí přijde vhod. Pamětním diplomem bu-
dou odměněni pěšáci, cyklisté, jezdci na koních, lyžaři i mototu-
risté. Přijďte pobejt. MR


