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Novoroční koncert

Srdečně Vás zveme na Novoroční koncert, 
který se uskuteční 1.  ledna 2023 od 17.00 
hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí 
nad Orlicí. Zazní díla M. Duprého, J.S. Bacha, 
J.J. Ryby a další. Účinkují: Jadwiga a Martin 
Kubátovi.
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Podorlické putování

Sbor pro záchranu hradu Lanšperka Vás zve 
na 23. ročník turistického pochodu Podorlické 
putování, který se uskuteční v sobotu 3. pro-
since. Start pochodu je v Chaplin Restaurantu 
v Ústí nad Orlicí od 7.00 do 10.00 hodin. Více 
na: lansperk-sbor.cz.
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Vážení spoluobčané, dovolte mi popřát Vám jmé-
nem vedení města klidný adventní čas a šťastné 
a veselé Vánoce prožité v přítomnosti svých nej-
bližších. Po dvou letech poznamenaných koro-
navirem a nouzovým stavem se můžeme těšit 
na advent a Vánoce bez omezení. Tedy snad. 
Díky událostem uplynulých let jsme si zvykli, že 
co platí dnes, nemusí platit za týden, či měsíc.
Prosinec je vždy ve znamení besídek, koncertů, 
trhů, výstav. Stejně tak je prosinec o vzpomí-
nání a bilancování. Akcí je mnoho a nestihají se 
všechny. Na jednu zcela mimořádnou bych Vás 
rád upozornil. V Městském muzeu v Ústí nad 
Orlicí se 1. prosince uskuteční vernisáž výstavy 
Pestrobarevný život Bohuslava Langa. Výstava 

je vzpomínkou na prvního porevolučního sta-
rostu, který by 5. 12. oslavil devadesáté naro-
zeniny. Bohuslav Lang, osobnost města a celého 
orlického regionu, byl v roce 1989 zakládají-
cím členem Občanského fóra v Ústí nad Orlicí 
a 4. 12. 1990 se stal starostou města. K jeho 
velkým láskám patřily kultura a sport. Byl velmi 
dobrý desetibojař, ale s největším zápalem se 
věnoval basketbalu. V dresu TJ Jiskra odehrál 
téměř 800 mistrovských utkání, později jako 
rozhodčí odpískal více než 1200 zápasů. Bohu-
slav Lang zemřel náhle 4. 8. 1992. V roce 1994 
obdržel in memoriam poděkování města Ústí 
nad Orlicí, na jeho počest se každoročně v září 
koná basketbalový turnaj. A snad si mohu v této 

Konečně Vánoce!
souvislosti dovolit poznamenat, že já svoji školu 
života absolvoval v druhé polovině osmdesátých 
let v projekční kanceláři, kterou nezapomenu-
telný Bojda Lang řídil.
Vážení spoluobčané, přejme si navzájem, ať 
jakékoliv prosincové akce přinesou předvánoční 
atmosféru, nedočkavost a očekávání. A protože 
jsou Vánoce také o setkávání, nezapomeňte při-
jít v podvečer každé adventní neděle na ústecké 
náměstí, které se rozezní hudbou, provoní pun-
čem, čajem a svařeným vínem. Přejme si navzá-
jem tradiční české Vánoce a važme si jich.

Petr Hájek
starosta města

Kultura Sport

Nové výstavy v muzeu

Ve čtvrtek 1. prosince v 17.00 zahajuje měst-
ské muzeum dvě nové výstavy. První z nich 
nám ukáže svět starých kaváren a cukráren, 
druhá představí prvního porevolučního starostu 
města Bohuslava Langa. 
Více na muzeum-uo.cz.
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Trvalý pobyt na radnici
Občany s trvalým pobytem na adrese Sychrova 
16, Ústí nad Orlicí (ohlašovna) chceme informo-
vat o ukládání zásilek, které se týkají místních 
poplatků. Platební výměry a exekuční příkazy 
nejsou občanům, kteří mají ohlášen pobyt na 
ohlašovně městského úřadu, doručovány pro-
střednictvím České pošty. 
V souladu s daňovým řádem využívá finanční 
odbor k doručování těchto písemností institut 
doručování pověřenou osobou. Vystavení pla-
tebních výměrů a exekučních příkazů na nedo-
platky za místní poplatek za komunální odpad 
občanům s trvalým pobytem na ohlašovně je 
oznamováno na informační tabuli umístěné na 
podatelně.
Pokud své jméno na této nástěnce naleznete, 
můžete si svou zásilku vyzvednout v kanceláři 
č. 107 na ul. Sychrova 16, Ústí nad Orlicí.

Zahájíme exekuční vymáhání místního 
poplatku
Finanční odbor městského úřadu upozorňuje 
občany, že v nejbližších dnech zahájí proces 
vymáhání dlužných poplatků za komunální 
odpad za rok 2021. To znamená, že dlužníkům 
budou do vlastních rukou doručovány platební 
výměry, které poplatek zároveň navýší.
Vytvoření a  doručení platebního výměru je 
posledním krokem před zahájením exekučního 
vymáhání. Před vystavením platebního výměru 

se snažíme všem dlužníkům zaslat upomínku, 
ne vždy se však podaří upomínku doručit.
Část občanů nemá své jméno uvedeno na 
poštovní schránce, nebo má pobyt ohlášen na 
adrese ohlašovny. Apelujeme proto na všechny, 
kteří mají nedoplatky za místní poplatek za 
komunální odpad, aby své nedoplatky co nej-
dříve uhradili a vyhnuli se tak nemalému navý-
šení poplatku na platebním výměru a násled-
ným výdajům spojeným s exekucí.
Pokud si nejste jisti, zda nemáte dluh, můžete 
se obrátit na pracovnice finančního odboru 
městského úřadu pí Elišku Štantejskou nebo pí 
Janu Řehákovou (stantejska@muuo.cz, reha-
kova@muuo.cz) a výši svých závazků si ověřit. 
Další možností, jak si výši daňového nedoplatku 
za místní poplatek zjistit, nabízí webové stránky 
města ustinadorlici.cz, stačí v sekci Zařizuj 
[OU] prokliknout odkaz Platební portál (platby.
muuo.cz/zpo/platby) a zde zadat potřebné 
údaje.

Utečenci již nebudou mít úlevy
Od místních poplatků již nebudou osvobo-
zeni občané, kteří do města přišli v souvislosti 
s válečným konfliktem na Ukrajině.
Pro rok 2022 byly finančním odborem měst-
ského úřadu fyzickým osobám, které přichá-
zely do České republiky z Ukrajiny v souvislosti 
s válečným konfliktem na Ukrajině prominuty 
místní poplatky za komunální odpad a ze psů.

Pro rok 2023 finanční odbor rozhodnutí o pro-
minutí poplatků nevydá. 
Upozorňujeme proto, že osoby, které na území 
města pobývají s  vízem strpění, musí nově 
v roce 2023 uhradit místní poplatek za komu-
nální odpad a poplatek za psa, pokud jsou drži-
teli psa. Zároveň si dovolujeme touto cestou 
poprosit ty, kteří jsou v kontaktu a pomáhají 
uprchlíkům žijícím v Ústí nad Orlicí, aby je na 
tuto skutečnost upozornili.

Máte před obchodem reklamní ceduli?
Pokud se rozhodnete zviditelnit svůj obchod 
nebo provozovnu venkovní reklamou, není 
možné ji umístit jen tak na chodník. 
Předtím byste měli získat povolení ke zvlášt-
nímu užívání veřejného prostranství. Toto 
povolení si můžete vyřídit na odboru dopravy – 
kontaktní osoba Bc. Jan Gregar (telefon 
465 514 341 nebo 736 516 274).

Město Ústí nad Orlicí každoročně vypisuje 
dotační programy, kterými podporuje různé 
oblasti života. Rada města vzala v potaz nárůst 
cen energií a navýšila objem finančních pro-
středků, které budou v roce 2023 vyčleněny na 
granty podporující kulturu, sport nebo sociální 
služby. Konkrétně půjde o dotační program na 
podporu pravidelné činnosti sportovních orga-
nizací, v roce 2023 bude navýšen jeho objem 
o  více než půl milionu korun na celkových 
2,28 milionu korun. Také na rozvoj a údržbu 
sportovišť bude v příštím roce alokováno více 
peněz, a to o 240 tisíc na celkových 1,04 mili-
onu korun. S vyššími cenami za energie počítá 
i dotační titul na kulturní a volnočasové aktivity 
ve městě, vzroste o 50 tisíc na celkových 600 
tisíc korun. Město lze požádat také o grant na 
jednotlivé sportovní nebo volnočasové akce 
sportovního charakteru, případně na údržbu 
nemovitostí v městské památkové zóně.
Posílen byl také dotační program pro oblast 
sociálních služeb a zdravotnictví, ze kterého 

mohou čerpat prostředky registrovaní i nere-
gistrovaní poskytovatelé služeb. Objem vyčle-
něných finančních prostředků byl pro rok 2023 
navýšen z 1,4 na 1,6 milionu korun. Žádat lze 
o grant na činnost, která rozvíjí a zkvalitňuje síť 
sociálních a zdravotnických služeb, především 
těch s dlouhodobým charakterem a celoroč-
ním provozem, ale také na jednorázové pro-
jekty nebo na služby, které se zabývají sociální 
prevencí.
Dotace poskytované městem byly celkově 
navýšeny o více než 1 milion korun. U sportov-
ních dotací navýšení představuje 30 %, v oblasti 
sociálních služeb 15 % a dotace na kulturní 
a volnočasové aktivity se zvýšily o 10 %.
Schválené dotační programy (včetně ter-
mínů pro podání žádostí) a tiskopisy žádostí 
o dotaci z rozpočtu města Ústí nad Orlicí na 
rok 2023 jsou k dispozici na webu města 
Ústí nad Orlicí (Město – Dotace města - 
Dotace do oblasti sociálních služeb a zdra-
votnictví a Dotace do oblasti školství, kul-

tury, sportu, památkové péče), dále mohou 
být zaslány po vyžádání na odboru sociál-
ních služeb (e-mail: jansak@muuo.cz, tel.: 
465 514 523, mob.: 605 237 316) nebo na 
odboru školství, kultury, sportu, cestovního 
ruchu a propagace (e-mail: machata@muuo.
cz, tel.: 465 514 218, mob.: 777 736 340).

-DP-

Informace z finančního odboru

Na dotace půjde víc peněz, město reaguje na zdražení energií

Od 1. listopadu vstoupil v platnost operační 
plán zimní údržby místních komunikací a chod-
níků města Ústí nad Orlicí pro zimní období 
2022 – 2023. Vyvěšen je na webových strán-
kách města v sekci Město – Strategické doku-
menty – Operační plán zimní údržby. Platit 
bude od 1. 11. 2022 do 31. 3. 2023.
Telefonní číslo na dispečink pohotovostní 
služby je 777 773 355.

Plán zimní údržby
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Křížová cesta na Andrlův chlum, populární 
turistické místo, prochází obnovou. Vloni bylo 
opraveno šest kapliček uprostřed křížové cesty, 
nyní začala druhá etapa, která se týká prvních 
pěti zastavení na začátku cesty, tedy kapli-
ček s čísly I. až V. Obnova zahrnuje například 
výměnu střešní krytiny, opravu venkovních omí-
tek nebo restaurátorské práce na kamenných 
částech. Součástí zakázky je i dodávka lavičky 
ke kapličce č. III. a kamenných šlapáků. Loň-
ský projekt byl spolufinancován z programu 
Evropské unie, finance na druhou etapu půjdou 
z prostředků města. Náklady byly vyčísleny na 
necelých 2,5 milionu korun včetně DPH. Podle 
uzavřené smlouvy mají být práce dokončeny do 
31. srpna 2023.
Proměnou neprojdou jen exteriéry kapliček, 
ale i interiéry. Na to se zaměří další investice 
města, které uzavřelo smlouvu o dílo s fakultou 
restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli. 
Během letošního a příštího roku dojde k restau-
rování interiérů kaplí č. VI. až XI., které již pro-
šly stavební obnovou. Během restaurátorských 

prací budou mj. sejmuty nátěry překrývající 
dekorativní výmalbu kaple na stropě a stěnách, 
zpevněny a opraveny omítky, sgrafita budou 
očištěna od nečistot a zaretušována, doplněna 
bude chybějící malířská dekorativní výzdoba. 
Práce přijdou na zhruba 600 tisíc korun včetně 
DPH. Hotovo má být do 31. října 2023. Stejně 
jako stavební obnova, tak i restaurování interi-
érů kapliček křížové cesty bude rozděleno do 
více etap. V plánu je, že na rekonstrukci objektů 
číslo I. až V. naváže v letech 2023 až 2024 
obnova jejich interiérů.
Mimo tyto projekty byla také opravena kap-
lička Zmrtvýchvstání Krista, která se nachází 
na trase křížové cesty a jde o poslední zbytek 
předchozí křížové cesty postavené za děkana 
Mosbendera. Obnovena byla malba s výjevem 
Zmrtvýchvstání Krista, vrcholový kříž i architek-
tura kapličky. Náklady byly vyčísleny na zhruba 
200 tisíc korun, město Ústí nad Orlicí na tuto 
akci získalo dotaci z Pardubického kraje ve výši 
50 tisíc korun.

-DP-

PROGRAM:
- zhodnocení dosavadní činnosti Osadních 
výborů
- volby členů Osadních výborů (návrh k jednání 
zastupitelstvu města)

Osadní výbor pro část města Hylváty, Dukla
1. prosince 2022 | 17.00 hodin
Ústí nad Orlicí, Hylváty, v prostorách Základní 
školy Třebovská

Osadní výbor pro část města Kerhartice
6. prosince 2022 | 17.00 hodin
Ústí nad Orlicí, Kerhartice, Sokolovna T. J. Sokol 
Kerhartice

Osadní výbor pro část města Knapovec, 
Dolní a Horní Houžovec
8. prosince 2022 | 18.00 hodin
Ústí nad Orlicí, Knapovec, Komunitní centrum 
Knapovec 
Jednání Osadního výboru pro část města 
Černovír, Oldřichovice, Tichá Orlice a Vác-
lavov se uskutečnilo již 24. listopadu v 19.00 
hodin v prostorách restaurace paní Šimaškové.

Zájemci o členství v osadním výboru místní 
části mohou kontaktovat asistentku starosty 
Lucii Břízovou na tel. 465514235, nebo e-mai-
lem brizova@muuo.cz. Podmínkou je trvalé 
bydliště v dané části města.

K čemu osadní výbory slouží? Spolupracují 
s městem a usilují o zlepšení života v dané 
městské části. 
Například jsou oprávněny předkládat návrhy 
týkající se jejich rozvoje, vyjadřovat se k návr-
hům předkládaným zastupitelstvu a radě města 
nebo k připomínkám a podnětům občanů. 

Bližší informace najdou zájemci na webu 
ustinadorlici.cz

Péče o kapličky křížové cesty neustává

Veřejné schůze 
Osadních výborů

Město se postaralo o opravu božích muk u sil-
nice II/360 na Cihlářské ulici (pod obchodním 
domem Tesco). Sakrální památka byla vloni 
poškozena, pravděpodobně rukou vandala. 
Litinový kříž se našel rozlámaný na kusy, odlo-
men od pískovcového pomníku.
Město zajistilo jeho zrestaurování uměleckým 
kovářem. Práce stály 65 tisíc korun, zahrno-
valy vysekání spodní části zlomeného kříže 
z kamenného podstavce a zpětnou montáž 
nově zhotoveného ocelového podstavce, uko-
tveného čepy. Kvůli chybějící části byla oválná 
deska nově odlita, zlomené části kříže byly sva-

řeny a vyztuženy, doplněna byla také chybě-
jící část křížku Panny Marie. Dále byl nanesen 
celkový nátěr proti korozi, černá patina kříže 
a pozlacené části nově pozlaceny.
Událost v  loňském roce vyšetřovala Policie 
České republiky, uveřejnila výzvu, která měla 
napomoci k objasnění případu. Pachatele se 
však přes provedené šetření zjistit nepodařilo. 
Opravu financovalo město, které nyní žádá 
o úhradu nákladů z pojistky. 
Opravený kříž byl požehnán ústeckým farářem 
Janem Pitřincem.

-DP-

Litinový kříž se dočkal opravy
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Kalendář akcí 2023
Tradičně pro vás koncem roku v turistickém 
informačním centru (TIC) připravujeme kalen-
dář akcí na následující rok. Po dvouleté pauze 
bude kalendář opět také v tištěné podobě.

Pokud máte zájem vaše akce zdarma do kalen-
dáře akcí zařadit, zasílejte je na e-mail: kun-
valska@muuo.cz. Uzávěrka pro tištěnou verzi 
nového kalendáře akcí je 15. 12. 2022.

Přehled pořádaných akcí najdete i v elektro-
nické podobě na webových stránkách infocen-
tra www.ic.ustinadorlici.cz, na webových strán-
kách města Ústí nad Orlicí či portále cestovního 
ruchu Pardubického kraje, vychodnicechy.info.
Elektronický kalendář nám dovolí aktuálně 
a  bezodkladně opravit a  doplnit informace 
pořadatelů o  průběhu a  konání akcí. Sběr 
informací o konaných akcích probíhá po celý 
rok a akce, které nám oznámíte, budou zveřej-
něny na webových stránkách, na nástěnce ve 
vestibulu radnice a případně prostřednictvím 
Mobilního Rozhlasu, Facebooku a Instagramu.
Informace o akcích zasílejte na e-mail: kunval-
ska@muuo.cz, ic@muuo.cz. 
Zasílat můžete plakát, propozice, 1-2 fotografie 
k dané akci. U všech akcí uvádějte pořadatele,
název akce, krátký popis akce, datum konání 
akce, hodinu zahájení, místo konání akce, důle-
žité sdělení pro účastníky.

Upomínkové či vánoční dárky
V našem TIC můžete pořídit také drobné upo-
mínkové či vánoční dárky. Vybírat můžete 
z nabídky hrnečků nebo svíček s motivy města. 

Koupit u nás můžete knihy Rod Janderů, Až 
sem, Jak jsem zachránil státní správu a další.

Inventura
V pátek 30. prosince 2022 bude turistické 
informační centrum zavřeno z důvodu probí-
hající inventury. Otevřeno bude až v pondělí 
2. ledna 2023.

Za kolektiv TIC
Vám přejeme klidné Vánoce a těšíme se na 

setkání s Vámi v novém roce

Participativní rozpočet pomáhá s  realizací 
nápadů, se kterými přijdou občané města. Letos 
byly ve veřejném hlasování vybrány čtyři projekty.  
Jeden z nich se týkal obnovy Janderovy vyhlídky, 
historického „Paraplete“ nad Kerharticemi, které 
bylo vybudováno za první republiky Okrašlova-
cím spolkem a bývalo oblíbeným místem turistů 
s vyhlídkou na Ústí nad Orlicí. Protože Janderova 
vyhlídka leží na lesním pozemku, který je ve vlast-
nictví státu a opravu by nemohlo zajistit a finan-
covat město, došlo k jednání mezi zástupci města 
a Lesy České republiky. Dopadlo příznivě, Lesy ČR 
potvrdily, že obnovu vyhlídkového místa realizují 
ze svých zdrojů v průběhu roku 2023. Aby byl 
zachován původní vzhled vyhlídky, ke spolupráci 
bude přizváno městské muzeum, které poskytne 
dostupnou fotodokumentaci a podklady k vytvo-
ření textu na informační tabuli, kterou Lesy ČR 
umístí v blízkosti vyhlídky.

-DP- Zprávy z infocentra

Lesy ČR opraví Janderovu vyhlídku

Kabelová televize Ústí nad Orlicí, spol. s r.o., jejíž 
stoprocentním vlastníkem je město Ústí nad 
Orlicí, slaví 30 let od založení společnosti. Její 
historie se začala psát v říjnu roku 1992. V deva-
desátých letech začala s budováním sítě kabe-
lové televize (nejdříve na sídlišti Štěpnice), během 
let s vývojem technologií postupně budovala sítě 
a rozšiřovala své služby. K důležitým milníkům 
patřilo například v roce 2007 položení prvního 
optického kabelu nebo v roce 2013 zahájení 
digitálního vysílání. Dnes společnost poskytuje 
obyvatelům města Ústí nad Orlicí a okolí televizní 
služby, internet a telekomunikační služby (VoIP, 
GSM). Zajímavou novou doplňkovou službou pro 
zákazníky je možnost zapůjčení setu pro virtuální 
realitu. Cílem je společnost dále rozvíjet a posou-
vat kupředu. Podle jednatele Kabelové televize 
Ústí nad Orlicí Pavla Marka je primárním úkolem 
dál rozšiřovat optickou síť, pokládka optických 
kabelů se koordinuje s jinou stavební činností 
nebo s výkopovými pracemi ve městě. Dále se 
chystá přeladění programové nabídky, aby již vět-
šina programů byla v HD kvalitě, v plánu je zhruba 
ve druhém kvartálu příštího roku. Zákazníci Kabe-
lové televize budou včas informováni. A samo-
zřejmě bude pokračovat zrychlování internetu, 
ke kterému dochází minimálně jednou ročně, aby 
tato služba neztratila konkurenceschopnost. „Co 
je důležité říct je, že jsme městskou společností, 
jejíž výnosy se podílí na rozvoji města. Občané, 
kteří využívají našich služeb, zároveň podporují 
i rozvoj svého města,“ dodal Pavel Marek.

-DP-

Kabelová televize 
slaví třicátiny

Ve sběrném dvoře v  Ústí nad Orlicí město 
nechalo zpracovat fyzickou analýzu komunál-
ního odpadu. Z 450 kilogramů bylo jen zhruba 
60 kg nevytříditelného odpadu. 
Stále jsou značné rezervy, například při třídění 
bioodpadu. Konečné výsledky analýzy zveřej-
níme v některém z příštích čísel Ústeckých listů.

-LP-

Analýza ukázala mezery 
ve třídění odpadu
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Znáte platnost své městské karty?
Tato informace se netýká Městských karet, 
které byly vydány a aktivovány pouze pro vstup 
do Sběrného dvora.
Abychom naplnili legislativní a technické poža-
davky, vyřadíme k 31. 12. 2022 ze systému 
všechny Městské karty, na které nebyla vložena 
finanční částka po dobu 3 let od posledního 
nabití karty. Jedná se o Městské karty, použí-
vané jako elektronická peněženka, u kterých 
proběhlo poslední nabití v roce 2018.
Městskou kartu se smazaným kreditem mohou 
zákazníci bez poplatku znovu nabít minimální 
částkou 100 Kč a dále používat jako elektro-
nickou peněženku. Smazání finančního konta 
z Městské karty nemá žádný vliv na umožnění 
vstupu do Sběrného dvora.
Zákazníci na tuto situaci byli upozorněni 
v „Podmínkách využívání vstupního a odba-
vovacího systému Městské karty v Ústí nad 
Orlicí“ v bodu č. 3 je uvedeno: Platnost konta 
je 2 roky od posledního vložení finanční částky 
na MK. Pokud na MK nebude do 2 let od posled-
ního vložení finanční částky vložena minimální 
částka 100 Kč, bude karta zablokována. Zákaz-
ník má lhůtu ještě 1 rok na odblokování karty 
formou vložení finanční částky, po této lhůtě 
bude karta deaktivována a její finanční konto 
bude ze systému nevratně vymazáno. Pod-
mínky využívání vstupního a  odbavovacího 
systému Městské karty naleznete na mest-
ska-karta.cz. Smazání finančního zůstatku 
konta u neaktivních karet je prováděno každý 
rok, vždy k 31. 12. příslušného roku.
Omlouváme se za způsobené komplikace, ale 
legislativním a technickým podmínkám se jako 
vydavatel karty musíme podřídit. Vážíme si, že 
využíváte naše služby a věříme, že nám i nadále 
zachováte přízeň.

Vedení městské společnosti 
TEPVOS

Platba parkovného 
přes aplikaci ParkSimply
Od 1. 11. 2022 je parkovací systém v Ústí nad 
Orlicí rozšířen o platbu parkovného přes mobilní 
aplikaci ParkSimply. Parkovací automaty jsou 
označeny na boční straně QR kódy. Při načtení 
některého QR kódu čtečkou v telefonu si jed-
noduše otevřete aplikaci na webovém pro-
hlížeči nebo budete přesměrování na Google 
Play nebo App Store, kde si aplikaci můžete 
zdarma stáhnout. Pokud si však načtete QR 
kód určený pro mobilní aplikaci čtečkou QR 
kódů přímo v aplikaci ParkSimply, automa-
ticky se Vám doplní parkovací zóna, ve které 
se nacházíte. Dále pokračujete podle pokynů 
na obrazovce, které vedou po zadání registrační 
značky (můžete si do aplikace uložit i více RZ) 
a doby parkování k zaplacení parkovného pro-
střednictvím platební karty přes platební bránu 
ČSOB (zde si můžete platební kartu uložit) nebo 
Apple Pay. Používání této platební metody šetří 

čas při platbě parkovného a parkovné můžete 
uhradit nebo prodloužit i na dálku. Aplikace Vás 
automaticky upozorní na končící platnost par-
kovacího lístku. Aplikace ParkSimply patří mezi 
nejrozšířenější aplikace k placení parkovného 
v ČR. Daňový doklad si můžete vytisknout na 
parkovacilistek.cz. Více informací najdete na 
parksimply.cz. Věříme, že rozšíření parkova-
cího systému o další moderní službu přispěje 
k pohodlnějšímu parkování v Ústí nad Orlicí.

TEPVOS - úsek Komunální služby

Změna dlouhodobého srážkového
normálu
Divize Vodohospodářské služby městské spo-
lečnosti TEPVOS oznamuje, že od 1. 10. 2022 
dochází ke změně výpočtu srážkových vod 
odváděných do kanalizace pro veřejnou 
potřebu bez měření. Nový výpočet bude ve 
fakturaci dotčených odběrných míst, pro které 
je v § 20 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovo-
dech a kanalizacích v platném znění, zakotvena 
povinnost platit za odvádění srážkových vod 
do kanalizace pro veřejnou potřebu, uplatněn 
v souladu s účinným zněním vyhlášky, aniž by 
bylo nutné uzavírat dodatky k odběratelským 
smlouvám. Dlouhodobý srážkový normál je prů-
měrem ročního úhrnu srážek v daném místě 
nebo oblasti za období alespoň 30 let a posky-
tuje jej Český hydrometeorologický ústav (ČHÚ). 
Podle sdělení ČHÚ činí dlouhodobý srážkový 
normál za období 1991 až do 2020 v oblasti 
spadající do působnosti městské společnosti 
TEPVOS 729,5 mm/rok, tedy 0,7295 m/rok.

TEPVOS - Vodohospodářské služby

Individuální péče o hroby
Je pro Vás péče o hrob, hrobku či pietní místo 
časově náročná? Potřebujete zajistit úklid, 
odstranění plevele, výsadbu květin, připravit 
sváteční výzdobu nebo provést drobné stavební 
práce? Obraťte se na nás a my Vám zajistíme 
jednorázovou nebo dlouhodobou komplexní 
péči o Vaše hrobové místo na všech hřbitovech 
spadajících pod správu města Ústí nad Orlicí. 
Služby jsou poskytované nad rámec smlouvy 
o nájmu hrobového místa.

Nabízené služby:
• Základní úklid – mechanické odstranění 

nečistot, zametení, okartáčování, hrabání, 
případně opláchnutí zaschlých květů, listí, 
větviček apod. z hrobového místa. Odkli-
zení staré květinové výzdoby a věnců.

• Základní úklid + ruční chemické čištění – 
použití přípravků SIDOLUX (čistící mléko 
pro hloubkové čištění kamene a náhrobní 
leštěnka, která je určena na ochranu 
náhrobku).

• Péči o zeleň – příprava půdy, dosyp 
zeminy, výsadba květin, zálivka, pletí, 
pokládka geotextilie, vysypání kamínky, 
osázení květináčů, instalace kahánků 
a zapálení svíček apod. Cena dle rozsahu 
provedených prací.

Ke každému zákazníkovi přistupujeme individu-
álně dle jeho požadavků a představ. Ceny se řídí 
podle aktuálního ceníku na tepvos.cz.
Služby objednávejte: Komunální služby, 
tel.: 465 525 579, ks@tepvos.cz, tepvos.cz

Informace městské společnosti TEPVOS

Orientační ceník pro úklid hrobového místa zakrytého deskou

Druh hrobového místa Základní úklid (s DPH) Základní úklid + chemické čištění (s DPH)

Urnový hrob 400 Kč 900 Kč

Jednohrob 600 Kč 1400 Kč

Dvojhrob 850 Kč 2000 Kč

Trojhrob 1100 Kč 2500 Kč

Uváděné ceny jsou pouze orientační, konečná cena bude vycházet ze skutečných nákladů 
dle provedení hrobu (rozměry zakryté/nezakryté plochy).

Od září 2022 do července 2023 bude v Ústí 
nad Orlicí probíhat prestižní Mezinárodní 
výzkum dospělých PIAAC, který pořádá Orga-
nizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 
(OECD). ČR se výzkumu účastní spolu s více než 
30 zeměmi z celého světa. Výzkum realizuje 
Národní pedagogický institut ČR z pověření 
Ministerstva školství.
Na vybrané domácnosti se v této době obrátí 
tazatelé výzkumných společností STEM/MARK 
a MEDIAN. Rozhovor s tazatelem bude trvat při-
bližně dvě hodiny. Každý respondent obdrží za 

Mezinárodní výzkum 
dospělých PIAAC

účast ve výzkumu finanční odměnu 800 Kč. Pro 
úspěch výzkumu je zásadní, aby se co nejvíce 
oslovených domácností do výzkumu zapojilo, 
neboť jsou vybrané právě ony a podle meziná-
rodní metodiky nemohou být nahrazeny. Data 
budou uchována jako přísně důvěrná, budou 
zpracována hromadně a použita výhradně pro 
účely výzkumu.
Cílem výzkumu je zjistit, jak jsou občané v jed-
notlivých zemích připraveni na výzvy současné 
doby. Výsledky výzkumu dají zpětnou vazbu 
českému vzdělávacímu systému, ukáží, kde 
jsou naše silné a slabé stránky a kde je vhodné 
upravit vzdělávání tak, aby lépe odpovídalo 
našim současným potřebám. Více na piaac.cz.



Informace z radnice

[ 6 ]12 / 2022

Ve vedení Římskokatolické farnosti – děkanství 
Ústí nad Orlicí došlo letos ke změně, děkan Vla-
dislav Brokeš byl po sedmnáctiletém působení 
přemístěn do Kutné Hory a novým duchovním 
správcem ústecké farnosti se v polovině roku 
stal Jan Pitřinec. Novému faráři jsme položili 
několik otázek.

Odkud jste přišel do Ústí nad Orlicí?
Na tuto otázku existuje více správných odpo-
vědí. Mohl bych říct, že přicházím z Litomyšle, 
z Říma, nebo také z městečka na Náchodsku. 
Když to vezmeme posloupně, jsem rodák z Čer-
veného Kostelce, ale posledních šest let jsem 
byl kaplanem v Litomyšli a kromě toho jsem 
poslední dva roky absolvoval postgraduální 
studium v Římě.

Jak dobře jste do té doby Ústí nad Orlicí 
znal?
Ústím nad Orlicí jsem mnohokrát projížděl, asi 
dvakrát tu byl na technické s autem a jednou 
na nákupu, a to bylo vše. Po mém příchodu 
mě čekalo seznamování s místem, které jsem 
kromě kopců kolem Andrlova chlumu neznal, 
a samozřejmě hlavně seznamování se zdej-
šími lidmi, farností, se vším. Všechno pro mě 
bylo nové.

Co se vám zde líbí nejvíc?
Mám-li mluvit o Ústí jako o místě, tak nejvíc 
oceňuji zdejší krajinu. Jsem z  Podkrkonoší 
a kopce mám rád, dobře působí na mou psy-
chiku. Ale i město jako takové se mi líbí.

Povězte nám něco o sobě, jaké jsou vaše 
zájmy?
To by bylo na dlouho, jednodušší by bylo vyjme-
novat, co mě nebaví, toho tolik není (úsměv). 
Baví mě hudba, od malička jsem hrál na housle, 
zpíval, mám rád sport všeho druhu, čtení a tak 
dále. Těch zájmů je spousta.

Bylo těžké nastoupit po děkanu Broke-
šovi? Je to jako nastoupit do rozjetého 
vlaku.
A já to právě vidím jako velkou výhodu. Je jedno-
dušší nastoupit do rozjetého vlaku než se snažit 
roztlačit vlak, který stál dvacet let na zarezlých 
kolejích. Otec Vladislav navázal na skvělou práci 
svých předchůdců a společně s celou farností, 
městem a svými nejbližšími spolupracovníky 
ten pomyslný vlak moc hezky rozjel. Také mně 
v těchto začátcích velmi pomáhá, že mohu 
navázat na dobrou práci svých předchůdců 
a svých současných spolupracovníků.

Co zásadního vás ve farnosti čeká? Chcete 
zavést nějaké změny?
V první řadě seznámení s prostředím, to je to 
nejdůležitější. Nejde jen o Ústí nad Orlicí, mám 
na starosti i okolní farnosti, což jsou Dolní Lib-
chavy, České Libchavy, Sopotnice a Řetová, 
které se postupně snažím poznávat. Jsem 

velmi potěšen počtem aktivních lidí. Po mém 
příchodu mělo mnoho lidí zájem se se mnou 
setkat, protože něco dělají a chtěli zjistit, zda 
mohou v práci pokračovat, nebo mi nabídli 
pomoc. A co se týče změn, tak dělat velké 
změny hned na začátku by bylo nemoudré. Až 
to tu lépe poznám, nastane čas se zamýšlet, jak 
pokračovat, aby ty dobré věci nejely jen ze setr-
vačnosti pomaleji a pomaleji, zda by jim třeba 
neprospěl nějaký nový impuls. Je dobré hledat 
nové cesty. Nemůžu být ale víc konkrétní, na 
to je příliš brzo.

Kalendář akcí, které farnost pořádá nebo 
se na nich podílí zůstane stejný?
To se rozhodně měnit nebude. Jenom teď 
v adventu nabídneme takovou malou novinku: 
úterní a čtvrteční ranní mše svaté v 6.15 hodin, 
které budou spojené se zpěvy staročeských 
rorát, které jsou u  nás čím dál oblíbenější. 
Tímto trošku až nekřesťanským časem (úsměv) 

Naše farnost je otevřená všem, kdykoliv mohou zaklepat
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chceme umožnit, aby právě v adventu mohli na 
mši svatou přijít i lidé, kteří jdou do práce nebo 
do školy, a abychom se i tímto způsobem mohli 
připravovat na Vánoce. Jinak zůstane vše tra-
diční, zahájení adventu, slavnostní bohoslužby 
o Vánocích, otevřený kostel k modlitbě a pro-
hlídce betlémů, včetně živého betléma 26. pro-
since, nebo pak na jaře Noc kostelů.

V posledních letech prošel děkanský kos-
tel Nanebevzetí Panny Marie řadou oprav, 
ještě něco bude třeba?
Jsme velmi vděční, že jsme dosud mohli čer-
pat prostředky ze státního programu Rege-
nerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón. Průčelí kostela 
a další opravy byly možné díky spolupráci far-
nosti s městem. V dlouhodobějším horizontu 
se budeme připravovat na opravu vnitřních pro-
stor kostela, což by znamenalo novou výmalbu, 
restaurování uměleckých prvků, možná i nové 
rozvody elektřiny a osvětlení. To jsou všechno 
velké akce, které nejsou na pořadu dne hned, 
ale budeme se snažit být připraveni, až se objeví 
finanční zdroje.

Aktuálně vás nepálí nic?
Jedna drobnost tu je. Sakristie v kostele, která 
je velmi využívaná, potřebuje kompletní rekon-
strukci. To je věc, které si běžný návštěvník kos-
tela nevšimne, ale pro nás zde to bude důležitá 
změna. Pokud půjde vše podle plánu, s realizací 
počítáme v první polovině roku 2023.

Vstoupili jsme do adventu, čím pro vás je 
a co pro vás znamená?
Advent je pro mě jednoznačně časem duchovní 
přípravy na Vánoce, kdy se spolu s celou církví 
snažíme uvědomit si, že Bůh se pro nás stal 

člověkem, my se znovu připravujeme na jeho 
příchod a máme možnost znovu a znovu pro-
žívat to velké gesto Boží lásky k nám lidem. To 
je ten duchovní rozměr, z praktické stránky je 
to pro mě stejně jako pro všechny na faře čas 
celkem hektický. Ne že bychom drhli podlahy 
a myli okna, ale děje se mnoho akcí včetně pro-
gramů, které pořádáme pro školy o adventu 
a Vánocích. Taková intenzivní příprava je pro 
nás však velmi smysluplná.

Asi na rozdíl od části společnosti, kterou 
Vánoce spíš děsí, protože očekává stres…
Pro nás, křesťany, je základním smyslem Vánoc 
velká radost a vděčnost za Ježíšův příchod na 
svět.
Obecně Vánoce mohou být ale i celkem rizi-
kové období. Většina lidí má představu, jak by 
Vánoce měly vypadat, a ta koliduje s realitou. 
Očekáváme magickou atmosféru, která se však 
nedostaví. Vánoce vnímáme jako období, kdy 
se má rodina sejít a být pospolu, a to se vždy 
nevydaří. Úklid, nakupování… Těch stresových 
faktorů a podnětů pro krize je mnohem víc.

Takže bychom asi neměli tolik lpět na 
našich představách?
Jednoznačně. Tradice a rituály do rodiny roz-
hodně patří, je to něco, co nás spojuje. Ale nelze 
se jich držet puntičkářsky. Je dobré se zaměřit 
na to, aby Vánoce našim vztahům prospěly, pro-
hloubily je a uzdravily, když je potřeba druhému 
odpustit.

Blíží se konec roku, jaký pro vás byl?
Hodně přelomový. Začínal jsem ho jako student 
v Římě, kde se podmínky výrazně měnily, od 
nejhlubších covidových uzávěr až po rozvol-
nění opatření. Během postgraduálního studia 

jsem zároveň pomáhal připravovat velkou akci, 
srpnové celostátní setkání mládeže v Hradci 
Králové. Po ukončení studia jsem se stěhoval 
zpátky do Litomyšle, záhy do Ústí nad Orlicí. Byl 
to rok velkých změn - od studenta, přes organi-
zátora mládežnické akce až k vedení farnosti.

Nebude se vám po Římě, velkém městě, 
v Ústí nad Orlicí stýskat?
Nebude. V Římě jsem strávil několik let a mám 
ho velmi rád. Je to město s úžasnou historií, je 
centrem církevního života, mojí srdeční záleži-
tostí. Ale když jsem odcházel na postgraduální 
studia, bylo to pro mě do jisté míry těžké. Vní-
mám, že mé pravé místo je ve farnosti a v pas-
torační službě. Stejně jako jsem rád, že jsem 
ta studia mohl absolvovat, jsem rád, že jsem 
zase zpět.

Děkan Vladislav Brokeš prožil v Ústí nad 
Orlicí sedmnáct let, dokážete si předsta-
vit, že zde prožijete stejnou dobu?
Dokážu, ale nelpím na tom. My sami si far-
nosti nevybíráme, jsme vysláni tam, kde jsme 
potřeba. Netuším, jak dlouhá služba to bude. 
Bohudíky mám povahu, že jsem schopný se 
rychle cítit jako doma. Už tu jsem doma a jsem 
tady rád, i když nevím, na jak dlouho.

Co říct na závěr povídání?
Velmi rád bych navázal na všechno to dobré, 
a že toho nebylo málo, co tady otec Vladislav se 
svými spolupracovníky a s celou farností udělali. 
Přál bych si, aby lidé v Ústí nad Orlicí věděli, že 
naše farnost je otevřená všem, kdykoliv mohou 
u nás zaklepat, kdykoliv mohou přijít do kostela, 
když se potřebují zastavit, pomodlit, poprosit 
či poděkovat.

-DP-

Vůbec poprvé v  historii našeho sboru se 
mladí hasiči probojovali na mistrovství České 
republiky! Jednalo se o mistrovství ČR v běhu 
na 60m překážek, které proběhlo v  neděli 
25. září 2022 v Benešově u Prahy a náš sbor 
zde reprezentoval Jakub Beneš, který se pro-
bojoval mezi nejlepších 9 chlapců Pardubického 
kraje a zajistil si tak přímý postup. V konkurenci 
121 závodníků z celé České republiky si Jakub 
odvezl krásné 41. místo.

Celkem 9 našich mladých hasičů se zúčast-
nilo kvalifikačních závodů na MČR a  vůbec 
si v rámci celého Pardubického kraje nevedli 
špatně. Elišce Mačátové, Veronice Plecháč-
kové a Jirkovi Plecháčkovi chybělo na postup 
jen pár bodíků.
Z každé kategorie postupovalo 9 závodníků. 
A nám se dařilo následovně:
Mladší dívky: Veronika Plecháčková 12. místo, 
Esterka Krejsová 14. místo, Adéla Niklesová 
16. místo

Mladší chlapci: Jakub Beneš 7. místo, Jiří Ple-
cháček 12. místo, Filip Mačát 14. místo, Ondřej 
Beneš 24. místo
Starší dívky: Eliška Mačátová 11. místo
Starší chlapci: Filip Bureš 56. místo

Během podzimu se také konaly závody požár-
nické všestrannosti (ZPV), kde jsou na trati 
dlouhé zhruba 3 km přichystány kontroly, na 
kterých musí závodníci splnit jednotlivé úkoly 
(střelba, zdravověda, šplh, uzle, topografie, 
požární ochrana). 

V sobotu 24. 9. 2022 byl závod na domácí 
půdě v Černovíru, kde si mladší družstva vybo-
jovala 1. místo, 18. místo a 20. místo, starší 
pak 18. místo. 
V  Bystřeci, kde proběhlo okresní kolo ZPV 
v sobotu 8. 10. 2022, potvrdili mladí hasiči svoji 
formu a umístili se na 2. a 23. místě, družstvo 
starších pak na 25. místě.

Mladí hasiči z Černovíru na mistrovství České republiky
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Městská policie informuje

Spolupráce s Policií ČR
Dne 1. 10. 2022 jsme poskytli součinnost kole-
gům z Policie ČR při ztotožnění osob pode-
zřelých z krádeže zboží v jednom z místních 
supermarketů. Osoby zachycené na kamero-
vých záznamech z obchodu nám byly známy 
z dřívějších případů krádeží, které jsme řešili. 
Jejich totožnosti jsme předali policistům, kteří 
se případem dále zabývají.

Krádež oblečení
Dne 5. 10. 2022 jsme byli přivoláni do obchodu 
s oblečením v centru města. Obsluha zde díky 
kamerovému systému přistihla při krádeži 
ženu, o níž věděla, že jim v tomto obchodě 
již v minulosti nějaké zboží odcizila. Tentokrát 
naštěstí k žádné škodě nedošlo. Přestupkem 
proti majetku se bude dále zabývat příslušný 
správní orgán.

Padající římsa
Téhož dne odpoledne zjistili strážníci při 
pochůzce v centru města, že se na jednom 
z domů uvolnila pod střechou část římsy, což 
ohrožovalo procházející chodce. Hlídka vyrozu-
měla majitele nemovitosti a vypomohla mu se 
zajištěním místa proti vstupu.

Krádež zboží
Dne 6.  10.  2022 nám byla nahlášena krá-
dež elektrického nářadí v jednom z místních 
obchodů. Pro další postup jsme zajistili kame-
rové záznamy o průběhu skutku včetně jeho 
pachatele a výpovědi svědků. Případem se dále 
zabýváme.

Nezpůsobilá matka
Téhož dne odpoledne upozornili strážníky sou-
sedé v jednom z bytových domů na ženu pod 
vlivem omamných látek, která měla venku před 
domem hlasitě vykřikovat na svou příbuznou. 
Strážníkům nebyla žena díky místní znalosti 
neznámou osobou. Zjistili, že se svými malými 
dětmi žije doslova v  „holobytě“, a  to i přes 
dohodu, která určovala, kdo a kde bude o děti 
pečovat. 
Na místo byly proto přivolány pracovnice oddě-
lení sociálněprávní ochrany dětí, kterým hlídka 
poskytovala součinnost nezbytnou pro šetření 
věci. Případ bude dále řešen v jejich kompe-
tenci.

Prevence
Dne 7.  10.  2022 jsme dopoledne měli ve 
Wolkerově údolí krátkou besedu s čerstvými 
prvňáčky ze ZŠ Komenského zaměřenou na 
osobní bezpečnost a poskytnutí základních rad, 
jak se chovat v silničním provozu.

ŘÍJEN 2022

Pozor na podomní prodej – nabídku různých 
služeb, například výměnu zámku u dveří. 
Pokud vás někdo osloví, vše si dobře rozmys-
lete, poraďte se, porovnejte cenové nabídky od 
jiných poskytovatelů. Nejednejte pod tlakem, 
služby pro vás mohou být nevýhodné.

Na nevyžádané nabídky nereagujte, případně 
se obraťte prostřednictvím tísňové linky 156 
na Městskou policii v Ústí nad Orlicí.

Senioři, buďte obezřetní!

Krádež drogerie
Dne 12. 10. 2022 odpoledne jsme řešili krá-
dež zboží v jedné z místních drogerií, které se 
dopustily dvě nezletilé osoby. Hodnota odci-
zeného zboží byla téměř 6 000 Kč. Ve věci 
byl vyrozuměn orgán sociálněprávní ochrany 
dětí a zákonní zástupci nezletilých. Uzavření 
případu bude právě vzhledem k věku náležet 
příslušnému správnímu orgánu.

Krádež zboží
Dne 13. 10. 2022 vpodvečer došlo v jednom 
z obchodů k odcizení příslušenství k elektric-
kému nářadí. Díky kamerovému systému v pro-
dejně jsme zjistili totožnost pachatele, který 
nám byl z předchozích období důvěrně známý 
z krádeží a dalších protiprávních jednání. Právě 
jeho trestní minulost nakonec byla důvodem, 
proč jsme celou věc předali pro podezření 
z trestného činu krádeže Policii ČR.

Pokousání psem
Dne 17. 10. 2022 dopoledne jsme řešili případ, 
kdy pes vyběhl jeho majiteli otevřenou branou 
na chodník a pokousal procházejícího muže. 
Zranění, která naštěstí nebyla vážná, mu ošet-
řila posádka právě projíždějící sanity. Strážníci 
zjistili další okolnosti a přestupek byl oznámen 
k dořešení příslušnému správnímu orgánu.

Spolupráce s Policií ČR
Dne 20. 10. 2022 krátce před 0.30 hodinou 
vypomáhali strážníci Policii ČR se střežením 
zadrženého cizince, u kterého bylo kontrolou 
zjištěno, že byl již před rokem z území naší 
republiky vyhoštěn.

Sražená chodkyně
Dne 29. 10. 2022 v 7.30 hodin zjistili stráž-
níci při kontrole rajonu ženu sedící na krajnici 

komunikace v lokalitě sídliště Na Štěpnici. Pří-
tomen byl u ní i muž s jízdním kolem. Žena jim 
uvedla, že přecházela komunikaci a přítomný 
cyklista ji srazil. 
Stěžovala si na silnou bolest nohy. Strážníci zra-
něné na místo donesli plastovou lavičku z blíz-
kého domu, aby se mohla posadit a ulevit si tak 
od bolesti, a přivolali na místo Zdravotnickou 
záchrannou službu ČR a policisty z oddělení 
dopravních nehod. Chodkyni převezli zdravot-
níci na ošetření do nemocnice a případem se 
dále zabývá Policie ČR.

Kontroly chatových oblastí
V nadcházejícím období, kdy budou vlastníci 
a  uživatelé rekreačních objektů tato místa 
postupně opouštět, se opět více zaměřujeme 
na jejich kontroly. 
Rovněž jsme již zaznamenali oznámení od 
občanů, kteří si všímají uzavřených chat a regis-
trují známky jejich obývání neoprávněnými 
osobami. Těchto informací si velmi ceníme. 
Pokud byste zjistili podezřelé osoby, případně 
neobvyklé situace, kontaktujte nás na tísňové 
lince 156.

Kontroly hřbitovů
Stejně jako každý rok před svátkem Památka 
zesnulých jsme i letos ve zvýšené míře prová-
děli kontroly místních hřbitovů. Zloděje láká 
nejen hrobová výzdoba, ale i cenné věci pone-
chané ve vozidlech na parkovištích u hřbitovů. 
Důležité je si rovněž hlídat osobní věci odložené 
u hrobů, např. při jejich úklidu a být celkově vší-
mavý ke svému okolí.

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

-policie-informuje 

Ilustrační foto
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Během vycházek děti z Bílého klubíčka pozná-
vají naše město. Od září již navštívily Info-
centrum, kde se učily psát a posílat pohled, 
chirurgickou ambulanci na Galenu. Důkladně 
znají všechna hřiště v  Ústí, také cestovaly 
MHD, aby dojely na úpatí Andrlova chlumu, 
v přírodě si pochutnaly na svačině a do školky 
došly „po svých“. V neposlední řadě navštívily 
ateliér Dany Kozákové, zde se děti seznámily 
s návrhářstvím, šitím, obdržely krásné dárky 
a dokonce se staly i „modely a modelkami“. 
Během celého školního roku toho mají ještě 
hodně v plánu a jako každoročně poctí svou 
návštěvou i pana starostu. 

Vzhledem k tomu, že začal advent, moc ráda 
všechny zvu na již tradiční vánoční akci Slav-

nosti světla, která se bude konat 8. 12. 2022 
v  odpoledních hodinách na zahradě školky. 
S blížícím se koncem roku bych tímto chtěla 
velmi poděkovat všem dětem, jejich rodičům, 
za pomoc a podporu během roku a za celko-
vou pohodu ve školce. Rodiče nám pomáhají 
s údržbou naší zahrady, se vzděláváním dětí 
v centrech aktivit v našem celoškolkovém pro-
gramu Začít spolu, za dary apod. 
Také můj velký dík patří všem kolegyním ve 
školce – učitelkám, asistentkám a nemohu 
zapomenout i na perfektní práci provozních 
zaměstnankyň, bez kterých by školka fungo-
vat nemohla.

Díky a klidný vánoční čas přeje 
Vlaďka Carbová, ředitelka MŠ Klubíčko

Děkujeme kolegyňkám z pardubické Fakulty 
chemicko-technologické, za krásně připravený 
program pro děti – chemické pokusy.
Celý kolektiv MŠ Pastelka přeje veselé Vánoce 
plné dárků, které se nedají koupit ani zabalit.

Pevnost Boyard
Ve družině jsme 20.  10. připravili pro děti 
a rodiče 4. ročník noční hry Pevnost Boyard. 
Děti plnily různé strašidelné úkoly - např. 
pavoučí stezku, živé strašilky, hledání klíče ve 
slizu a kamenech. Za odvahu dostaly od otce 
Fura klíč od pevnosti a s novými zážitky odchá-
zely domů.

Dagmar Kapounová

Podzimní tábor
Ve dnech 26. a  27.  října proběhl u  nás na 
škole Podzimní tábor za podpory společnosti 
akreditované MŠMT ITveSkole.cz. Děti si pod 
vedením starších žáků na školních tabletech 
vyzkoušely úkoly a doplňovačky. 
Proběhly strašidelné hry na jemnou a hrubou 
motoriku, hráli jsme na boomwhackers, zpívali, 
vyráběli kouzelné lektvary a prováděli pokusy. 
Užili jsme si turistiku a opékání párků i jablí-
ček. Nechybělo ani kino a návštěva mumie ze 
záhrobí. 
Děti si domů odnesly vlastnoručně zhoto-
vené výrobky, diplom s medailí z 3D tiskárny 
a nevšední zážitky. Moc děkujeme za možnost 
Podzimní tábor realizovat.

Klára Maršíková

Open Festival školy
Poslední říjnové pondělí se konal Den otevře-
ných dveří na naší škole, která letos oslavila 
půlkulaté jubileum. Již po dvacáté návštěvníci 
mohli prozkoumat všechna možná zákoutí 
rozlehlé budovy, která prošla a stále prochází 
různými rekonstrukcemi.
Až do večerních hodin probíhaly rozmanité akti-
vity bohatého programu. Vynikající občerstvení 
a skvělá hudební vystoupení byly pomyslnou 
třešničkou na dortu.

Poděkování patří všem, kteří přispěli k výji-
mečné atmosféře této akce, jejíž každá násle-
dující repríza se vlastně stává premiérou.

Petra Mihulková

Více informací najdete na FB, Instagramu 
a našem novém webu zsbcuo.cz.

Harry Potter Na Výsluní
Poslední říjnový den jsme si v mateřské škole Na 
Výsluní báječně užili. Sešli jsme se v halloween-
ských kostýmech, tančili jsme, čarovali a také 
dlabali a zdobili dýně. Nejvíc jsme se ale těšili 
na kouzelnické představení, které nás všechny 
doslova nadchlo. Aby ne, když mezi nás zaví-
tal samotný Harry Potter – tedy možná, že 
snad jeho dvojče, protože mu byl neskutečně 
podobný, a ten si nás podmanil svými kouzly. 
Dokonce čarovali s jeho pomocí i někteří z nás, 
to bylo, panečku, vzrušení! Jeho krásná asis-
tentka se zase převtělila v Elzu z Ledového 
království a zatančila v nádherném světelném 
kostýmu. Škoda, že celé představení tak rychle 
uteklo. Abychom nebyli smutní, společně jsme 
se s příjemným kouzelníkem a jeho paní vyfotili. 
Protože se u nás stále něco děje, nebylo tomu 

jinak ani v dalších dnech. Se sychravým poča-
sím jsme zahájili sezónu saunování ve vlastní 
sauně, kam chodíme moc rádi a nebojíme se 
ani tepla v potírně, ani studené vody v bazénku. 
Odměnou nám jistě bude pevnější zdraví.
Na 9. listopad pro nás paní učitelky připravily 
„Světélkování“ s rodiči. Nevíte, co to je? Nejprve 
jsme na školní zahradě plnili „zrádné“ úkoly, ale 
kdepak, na nás nikdo nevyzraje, a tak jsme je 
všechny vyřešili. A protože se mezitím setmělo, 
rozsvítili jsme lampiónky, lucerničky, světýlka 
i žárovičky a vydali jsme se společně v průvodu 
na Mírové náměstí. Každý dostal medaili za spl-
něné úkoly a samozřejmě drobnou sladkost. 
I tato akce byla velmi povedená a nám nezbývá, 
než počkat na další, tentokrát již adventní. Ať 
nám to tedy rychle uteče!

Váš Výsluňáček

Děti z Klubíčka poznávají Ústí

Mateřská škola Pastelka

Základní škola Bratří Čapků

Mateřská škola Na Výsluní
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Začíná advent, který je i pro nás ve škole obdo-
bím radostného očekávání. Pro děti je hlavním 
tématem čekání na Ježíška, zatímco dospělí se 
více těší na pár vytoužených dní klidu a odpo-
činku. Než ale zasedneme ke štědrovečerní 
večeři, čeká nás ještě pár radostných událostí 
a společných setkání. Některé máme již za 
sebou a jiné se teprve chystají. V pátek 25. 11. 
proběhlo v Kerharticích slavnostní rozsvícení 
vánočního stromu, kde naši žáčci vystoupili se 
svým programem. Děti si nachystaly básničky, 
tanec i písničky a i když některé malé umělce 
trápila tréma, zvládli vše s grácií. S rozzáře-
nýma očima pozorovali nejen zářící stromek, 
ale i potemnělou oblohu, vyhlížejíce sněhové 
vločky. Tradiční adventní tvoření se letos konalo 
v pondělí 28. 11. Jsme rádi, že po předešlých 

letech jsme se mohli opět setkat bez omezení 
a v příjemné předvánoční náladě se ponořit 
do tvoření nejrůznějších dekorací a drobných 
dárečků, z rozličných materiálů. Těší nás, když 
se k nám na podobné akce vracejí bývalí žáci 
a s radostí se opět stávají součástí naší školní 
party. To jak šikovní a kreativní naši žáčci jsou, 
jste si mohli prohlédnout na Vánoční výstavě 
ČČK v Galerii pod radnicí, které se každoročně 
účastníme a  s  hrdostí prezentujeme práce 
našich žáků.
Koncem prosince nás čeká návštěva v pečova-
telském domě a v závěru roku děti čeká velká 
školní soutěž – „Ukaž svůj talent“, kde mohou 
předvést, v čem jsou dobří a co koho baví.
Přejeme všem poklidně strávený advent 
a pohodové prožití vánočních svátků.

Základní škola Kerhartice

Malá Kometa sportuje
Podzim se na Malé Kometě nesl v duchu spor-
tovním. Děti změřily své síly na atletickém 
čtyřboji, absolvovaly orientační běh na Andr-
lův chlum. 
Žáci 4. ročníku připravili pro prvňáčky spor-
tovní den s pohádkou, program doplnili členové 
Městské policie, aby děti poučili o bezpečném 
chování v silničním provozu. Za zábavou vyrazili 
žáci z 2. až 5. ročníku na bowling. Nezapome-
nutelný zážitek byl pro děti paralympijský den.

Halloween
Sešli jsme se v kostýmech, maskách a hlavně 
ve výborné náladě. Na Velké Kometě proběhla 
volba nejkrásnějších kostýmů a volba vítěze 
nebyla snadná, všichni byli úžasní. Největší 
pozornost na sebe zaslouženě strhly Krotitelky 
duchů z 9. B. 
U příležitosti letošní oslavy Halloweenu pro-
běhla netradiční výstava prací žáků 8. a  9. 
ročníku volitelné výtvarné výchovy. Vystavené 
práce žáků tematicky ozdobily vchod do školy.

Muzikál
Zlatý klíček už od září nežije ničím jiným, než 
muzikálem. Členové sboru pilně trénovali na 
soustředění v Nekoři, vyráběli rekvizity, chystali 
kostýmy a ladili poslední detaily. Rádi byste se 
dozvěděli, „Jak to chodí v pekle“? Srdečně vás 
zveme 8. 12. 2022 od 18.00 do Roškotova 
divadla, kde vám také zazpívá dětský pěvecký 
sbor Písnička. 
Zlatý klíček se vám představí na adventním 
setkání sborů 15. 12. 2022 od 18.00 v sále 
ZUŠ, kde vystoupí společně se sborem Vox 
coloris. S dětským pěveckým sborem Písnička 
vás naladí na Ústeckém adventu 18. 12. 2022, 
doprovodí je žáci sedmých a osmých tříd na 
ukulele.

Základní škola Komenského

Čtyřlístek při rozsvěcení vánočního stromu
v Němčí
2. 12. | 17.00 hodin

Vánoční koncert DS Čekanky
ve Velké Skrovnici
4. 12. | 16.00 hodin

Vánoční koncertíky pro MŠ a ZŠ
5. a 6. 12. | 8.00 hodin | koncertní sál

Mikulášská hudební besídka
5. 12. | 17.00 hodin | koncertní sál

Zapeklité tradice
6. 12. | 17.00 a 18.00 hodin | koncertní sál
Vánoční pohádka Jiřího Zajíčka v podání žáků 
LDO. Pohádka je určena pro děti od 4 do 11 let.

Třídní přehrávka
7. 12. | 17.00 hodin | koncertní sál
Kytarová třída p. uč. Ivany Charousové.

Třídní přehrávka
8. 12. | 17.00 hodin | koncertní sál
Houslová třída p. uč. Petry Kleislové.

Co-Bo-Drums
10. 12. | 16.00 hodin
Vystoupení v Kulturním domě v Říčkách v Orlic-
kém Podhůří.

Zimní tancovánky
12. 12. | 16.00, 17.00 a 18.00 hodin
Vystoupení tanečního oboru pod vedením 
Zlatky Bartoškové v tanečním sále.

Zimní tancovánky
13. 12. | 16.00 hodin
Vystoupení žáků tanečního oboru pod vedením 
Hany Hýbalové v tanečním sále.

Třídní besídka
13. 12. | 17.00 hodin | koncertní sál
Pěvecká třída p. uč. Hany Bauerové.

Vánoční bubnování
13. 12. | 17.00 hodin
Žáci třídy bicích nástrojů p. uč. Lindy Gregarové 
vystoupí v klubu Popráč.

Adventní recitál
14. 12. | 16.30 a 18.15 hodin
Tanečnice pod vedením Pavlíny Lipenské 
vystoupí v tanečním sále.

Kytarové hrátky
14. 12. | 18.00 hodin | koncertní sál
Třídní přehrávka p. uč. Jiřího Tomáška.

Adventní koncert
15. 12. | 18.00 hodin
Vystoupení žáků v kostele v Dlouhé Třebové.

Vánoční koncert DS Čtyřlístek
18. 12. | 16.00 hodin | Velká Skrovnice

Vánoční koncert DPS Čekanky
18. 12. | 18.00 hodin | koncertní sál

Vánoční hudební besídka
19. 12. | 17.00 hodin | koncertní sál

Vánoční Kocianek
20. 12. | 17.00 hodin | koncertní sál
Soubor smyčcových nástrojů.

Vánoční koncert Čtyřlístku a Alou Vivat
20. 12. | 18.00 hodin | Hernychova vila

Třídní přehrávka
20. 12. | 18.30 hodin | koncertní sál
Klavírní třída Evy Felgrové.

Třídní přehrávka
21. 12. | 17.00 hodin | koncertní sál
Klavírní třída Jitky Balaštíkové.

Vánoční koncert
22. 12. | 17.00 hodin | koncertní sál
Vystoupení sborů Sluníčko, Čekanky a Čtyř-
lístek pod vedením Lenky Lipenské a  Hany 
Bauerové.

Živý betlém
26. 12. | 16.00 hodin | park u kostela
Taneční vystoupení žákyň tanečního oboru pod 
vedením Pavlíny Lipenské.

Základní umělecká škola J. Kociana
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Dvoudenní výlet do Polska se vydařil
Na přelomu října a listopadu absolvovala početná 
skupina 3. a 4. ročníků umprumky dvoudenní 
zájezd do Polska. V pondělí a úterý pak stihli stu-
denti navštívit řadu pamětihodností, úzce spja-
tých se staršími i moderními dějinami. „Začali 
jsme návštěvou solných dolů Wieliczka, kde jsme 
prošli tříkilometrovou trasu plnou kaplí, jezírek 
a soch. S většinou studentů jsme si ověřili inten-
zivní slanou chuť stěn,“ podotýká vedoucí výpravy, 
vyučující anglického jazyka Michaela Krčálová, 
a  doplňuje: „Polovina studentů měla výklad 
v angličtině a podle reakcí bylo zřejmé, že se ori-
entují, což mě potěšilo.“ Večer pak prožila ústecká 
výprava v historickém Krakově, kde absolvovala 
prohlídku hlavního náměstí a přilehlých uliček. 
V jednom z nejvýznamnějších polských měst pro-
gram výletu pokračoval, vedle návštěvy církevních 
památek nemohla chybět ani jedna z vůbec nej-
významnějších polských památek – hrad Wawel. 
„Viděli jsme i draka, který v pravidelných interva-
lech chrlí oheň. Podle legendy byl zabit rytířem 
Krakem, jenž pak založil město Krakov,“ zmiňuje 
zajímavost Michaela Krčálová. Silným a emotiv-
ním zážitkem pak pro studenty i pedagogy byla 
návštěva nechvalně proslulých koncentračních 
táborů v Osvětimi a Březince. Tam ostatně zaví-
talo i několik exkurzí z umprumky v uplynulých 
letech. Stejně jako ony i ta letošní měla štěstí na 
zkušeného průvodce a tím pádem sofistikovaný 
výklad. Večerní návrat do Ústí nad Orlicí završil 
zasloužený potlesk pro všechny, kdo náročnou 
dvoudenní exkurzi přichystali. „Ráda bych poděko-
vala všem studentům za příkladné chování i zpěv 

českých hitů, kterými nám zpříjemnili zpáteční 
cestu. Poděkování patří též kolegyním Janě Hal-
brštátové a Jitce Urcové za pomoc s přípravou 
zájezdu,“ uzavírá Krčálová.

Mgr. Jan Pokorný

15 let spolupráce oceněno
ve Schweinfurtu
Psal se rok 1995, kdy započala spolupráce mezi 
ústeckou umprumkou a Staatliches Berufliches 
Schulzentrum Alfons Goppel v  německém 
Schweinfurtu. Výměnné pobyty mezi studenty 
a pedagogy obou škol se od té doby konaly 
nepřetržitě dalších 15 let, a to až do roku 2010. 
„Výměnné pobyty studentů jsou dnes už sou-
částí činnosti každé školy. Přináší nejen zlep-
šení jazykových dovedností, ale i poznání kultury 
a mentality jiné země,“ říká vyučující německého 
jazyka a tělesné výchovy Lenka Karbulková, 
která po celou dobu spolupráci s partnerskou 
školou našich západních sousedů organizovala. 
Bez ohledu na časový odstup ji tak potěšilo 
ocenění, které převzala na konci října právě ve 
Schweinfurtu. A k tomu z velmi významných 
rukou. Někdejší dlouholetý europoslanec Ber-
ndt Posselt se sice předání kvůli nemoci nemohl 
zúčastnit, nicméně právě jeho podpis pod oce-
něním pro školu i vyučující figuruje. „Patnáct 
let intenzivní spolupráce, naplněné společnými 
projekty, si uznání určitě zaslouží. Dvojnásob pak 
potěší od takto významné osobnosti,“ doplnil 
ředitel školy Zdeněk Salinger, který Lenku Kar-
bulkovou do Schweinfurtu doprovázel.

Mgr. Jan Pokorný

Střední škola uměleckoprůmyslová

Foto: Tereza Volfová

Projekt „Ekosystémy“
Během listopadového projektového dne měli 
žáci hylvátské základní školy i jejich rodiče mož-
nost seznámit se hravou interaktivní formou 
s jednotlivými ekosystémy. Navštívili zahradu 
a pole provoněná jejich plody a úrodou, několik 
druhů lesů, zjistili, že v rybníku nežijí jenom kapři 
a že vodní rostliny mají své kouzlo. V jeskyni si 
dávali pozor na netopýry a v bažině na třímet-
rového krokodýla. V tajze si zahráli na stopaře 
a lovce a v moři mohli za pomoci potápěčského 
vybavení pozorovat život pod hladinou. Všichni 
se nejen pobavili, ale dozvěděli se i řadu nových 
informací a zajímavostí o světě kolem nás.

Soutěž zručnosti a technické tvořivosti
I letos se žáci naší školy, navštěvující páteční 
Klub AMAVET (technický kroužek), zúčastnili 
Soutěže zručnosti a technické tvořivosti, který 
už po deváté pořádala firma Bühler v Žamberku 
v rámci Zážitkového dne Techné. Z 98 přihláše-
ných výrobků se Adamovi, Martinovi a Ondrovi 
povedlo v kategorii 7. - 9. tříd získat první místo 
za Kuličkovou dráhu, Vojtovi v kategorii 4.-6. tříd 
druhé místo za Posuvné dveře a v téže kategorii 
zabodovali i Adam s Dominikem se svým Překla-
dištním jeřábem a obsadili 3. místo. Adamovo 
Letadlo Spitfire dokonce zaujalo porotu natolik, 
že mu udělila zvláštní cenu.
Jako vedoucí Klubu jsem moc ráda, že na naší 
škole v Hylvátech máme v nabídce širokou škálu 
stavebnic Fischertechnik, díky kterým můžou 
všichni účastníci rozvíjet svůj skrytý potenciál.

Mgr. Jolana Morávková

Pozvánka
Základní škola Ústí nad Orlicí, Třebovská Vás 
zve 8. 12. 2022 (15.00 – 18.00) na tradiční 
Vánoční tvoření. Čeká Vás program, který potěší 
nejen duši, ale i smysly. Můžete vyrábět vánoční 
dekorace, které ozdobí Váš domov, pobavíte 
se ukázkami kroužku techniky a interaktivními 
stavebnicemi, za zvuku koled se zahřejete 
čajem, svařákem či kávou a ochutnáte výborné 
koláče a cukroví. Těšíme se na setkání s Vámi 
při odpoledni provoněném skořicí, hřebíčkem 
a vanilkou.

Základní škola Třebovská

Jak jde život
Stavební práce (elektroinstalace) byly začátkem 
listopadu dokončeny, škola už běží bez ome-
zení. Novinkou je funkce školní psycholožky, 
vítáme Martu Wojciechowskou. Divadelníci 
ze souboru Veselé zrcadlo odehráli derniéru 
představení Jak se máš, Martine?, na závěr si 
zahráli i v pražském divadle Disk, výtěžek z dří-
vějšího představení předali potřebné ukrajinské 
rodině. Studentský parlament chystá hodno-
cení učitelů a oslavy Majáles. Byla obnovena 

Gymnázium spolupráce s firmou Contipro, kde se konají 
přírodovědné přednášky a workshopy.

Zejména jsme ale během listopadu chystali 
a pořádali trojici významných akcí: oslavy Dne 
studentstva (letos experimentální formou), 
maturitní ples a Dny otevřených dveří.

Soutěže
Proběhlo školní kolo řečnické soutěže 
Demosthenes 2022: I. kategorie 1. Adéla Fiše-
rová (1. B) a Josef Vondráček (2. B), II. kat. 1. 
Marie Kaucová (3. B), II. kat. 1. Alice Filipová 
(5. B) a Michaela Krycnerová (2. A), IV. kat. 1. 

Tereza Brožková (7. B) a Aneta Pražáková (7. 
B). V Logické olympiádě se (v rámci kraje) nej-
lépe dařilo našim zástupcům v kat. B: 4. místo 
Lucie Novotná (3. B), 8. místo Jan Blaško 2. B. 

Do celostátního kola Energetické olympiády 
jsme postavili pět týmů, nejlépe se umístili na 
29. místě Viktor Adámek, Jakub Hyhlík a Miku-
láš Lejsek (7. B), finále jim uniklo doslova o pár 
sekund. Stolní tenisté vyhráli okres v kat. SŠ: 
Alexander Hlavsa (8. B), Michal Krupa (4. A), 
Jakub Svojanovský (7. B), David Kulda (6. B).

Mgr. Pavel Holásek
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Senior doprava ČČK – TAXÍK MAXÍK
Senior doprava ČČK je určena seniorům, oso-
bám zdravotně oslabeným a rodičům s dětmi 
k návštěvě lékaře, úřadu, na nákup, kadeřnici…
Senior dopravu ČČK lze objednat v pracovní den 
před plánovanou jízdou (v den jízdy bez záruky) 
na tel. 774 412 117.
Senior doprava ČČK je provozována každý pra-
covní den od 7.00 do 15.30 hodin.
Permanentky jsou k dostání u řidiče Senior 
dopravy, na OS ČČK, Kopeckého 840, Infor-
mačním centru města Ústí nad Orlicí (budova 
radnice) a v Nákupním centru NOVÁ LOUŽE – 
provozovna čistírny.
V termínu 23. a 27. - 28. prosince 2022 
bude přerušen provoz služby Senior doprava 
ČČK. Děkujeme za pochopení.
Senior doprava ČČK je provozována za pod-
pory města Ústí nad Orlicí, Pardubického kraje 
a Nadace Charty 77.

CENTRUM PRO ŽIVOT
Vzdělávací, relaxační a volnočasové centrum 
pro seniory, a nejen pro ně. Akce jsou určeny 
široké veřejnosti.
Bližší informace o akcích Centra pro život na 
www.cckuo.cz
Změna programu Centra pro život vyhrazena.
Na všech akcích je nutné dodržet mimo-
řádná opatření dle aktuálního vývoje.

Od muzea k muzeu
6. 12. | 8.00 hodin
V průběhu roku společně navštívíme 12 muzeí 
v našem regionu. Jako jedenácté je Městské 
muzeum Lanškroun. Přihlásit se můžete na tel. 
775 112 998 nebo každé pondělí od 9.00 do 
15.30 hodin na OS ČČK (ošacovací středisko). 
Sraz v  uvedenou hodinu na autobusovém 
nádraží v Ústí nad Orlicí. Cena: pro přihlášené 
účastníky vstupné do muzea ZDARMA, doprava 
10,– Kč za osobu.

Vánoce na Svojanově – Dobové pokrmy
10. 12. | výlet
Ochutnávka pokrmů připravovaných podle 
starých receptů. Přihlásit se můžete na tel. 
775 112 998 nebo každé pondělí od 9.00 do 
15.30 hodin na OS ČČK (ošacovací středisko). 
Odjezd je v 8.00 hodin z autobusového nádraží 
v  Ústí n.O. Cena: 100,– Kč člen ČK a  děti, 
ostatní 200,– Kč. Cena výletu obsahuje dopravu 
+ vstupenku do hradu.

Výstava vánočního cukroví
15. 12. | 9.00-15.00 hodin
Akce se koná v budově OS ČČK, Kopeckého 
840, vstupné dobrovolné.

Vánoční posezení
15. 12. | 15.00 hodin
Příjemné posezení mezi přáteli při vánoční 
atmosféře spojené s ochutnávkou vánočního 
cukroví. Akce se koná v budově OS ČČK, Kopec-
kého 840, vstup zdarma.

STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
27. listopadu – 15. prosince 2022
Splňte přání dětem z dětských domovů a klien-
tům sociálních zařízení zakoupením vánočního 
dárku, přáníčka naleznete:
v Informačním centru města Ústí nad Orlicí, 
v Krytém plaveckém bazénu v Ústí nad Orlicí, 
Zákaznickém centru společnosti TEPVOS Ústí 
nad Orlicí a v Nákupním centru Nová Louže – 
provozovna čistírny. 
V případě, že přáníčka již na stromečku došla 
můžete navštívit také ONLINE STROMEK na 
cckuo.cz. Bližší informace o akci naleznete na 
cckuo.cz.

VÁNOČNÍ VÝSTAVA
29. listopadu - 2. prosince 2022
Vánoční výrobky dětí ze školských zařízení 
v  Ústí nad Orlicí a  neziskových organizací. 
Výstavní prostory Galerie pod radnicí v Ústí 
nad Orlicí. Otevřeno úterý - čtvrtek od 9.00 do 
17.00 hodin, pátek od 9.00 do 15.00 hodin. 
Akce se koná za podpory města Ústí nad Orlicí 
a Městského muzea v Ústí nad Orlicí.

SOUSEDSKÁ KNIHOVNA
Sousedská knihovnička je volně přístupná 
a určená všem, kteří hledají domov pro staré 
i nové knihy, rádi čtou a chtějí budovat sou-
sedské vztahy. 
Můžete si půjčit knížku bez průkazky, bez upo-
mínek a v jakoukoliv denní dobu. Nejen, že si 
knížky můžete zapůjčit, ale i vložit do prosklené 
skříňky. 
Pokud knížku nevrátíte, je to vaše věc. Žádný 
postih za to neexistuje. Knihovnička je umístěna 
na zahradě u budovy OS ČČK, Kopeckého 840, 
Ústí nad Orlicí.

VÝSTAVKA
Máte zájem vystavovat a nevíte kde? Můžete 
u nás. Fotografujete, kreslíte, tvoříte, sbíráte 
pohlednice, známky…
Nabízíme právě vám ukázat ostatním svá díla 
a sbírky v prostorách Oblastního spolku Čes-
kého červeného kříže Ústí nad Orlicí.
Každý měsíc připravujeme výstavku různých 
fotografií, obrázků, sbírek. Prostor je za úče-
lem výstavky nabízen ZDARMA – především 
seniorům. Bližší informace na tel. 776 765 659. 
Těšíme se na Vaše výstavky!

MINI HOTEL NOVÁ LOUŽE
Přijede Vám návštěva a nevíte, kde přenocují? 
Nabízíme vám krátkodobé ubytování ve dvou-
lůžkových a čtyřlůžkových pokojích s vlastním 
sociálním zařízením, TV, internetem. Bližší 
informace a  objednání ubytování na tel.: 
775 765 659.

OŠACOVACÍ STŘEDISKO ČČK
Provozní doba v měsíci prosinci:
5. 12. 2022 – zavřeno.
Individuální návštěvu nutné domluvit na tel.: 
775 765 659.
12. 12. 2022 - 9.00 do 12.00 a 13.00 do 15.30
19. 12. 2022 - 9.00 do 12.00 a 13.00 do 15.30
26. 12. 2022 - zavřeno

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

Český červený kříž

Ve čtvrtek 1. prosince startuje na stánkáchmi-
kulasskadrazba.cz internetová aukce pro Ryt-
mus Východní Čechy, o.p.s.
Letos již po jedenácté můžete dražit neza-
pomenutelné zážitky, krásné knihy, balíčky 
pro zdraví a krásu, exotické rostliny, originální 
šperky, vynikající dobroty a mnoho a mnoho 
dalšího pro sebe a své blízké.
Stačí se zaregistrovat a vybrat si z nabídky 
předměty, které Vás nejvíce lákají. A pak už si 
jen pohlídat, jestli Vaši nabídku někdo „nepřeho-
dil“. Začínáme ve čtvrtek 1. prosince a v neděli 
4., ve večerních hodinách, jdeme do finále.
Pojďte si to s námi užít a udělat radost sobě 
a svým blízkým. Výtěžek z letošní dražby bude 
použit na podporu Tranzitního programu, který 
pomáhá mladým lidem se zdravotním znevý-
hodněním v co nejsnadnějším přechodu ze 
školy do práce, více na rytmusvychod.cz.

Za Rytmus Východní Čechy, o.p.s. 
Kristýna Košvancová

Mikulášská dražba je tady!
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Norsko – Oslava přírody
St 7. 12. | 19.00 hodin
Ve spolupráci s Klubcentrem Vás zveme na 
cestopisnou přednášku p. J. Kolbaby v Roško-
tově divadle. Hlásit se můžete ve Sladkovně 
dne 6. 12. od 10.00 do 12.00 hod. Cena pro 
člena po předložení průkazky 110,– Kč. Peníze 
si přineste přesně. Akci zajišťuje p. Ešpandrová.

Bowlingový turnaj
Čt 8. 12. | Pardubice
Ve spolupráci s  RS Pardubického kraje se 
zúčastníme bowlingového turnaje v Pardubi-
cích. Přihlášky našich nejlepších hráčů přijímá 
Ing. Bednářová, která podá bližší informace.

Adventní zájezd do Pardubic
Pá 9. 12. | celodenní akce
Nejprve si s průvodcem prohlédneme pamětihod-
nosti města, následuje volno na oběd, poté bude 
prohlídka zámku a nakonec se přesuneme na 
Perštýnské náměstí na adventní řemeslné trhy, 
kde bude delší volno. 
Hlásit se můžete ve Sladkovně dne 6. 12. od 
10.00 do 12.00 hod. Člen Senior klubu hradí 
210,– Kč, nečlen 310,– Kč, neobyvatel 350,– 
Kč. V ceně je doprava a vstup do zámku, 2x 
průvodce. Návrat bude pozdější podle situace, 
určitě po 18. hodině. Teple se oblečte. 
Akci zajišťuje JUDr. Ešpandr a p. Štěchová.
Odjezdy dle jízdního řádu: Hylváty  – brána 
f.Zářecký - 08.20 hodin, Benzina pod Duklou - 
08.25 hodin, Babyka - 08.30 hodin, autobusové 
nádraží - 08.35 hodin, Letohradská - 08.40 
hodin, Penzion - 08.45 hodin.

Vánoční posezení se členy SK 
k 15. výročí založení klubu
Čt 15. 12. | 14.30 hodin
Hudba k poslechu a drobné občerstvení zajiš-
těno. Akci připravuje předseda a  výbor SK. 
Vstup pouze pro přihlášené. 

Hlásit se můžete ve Sladkovně dne 6. a 13. 12. 
od 10.00 do 12.00 hod. do počtu max. 140 
členů. K prohlídce budou kroniky.

Muzejní kafe
St 14. 12. | 15.00 hodin
Tématem setkání je advent a Vánoce. Pro člena 
SK vstup na průkazku zdarma. Akci zajišťuje 
p. Rabová.

Plavání nejen pro členy SK
Pá 16. 12. | 14.00-15.30 hodin
Plavání v krytém plaveckém bazénu spojené 
se cvičením ve vodě a vstupem do relaxačního 
centra. Pro členy vstup na průkazku 60,– Kč, 
nečlen 70,– Kč, neobyvatel ÚO 80,– Kč. Peníze 
si přichystejte přesně. Akci zajišťuje p. Rabová. 
Neváhejte a přijďte si v klidu zaplavat.

Střídavka
Út 20. 12. | 14.30 hodin | Senior kino
Komedie ČR, rež. P. Nikolaev. Hlásit se můžete 
ve Sladkovně dne 6. a 13. 12. od 10.00 do 
12.00 hod. Cena pro člena po předložení prů-
kazky 40,– Kč. Peníze si doneste přesně. Pouze 
vstupenky do přízemí. Akci zajišťuje p.Štěch.

Běžky nebo pěšky. | Čt 29. 12.
Cíl je překvapení. Akci zajišťuje JUDr. Králík 
a Ing. Bednářová.

Divadelní představení Vicena v roce 2023
Přijímáme přihlášky členů na divadelní před-
stavení souboru Vicena „Jak důležité je míti 
Filipa“. Představení se odehraje v  sobotu 
14. ledna 2023 od 19.30 hodin v Roškotově 
divadle. Hlásit se můžete ve Sladkovně dne 6. 
a 13. 12. od 10.00 do 12.00 hod. Zvýhodněné 
vstupné pro členy, kteří budou v členství pokra-
čovat i v roce 2023 je 80,– Kč. Akci zajišťuje 
p. Štěchová, která bude lístky vydávat při prvé 
službě v lednu.

Připravujeme na leden 2023:
• cestopis
• Senior kino
• Besedy na CSP k „chytrému telefonu“ 

a k „mobilnímu městskému rozhlasu“.
• Putování za betlémy
• Běžky nebo pěšky kolem letiště

Podporujeme účast členů a  ostatních 
občanů na únorovém zájezdu na Slovensko 
do Parkhotelu v Hokovcích.
Dne 13. 12. 2022 při službě na Sladkovně 
přijímá JUDr. Ešpandr přihlášky na týdenní 
léčebný pobyt v  Hokovcích na Slovensku 
v Parkhotelu manželů Píriových, kam jezdíme 
téměř pravidelně již 10 let. Termín pobytu je 
11. 2. až 18. 2. 2023.
Odjezd od CSP v Ústí nad Orlicí v 16 hodin 
v sobotu, návrat odpoledne 18. 2. 2023.
Pobyt začíná a končí snídaní. V ceně je zdarma 
doprava tam i zpět, 10 procedur určených léka-
řem, lékařská prohlídka, plná penze s výběrem 
ze tří jídel, volný vstup do plaveckého bazénu, 2 
x sauna. Společenské posezení s hudbou. Uby-
tování ve dvou a vícelůžkových pokojích, jed-
nolůžkový pokoj za příplatek 1100,– Kč. Dále 
za příplatek možnost zúčastnit se pořádaných 
výletů a posezení ve sklípku s harmonikářem.
Celková zvýhodněná cena 7000,– Kč bude 
vybírána v lednu 2023.
Nabídkový leták v informační skřínce SK, na 
vyžádání u p. Ešpandra v elektronické či tiš-
těné podobě, nebo na telefonu č. 734398390.

Těšíme se na setkání s Vámi.
JUDr. Zdeněk Ešpandr

předseda 

KONTAKTY NA VÝBOR SK:
JUDr. Ešpandr 734 398 390

p. Štěchová 731 601 548, p. Štěch 722 475 129
p. Rabová 734 188 853, p. Ešpandrová 734 188 855 

JUDr. Králík 722 475 132, Ing. Bednářová 605 834 042

Senior klub Ústí nad Orlicí

Inzerce

Zhoršil se Váš zdravotní stav a nezvládáte žít 
sami ve své domácnosti? Podejte si žádost do 
domu s pečovatelskou službou Na Pláni 1343. 
Pomůžeme Vám s tím, co si nedokážete zajistit 
sami (pomoc při osobní hygieně, s přípravou 
stravy, nákupem, úklidem atd.). V případě zájmu 
kontaktujte Mgr. Markétu Gmuzdkovou na tel. 
čísle 736 503 570, ve všední dny od 6.30-15.00 
hod.
Pokud potřebujete nějakou pomoc, ale zatím 
se Vám nechce stěhovat ze své domácnosti, 
můžeme přijet k Vám domů. V tomto případě 
se obraťte na Janu Vojáčkovou, Dis na tel. čísle 
736 503 571, ve všední dny od 7.00-15.30 hod.

S pozdravem a přáním pevného zdraví vaše 
Pečovatelská služba.

Pozvánka na muzikál „Pekařova žena“, kome-
die z francouzského venkova, 30. léta 20. st. 
Hrají: Lněnička, Trembecká, Janečková, Špi-
ner, Mejzlík, Sikorová, Dohnal, Postler, Pejchal 
a další. 
Kde: Včd Pardubice
Kdy: úterý 27. prosince v 18.00 hod.
Cena: člen 400 Kč, nečlen 430 Kč, ZTP 300 Kč.
Odjezdy autobusu: Hylváty 14.45, Dukla 14.50, 
Družba 14.55, Letohradská v  15, Penzion 
15.05, nádraží ČSAD 15.10 hodin.

Přihlášky a platba 1. a 2. čtvrtek v prosinci 
od 10 hod. – 11.30 hod. v Klubu důchodců – 
Sladkovně, informace na č. 737 378 815 
a 731 052 128.

Na Vaši účast se těší členové výboru ZO SPCCH.
SPCCH z.s. přeje vám všem pohodový 

advent a poklidné svátky vánoční roku 2022.

CSP města Ústí nad Orlicí Svaz postižených civilizačními chorobami z.s., ZO Ústí n.O.
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3.–4. 12. | MUDr. Radim Podgorný
Gen. Závady 116, V. Mýto, tel.: 465 423 957

10.–11. 12. | MUDr. Dana Polzerová
Třebovská 140, ÚO, tel.: 465 524 087

17.–18. 12. | MUDr. Jana Ráčková
Vrbenského 1075, ÚO, tel.: 465 524 127

23. 12. | MUDr. Jana Smrčková
Dolní 443, Choceň, tel.: 465 471 560

24. 12. | MUDr. Marcela Špátová
Smetanova 1390, ÚO, tel.: 465 524 128

25. 12. | MUDr. Jiří Štancl
F.V. Krejčího 405, tel.: 465 530 247

26. 12. | MUDr. Jarmila Dostálová
Husova 191, V. Mýto, tel.: 465 423 949

27. 12. | MUDr. Michal Teplý
Javornického 198, V. Mýto, tel.: 465 485 155

28. 12. | MDDr. Marek Tomeš
Javornického 198, V. Mýto, tel.: 465 485 155

29. 12. | MDDr. Monika Vaničková
F.V. Krejčího 405, ČT, tel.: 465 534 555

30. 12. | MUDr. Michaela Vávrová
Dolní Dobrouč 446, tel.: 465 543 015

31. 12. | MUDr. Iva Voltnerová
F.V. Krejčího 405, ČT, tel.: 734 100 171

1. 1. 2023 | MDDr. Kateřina Fadrná
Masarykova 1071, ČT, tel.: 465 534 834

Stomatologická
pohotovost

Jak se máme v Domově
Rok 2022 utekl jako voda a máme před sebou 
jeho poslední měsíc. Na prosinec se u  nás 
v Domově vždycky moc těšíme. A letos obzvlášť. 
Doufáme, že po dlouhé odmlce bude znovu plný 
vzájemných setkávání a radostně prožitých svá-
tečních chvil. Adventní čas zahajujeme slav-
nostním rozsvícením vánočního stromu. Letos 
se nám o příjemnou atmosféru postaraly děti 
z pěveckého sboru ze ZUŠ Ústí nad Orlicí pod 
vedením paní učitelky Lenky Lipenské. Novin-
kou bylo také žehnání adventního věnce, který 
zdobí vstupní prostory Domova. I Vám všem 
přejeme požehnané Vánoce naplněné společ-
ným setkáváním s Vašimi blízkými a poklidný 
vstup do roku 2023.

Krásný čas adventní Vám přejí 
zaměstnanci Domova.

www.dduo.cz, sledujte nás také 
na Facebooku, tel. 603 56 67 67

Centrum pro zdravotně postižené a seniory Par-
dubického kraje, o.p.s., Detašované pracoviště Ústí 
nad Orlicí nabízí tyto služby:
Sociální rehabilitace
Jednou z činností sociální rehabilitace je bezplatné 
školení na PC, které probíhá individuálně na pře-
dem sjednaných schůzkách. Jedná se o základní 
obsluhu počítače, vysvětlení internetu včetně 
komunikace, ovládání základních kancelářských 
programů. Dále služba zahrnuje nácvik různých 
činností a dovedností, zprostředkování kontaktů 
se společenským prostředím a další. Sociální reha-
bilitace je určena zdravotně postiženým od 19 do 
64 let a seniorům v nepříznivé sociální situaci.
Odborné sociální poradenství
Pomůžeme Vám v orientaci v systému sociálního 
zabezpečení, při sepisování žádostí, námitek, odvo-
lání. Naše pomoc spočívá také v podpoře při hle-
dání vhodného pracovního místa, sepsání struktu-
rovaného životopisu. Služba je určena osobám se 
zdravotním postižením bez omezení věku a seni-
orům v nepříznivé sociální situaci i jejich blízkým. 
Služba je bezplatná.
Osobní asistence
Osobní asistenti pomáhají uživatelům zvládat 
každodenní běžné činnosti v jejich přirozeném 
prostředí. Osobní asistence se sjednává dle indivi-
duálních potřeb a požadavků uživatele. Je posky-
tována dětem od 1 roku až po seniory nad 80 let 
v nepřetržitém provozu.
Cena za služby: do 18 let – 70,– Kč/hodinu, od 18 
do 6 hodin a o víkendu 120,– Kč/hodinu. Nad 18 
let – 80,– Kč/hodinu, od 18 do 6 hodin a o víkendu 
130,– Kč/hodinu.
Půjčovna rehabilitačních a  kompenzačních 
pomůcek pro děti a dospělé
Osobám se zdravotním postižením, po úraze či 
v rekonvalescenci nabízíme k zapůjčení kompen-
zační pomůcky. Nabídku pomůcek rozšiřujeme, 
aktuální informace poskytnou zaměstnanci Centra.

Obrátit se na nás můžete:
osobně na Čs. armády 1181, Ústí nad Orlicí 
(vysoká budova RC Aktiva, 3. poschodí), telefo-
nicky: 465 525 324, 775 693 985, 775 693 983, 
e-mailem: eva.jirincova@czp-pk.cz, 
zlata.spakova@czp-pk.cz
Více informací naleznete na czp-pk.cz

Poděkování městu Ústí nad Orlicí
Centrum pro zdravotně postižené a seniory Par-
dubického kraje o.p.s., detašované pracoviště Ústí 
nad Orlicí děkuje Městskému úřadu v Ústí nad Orlicí 
za poskytnutí dotací v roce 2022. V rámci dotací 
byly podpořeny služby: osobní asistence, sociální 
rehabilitace a odborné sociální poradenství, půj-
čovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek 
pro osoby se zdravotním postižením a seniory.

Eva Jiřincová, sociální pracovnice

Domov důchodcůCentrum pro zdravotně postižené a seniory

Nabízíme dlouhodobý proná-
jem ordinací pro ambulantní 

specialisty a praktického 
lékaře, případně prostor 

lékárny, od roku 2023 v nově 
budovaném zdravotnickém 

zařízení VITAL komplex v 
centru Ústí nad Orlicí (lokalita 

bývalé továrny Perla).

Vital kontakt s.r.o.,
tel.: 602 730 637

vitalkontakt@seznam.cz

PRONÁJEM
ORDINACE cca 24m2

Nabízíme zajímavé 
mzdové podmínky pro 

fyzioterapeuty/tky  
do ambulantního rehabilitač-

ního centra v nově budova-
ném zařízení VITAL komplex

 v centru Ústí nad Orlicí.

Rehabilitace Vital s.r.o.,
tel.: 602 730 637
rehabilitacevital@seznam.cz

PŘIJMEME 
FYZIOTERAPEUTY

Inzerce

Koupíme RD nebo chalupu k trvalému bydlení 
v Ústí nad Orlicí nebo v okolí cca do 20 km. V dob-
rém stavu s dispozicí 4+1 a větší nebo s možností 
dostavby dalších místností. Jsme přímí zájemci. 
Koupě od majitele i od RK. Úspěšný tip hodnotně 
odměníme. Tel. 608 039 239.

Koupím starší filmové i jiné plakáty cca do roku 
1980. Tel. 608420808.

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

Porodní asistentka Mgr. Romana Cihlářová – 
poskytuji předporodní kurzy, konzultace, laktační 
poradenství a jógu pro ženy v Ústí nad Orlicí. Více 
na webu: kporodususmevem.cz,
tel.: 732 290 920.Inzerce
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1. prosince Otevření stálé expozice betlémů Městské muzeum muzeum-uo.cz

Hernychovy děti, výstava, do 15.1. 2023 Městské muzeum muzeum-uo.cz

Strom splněných přání, do 15.12. KPB, Tepvos, Nová Louže, IC města cckuo.cz

7.00-16.00 hodin Jarmark a vánoční výstava , do 9.12. Š Knapovec

9.00-17.00 hodin Vánoční výstava, výrobky dětí, do 2.12. Galerie pod radnicí

9.00-11.30 hodin Vánoční jarmark Na Štěpnici, výstava výrobků ZŠ Na Štěpnici

16.00-19.00 hodin Vánoční jarmark Na Štěpnici, prodej výrobků ZŠ Na Štěpnici

16.00-18.00 hodin Adventní čtení a tvoření, pro děti do 8 let Městská knihovna knihovna-uo.cz

17.00 hodin, vernisáž Cukr, káva, limonáda aneb Světem starých kaváren a cukráren  Městské muzeum muzeum-uo.cz

17.00 hodin, vernisáž Pestrobarevný svět Bohuslava Langa Městské muzem muzeum-uo.cz

19.00 hodin, vernisáž VERILL. Petr Smejkal, výstava obrazů Malá scéna msuo.cz

19.30 hodin Největší dar, film Kino Máj klubcentrum.cz

2. prosince 9.00-15.00 hodin Vánoční výstava, výrobky dětí, do 2.12. Galerie pod radnicí muzeum-uo.cz

19.00 hodin Ladění s Generací, koncert ZUŠ J. Kociana

19.30 hodin Adam Ondra: Posunout hranice, film Kino Máj klubcentrum.cz

19.00 hodin Jablko sváru CMXLVII, Orlická Thálie Malá scéna msuo.cz

3. prosince 7.00-10.00 /start Podorlické putování, turistika lansperk-sbor.cz

9.00 hodin "O krále lezců", závody v boulderingu DDM Duha ddm-usti.cz

9.00-13.00 hodin Kurz bezlepkového pečení MC Medvídek medvideuo@seznam.cz

17.00 hodin Civilizace-Dobrá zpráva o konci světa, film Kino Máj klubcentrum.cz

19.30 hodin Když promluvila, film * Kino Máj klubcentrum.cz

4. prosince 7.30-17.00 hodin Výstava patchworku Římskokatolický farní úřad, Kostelní ul.

10.00 hodin Vánoční příběh, pro děti Malá scéna msuo.cz

15.00 hodin Mikuláš v Knapovci, mše svatá Knapovec, kostel sv. Petra a Pavla tel.: 603 569 884

16.00 hodin Program dětí z MŠ Knapovec, příchod Mikuláše Knapovec, kostel sv. Petra a Pavla tel.: 603 569 884

16.30 hodin Black Panther:Wakanda nechť žije, film Kino Máj klubcentrum.cz

17.00 hodin Martin Láska & Band ,folkrock,  koncert Mírové náměstí

19.30 hodin Grand Prix, film Kino Máj klubcentrum.cz

5. prosince 8.00 hodin Vánoční koncertíky pro MŠ a ZŠ koncertní sál ZUŠ J. Kociana zusuo.cz

9.00 hodin Mikulášská besídka pro děti z MŠ Knapovec MŠ Knapovec

13.00-17.00 hodin Výstava patchworku Římskokatolický farní úřad, Kostelní ul.

17.00 hodin Mikulášská hudební besídka koncertní sál ZUŠ J. Kociana zusuo.cz

19.30 hodin Il Boemo, film Kino Máj klubcentrum.cz

6. prosince 8.00 hodin Vánoční koncertíky pro MŠ a ZŠ koncertní sál ZUŠ J. Kociana zusuo.cz

17.00-18.00 hodin Kr@mpus čerti u školy, ohňová shov ZŠ Bratří Čapků

17.00 a 18.00 hodin "Zapeklité tradice", vánoční pohádka žáků LDO koncertní sál ZUŠ J. Kociana zusuo.cz

7. prosince 9.00-17.30 hodin Vánoční prodejní trhy Kulturní dům klubcentrum.cz

15.00-18.00 hodin Kavárnička na střeše DDM Duha DDM Duha ddm-usti.cz

16.00-17.00 hodin Muzikopohádka, pro děti 4-8 let Městská knihovna knihovna-uo.cz

16.00-17.30 hodin Galerijní kroužek, adventní tvoření Galerie pod radnicí muzeum-uo.cz

17.00 hodin Třídní přehrávka, kytarová třída ZUŠ J. Kociana zusuo.cz

19.00 hodin Norsko - oslava přírody, cestopis J. Kolbaby Roškotovo divadlo klubcentrum.cz

8. prosince 9.00-17.30 hodin Vánoční prodejní trhy Kulturní dům klubcentrum.cz

16.00 hodin Rusko-ukrajinský konflikt a situace na Ukrajině, přednáška Městská knihovna knihovna-uo.cz

17.00 hodin Třídní přehrávka houslové třídy ZUŠ J. Kociana zusuo.cz

18.00 hodin "Jak to bylo v pekle", muzikál, PS Zlatý klíček a DPS Písnička Roškotovo divadlo

18.00-20.00 hodin Védská meditace, úvodní přednáška MC Medvídek bit.ly/3zbsM9v

19.00 hodin Krásné bytosti, film Malá scéna msuo.cz

Adventní zájezd do Pardubic Senior klub tel.. 734 398 390

9. prosince 19.00 hodin Ples maturitních tříd Střední školy automobilní Kulturní dům skola-auto.cz

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

10. prosince 8.00 hodin Vánoce na Svojanově, výlet Český červený kříž cckuo.cz

15.00 hodin Šli pastýři do Betléma, pohádka Roškotovo divadlo klubcentrum.cz

15.00 hodin Adventní koncert , Lanškrounský smíšený sbor Džbánov, kostel Českobratr. církve evang.

19.00 hodin Jazz Jam Malá scéna tel.: 733 61 77 21

19.30 hodin Šílená noc, film * Kino Máj klubcentrum.cz

11. prosince 15.00 hodin Mikulášská a pekelná show Kulturní dům klubcentrum.cz

17.00 hodin VANUA2, pop-world music, koncert Mírové náměstí klubcentrum.cz

17.00-21.00 hodin Vánoční rockový festival Čapkárny ŽS Bratří Čapků

17.00 hodin Největší dar, film Kino Máj klubcentrum.cz

19.30 hodin Trojúhelník smutku, film Kino Máj klubcentrum.cz

12. prosince 10.00 hodin Bookstart Mini, předškolkové děti Městská knihovna knihovna-uo.cz

16.00 hodin Bookstart Junior, školkové děti Městská knihovna knihovna-uo.cz

16.00, 17.00 a 18.00 Zimní tancovánky ZUŠ J. Kociana zusuo.cz

19.30 hodin Žert, film Kino Máj klubcentrum.cz

13. prosince 16.00 hodin Zimní tancovánky ZUŠ J. Kociana zusuo.cz

17.00 hodin Vánoční bubnování, žáci ZUŠ J. Kociana Klub Popráč zusuo.cz

17.00 hodin Třídní besídka pěvecké třídy ZUŠ J. Kociana zusuo.cz

18.00 hodin Náměsíčníci, fotografie a sny, přednáška Malá scéna msuo.cz

19.30 hodin Kino naslepo Kino Máj klubcentrum.cz

14. prosince 8.30-16.30 hodin Adventní muzejní kafe, předvánoční zvyky a pochůzky Městské muzeum muzeum-uo.cz

15.00-18.00 hodin Vánoční knihovnické perníčkování Městská knihovna knihovna-uo.cz

16.30 a 18.15 hodin Adventní recitál tanečního oboru ZUŠ J. Kociana zusuo.cz

18.00 hodin Můj otec, kníže, dokument Malá scéna msuo.cz

18.00 hodin Kytarové hrátky, třídní přehrávka ZUŠ J. Kociana zusuo.cz

19.30 hodin 4 Tenoři, koncert Roškotovo divadlo klubcentrum.cz

15. prosince 9.00-15.00 hodin Výstava vánočního cukroví Český červený kříž cckuo.cz

14.30 hodin Předvánoční posezení k 15. výročí SK Senior klub tel.: 734 398 390

15.00 hodin Vánoční posezení Český červený kříž cckuo.cz

16.00 hodin Avatar: The way of water, film Kino Máj klubcentrum.cz

17.00 hodin, vernisáž Jan Křtitel Kunstovný, výstava do 29.1. 2023 Městské muzeum muzeum-uo.cz

18.00 hodin Adventní setkání PS Vox colori a Zlatý klíček ZUŠ J. Kociana

19.00 hodin Vánoce a duchovní rozměr v životě dětí, seminář pro muže RC Srdíčko tel.: 603 976 036

19.00 hodin Se starci na chmelu, DS Vicena Malá scéna msuo.cz

19.30 hodin Avatar: The way od water, film Kino Máj klubcentrum.cz

16. prosince 14.00-15.30 hodin Plavání pro členy SK Senior klub tel.: 734 188 853

16.00 hodin Dětská vánoční slavnost RC Srdíčko tel.: 604 313 249

19.00 hodin Vánoční koncert, alternativní folk-rock Malá scéna msuo.cz

19.30 hodin A do kuchyně!, film Kino Máj klubcentrum.cz

17. prosince 9.00-11.00 hodin Vzdušné akrobacie, workshop DDM Duha ddm-usti.cz

16.00 hodin Kvík, film Malá scéna msuo.cz

19.00 hodin Hudba pomáhá, benefiční koncert Roškotovo divadlo klubcentrum.cz

18. prosince 8.00-13.00 hodin Vánoční florbalový turnaj SŠA Sportovní hala na Dukle skola-auto.cz

14.00 hodin PS Cantilena, předvánoční koncert Husův sbor, Malé Hamry

16.00 hodin PS Písnička, Zlatý klíček, Ukulele, ZŠ Komenského Mírové náměstí

16.00 hodin Avatar: The way of water, film 3D Kino Máj klubcentrum.cz

16.00-19.00 hodin Adventní vystoupení a vánoční jarmark Čapkárny ZŠ Bratří Čapků

16.30-18.00 hodin Prohlídka betlémů kostel Nanebevzetí Panny Marie farnostuo.cz

17.00 hodin Nela Kailová, koncert Mírové náměstí klubcentrum.cz

18.00 hodin Vánoční koncert DPS Čekanky koncertní sál ZUŠ J. Kociana zusuo.cz

19.30 hodin Avatar: The way of water, film 3D Kino Máj klubcentrum.cz

19. prosince 8.00-13.00 hodin Vánoční florbalový turnaj SŠA Sportovní hala na Dukle skola-auto.cz

17.00 hodin Vánoční hudební besídka koncertní sál ZUŠ J. Kociana zusuo.cz

19.30 hodin Top Gun: Maverick, film Kino Máj klubcentrum.cz

20. prosince 14.30 hodin Střídavka, Senior kino Kino Máj klubcentrum.cz

17.00 hodin Vánoční Kocianek, soubor smyčcových nástrojů koncertní sál ZUŠ J. Kociana zusuo.cz

18.00 hodin Nocování ve školce s předškoláky, čekání na Ježíška MŠ Knapovec
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PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ ÚLEVY
ZA PYTLOVÝ SBĚR TŘÍDĚNÉHO ODPADU

(dle platné Obecně závazné vyhlášky města Ústí nad Orlicí o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství)

Článek I.
REGISTRACE
1) Registrace je možná v Zákaznickém centru 

TEPVOS spol. s r.o. (areál sběrného dvora) 

2) Registrace poplatníka k poskytnutí úlevy je 
vázána na použití městské karty viz. „Pra-
vidla pro přidělování Městských karet pro 
Sběrny dvůr v Ústí nad Orlicí spol. TEPVOS 
spol. s r.o. “(Pozn.: Městské karty s omeze-
ným rozsahem, tj. pouze pro Sběrný dvůr 
a úlevu při třídění budou vydány v Zákaz-
nickém centru TEPVOS a  v  pokladně 
Městského úřadu v  ul. Sychrova, fyzické 
osobě ZDARMA (první vydání) po předlo-
žení dokladu totožnosti vydaném orgá-
nem státní správy. Současný držitel měst-
ské karty ji pro tento účel může též využít.) 

3) Poplatník obdrží samolepky s  čárovým 
kódem propojeným s  číslem jeho měst-
ské karty k  nalepení na pytle s  tříděným 
odpadem (papír, plast, nápojové kartony). 
Dále obdrží dle počtu odebraných samo-
lepek příslušný počet barevně odlišených 
pytlů - plast a nápojové kartony (žlutá), 
papír (modrá). Po odevzdání naplněných 
pytlů je možné si vyzvednout další samo-
lepky s čárovým kódem a k nim příslušný 
počet pytlů. Nespotřebované samolepky 
a  pytle se používají dále v  dalším roce. 

4) Stvrdí seznámení s  těmito pravidly svým 
podpisem.

Článek III.
ÚLEVA A REKLAMACE
1) Úleva (sleva z poplatku za komunální odpad) 

je dle obecně závazné vyhlášky ve výši 10 
Kč za řádně odevzdaný sběrný pytel. Maxi-
mální výše úlevy z celkové výše poplatku 
je 200 Kč za rok/poplatníka, tedy 20 ks 
řádně odevzdaných pytlů/rok/poplatníka. 
Úlevu lze uplatnit v následujícím kalendář-
ním roce z poplatku za komunální odpad. 
 
(Pozn.: tedy např. tříčlenná rodina, neuplat-
ňuje-li jinou úlevu, může získat až 3x200 
Kč = 600 Kč za 3x20 odevzdaných pytlů) 

2) Reklamovat údaje o načtení pytle v databázi 
je možné osobně v následujícím měsíci po 
odevzdání, nejlépe po telefonické domluvě 
termínu návštěvy s  paní Velínskou (tel. 
465 514 263) na odboru životního pro-
středí městského úřadu v Ústí nad Orlicí, 
Sychrova 16, 1. patro, kancelář č. 256. 
 
Pro reklamaci je třeba předložit zbylé štítky 
a městskou kartu. Poslední termín rekla-
mace v roce 2023 je 15. 12. 2023. Rekla-
mace po tomto termínu se budou brát jako 
bezpředmětné.

 
Tato pravidla jsou platná od 1. 1. 2023
a platí do vydání nových pravidel, nebo do 
zrušení těchto pravidel.

Článek II.
TŘÍDĚNÍ A ODEVZDÁNÍ ODPADU
1) Po naplnění pytle, viz čl. I odst. 3, nejméně 

do 4/5 příslušným vytříděným odpadem, jej 
poplatník, zaváže, označí dodanou samo-
lepkou s čárovým kódem a umístí je v den 
svozu pytlového sběru na jemu určené místo 
svozu odpadu. V den svozu je možné ode-
vzdat více označených pytlů. Pytel/pytle 
s  čárovým kódem je také možné odvézt 
do sběrného dvora v Ústí nad Orlicí, kde 
budou v nejbližší den svozu svozovou fir-
mou načteny. (Pozn.: místo svozu je místo, 
kde má poplatník popelnici nebo kontejner) 

2) Pracovníci svozové firmy načtou čtečkou 
čárový kód pytle identifikujícího poplatníka, 
automaticky se přidá datum a čas načtení. 
V případě, že vykazuje odpad v pytli vadu, 
to znamená, není naplněn ze 4/5, nebo je 
v něm jiný než tříděný odpad např. směsný 
komunální, bioodpad apod., bude sice pytel 
načten, bude k němu zadán příznak vady, 
ale nebude započítán do úlevy. Vadný pytel 
se v evidenci objeví a bude moci být před-
mětem individuální reklamace, viz níže. 

3) Informace o načtených pytlích bude svozová 
firma předávat Městu Ústí nad Orlicí. Infor-
mace se budou ukládat do databáze a nej-
později do 14 dnů po dni svozu, budou pří-
stupné poplatníkovi v databázi na stránkách 
města ustinadorlici.cz
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POPELNICE A KONTEJNERY
Kontejnery na směsný komunální odpad od 
bytových domů se sváží každý týden celoročně. 
Odpadové nádoby na směsný komunální odpad 
(nádoby v majetku občanů obvykle černé 110-
240l) se budou svážet každý týden ze svozo-
vých míst od listopadu do února.

Od měsíce března do konce měsíce října bude 
vždy sudý týden svážen SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ 
ODPAD (kontejnery 1100l každý pátek).

V lichý týden celoročně bude svážen BIOOD-
PAD z hnědých nádob o objemu 240l a kon-
tejnerů 1 100l.

Svoz směsného komunálního
odpadu (SKO) - dle lokalit
2. 1.–22. 2. 2023 a 30. 10.–31. 12. 2023 
každý týden; DÁLE SUDÝ TÝDEN ve dnech 
6-8. 3. ; 20-22. 3. ; 3-5. 4. ; 17-19. 4. ; 1-3. 5. ; 
15-17. 5. ; 29.5-31. 5. ; 12-14. 6. ; 26-28. 6. ; 
10-12.  7.  ; 24-26.  7.  ; 7-9.  8.  ; 21-23.  8.  ; 
4-6. 9. ; 18-20. 9. ; 2-4. 10. ; 16-18. 10.

Svoz bioodpadu - dle lokalit
LICHÝ TÝDEN (v zimě navíc k SKO) ve dnech 
2-4. 1.  ; 16-18. 1.  ; 30.1-1. 2.  ; 13-15. 2.  ; 
27. 2.–1. 3. ; 13-15.3; 27-29. 3. ; 10-12. 4. ; 
24-26.  4.  ; 8-10.  5.  ; 22-24.  5.  ; 5-7.  6.  ; 
19-21. 6. ; 3-5. 7. ; 17-19. 7. ; 31. 7.–2. 8. ; 
14-16. 8. ; 28-30. 8. ; 11-13. 9. ; 25-27. 9. ; 
9-11. 10. ; 23-25. 10. ; 6-8. 11. ; 20-22. 11. ; 
4-6. 12. ; 18-20. 12.

Dny svozu nádob dle lokalit:

Pondělí:
Černovír, Tichá Orlice, Oldřichovice, letiště, 
Knapovec, cihelna, Lanšperská, Heranova, 
Letohradská, Náměstí Svobody, Polská, A. 
Blažky, Chodská, Dr. J. Korába, Tvardkova, Na 
Štěpnici, 17. listopadu, Smetanova, Dělnická, 
Rettigové, Mazánkova, Družstevní, Zeinerova, 
Jana a Josefa Kovářů, ČSA, Wolkerova, Dukel-
ská, Dukla, Dolní Houžovec, Horní Houžovec. 
Pouze kontejnery - Polní, Příčná, U letiště, Jižní.

Úterý:
Královéhradecká, Hřbitovní, Cihlářská, 
V Lukách, Mlýnská, Q. Kociána, Na Bělisku, Na 
Studánce, Na Ostrově, Na Rámech, K. Světlé, 
Palackého, Čelakovského, Sv. Čecha, Moravská, 
Dr. Vrbenského, Vicenova, Na Žižkově, Fügne-
rova, Tyršova, T. G. Masaryka, Okružní, Jilemnic-
kého, Havlíčkova, Příkopy, Černá, Komenského, 
Velké Hamry, Barcalova, M. R. Štefánika, Malé 
Hamry, Sychrova, Mírové náměstí, 17. listo-
padu (pěší zóna), M. J. Kociána, Lochmanova, 
Hakenova, Špindlerova, Kostelní, Hradební, 
Husova, Nový Svět, Pickova, Jiráskova, J. 
Koziny, Na Výsluní, Písečník, Andrlíkova, Zbo-
rovská, Mývaltova, Ježkova, Hniličkova, Luke-
sova, Zahradní, J. Nygrína. Kontejnery ze síd-
liště Štěpnice.

Hnědý kontejner – BIOODPAD
Do hnědého kontejneru patří: Zbytky ovoce 
a zeleniny (včetně citrusových plodů), kávové 
a čajové zbytky, zbytky pečiva, skořápky z vají-
ček a ořechů, papírové kapesníky, ubrousky, 
zvadlé květiny, podestýlka domácích býložra-
vých zvířat, zbytky vařených jídel (brambory, 
těstoviny, rýže, knedlíky apod.). Posekaná 
tráva, listí, větvičky, plevele, piliny, hobliny, 
kůra, popel ze dřeva, peří, chlupy, vlasy, stará 
zemina. Nepatří: omáčky, pomazánky a jedlé 
oleje, kosti, maso a kůže, mrtvá těla zvířat 
a jejich exkrementy, plasty, sklo, stavební suť 
a kameny, chemické látky a jejich obaly, sáčky 
z vysavače, cigarety, léky, textil, jednorázové 
pleny, apod.

Zvony a kontejnery jsou určeny pouze na 
tříděný neznečištěný odpad!
Kovy, papír a plasty je možné také odevzdat 
do firmy RECYCLING-KOVOVÉ ODPADY A.S. 
a kovy do firmy SKB, SPOL. S R.O., se kterými 
od roku 2019 spolupracujeme.

PYTLOVÝ SBĚR
Papír, plast a tetrapacky je možné odevzdávat 
též v barevně odlišených pytlích v rámci pyt-
lového sběru. Zapojením do systému úlev za 
třídění pytlového sběru je možné získat slevu až 
200 Kč/rok/poplatníka viz pravidla. Občané 
mohou barevně odlišené pytle s vytříděným 
odpadem umístit v den svozu na své svozové 
místo, nebo je umístit do Sběrného dvora.

V roce 2023 i nadále platí rozdělení území 
města do dvou zón svozu s rozdílnými ter-
míny. V určených termínech se jako doposud 
budou svážet všechny komodity v jednom 
dni (plast, papír a nápojové kartony).

Zóna svozu  – Centrum: zahrnuje „jádrové“ 
území města na východ od ulice Moravská 
a Královéhradecká po hranici Oldřichovic, jejich 
část sídliště naproti nákupním centrům, sídliště 
Štěpnice a na jihu vede hranice Wolkerovým 
údolím.

Zóna svozu – Okraje: okrajové části města 
v katastrálních územích Gerhartice, Kerhar-
tice nad Orlicí, Oldřichovice u Ústí nad Orlicí, 
Černovír u Ústí nad Orlicí, Hylváty včetně síd-
liště Dukla, Knapovec, Horní Houžovec, Dolní 
Houžovec a Ústí nad Orlicí na západ od ulice 
Moravská a Královéhradecká.

Termíny svozu pytlového sběru
Centrum
27. 1. ; 24. 2. ; 24. 3. ; 21. 4. ; 19. 5. ; 16. 6. ; 
14. 7. ; 11. 8. ; 8. 9. ; 6. 10. ; 3. 11. ; 1. 12. ; 
29. 12. 2023 (sběr započtený do roku 2024)

Okraje
13. 1. ; 10. 2. ; 10.3; 7. 4. ; 5. 5. ; 2. 6. ; 30. 6. ; 
28.  7.  ; 25.  8.  ; 22.  9.  ; 20.  10.  ; 17.  11.; 
15. 12. 2023

Středa:
B. Němcové, Stavebníků, Nádražní, Sokolská, 
Pražská, Truhlářská, Lesní, Drážní, Školní, 
U  Vody, Karpatská, Zahrádkářů, Kolmá, J. 
Haška, A. Staška, J. Štyrsy, J. K. Tyla, Mos-
tecká, Pod Horou, Vrbová, Lázeňská, Zelená, 
Na Stráni, Třebovská, Za Drahou, U Rybníčku, 
Nerudova, Sluneční, Krátká, Pivovarská, U Řeky, 
Pod Lesem, Potoční, Švermova, Lanškrounská, 
Andělov, Za Vodou, Sadová, Na Stráni, Poříční. 
Pouze popelnice - Polní, Příčná, U letiště, Jižní, 
Nová, Kladská, Východní.

Pátek: Všechny kontejnery 1100l  – každý 
pátek celoročně

BAREVNÉ KONTEJNERY – „ZVONY“
Modrý kontejner - papír:
Patří: časopisy, noviny, sešity, sešlápnuté kra-
bice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo, 
knihy.
Nepatří: celé svazky knih (vhazovat pouze bez 
vazby, ve větším počtu patří na sběrný dvůr), 
uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. 
Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do 
kontejneru na papír, ale do popelnice!

Žlutý kontejner – plast + tetrapack:
Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plas-
tové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od 
pracích, čistících a kosmetických přípravků, 
kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící 
fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků 
a další výrobky z plastů.
Pěnový polystyren sem vhazujeme pouze 
v menších kusech. Dále je možné do žlutých 
zvonů umístit i tzv. tetrapack, např. krabice od 
džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které 
je potřeba před vhozením do kontejneru řádně 
sešlápnout.
Nepatří: PVC, novodur, molitan, mastné obaly 
a obaly od chemikálií.

Zelený zvon – barevné sklo
Bílý zvon – bílé sklo:
Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat 
barevné sklo, například lahve od vína, alko-
holických i nealkoholických nápojů. Vhodit do 
zeleného kontejneru můžete také tabulové sklo 
z oken a ze dveří.
Do bílého kontejneru vhazujte sklo čiré, tedy 
sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin 
a rozbité skleničky.
Nepatří: keramika a porcelán, autosklo, zrca-
dla, drátované sklo, zlacená a pokovená skla. 
Vratné zálohované sklo vracejte zpět do 
obchodu.

Šedý zvon – kovy
Do šedého kontejneru patří drobné zbytky kovů 
a kovové obaly od nápojů a potravin, neznečiš-
těné jiné kovové obaly.
Nepatří do něj znečištěné kovové obaly od 
barev, olejů a jiných chemikálií.
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Vážení občané,
chtěli bychom Vám závěrem poděkovat, 
že jste v roce 2022 opět projevili velký 
zájem o třídění plastu, papíru, tetrapaku, 
skla, kovů, elektroodpadu, šatů, baterií 
a bioodpadu.

Dokonce jsme opět obhájili prvenství 
v soutěži o „Perníkovou popelnici“ ve sběru 
drobného elektroodpadu v Pardubickém 
kraji obcí nad 5000 obyvatel. 

Děkujeme!

Mgr. Tomáš Kopecký
odbor životního prostředí MÚ

Jiří Preclík
místostarosta města Ústí n. Orlicí

gestor ŽP

JEDLÉ OLEJE
Jedlé oleje je možné odevzdávat ve sběrném 
dvoře i do 16 ks černých popelnic s informačním 
polepem, umístěných na stanovištích tříděných 
odpadů ve městě. Oleje odevzdávejte v uzavře-
ných PET lahvích a obdobných uzavřených nádo-
bách.

SBĚR ODĚVŮ, BOT A TEXTILU
Obnošené oděvy, boty, bytový textil a hračky je 
možné odevzdat do bílých kontejnerů společ-
nosti TextilEco a.s., umístěných na 9 stanoviš-
tích města Ústí nad Orlicí (ul. Bratří Čapků, Na 
Pláni, Mazánkova, Pickova, Jilemnického, 2x ulice 
Třebovská, Dukla, Sokolská), nebo do kontejneru 
Diakonie Broumov, který je umístěn v areálu Sběr-
ného dvora spravovaného společností TEPVOS, 
spol. s r.o.

MONOČLÁNKY, SUCHÉ BATERIE
Vybité, nepotřebné monočlánky (suché baterie) je 
možno odevzdat ve všech specializovaných pro-
dejnách ELEKTRO nebo do kontejnerů ASEKOLu 
a ECOBATu, které najdete v budovách městského 
úřadu a v některých nákupních centrech. Vybité, 
nepotřebné monočlánky mohou žáci odevzdat 
i do nádob umístěných v základních školách.

JEHLY, INJEKČNÍ STŘÍKAČKY
Pacienti, kteří používají jehly a injekční stříkačky 
mohou využít službu, kterou poskytuje Město Ústí 
nad Orlicí prostřednictvím Nemocnice v Ústí nad 
Orlicí. V jejím areálu, u objektu bývalé spalovny, 
je umístěna sběrná nádoba („popelnice“) červené 
barvy, která je určena ke sběru tohoto odpadu.

LÉKY
Nepotřebné léky a léky s prošlou záruční dobou 
je možno odevzdat do lékáren. Rozhodně nepatří 
do popelnic!

DROBNÝ CHEMICKÝ ODPAD - SVOZ
Občané budou mít možnost tento odpad ode-
vzdat v termínech přistavení velkoobjemových 
kontejnerů.

Odevzdat můžete:
rozpouštědla (benzín, aceton, čističe skvrn…), 
akumulátory a baterie, kyseliny a zásady, automo-
bilové oleje, olejové filtry, postřikové látky (insek-
ticidy a pesticidy…), zářivky, výbojky a úsporné 
žárovky, foto-roztoky, halogenové hasicí přístroje, 
zbytky barev, inkousty, tmely, lepidla, rtuťové 
teploměry a spínače, kosmetiku (studená vlna, 
laky…), znečištěné textilie, tlakové rozprašovače, 
léky, nádoby se zbytky škodlivin atd.

STAVEBNÍ ODPAD
Odpad vzniklý při stavební či demoliční činnosti 
prováděné občany, bude na základě jejich objed-
návky u společnosti TEPVOS, spol. s r.o., odve-
zen na jejich náklady do zařízení na recyklaci 
stavebního odpadu nebo na řízenou skládku. 
Tím se nevylučuje možnost zajistit si odvoz sta-
vebního odpadu vlastními prostředky v souladu 

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
Město Ústí nad Orlicí zajišťuje ve spolupráci se 
společností TEPVOS, spol. s r. o., Ústí nad Orlicí, 
přistavování velkoobjemových kontejnerů na 
svoz tříděného odpadu, včetně mobilní sběrny 
nebezpečných odpadů. 
Do velkoobjemových kontejnerů je přijímán 
také odpad rostlinného charakteru (větve, keře, 
atp.). Odpad, který patří do popelnic, nelze do 
kontejnerů ukládat.

s platnými obecně závaznými právními předpisy. 
Náklady spojené s předáním stavebního odpadu 
do zařízení na recyklaci stavebního odpadu nebo 
na řízenou skládku hradí občané, z jejichž činnosti 
tento odpad vznikl.

SBĚRNÝ DVŮR
Společnost TEPVOS, spol. s. r.o., provozuje 
v ulici Královéhradecké Sběrný dvůr, kde mohou 
občané odložit odpad, který nepatří do popelnic. 

Provozní doba sběrného dvora 2023

Den 1. 1.–31. 3.
1. 10.–31. 12. 1. 4.–30. 9.

Po 14 – 17 hodin 14 – 18 hodin

Út 10 – 17 hodin 10 – 18 hodin

St 14 – 17 hodin 14 – 18 hodin

Čt 14 – 17 hodin 14 – 18 hodin

Pá 10 – 17 hodin 10 – 18 hodin

leden, únor, březen, 
červenec, srpen, prosinec

So 8 – 12 hodin

duben, květen, červen, září So 8 – 18 hodin

říjen, listopad So 8 – 17 hodin

Harmonogram přistavování velkoobjemových kontejnerů v roce 2023

Místo Den svozu Čas

Horní Houžovec 11. 4. 5. 9. 15:30-16:30

Dolní Houžovec 11. 4. 5. 9. 17:15-18:15

Knapovec MŠ 12. 4. 6. 9. 14:00-15:45

Knapovec mezi č.p. 25 a 133 12. 4. 6. 9. 16:15-18:00

Kerhartice potraviny 13. 4. 7. 9. 14:00-18:00

Třebovská 18. 4. 12. 9. 14:00-18:00

Pivovarská zelenina 19. 4. 13. 9. 14:00-18:00

Na Výsluní 20. 4. 14. 9. 14:00-18:00

Černovír 25. 4. 19. 9. 14:30-16:30

Na Tiché Orlici 25. 4. 19. 9. 17:15-18:15

Staré Oldřichovice 25. 4. 19. 9. 19:00-20:00

Park Čs. legií 26. 4. 20. 9. 14:00-18:00

Korábova 27. 4. 21. 9. 14:00-18:00

Nová 02. 5. 26. 9. 14:00-18:00

Dukla 03. 5. 27. 9. 14:00-18:00

Umístění nádob na odpady najdete v interaktivní 
mapě města:
poznejustinadorlici.cz/komunalni-odpad
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MĚSTSKÁ KARTA NA SBĚRNÉM DVOŘE V ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Městská karta pro Sběrný dvůr slouží pro vjezd do areálu a elektronickou evidenci množství odevzdaného odpadu obyvateli města Ústí 

nad Orlicí. Vjezd na Sběrný dvůr v Ústí nad Orlicí je možný pouze s Městskou kartou.

• Majitelé Městské karty (čipových hodinek), 
která slouží v současné době pro vstup 
do rekreačních a sportovních zařízení, 
mohou v Zákaznickém centru TEPVOS 
přijít a zdarma aktivovat službu pro vstup 
do Sběrného dvora, druhou, novou kartu 
nepotřebují. 

• Městskou kartu pro Sběrný dvůr je možné 
si vyzvednout zdarma v Zákaznickém 
centru TEPVOS, které je vedle Sběrného 
dvora nebo na pokladně Městského úřadu 
v Sychrově ulici. 

• Pro vydání a aktivaci karty je třeba doložit 
totožnost občanským průkazem. Karta se 
stane aktivní nejpozději do dvou pracovních 
dnů. 

• Zdarma vydanou kartu na Sběrný dvůr 
lze v budoucnu za poplatek aktivovat pro 
vstup do rekreačních zařízení.

Zákaznické centrum TEPVOS, Královéhradecká 
1566, 562 01 Ústí nad Orlicí, tepvos@tepvos.
cz, 465 519 844. Pokladna Městského úřadu 
Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad 
Orlicí, tel. 465 514 273.
Více najdete na http://www.mestskakarta.cz

Upozornění k systému pytlového sběru 
tříděného odpadu v Ústí nad Orlicí pro 
rok 2023
Kontrolu načtených pytlů systému pytlového 
sběru tříděného odpadu si můžete provádět ve 
webové databázi, kterou najdete za odkazem 
http://www.odpady.muuo.cz.
S reklamací chybně načtených pytlů se můžete 
obrátit, nejlépe po telefonické domluvě na paní 
Velínskou (tel. 465 514 263) osobně na Měst-
ském úřadě, Sychrova 16, 1. patro, kancelář 
č. 256. Pro reklamaci si vezměte zbylé štítky 
a městskou kartu.

1) Reklamace se přijímají osobně u paní Velín-
ské kancelář č. 256 MÚ Sychrova 16, 
nejlépe po telefonické domluvě předem 
(tel. 465 514 263). Poslední reklamační 
den je 15. 12. 2023!

2) K reklamaci je třeba předložit Městskou 
kartu a zbývající štítky.

3) Prosíme, hlídejte si množství načtených 
pytlů u jednotlivých poplatníků!

4) Převod načtených pytlů z karty na kartu se 
neprovádí.

5) Převádět načtené pytle bude možné pouze 
při ztrátě karty, na novou.

MÍSTNÍ POPLATEK PRO ROK 2023
Výše poplatku je na rok 2023 stanovena dle 
platné vyhlášky/rok/poplatník, poplatek se platí 
nejen za fyzické osoby s trvalým pobytem v Ústí 
nad Orlicí, ale i za stavbu určenou k individuální 
rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není 
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba na území 
města Ústí nad Orlicí. Za nezletilé děti zodpo-
vídá zákonný zástupce.

Splatnost poplatku: 31. 5. běžného roku.

Nárok na úlevu od poplatku má poplatník 
(pokud není osvobozen), který je zapojen do 
systému třídění komunálního odpadu a shro-
mažďuje komunální odpad do sběrných pytlů, 
a to ve výši 10 Kč za odevzdaný sběrný pytel, 
maximální výše úlevy z celkové výše poplatku 
je 200 Kč za osobu a rok a uplatňuje se v násle-
dujícím kalendářním roce.

Z technických důvodů je možné úlevu za rok 
2023 uplatnit až od 15. 1. 2024!
Děkujeme za pochopení.

Informace a platby: Eliška Štantejská
stantejska@muuo.cz, tel: 465 514 210

Pro vstup do databáze načtených pytlů
použijte část čísla ze SVÉHO
štítku s čárovým kódem!
(Vzorový obrázek vstupu do databáze)
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18.00 hodin Vánoční koncert Čtyřlístku a Alou Vivat Hernychova vila zusuo.cz

18.30 hodin Třídní přehrávka klavírní třídy ZUŠ J. Kociana zusuo.cz

19.30 hodin Casablanca Beats, film Kino Máj klubcentrum.cz

21. prosince 10.00 hodin Měňárna RC Srdíčko tel.: 604 313 249

15.00-18.00 hodin Vánoční odpoledne deskových her Městská knihovna knihovna-uo.cz

15.30 hodin Besídka a vánoční punč pro rodiče dětí z MŠ MŠ Knapovec

16.00-17.30 hodin Muzejní kroužek, mezopotámské hliněné destičky Městské muzeum muzeum-uo.cz

17.00 hodin Třídní přehrávka klavírní třídy ZUŠ J. Kociana zusuo.cz

19.30 hodin Prachy!!!, divadlo Roškotovo divadlo klubcentrum.cz

22. prosince 17.00 hodin Vánoční koncert DPS Sluníčka, Čekanky a Čtyřlístek koncertní sál ZUŠ J. Kociana zusuo.cz

17.00 hodin Kocour v botách, film Kino Máj klubcentrum.cz

19.30 hodin Whitney Houston: I wanna dance with somebody, film Kino Máj klubcentrum.cz

23. prosince 16.30-18.00 hodin Prohlídka betlémů, betlémské světlo kostel Nanebevzetí Panny Marie

17.00 hodin Největší dar, film Kino Máj klubcentrum.cz

19.30 hodin Vánoční příběh, film Kino Máj klubcentrum.cz

24. prosince 10.00-15.00 hodin Prohlídka betlémů, betlémské světlo kostel Nanebevzetí Panny Marie farnostuo.cz

15.30 hodin Mše svatá pro rodiny s dětmi kostel Nanebevzetí Panny Marie farnostuo.cz

16.00 hodin Zpívání u jeslí Knapovec, kostel sv. Petra a Pavla tel.. 603 569 884

24.00 hodin Půlnoční mše svatá kostel Nanebevzetí Panny Marie farnostuo.cz

25. prosince 8.30 hodin Slavnost narození Páně, mše svatá kostel Nanebevzetí Panny Marie farnostuo.cz

8.30 hodin Sváteční bohoslužba Českobratrské církve evangelické modlitebna CČSH, Sychrova ul.

11.10 hodin Mše svatá Černovír, kaple sv. Gotharda farnostuo.cz

16.30-18.00 hodin Prohlídka betlémů, betlémské světlo kostel Nanebevzetí Panny Marie farnostuo.cz

26. prosince 8.30 hodin Svátek svatého Štěpána, mše svatá kostel Nanebevzetí Panny Marie farnostuo.cz

15.00-16.00 hodin Prohlídka betlémů, betlémské světlo kostel Nanebevzetí Panny Marie farnostuo.cz

16.00 hodin Živý betlém, vystoupení žákyň TO ZUŠ J. Kociana park u kostela Nanebevzetí Panny Marie farnostuo.cz, zusuo.cz

27. prosince Pekařova žena, Včd Pardubice, zájezd SPCCH tel.: 737 378 815

10.00 hodin Princezna zakletá v čase 2, film Kino Máj klubcentrum.cz

16.30-18.00 hodin Prohlídka betlémů kostel Nanebevzetí Panny Marie farnostuo.cz

19.30 hodin Avatar: The way of water, film Kino Máj klubcentrum.cz

28. prosince 10.00 hodin Princ Mamánek, film KinoM áj klubcentrum.cz

16.30-18.00 hodin Prohlídka betlémů kostel Nanebevzetí Panny Marie farnostuo.cz

19.30 hodin Whitney Houston: I wanna dance with somebody, film Kino Máj klubcentrum.cz

29. prosince Bežky nebo pěšky, turistika Senior klub tel.. 605 834 042

10.00 hodin Kocour v botách, film Kino Máj klubcentrum.cz

16.30-18.00 hodin Prohlídka betlémů kostel Nanebevzetí Panny Marie farnostuo.cz

19.30 hodin Srdeční záležitost, film Kino Máj klubcentrum.cz

30. prosince 16.30-18.00 hodin Prohlídka betlémů kostel Nanebevzetí Panny Marie farnostuo.cz

31. prosince 15.30 hodin Mše svatá na poděkování za uplynulý rok kostel Nanebevzetí Panny Marie farnostuo.cz

16.30-18.00 hodin Prohlídka betlémů farnostuo.cz

17.00 hodin Co dům dal, folk-rock, koncert Mírové náměstí klubcentrum.cz

18.00 hodin Ohňostroj Mírové náměstí klubcentrum.cz

1. ledna 2023 Novoroční výstup na Andrlův chlum, 23. ročník Klub českých turistů

8.30 hodin Slavnost Matky Boží, Panny Marie, mše svatá kostel Nanebevzetí Panny Marie farnostuo.cz

8.30 hodin Sváteční bohoslužba Českobratrské církve evangelické  modlitebna CČSH, Sychrova ul.

11.10 hodin Mše svatá Hylváty, kaple sv. Anny farnostuo.cz

16.30-18.00 hodin Prohlídka betlémů kostel Nanebevzetí Panny Marie farnostuo.cz

17.00 hodin Novoroční koncert kostel Nanebevzetí Panny Marie farnostuo.cz
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Lezecké závody pro děti
„O KRÁLE LEZCŮ“ v rámci
Orlického Monkey Cupu

Letos poprvé jako memoriál Jardy Röszlera

Seriál lezeckých závodů pro začínající 
a mírně pokročilé lezce a fandy lezectví se 
uskuteční v sobotu 3. prosince. 
Soutěží se v  lezení na rychlost, obtížnost 
a  v  boulderingu. Vítězové obdrží hodnotné 
lezecké ceny. Závodem v Ústí se také uzavře 
celý 4 dílný seriál – Choceň, Česká Třebová, Lan-
škroun a Ústí – a budou vyhodnoceny jak závody 
O krále lezců, tak celý Orlický Monkey Cup.

Závod je však otevřen i dalším oddílům i jed-
notlivcům z celé České republiky! Občerstvení 
pro závodníky, rodiče i oddílové vedoucí po celý 
den zajištěno!

Prezence je v 8.30 hodin, zahájení závodu 
v 9.00 hodin, předpokládaný konec v 17.00 
hodin, startovné je 50 Kč.

Přihlašování
- pro místní: přes ikonu „Přihlašovadlo“ na 
našem webu
- pro ostatní: týden dopředu mailem zaslat 
seznam závodníků s jejich datem narození na 
adresu: zbynek.navrkal@ddm-usti.cz

Kavárnička na střeše DDM Duha
7. 12. | 15.00-18.00 hodin
Kavárnička je určena pro veřejnost, tedy pro 
zájemce každého věku. Přijďte se podívat na 
Ústí z jiné perspektivy a při tom si pochutnávat 
na vynikajících dobrůtkách!

Vzdušné akrobacie – workshop
17. 12. | 9.00-11.00 hodin
Určeno pouze pro dospělé. Cena je 300 Kč, 
s sebou pohodlné sportovní oblečení.

Lezecká stěna DDM – Lezení pro veřejnost
ÚT: 19.30-21.00 hodin
ČT: 19.00-20.30 hodin
NE: 16.00-17.30 hodin
Vstupné: dospělí 90 Kč, dítě do 18 let 50 Kč.

Hledáme posilu do týmu
Dům dětí a mládeže DUHA Ústí nad Orlicí 
hledá pracovníka na pozici Pedagog volného 
času. 
Samostatné vedení vlastních zájmových 
útvarů (kroužků) min. 6 hodin týdně, středo-
školské pedagogické vzdělání (nebo vyšší). 
V případě zájmu zašlete životopis a soupis 
kroužků, které byste mohli vést na mail: 
stepanka.rocnova@ddm-usti.cz. 
Více na www.ddm-usti.cz.

Dům dětí a mládeže DUHA

Žijeme tu
s vámi
98.6 FM
R-PCE

pardubice.rozhlas.cz

PAR_inz_210x140mm_20 let_98_6_FM_zrcadlo_press.indd   1 10.11.2022   18:50:12

Inzerce
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V pátek 9. prosince bude odpolední herna 
uzavřená z důvodu probíhajícího kurzu pro 
ženy. Ve středu 14. prosince bude odpolední 
herna uzavřená. Děkujeme za pochopení.

Šátkování, těhotenství, porod, šestinedělí
Pá 2. 12. | 10.00-12.00 hodin
Přijďte si povídat s ostatními ženami, které 
ví, jaké to je být mámou. Na e-mail marketa.
mcmedvidek@gmail.com můžete psát náměty 
na povídání nebo požadavky na konkrétní téma.

Kurz bezlepkového pečení a vaření
So 3. 12. | 9.00-13.00 hodin
Přijďte na kurz bezlepkového pečení s Vlaďkou 
Halatovou. Je určen pro všechny (začátečníky 
i pokročilé) na bezlepkové dietě (v příp. dalších 
intolerancí a alergií – nutno uvést při přihlášení). 
S sebou si doneste přezůvky, misku na odne-
sení jídla domů, příp. nějakou zástěru, zavařo-
vačku na kvásek. Hlaste se prosím na bezlep-
kove@seznam.cz. Cena kurzu 1290,– Kč.

Nemluvňátka, kojenci, batolátka
Po 5., 12. a 19. 12. | 9.00 hodin

Jóga pro děti
Po 5., 12. a 19. 12. | 16.05-16.50 hodin
M. Spíchalová bude pravidelně každé pon-
dělí cvičit jógu s dětmi od cca 2 let. S sebou 
karimatku, volný oděv a pití, plyšovou hračku. 
Vstupné 50 Kč za lekci. Hlaste se prosím pře-
dem na tel. č. 739 424 883.

Jóga pro dospělé
Po 5., 12. a 19. 12. | 17.00 hodin
M. Spíchalová bude pravidelně každé pondělí 
cvičit jógu s dospělými. S sebou karimatku, 
volný oděv a pití. Vstupné 60Kč za lekci. Nováčci 
v případě zájmu volejte na tel. č. 739 424 883.

Kavárnička s Věrou
6. 12. | 9.00 hodin

Domškoláci sobě
St 7. a 14. 12. | 10.00-12.00 hodin
Rády přivítáme všechny, kteří máte doma dom-
školáka nebo o alternativním vzdělávání pře-
mýšlíte. Info a přihlášení na marketa.mcmed-
videk@gmail.com.

Hudební hrátky
St 7. a 14. 12. | 10.00-11.00 hodin
Více informací a přihlášení na 
marketa.mcmedvidek@gmail.com.

Úvodní přednáška k Védské meditaci
+ ochutnávka
Čt 8. 12. | 18.00-20.00 hodin
Na přednášce vám inspirativní průvodce Radek 
Šimčík představí techniku Védské meditace. 
Je to jednoduchá až primitivní technika, která 
využívá přirozenosti naší mysli k tomu, aby 

se sama zklidnila a dala průchod blahodár-
ným účinkům. Na přednášku plynule navazuje 
i ochutnávka meditace. V jakém smyslu? 
Že můžete zažít skutečnou meditaci v celé její 
jednoduchosti a účinnosti. Na akci je nutné se 
předem přihlásit: bit.ly/3zb5M9v
Vstupné 500,– Kč/ osoba.

Hýbánky pro maminky s dětmi
Pá 9. a 16. 12. | 10.00-12.00 hodin
Cvičení začíná 10.30 hod. Po zbytek času je 
pro děti k dispozici naše herna s bazénkem 
a maminky se mohou dál protahovat
nebo společně sdílet. 
Vstupné 40,– Kč. Info a přihlášení na marketa.
mcmedvidek@gmail.com.

Pokud není uvedeno jinak, vstupné do herny je 
40 Kč za dospělou osobu.
V době od 23. 12. 2022 do 2. 1. 2023 bude 
MC UZAVŘENO!

Všem sponzorům, dárcům a dobrovolníkům, 
kteří nás v roce 2022 podpořili ze srdce děku-
jeme!

PROVOZNÍ DOBA

Nemluvňátka, kojenci a batolátka, 
volná herna
Po | 9.00-12.00 hodin

Jóga pro děti a dospělé
Po | 16.05-18.00 hodin

Volná herna
Út, čt | 9.00-12.00 hodin

Domškoláci, volná herna, přednášky, besedy
St | 9.00-12.00 hodin

Šátkování, hýbánky, besedy
Pá | 9.00-12.00 hodin

Volná herna
Út-čt | 14.00-16.00 hodin

Přejeme radostné prožití vánočních svátků 
a šťastné vykročení do nového roku 2023. 
Váš Medvídek.

Za fi nanční podpory města Ústí nad Orlicí, Par-
dubického kraje, Konzumu a úžasných dárců.

Markéta Čermáková, tel.: 777 815 344, 
Katka Fišarová, tel.: 605 965 463,

medvidekuo@seznam.cz, medvidekuo.cz,
FB – Mateřské centrum Medvídek,

Ústí nad Orlicí

Mateřské centrum Medvídek

UPOZORNĚNÍ:
pravidelný provoz v roce 2022 končí ve středu 
21. 12. a v roce 2023 opět začíná v pátek 6. 1.

PROVOZNÍ DOBA:
Začátky programů cca 10.00 – 10.30, pobytné 
40 Kč (dítě), 50 Kč (více dětí), možnost měsíční 
permanentky – 200 Kč (1 dítě), 250 Kč (více 
dětí).

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

Herna, výtvarná dílna (především)
pro dospělé
St | 8.30 – 12.30 hodin

Herna, prográmek pro děti, 
zpívánky a říkánky | Pá | 8.30 – 12.30 hodin

Výroba svíček | St 7. a 14. 12. | 10.00 hodin
V rámci středečních výtvarných dílen si vyro-
bíme originální vánoční dárky nebo výzdobu. 
Cena dle spotřeby materiálu.

Kurz komunikace v manželství 
- Manželské večery
Ne 4., 11. a 18. 12. | 17.00 hodin | sál RC
Pro prohloubení partnerského vztahu, podle 
metodiky zpracované manžely Leeovými z Ang-
lie, s občerstvením, hlídání dětí po domluvě.

Mikuláš v Srdíčku | 5. 12. | 10.00 hodin
Do naší herny přijde Mikuláš a  anděl. Spo-
lečně se vyfotíme, chybět nebudou ani zdra-
vější balíčky pro každé dítě. Prosíme, nahlaste 
se předem na tel.: 603 976 036 nejlépe do 
27. 11. , rezervace nutná kvůli přípravě balíčků 
(cena 100 Kč za balíček).

Vánoce a duchovní rozměr v životě dětí
15. 12. | 19.00 hodin | sál RC
Seminář pro muže povede lektor Bc. Daniel 
Dostrašil.

Dětská vánoční slavnost
16. 12. | 16.00 hodin | sál a herna RC
Čeká vás pohoda, vánoční příběh, aktivity pro 
děti a pro každé dítě malý dárek. Vstup 70 Kč/
dítě.

Měňárna
21. 12. | 10.00 hodin | sál 1. patro
Konec nakupování, pojďte měnit! Výměna 
nejen dětského oblečení, přineste nepotřebné 
a odneste potřebné.

Práci Rodinného centra Srdíčko podporuje 
MPSV, Pardubický kraj a město Ústí nad Orlicí.

Mgr. Marcela Dostrašilová, tel.: 604 313 249, 
603 976 036, e-mail: rcsrdicko@jbuo.cz, 
rcsrdicko.estranky.cz

Rodinné centrum Srdíčko
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Program Kina Máj

Největší dar | 1. 12. | 19.30 hodin
Pohádka ČR, vstupné 120 Kč

Adam Ondra: Posunout hranice
2. 12. | 19.30 hodin
Dokument ČR, vstupné 100 Kč

Civilizace-Dobrá zpráva o konci světa
3. 12. | 17.00 hodin
Dokument ČR, vstupné 120 Kč

*Když promluvila | 3. 12. | 19.30 hodin
Drama, titulky, vstupné 140 Kč

Black Panther: Wakanda nechť žije
4. 12. | 16.30 hodin
Akční, titulky, vstupné 140 Kč

Grand Prix | 4. 12. | 19.30 hodin
Komedie ČR, vstupné 130 Kč

Il Boemo | 5. 12. | 19.30 hodin
Historický, titulky, vstupné 110 Kč

Amerika | 9. 12. | 19.30 hodin
Drama, titulky, vstupné 110 Kč

*Šílená noc | 10. 12. | 19.30 hodin
Akční, titulky, vstupné 140 Kč

Největší dar | 11. 12. | 17.00 hodin
Pohádka ČR, vstupné 120 Kč

Trojúhelník smutku | 11. 12. | 19.30 hodin
Drama, titulky, vstupné 120 Kč

Žert | 12. 12. | 19.30 hodin
Drama ČR, vstupné 90 Kč

Kino naslepo | 13. 12. | 19.30 hodin
Dobrovolné odchodné

Avatar: The Way Of Water 3D
15. 12. | 16.00 hodin
Sci-fi, dabing, vstupné 160 Kč

Avatar: The Way Of Water
15.12. | 19.30 hodin
Sci-fi, titulky, vstupné 150 Kč

A do kuchyně! | 16. 12. | 19.30 hodin
Komedie, titulky, vstupné 120 Kč

Avatar: The Way Of Water 3D
18. 12. | 16.00 hodin
Sci-fi, dabing, vstupné 160 Kč

Avatar: The Way Of Water 3D
18. 12. | 19.30 hodin
Sci-fi, dabing, vstupné 160 Kč

Top Gun: Maverick | 19. 12. | 19.30 hodin
Akční, titulky, vstupné 110 Kč

Střídavka – Senior kino
20. 12. | 14.30 hodin
Komedie ČR, vstupné 60 Kč

Casablanca Beats | 20. 12. | 19.30 hodin
Hudební, titulky, vstupné 140 Kč

Kocour v botách: Poslední přání
22. 12. | 17.00 hodin
Animovaný, dabing, vstupné 130 Kč

Whitney Houston:
I Wanna Dance With Somebody
22. 12. | 19.30 hodin
Životopisný, titulky, vstupné 130 Kč

Největší dar | 23. 12. | 17.00 hodin
Pohádka ČR, vstupné 120 Kč

Vánoční příběh | 23. 12. | 19.30 hodin
Komedie ČR, vstupné 140 Kč

Princezna zakletá v čase 2
27. 12. | 10.00 hodin
Pohádka ČR, vstupné 120 Kč

Avatar: The Way Of Water 3D
27. 12. | 19.30 hodin
Sci-fi, dabing, vstupné 160 Kč

Princ Mamánek | 28. 12. | 10.00 hodin
Pohádka ČR, vstupné 120 Kč

Whitney Houston: 
I Wanna Dance With Somebody
28. 12. | 19.30 hodin
Životopisný, titulky, vstupné 130 Kč

Kocour v botách: Poslední přání
29. 12. | 10.00 hodin
Animovaný, dabing, vstupné 130 Kč

Srdeční záležitost | 29. 12. | 19.30 hodin
Komedie, dabing, vstupné 140 Kč

*přístupné od 15 let

Programová nabídka Klubcentra

Martin Láska & Band | 4. 12. | 17.00 hodin
Folkrockový koncert na Mírovém náměstí.

Vánoční prodejní trhy
7. a 8. 12. | 9.00-17.30 hodin
Trhy se konají v Kulturním domě.

Norsko – oslava přírody
7. 12. | 19.00 hodin | Roškotovo divadlo
Cestopisná přednáška Jiřího Kolbaby. Vstupné 
170 Kč.

Šli pastýři do Betléma
10. 12. | 15.00 hodin | Roškotovo divadlo
Vánoční pásmo o narození Ježíška s nejzná-
mějšími koledami připravilo pro děti Divadlo 
SemTamFór. Vstupné 90 Kč.

Mikulášská a pekelná show
11. 12. | 15.00 hodin | Kulturní dům
Originální mikulášská a cryo pekelná show, ve 
které čert vykouzlí opravdové peklo. Uvidíte 
spousty skvělých efektů. Mikuláš, anděl i čert se 
předvedou v celé své kráse, doplněni o kometu, 
která svým zpěvem vykouzlí krásnou atmosféru 
svátku a povede program ve stylu interaktivní 
pohádky.
Program s nadílkou. Vstupné 140 Kč.

VANUA2 | 11. 12. | 17.00 hodin
Koncert pop-world music na Mírovém náměstí.

4 Tenoři
14. 12. | 19.30 hodin | Roškotovo divadlo
Dva držitelé ceny Thálie, pop-muzikálová 
legenda a sólista Národního divadla v Praze 
tvoří vokální kvarteto, které přijede v prosinci 
do Ústí nad Orlicí se svým vánočním progra-
mem v doprovodu Unique Kvartetu a klavíristy. 
Vstupné 690 Kč.

Hudba pomáhá
17. 12. | 19.00 hodin | Roškotovo divadlo
Orchestr tátů, dětí, žáků a  učitelů, babiček 
i vnoučat: na sto dvacet dobrovolníků přiváží 
šestnáctý ročník oblíbené sousedské benefice.
Festival ověnčený hned několika filantropickými 
cenami míří poprvé do Ústí nad Orlicí. Osmileté 
Elišce Novotné z Pardubic plánuje přebudovat 
garáž na vlastní bezbariérový pokojík.
Takřka dvouhodinový koncert písní na míru 
zaranžovaných symfonickému orchestru, 
sólistům a  sboru přináší popovou hudbu, 
gospel i swingující big band. Benefiční koncert, 
vstupné 370-, 290-, 210-, Kč na Prodejní apli-
kace (enigoo.cz).

Písnička, Zlatý klíček, Ukulele
18. 12. | 16.00 hodin
Koncert dětských pěveckých sborů na Mírovém 
náměstí.

Klubcentrum v Ústí nad Orlicí
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Ve čtvrtek 1. prosince v 17.00 zahájíme
vernisáží dvě nové výstavy.

Cukr, káva limonáda
… aneb Světem starých kaváren a cukráren
1. 12. 2022 – 15. 1. 2023
Nová výstava představí předměty spjaté se 
světem cukráren a kaváren z první poloviny 
20. století. Návštěvníci si mohou prohlédnout 
velkou kolekci ručních mlýnků na kávu, porce-
lánu, nahlédnou do tajemství cukrářské výroby 
s dnes již zapomenutými cukrářskými nástroji, 
strojky na ruční výrobu zmrzliny nebo do styli-
zovaného cukrářského obchodu.

Pestrobarevný život Bohuslava Langa 
aneb První porevoluční starosta
1. 12. 2022 – 22. 1. 2023
Od dětských krůčků přes skautské, sportovní 
a studentské mládí do starostenského křesla.

Hernychovy děti
Výstava, pořádaná ve spolupráci s Muzeem hra-
ček v Rychnově n. Kněžnou, přibližující dětský 
svět na přelomu 19. a 20. stol. a především 
v období secese bude pro veřejnost přístupná 
do 15. 1.

Od 1. prosince až do Hromnic zároveň otví-
ráme naši stálou expozici betlémů. Letos 
máme připravené i jedno velké netradiční 

překvapení. Přijďte v předvánočním shonu 
načerpat trochu adventní nálady.

VÝZVA
Pro chystanou svatební výstavu, která se bude 
konat v únoru 2023, prosíme o případné zapůj-
čení svatebních šatů a doplňků, fotografií, ozná-
mení… starších roku 1999. Děkujeme!

Adventní muzejní kafe
14. 12. | 8.30-16.30 hodin
V Hernychově vile vás přivítají muzejníci v kos-
týmech adventních postav a představí nejen 
předvánoční zvyky a pochůzky.

Muzejní a galerijní kroužek v roce 2022/2023
Více informací poskytnou lektorky:
Mgr. Dana Morávková, galerijní kroužek, telefon 
464 649 557; moravkova@muzeum-uo.cz
Mgr. Gabriela Faronová, muzejní kroužek, tele-
fon 464 649 556; faronova@muzeum-uo.cz
- pro děti 6+
- vždy v 16.00 až do 17.30 hodin
- není nutné se dopředu nahlašovat
- děti můžou přijít jen na vybrané lekce
- za každou lekci 30,– Kč poplatek

Muzejní kroužek | 21. 12. | Hernychova vila
Mezopotamské hliněné destičky  – děti si 
vyzkouší výrobu hliněné destičky, seznámí se 
s klínovým písmem a vyrobí si přívěšek.

Galerijní kroužek
7. 12. | Galerie pod radnicí
Adventní tvoření – děti si vyrobí přáníčka, balicí 
papír a jmenovky na dárky a uvaří si i dětský 
vánoční punč.

GALERIE POD RADNICÍ

Jan Křtitel Kunstovný
15. 12. 2022 – 29. 1. 2023
Vernisáž výstavy je 15.  12. v  17.00 hodin.
Výstava malíře, učitele a pedagoga Jana Křti-
tele Kunstovného nazvaná „Moje Oustí“ zachy-
cuje výběr z dosud nevystavených děl tohoto 
autora, které mnoho Oušťáků jistě zná.
A čeká na Vás i překvapení. Několik děl tohoto 
autora bylo poskytnuto k výzkumu, který se 
zabývá změnami v krajině.  Výstupy z tohoto 
výzkumu budou na výstavě také k zhlédnutí.

Vánoční výstava
Tradiční výstava Českého červeného kříže je 
otevřena do 2. 12. Prohlédnout si na ní můžete 
vánoční výrobky dětí a klientů ze školských zaří-
zení v Ústí nad Orlicí a neziskových organizací. 
Otevřeno úterý - čtvrtek od 9.00 do 17.0 hodin, 
pátek od 9.00 do 15.00 hodin.
Akce se koná za podpory města Ústí nad Orlicí 
a Městského muzea v Ústí nad Orlicí.

Městské muzeum

Nela Kailová
18. 12. | 17.00 hodin
Koncert na Mírovém náměstí.

Ray Cooney: Prachy!!!
21. 12. | 19.30 hodin | Roškotovo divadlo
Komedie plná nečekaných zvratů o  snaze 
ponechat si za cenu falešných identit cizí kufřík 
s bankovkami v hodnotě téměř milionu liber.
Hrají: V. Hybnerová, O. Vetchý, M. Novotný, 

S. Laurinová, N. Boudová a další. Divadelní před-
platné podzimní sezóny 2022, zbývající vstupenky 
v předprodeji a hodinu před začátkem představení 
u pokladny divadla. 
Vstupné 480 Kč.

Silvestr na náměstí
31. 12. | Mírové náměstí
17.00 hodin | CO DŮM DAL (folkrock, koncert)
18.00 hodin | OHŇOSTROJ

Předprodej:
Informační centrum města Ústí nad Orlicí,

budova radnice, tel.: 465 514 271.
KLUBCENTRUM, Lochmanova 1400.

Rezervační a prodejní systém
on-line na klubcentrum.cz

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

Ilustrační foto
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VERILL. Petr Smejkal | výstava obrazů
1. 12. | 19.00 hodin
Výstava fotoobrazů autora, který si říká Verill. 
(Jméno mé duše). “ Fotit srdcem a vyjádřit svůj 
pohled. Miluji nejvíce fotit přírodu a její skryté 
tajemství. Dále architekturu, lidi a zvířátka.” FB 
- ©Verill-Petr Smejkal, IG - petr_smejkal_foto-
graf

Jablko sváru CMXLVII
2. 12. | 19.00 hodin
Orlická Thálie 2022. Pohádka tří bratří, Oidipa, 
Agamemnóna a Aigistha, divákovi povědomá 
úměrně tomu, nakolik dával ve škole pozor. 
Moderní znásilnění všeho, co činilo Sofokla 
brilantním autorem a antickou civilizaci před-
běhlíkem doby. Divadelní soubor Na střídačce. 
Vstupné 120 Kč, důchodci a studenti 80 Kč.

Vánoční příběh
4. 12. | 10.00 hodin
O Marii, Josefovi, Třech králích, zlém Herodovi 
a především o narození malého Ježíška ve 
městě Betlémě. Příběhem provázejí andělé, 
kteří vypráví, jak to vlastně tenkrát všechno 
bylo. Divadlo Krab Praha. Vstupné 80 Kč, děti 
do 10 let 60 Kč.

Krásné bytosti
8. 12. | 19.00 hodin
Druhý snímek G. A. Guðmundssona vypráví 
s poetickým citem i syrovostí o vztazích, které 

Divadelní spolek Vicena Ústí nad Orlicí uvedl 
premiéru divadelního představení nazvaného 
Se starci na chmelu… v režii a dramaturgické 
úpravě Alexandra Gregara. Inscenace je pro-
duktem „kovidové doby“ a původně ji režisér 
chystal pro jeden pražský seniorský divadelní 
soubor, jenže zmíněné okolnosti plány zhatily 
a ústečtí ochotníci, rovněž vesměs seniorského 
věku, se příležitosti chopili.
Dušan Sedlák napsal svou variaci na film Ladi-
slava Rychmana a Vratislava Blažka Starci na 
chmelu (1964) jako půvabnou historku o ply-
noucím věku, který mění lidské plány, jak se tvrdí 
i v jednom bonmotu o Bohu, jehož lze takto 
rozesmát. Autor textu vytvořil originální námět, 
v němž využil i populárních písní Jiřího Bažanta, 
Jiřího Maláska a Vlastimila Hály, v inscenaci 
z  nich ale zazní pouze fragmenty, vesměs 
a capela, jak si je mnozí dodnes pobrukují… 
Příběh seniorské výpravy na chmelovou brigádu 
je tak připomenutím běžícího času, který neza-
držitelně uhání – aniž si všimneme, že jsme po 
cestě mnohé poztráceli a málo nám dochází, že 
jsme také i mnohé našli. Nejde o žádné drama, 
byť životní peripetie bývají mnohdy dramatické. 
Spíše jde o anekdotu, téměř „bakalářský“ pří-

mohou trvat věčně a  pomáhají nás formo-
vat v těch nejdůležitějších chvílích, o krutosti 
i něze, které se rodí na magické hranici mezi 
dětstvím a dospělostí. Island, Dánsko, Švéd-
sko, Nizozemsko, ČR, 2022, režie Guðmundur 
Arnar Guðmundssonon. Vstupné 100 Kč, 80 
Kč členové FK.

Jazz Jam
10. 12. | 19.00 hodin
Hudební večer v baru Malé scény. Přijďte si zaja-
movat! Rezervace míst na tel. čísle 733 61 77 21.

Náměsíčníci, fotografie a sny
Cyklus Umění a historie není žádná hysterie
13. 12. | 18.00 hodin
Fotografie a  její vztah ke snům, bdělosti 
a  náhodě. Přednášející MgA. Jiří Hrdina. 
Vstupné 70 Kč, důchodci 50 Kč, studenti 40 Kč.

Můj otec kníže
Cyklus Dokument kino
14. 12. | 18.00 hodin
Intimní portrét vztahu Karla Schwarzenberga 
a Lily Schwarzenbergové. Fascinující rozho-
vory mezi dcerou a otcem se nevyhýbají ani 
nepohodlným, kontroverzním tématům, jako 
je komplikované dospívání ve stínu charisma-
tického otce a pod tíhou aristokratických tradic 
a zvyků. Rakousko, Česko, 2022, režie Lukas 
Sturm, Lila Schwarzenberg. Vstupné 90 Kč, 70 
Kč členové FK.

běh, který si pohrává se skutečností i vzpomín-
kami na mládí, na dobu „malin nezralých“, která 
se v budoucnosti potká s nečekanou realitou.
Pro režiséra Alexandra Gregara se jedná o „jubi-
lejní“ desátou inscenace se členy ústeckého 
divadelního souboru, s nímž nastudoval napří-
klad Daňkovu Vévodkyni valdštejnských vojsk 
(1986) či Slavkinův Špatný byt (1989), obě uve-
dené i na Jiráskově Hronovu, v dalších letech 

Se starci na chmelu…
15. 12. | 19.00 hodin
Úsměvný příběh podle hry Dušana Sedláka 
Život je bílý dům (2018) na motivy slavného 
českého filmového muzikálu. Úprava a režie 
Alexandr Gregar. Divadelní spolek Vicena Ústí 
nad Orlicí uvádí reprízu divadelního představení. 
Vstupné 100 Kč.

Vánoční koncert
16. 12. | 19.00 hodin
Alternativní folk-rocková formace, kolem pís-
ničkáře a autentického skladatele a textaře 
Jindry Černohorského. Na Vánočním koncertě 
zazní jak starší, osvědčené písně, tak i nové 
skladby, a nebude chybět ani vánoční koleda. 
Vstupné 100 Kč.

Kvík
17. 12. | 16.00 hodin
Rodinný film s kombinací humoru a dramatu. 
Kvík je ideální, protože obsahuje všechny 
potřebné prvky pro tuto kombinaci. Režisérka 
natočila Kvíka na základě pravidel hraného 
filmu, která dávají loutkám skutečné emoce 
a vypráví příběh tak, že zapomenete, že se 
díváte na animaci. Nizozemsko, Belgie, 2022, 
režie Mascha Halberstad. Vstupné 100 Kč, děti 
70 Kč, rodina 200 Kč (2 + 2).

Více na msuo.cz
změna programu vyhrazena 

např. i Venclíkovu komedii Fucking Story (2006) 
či Nejstarší řemeslo od Pauly Vogel (2010), 
s Lenkou Janyšovou spolupracoval i hrál ve 
Stroupežnického Našich, Našich furiantech 
(2017).
Repríza zábavného představení se v  Malé 
scéně koná ještě 15. prosince od 19 hodin.

Text a foto: L. Prokeš

Malá scéna

Premiéra DS Vicena
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Adventní čtení a tvoření
1. 12. | 16.00-18.00 hodin
Přijďte si k nám s dětmi poslechnout pohádku 
O neposlušných kůzlátkách, kterou si zahra-
jeme s malým divadélkem. Po pohádce nás 
bude čekat malé adventní tvoření. Akce je 
vhodná pro děti do 8 let. Prosíme o příspěvek 
20 Kč na materiál.

Muzikopohádka | 7. 12. | 16.00-17.00 hodin
Přijďte na lekci s  prvky muzikotechnik na 
motivy dětské knihy Děťátko se narodilo. Akce 
je vhodná pro děti 4–8 let, které budou při lekci 
bez rodičů, aby se mohly soustředit a plně se 
zapojit do pohádky.

P. Havlíček: Rusko-ukrajinský konflikt 
a situace na Ukrajině
8. 12. | 16.00 hodin
Ve spolupráci s Asociací pro mezinárodní otázky. 
Akce se koná na hudebním oddělení knihovny.

Bookstart Mini | 12. 12. | 10.00 hodin
Vánoční čtení a tvoření s předškolkovými dětmi. 
Hlaste se na mail iveta.sedova@knihovna-uo.cz 
nebo ve fb skupině.

Bookstart Junior
12. 12. | 16.00 hodin
Vánoční čtení a pečení se školkovými dětmi. 
Hlaste se na mail iveta.sedova@knihovna-uo.
cz nebo ve fb skupině.

Vánoční knihovnické perníčkování
14. 12. | 15.00-18.00 hodin
Přijďte si s námi ozdobit naše domácí per-
níčky, u kterých si poslechneme tradiční české 
pohádky, jako je třeba O perníkové chaloupce.
Akce je vhodná pro děti do 14 let. Prosíme o pří-
spěvek 20 Kč na materiál.

Vánoční odpoledne deskových her
21. 12. | 15.00-18.00 hodin
Přijďte si s námi zahrát vaše i naše oblíbené 
deskové hry. Akce je vhodná pro všechny milov-
níky deskovek.

PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY 
O VÁNOCÍCH:
Oddělení pro dospělé:
23. 12.  9.00 – 14.00 hodin
27.–30. 12.  9.00 – 18.00 hodin
31. 12.  zavřeno

Dětské oddělení:
23. 12.  9.00 – 14.00 hodin
27.–30. 12.  9.00 – 14.00 hodin
31. 12.  zavřeno

Přejeme Vám krásné Vánoce a těšíme se na 
shledanou v roce 2023.

Mgr. Zdeňka Honzátková

Městská knihovna

Českobratrská církev evangelická ve Džbá-
nově – Ústí nad Orlicí ve spolupráci s měs-
tem Ústí nad Orlicí vás zve na diskuzní večer 
s překladatelem, nakladatelem a kazatelem 
Alexandrem Flekem na téma Jak by mohl vypa-
dat Ježíšův příběh, kdyby se odehrál dnes? – 
Evangelium pro 21. století.

Akce se uskuteční 15. prosince v 17.00 hodin 
v Hotelu UNO, Ústí nad Orlicí.

Pozvánka na diskuzní večer

Dne 2. prosince si Ústí nad Orlicí připomene 
80 let od transportu většiny židovských spo-
luobčanů do koncentračního tábora Terezín. 
Nikdo z nich se nevrátil, zahynuli ve vyhlazova-
cím táboře v Osvětimi. Ke konci války museli 
do pracovních táborů a následně do Terezína 
i Židé ze smíšených manželství. Z nich se vrá-
tili jen někteří, např. Bedřich Perlhefter nebo 
Hedvika Hikešová. Město přišlo o řadu význam-
ných osobností v osobě právníka Oskara Sgalla, 
továrníka Rudolfa Picka, Josefa Sobotky z Ker-
hartic nebo obchodníků Bergmannových.
Přestože ústečtí Židé byli asimilovaní a řada 
z nich dodržovala i některé křesťanské svátky, 

V Pardubicích byly uděleny ceny Knihovnický 
anděl 2022. Jednou z oceněných knihovnic 
je také ředitelka Městské knihovny v Ústí nad 
Orlicí PhDr. Jana Kalousková.

Ocenění Knihovnický anděl je pravidelně udí-
leno každých pět let v  rámci výročí Krajské 
knihovny v  Pardubicích osobnostem, které 
se mimořádně zasloužily o rozvoj knihovnictví 
v Pardubickém kraji nad rámec své profesní 
knihovnické činnosti.

židovství si ponechali jako víru. Mnozí sousedé 
o jejich modlitebně ani nevěděli. Z ní se mimo 
jiné zachovala Tóra, stručně řečeno Bible Židů. 

Byla však stejně jako dalších 1500 českých 
svitků prodána roku 1964 státem do Anglie. 
Nadace Memorial Scroll Trust je od té doby 
opravuje a půjčuje židovským obcím po celém 
světě. Ústecká Tóra se nyní nachází v kongre-
gaci v Irvine, Kalifornii. 

Její původ jsme odhalili nedávno, při přípravách 
výstavy Litomyšlští Židé našima očima, jejíž 
vernisáž se uskuteční 1. 12. 2022. Původně 

byla totiž považována za litomyšlskou, a proto 
jsme se s rabínem domluvili na jejím symbolic-
kém návratu domů. Vidět ji můžete od 1. do 
4. 12. 2022 v Regionálním muzeu v Litomyšli. 
Rabín Bryan Zive, který Tóru přiveze, navštíví 
v neděli 4. 12. Ústí nad Orlicí.

Litomyšlští a ústečtí Židé byli často příbuzní 
a nás proto těší, že k uctění jejich památky 
můžeme obě města symbolicky propojit i dnes.

Mgr. Hana Klimešová
Regionální muzeum Litomyšl

80 let od transportu ústeckých Židů do Terezína

Ocenění pro ředitelku 
knihovny
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Vážení spoluobčané.
Blíží se vánoční svátky a spolu s mnoha dobro-
volníky jsme pro vás všechny připravili vánoční 
programy. Tradičně zveme do kostela Nanebe-
vzetí Panny Marie na bohoslužby i na prohlídku 
betlémů. Opět nabízíme možnost vyzvednout si 
betlémské světlo a ani v letošním roce nebude 
v parku chybět velký adventní věnec a betlém 
v životní velikosti.

Na setkání s vámi se těší
P. Jan Pitřinec

Betlémy v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie
Také o letošních Vánocích bude možno v kos-
tele Nanebevzetí Panny Marie zhlédnout vzácné 
betlémy. Díky neúnavné a trpělivé práci ústec-
kých betlémářů a dalších dobrovolníků budou 
umístěny v lodi kostela a v určených hodinách 
zpřístupněny. Přes uzavřenou mříž je možné 
betlémy zdálky zhlédnout i v průběhu celého 
dne. V parku u kostela budete opět moci vidět 
betlém v životní velikosti. Jedná se o zvětšené 
figury kostelního papírového betléma vytištěné 
na plastové desky s dřevěnou stájí.

Vzhled betlémů se v průběhu Vánoc mění: před 
Vánocemi nebude ještě Jezulátko v jesličkách, 
okolo svátku Tří Králů se betlémy změní na 
tříkrálové. Kostelní betlémy zblízka bude možno 
zhlédnout poprvé v neděli 18. 12. od 16.30 
do 18 hodin a dále pak dle zvláštního rozpisu 
zveřejněného zde v ÚL či na stránkách farnosti: 
farnostuo.cz

Živý betlém aneb Setkání u jesliček 
26. prosince
Srdečně zveme na Živý betlém v neděli 26. pro-
since do prostoru Parku u kostela se začátkem 
v 16 hodin. Po zahájení se budete moci připo-
jit k průvodu do kostela, kde bude následovat 
setkání u  jesliček se svatou rodinou a zpěv 
vánočních koled. Do svých domovů si budete 
moci odnést betlémské světlo - můžete si při-
nést vlastní lucerničky. Tradičně zde můžete 
přispět na studium indické dívky Ráchel. Těšíme 

se, že přijdete v převlečení za pastýře a darov-
níky, děti mohou přijít převlečené za andílky či 
ovečky.

Betlémské světlo
Křesťanské Vánoce jsou svátky narození Ježíše 
Krista. Ten bývá na různých místech Písma sva-
tého nazýván Světlem. Světlo, zapálené právě 
v místě jeho narození – v Betlémě, putuje ve 
speciálním bezpečnostním obalu letecky ze 
Svaté země do 25 zemí světa. Kromě toho 
doputuje též do různých veřejných institucí, 
například do Evropského parlamentu nebo 
OSN. O důstojný doprovod Betlémského světla 
se starají skauti z celé České republiky. Předává 
se ve vlakových stanicích. Podrobnosti o roz-
vozu a ostatní informace naleznete na bet-
lemskesvetlo.cz. V Ústí nad Orlicí si můžete 
Betlémské světlo vyzvednout v kostele Nane-
bevzetí Panny Marie do vlastních lucerniček od 
čtvrtka 23. prosince do pondělí 26. prosince.

Vánoční bohoslužby v kostele Nanebe-
vzetí Panny Marie ( není-li uvedeno jinak)

Štědrý den | 24. prosince
15.30 hodin | Mše svatá pro rodiny s dětmi
24.00 hodin | Půlnoční mše svatá

Slavnost narození Páně | 25. prosince
08.30 hodin | Mše svatá ze Slavnosti 
 Narození Páně
11.10 hodin | Mše svatá, kaple sv. Gotharda,  
 Černovír

Svátek svatého Štěpána | 26. prosince
08.30 hodin | Mše svatá

Svátek svaté rodiny | 30. prosince
18.00 hodin | Mše svatá

Svátek sv. Silvestra | 31. prosince
15.30 hodin | Mše svatá na poděkování
 za uplynulý rok

Slavnost Matky Boží, Panny Marie, 
Nový rok | 1. ledna 2023
08.30 hodin | Mše svatá ze Slavnosti Matky  
 Boží, Panny Marie
11.10 hodin  | Mše svatá, kaple sv. Anny, Hylváty

Slavnost Zjevení Páně – Tří Králů
6. ledna 2023
18.00 hodin | Mše svatá ze Slavnosti 
 Zjevení Páně – Tří Králů

Pozvánka od Římskokatolické farnosti Ústí nad Orlicí na vánoční bohoslužby
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Knapovecký rok 2022 
v adventní a vánoční době
Zveme Vás a Vaše děti na adventní a vánoční 
program v kostele sv. Petra a Pavla v Knapovci. 
V letošním roce je spojen s prohlídkou nově 
restaurovaného figurkového betlému, který byl 
obnoven z rozpočtu Pardubického kraje.

Mikuláš v Knapovci
4. 12. | kostel sv. Petra a Pavla
15.00 hodin – Mše svatá
16.00 hodin - Pěvecký sbor Campanula z Dolní 
Dobrouče, předvánoční program dětí z Mateřské 
školky Knapovec a příchod sv. Mikuláše s nadíl-
kou. Advent v Knapovci je součástí Knapovec-
kého roku podpořeného městem Ústí nad Orlicí.

Zpívání u jeslí
24. 12. | 16.00 hodin
Na Štědrý den 24. prosince v 16 hodin zveme 
děti a rodiče do kostela ke knapoveckému bet-
lému ztišit se a zazpívat vánoční koledy. Vezměte 
s sebou svíce a lucerny pro betlémské světlo.

Tříkrálová sbírka
7. ledna 2023 | Knapovec
Místní část Knapovec se připojuje k Tříkrálové 
sbírce Charity ČR. Tři králové budou v Knapovci, 
Dolním Houžovci a Horním Houžovci koledovat 

v sobotu 7. ledna odpoledne. Prosíme rodiče, 
jejichž děti se chtějí do sbírky zapojit nebo 
kteří jsou ochotni pomoci s přípravou kostýmů 
a občerstvení, aby kontaktovali Janu Staňkovou, 
tel. 603 569 884.

Zve PhDr. Jana Staňková  
a P. ThLic. Jan Pitřinec

Advent v Knapovci

Srdečně Vás zveme na adventní koncert smí-
šeného pěveckého sboru Alou Vivat, který se 
uskuteční v úterý 20. 12. od 18.00 hodin v sále 
Hernychovy vily v Ústí nad Orlicí.

Jako host vystoupí pěvecký sbor Čtyřlístek ZUŠ 
J. Kociana pod vedením Hany Bauerové.

Adventní koncert Alou Vivat

Sváteční bohoslužby Českobratrské církve evan-
gelické se budou konat v  modlitebně CČSH 
v Sychrově ulici ve dnech 27. listopadu, 25. pro-
since a 1. ledna 2023 vždy od 8.30 hodin.

Bohoslužby Českobratrské 
církve evangelické

Soubor C-Dance vám přeje krásné Vánoce 
a šťastný nový rok 2023!
Děkujeme vám za projevenou přízeň v uplynu-
lém roce. Nedávný listopadový 17. ročník Běhu 
na dlouhou trať jsme si s vámi moc užili. Již se 
těšíme na nadcházející ročník. Příští rok bude mít 
náš taneční soubor již 40. výročí od jeho založení 
paní Evou Veverkovou. 
Proto doufáme, že nám budou okolnosti naklo-
něny a oslavíme toto kulaté jubileum velkolepě 
po dlouhé době v Roškotově divadle. S přípra-
vami na něj jsme již začali. Věříme, že se nám to 
podaří a naše drahé Evy budou spokojené! Pro 
více informací o našich aktivitách určitě sledujte 
naše sociální sítě na Instagramu a Facebooku.

S přáním prožití klidných Vánoc 
váš soubor C-Dance.

V sobotu 15. října se v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie v Ústí nad Orlicí konal 27. ročník 
Festivalu duchovní hudby svaté Cecílie. V letoš-
ním programu vystoupili varhaníci Lenka Bráz-
dilová, Petr Novotný a Martin Kubát. 
Mezi chrámovými sbory samozřejmě nechy-
běla domácí Cecilská hudební jednota a dále 

Campanula Dolní Dobrouč, Schola sv. Mar-
tina Dolní Újezd u Litomyšle a chrámový sbor 
Hvězda Česká Lípa.
V rámci festivalu byla sloužena také mše svatá 
se společným zpěvem sborů a podvečer zakon-
čil koncert komorního sboru Ensemble Versus.

Text a foto: L. Prokeš

Soubor C-Dance

Festival duchovní hudby
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Foto z inscenace DS Veselé zrcadlo Gymnázia Ústí nad Orlicí Jak se máš, Martine?! V divadle Disk DAMU Praha 
proběhla derniéra 28. 10. 2022. Děkujeme městu Ústí n. O. za podporu projektu Hra a komunikace, v rámci kterého 
inscenace vznikla.

Po prvním úspěšném projektu v roce 2020 se 
vracíme k projektu 4 měst a obcí, kterými projde 
Tříkrálový průvod s velbloudy, koňmi, perským 
doprovodem, bubeníky, tanečnicemi, darovníky 
i kostýmovanou veřejností. Potvrzenými městy 
a obcemi jsou nyní Letohrad a Dolní Dobrouč, 
o ostatních lokalitách jednáme.
Jde nám především o podporu českých tra-
dic, připomenutí našich kořenů, biblický příběh 
a vánoční svátky v historických vazbách. Pro-
jekt též připomíná místní zvláštnosti, kterými 
bylo nošení pochůzkových betlémů a koledo-
vání v chudém textiláckém kraji.
Z důvodu možných opatření budou mít průvody 
záměrně dlouhé trasy a budou zakončeny kla-
něním tří králů Jezulátku. Veřejnost tedy bude 
moci sledovat průvod z oken a balkonů. Pokud 
se půjdete podívat blíž, prosíme o maximální 
ukázněnost a ohleduplnost. Pokud se do prů-
vodu přidáte, prosíme o zachování historického 
rázu průvodu. Nechte se inspirovat historií na 
vsi. Použijte babiččiny vlňáky z truhly. Omotejte 
si teplé oblečení jednobarevnou dekou nebo 
režným závěsem. Vezměte si kožíšek, květo-
vaný šátek, beranici nebo jutový pytel na hlavu 
a podobně. Přidejte hůl, nůši, košíky, malý tra-
kař, džbán do ruky, ošatku s jablíčky, chleba, ať 
se nám společně podaří vytvořit obraz chudých 

darovníků. Vítána jsou i domácí zvířata, která 
průvod zvládnou - oslíci, kozy, ovečky, husa 
v košíku.
Pokud nemáte vhodné boty, přetáhněte svoje 
boty levnými tmavými ponožkami, které vám 
pak nebude líto vyhodit. Vyvarujte se reflexního 
oblečení, viditelnosti značek výrobců a dejte 
pozor na nehořlavost materiálů, protože 
v závěru dne půjde průvod s hořícími pochod-
němi. Celou akci pro vás pořádají šermířský 
Spolek Honorata a bubenický Spolek Mortem.
Mediálními partnery celého projektu je 
Orlický infokanál (OIK) a Rádio Orlicko.
Aktuální informace sledujte na Facebooku 
(Honorata, Mortem) a  na webové stránce 
trikralovepruvody.cz.
Pokud byste chtěli doplnit řady jednotlivých 
spolků, můžete si vybrat z bohaté nabídky čin-
ností, kterými se zabýváme – od šermu, bub-
nování, tancování, ohňové šou, hraní, ale také 
technické činnosti či vaření. Záběr spolků je 
veliký a dokážeme vyplnit váš volný čas tréninky 
i akcemi po celé republice. Pro nové zájemce je 
nyní nejvhodnější čas, kdy připravujeme novou 
sezónu.

Za organizační výbor
Petr Vašek, bubenický Spolek Mortem

Zveme Vás na vánoční patchworkovou výstavu 
v prostorách budovy Římskokatolického far-
ního úřadu v Kostelní ulici v Ústí nad Orlicí. Pro-
hlédnout i nakoupit si zde můžete patchwor-
kové deky, polštáře, ubrusy a další drobnosti.
Výstavu můžete navštívit v neděli 4. 12. od 
7.30 do 17.00 hodin a v pondělí 5. 12. od 13.00 
do 17.00 hodin.

Na Vaši návštěvu se těší patchworkářky.

Mirai, Ewa Farna, Tatabojs, Tři sestry, Kruci-
pusk, legendární Nazareth (GB), Vypsaná Fixa, 
Paulie Garand, Mňága a Žďorp a desítky dal-
ších – to je již 15. JamRock v Letohradě od 1. 
do 3. 6. 2023. 

Více informací na
 jjamrock.cz

Tříkrálový průvod

Výstava patchworku JamRock 2023

KLUBCENTRUM v  Ústí nad Orlicí vyhlašuje 
Taneční kurz pro pokročilé pod vedením Zdeňka 
Hejzlara a partnerky. Kurz tance bude probíhat 
od 8. ledna 2023 v Kulturním domě v Ústí nad 
Orlicí. Celkem proběhne 8 lekcí. Lekce bude 
trvat 2,5 hodiny (vždy neděle 17.00–19.30 
hod.). Kurzovné pro pár činí 2.300,– Kč. 
Přihlášku je možno vyzvednout v  kanceláři 
Klubcentra v Ústí nad Orlicí, Lochmanova 1400 
nebo si ji stáhnout na stránkách klubcentrum.
cz. Vyplněné přihlášky se přijímají v kanceláři 
Klubcentra nebo na níže uvedené mailové 
adrese. Pokyny k úhradě kurzu obdržíte ihned 
po uzávěrce přihlášek (naplnění kapacity kurzu).

KLUBCENTRUM, Lochmanova 1400, 
562 01 Ústí nad Orlicí, tel.: 734 369 413, 

e-mail: starkova@klubcentrum.cz

Taneční kurz pro pokročilé

Komorní pěvecký soubor CANTILENA z Ústí nad 
Orlicí pod vedením Jarmily Hackenschmiedové 
zve srdečně na tradiční předvánoční koncert, 
který se uskuteční v neděli 18. 12. ve 14.00 
hodin v Husově sboru Malé Hamry. Na pro-
gramu je Česká vánoční mše koledová Antonína 
Hradila, následovat bude pásmo koled, které si 
budete moci se souborem zazpívat. 

Těšíme se na Vás!

Předvánoční koncert 
Cantileny

Golden Gate si Vás dovoluje pozvat na eko-
nomickou přednášku Marka Dyršmída, analy-
tika společnosti na téma Dům, který postavilo 
stříbro. 
Množství a zásoby stříbra, vývoj jeho těžby, 
jeho investiční potenciál, poměry cen stříbra 
ke zlatu, k akciím a k nemovitostem nyní i v his-
torii, tvorba strategie na nákup nemovitosti či 
akcií s využitím potenciálu stříbra. 

Přednáška se koná 24. 1. 2023 v Malé scéně, 
vstupné 150 Kč. Rezervace vstupenek u vašeho 
poradce nebo na info@goldengate.cz. 

Více na goldengate.cz.

Dům, který postavilo stříbro

Srdečně Vás zveme na Novoroční koncert, který 
se uskuteční 1. ledna 2023 od 17.00 hodin 
v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí n. 
O.. Zazní díla M. Duprého, J.S. Bacha, J.J. Ryby 
a další. Účinkují: Jadwiga a Martin Kubátovi.

Pozvánka na Novoroční
koncert
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Cvičení jednoty Orel

Novoroční výstup 
na Andrlův chlum

TJ Sokol Černovír

Podorlické putování

Činnost ST-AR klubu 
v období 2021-2022

Z činnosti JUNIOR KLUBU 
Ústí nad Orlicí

Kurzy sebeobrany GAKU-DO
Zveme vás na kurzy sebeobrany Gaku-Do, které 
pořádáme každé úterý v čase od 18.00-19.00 
hodin v tanečním sále v budově DDM a vede 
je Mgr. René Nedvěd. Sraz před budovou je v 
17.55 hodin.
Kurzy vás naučí: jak se bránit, zvýší vám kon-
dici a sebevědomí, naučí vás, abyste v konfliktní 
situaci nepropadli panice a věděli si rady apod.
Cena pro členy je 40 Kč a pro nečleny 70 Kč. 
S sebou si vezměte pohodlné oblečení. Rádi 
přivítáme nové zájemce o sebeobranu.
V případě jakýchkoliv dotazů se na nás můžete 
obrátit na emailu.

Orel jednota Ústí nad Orlicí 
oreluo@seznam.cz, oreluo.webnode.cz.

Klub českých turistů v Ústí nad Orlicí pořádá 
1. ledna 2023 již 23. ročník Novoročního 
výstupu na Andrlův chlum. Pořadatelé 
budou milovníky přírody očekávat pod roz-
hlednou „Stříbrnou krasavicí“.
Po bujaré silvestrovské noci, která přivítá rok 
2023, Vám jistě menší mrazivé vydýchnutí při-
jde vhod. Pamětním diplomem budou odmě-
něni pěšáci, cyklisté, lyžaři, jezdci na koních 
i mototuristé. Na dvaadvaceti pořádaných roč-
nících se prezentovalo celkem 23 539 turistů. 
Za posledních devatenáct let jsme v  akci 
„NOVOROČNÍ ČTYŘLÍSTEK“ přispěli částkou 
93 791 Kč potřebným spoluobčanům.
Akce probíhá za finanční podpory města Ústí 
nad Orlicí.

Milan Richter

Přání a poděkování
TJ Sokol Černovír, z.s. přeje všem občanům pří-
jemné prožití vánočních svátků.
Děkujeme městu Ústí nad Orlicí za finanční 
podporu naší činnosti. Jmenovitě děkujeme 
starostovi města, panu Petru Hájkovi, za vstříc-
nou a otevřenou komunikaci s naším spolkem.

Členové spolku

Sbor pro záchranu hradu Lanšperka Vás zve 
na 23. ročník turistického pochodu Podor-
lické putování, který se uskuteční v sobotu 
3.  prosince. Start pochodu je v  Chaplin 
Restaurantu v Ústí nad Orlicí od 7.00 do 
10.00 hodin.

Trasy
50 km: Ústí n.O. – Třebovské stěny 
– Č. Třebová – Kozlov – Andrlák – Ústí n.O.
35 km: Ústí n.O. – Skuhrov – Č. Třebová 
– Přívrat – Andrlák – Ústí n.O.
27 km: Ústí n.O. – Skuhrov – Dl. Třebová 
– Kozlovec – Andrlák – Ústí n.O.
15 km: Ústí n.O. – U Zabitého 
– Zacharovec – Řetová – Andrlák – Ústí n.O.
8 km: Ústí n.O. – Andrlův chlum – Ústí n.O.
Hvězdicová: odkudkoli do Ústí n.O.

Další informace: pochody.lansperk@seznam.
cz, lansperk-sbor.cz, FB – Stromouch Turista

Těšíme se na Vaši účast!

Akce klubu nebyly delší dobu nikde prezento-
vané a začaly se vyskytovat dohady, že projekt 
„Aktivní turistika“ skončil a kondiční turistické 
výlety se již nepořádají. Přes složité období, 
poznamenané zejména covidem, se podařilo 
činnost nezávislé turistické skupiny nadále 
udržovat. Počet akcí sice bylo nutné částečně 
omezit a účast na nich byla menší, než v před-
chozích letech, přesto se uskutečnilo celkem 
29 výletů, na kterých senioři nachodili více než 
350 km. 
Pro další období budou akce přizpůsobené 
aktuální fyzické kondici všech účastníků a turi-
stická činnost klubu bude nadále pokračovat 
v  rozsahu, jak to všem dovolí zdraví. Chtěli 
bychom tímto poděkovat za účast na výletech, 
popřát všem do dalších let dobré zdraví a ještě 
hodně společných kilometrů.

Informace k výletům je možné získat na tele-
fonu č. 603229956, případně dotazem na 
mailu: starklub@post.cz 

Tomanovi

JUNIOR KLUB leteckých modelářů v letošním 
roce uspořádal Přebor mládeže Pardubic-
kého kraje, soutěže RC VOSA a RCHS, soutěž 
s modely RCVS na letišti Aeroklubu v Ústí nad 
Orlicí a na letové ploše v Libecině u Vysokého 
Mýta Mistrovství České republiky kat. H, A3, 
P30 a Podzimní ústeckoorlickou – Memoriál 
Vladimíra Matějů. 

Dvanáct dětí z klubu se zúčastnilo Mistrovství 
ČR mládeže volných modelů ve Starém Městě. 
Jezdili jsme i na soutěže, které pořádaly ostatní 
kluby – např. v Hořicích, Podhořanech, Libe-
cině. Společně jsme si užili část prázdnin při 
letním soustředění na letišti Aeroklubu, na 
kterém jsme se věnovali stavbě modelů, tré-
ninku, čas jsme si našli i na míčové hry, koupání, 
koloběžky. 

Začátkem října jsme společně navštívili Národní 
muzeum v Praze. Uspořádáme i tradiční dopo-
lední silvestrovské létání u budovy Aeroklubu 
v Ústí nad Orlicí. Naplánované máme všechny 
akce na rok 2023. První soutěží bude v neděli 
15. ledna 2023 Ústeckoorlická liga házedel – 
1. kolo.

Jménem všech členů klubu bych rád poděkoval 
těm, kteří nás po celý rok podporovali – městu 
Ústí nad Orlicí, Pardubickému kraji, Svazu 
modelářů ČR. Rád bych touto cestou poděko-
val vedení Aeroklubu Ústí nad Orlicí za ochotu 
a vstřícnost při pořádání našich soutěží a let-
ního soustředění na ústeckém letišti. Děkuji pří-
znivcům našeho klubu, bez jejichž vydatné celo-
roční pomoci bychom nemohli takové množství 
soutěží a akcí pořádat.

Ivan Kubový
předseda klubu

Inzerce

Vladimír Lněnička

AUTODOPRAVA
Autodoprava po celé ČR do 2,5 tun

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

STUDIOBART - jóga, zdravá záda, cvičení pro 
děti (Smetanova 470, pod Popradem).
Srdečně zveme na poprázdninové cvičení 
k nám do studia.
Připravujeme pestrou nabídku - jóga, zdravá 
záda, pilates, cvičení pro seniory, cvičení pro 
děti s fyzioterapeutkou.

Pilates s Pavlínou každý pátek 8.15 a kruháč 
středy 8. 00. Cvičení pro seniory - ranní nádech 
s Danou Holubářovou.
Můžete se těšit na lekce vinyasa jógy s Bar-
čou, zdravých zad s Market a Veru, vitality jógu 
s Růžou. Pro maminky jsme připravili cvičení po 
porodu - středy 10.00 hodin.

Sledujte náš web studiobart.cz, či pište na 
info@studiobart.cz, rádi Vás budeme o novin-
kách informovat.

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

Omezení plaveckých drah:
po | 16:00 – 17:00 | 2 dráhy
út + čt | 15:00 – 19:00 | 2 dráhy

Nabízíme kurzy:
Plavání kojenců a batolat, tel.: 775 858 670
Plavání dětí s rodiči, tel.: 777 673 357
Plavecký kurz DELFÍN, tel.: 605 079 633

Akce:
02.12. | 15:00 – 18:00 | Mikulášské odpoledne
16.12. | 21:00 – 23:00 |  Vodní noc
každé úterý | 19:00 – 20:00 | Aqua aerobic
každé úterý | 20:00 – 21:00 | Kondiční plavání

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

Centrum RIO
Alpinning, Indoor Cycling, TRX, Flowin,
Kruhový trénink, Fitbox.

Rezervace: tepvos.cz/rezervace

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

Sauna
Pro aktuální informace sledujte naše webové 
stránky bazenusti.cz.

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 – 21:00 společná
Sanitární den 5. 12. 
Svátky (zavřeno) 24., 25. a 31. 12.  
  

tel.: 774 673 365, bazenusti.cz
V Lukách, 562 01 Ústí nad Orlicí

Zimní stadion
Přirpavujeme pro vás obnovení provozu zim-
ního stadionu - vše záleží na počasí.
Pro aktuální informace prosím sledujte náš 
web.

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

Skatepark
Pondělí – pátek 15:00 – 20:00
Sobota – neděle 13:00 – 19:00

Více informací na bazenusti.cz nebo se infor-
mujte na: info@skateparkustinadorlici.cz

tel.: 734 172 397, bazenusti.cz
V Lukách, 562 01 Ústí nad Orlicí

Krytý plavecký bazén – provozní doba prosinec

Den Datum Ranní plavání Plavání pro veřejnost Relaxační centrum

Čt 1. 12. 05:30 – 07:55 14:30 – 21:00 16:00 - 21:00

Pá 2. 12. 05:30 – 07:55 14:30 – 21:00 14:30 - 21:00

So 3. 12. 09:00 – 21:00 09:00 - 21:00

Ne 4. 12. 08:00 – 20:00 08:00 - 20:00

Po 5. 12. SANITÁRNÍ DEN 09:00 – 21:00 09:00 - 21:00

Út 6. 12. 05:30 – 07:55 14:30 – 19:00 15:00 - 19:00

St 7. 12. 17:30 – 21:00 17:30 - 21:00

Čt 8. 12. 05:30 – 07:55 14:30 – 21:00 16:00 - 21:00

Pá 9. 12. 05:30 – 07:55 14:30 – 21:00 14:30 - 21:00

So 10. 12. 10:30 – 21:00 10:30 - 21:00

Ne 11. 12. 08:00 – 20:00 08:00 - 20:00

Po 12. 12. 14:00 – 21:00 16:00 - 21:00

Út 13. 12. 05:30 – 07:55 14:30 – 19:00 15:00 - 19:00

St 14. 12. 17:30 – 21:00 17:30 - 21:00

Čt 15. 12. 05:30 – 07:55 14:30 – 21:00 16:00 - 21:00

Pá 16. 12. 05:30 – 07:55 15:30 – 21:00 15:30 - 21:00

So 17. 12. 09:00 – 21:00 09:00 - 21:00

Ne 18. 12. 08:00 – 20:00 08:00 – 20:00

Po 19. 12. 14:00 – 21:00 14:30 - 21:00

Út 20. 12. 05:30 – 7:55 14:30 – 19:00 15:00 - 19:00

St 21. 12. 17:30 – 21:00 17:30 – 21:00

Čt 22. 12. 05:30 – 07:55 14:30 – 21:00 16:00 – 21:00

Pá 23. 12. 05:30 – 07:55 08:00 – 21:00 08:00 – 21:00

So 24. 12. 08:00 – 12:00 08:00 - 12:00

Ne 25. 12. 14:00 – 20:00 14:00 – 20:00

Po 26. 12. 10:00 – 21:00 10:00 - 21:00

Út 27. 12. 10:00 – 21:00 10:00 - 21:00

St 28. 12. 10:00 – 21:00 10:00 - 21:00

Čt 29. 12. 10:00 – 21:00 10:00 - 21:00

Pá 30. 12. 10:00 – 21:00 10:00 - 21:00

So 31. 12. 08:00 – 12:00 08:00 - 12:00

Rekreační služby a sportoviště Tepvos
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Ústecké listy

V souladu s tiskovým zákonem č. 46/2000 Sb., 
zveřejňujeme příspěvky členů Zastupitelstva 
města Ústí nad Orlicí. Na časté dotazy čtenářů, 
proč je poskytován prostor pro členy zastupi-
telstva města, odkazujeme na § 4a tiskového 
zákona: „Vydavatel periodického tisku územ-
ního samosprávného celku je povinen poskyto-
vat objektivní a vyvážené informace o územním 
samosprávném celku a poskytnout přiměřený 
prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje 
názory členů zastupitelstva územního samo-
správného celku, týkající se tohoto územního 
samosprávného celku.“

Petr Hájek neuvolněným starostou?!
 Ač se to zdá absurdní, aby město velikosti Ústí 
mělo starostu, který svou práci vykonává jako 
„vedlejšák“, nechybělo mnoho a mohla to být 
skutečnost.

 Při ustavující schůzi zastupitelstva totiž došlo, 
pro mě ke zcela nepochopitelnému, hlasování 
části koaličních zastupitelů (všichni z ODS, tři 
za SNK Ouštáci a dalších) proti návrhu, aby 
starosta a místostarosta byli pro svou funkci 
uvolněni. Návrh tak prošel jen díky opozičním 
hlasům. Voliče, kteří by nevěřili, že je něco tako-
vého možné, odkazuji na webovou stránku 
městského úřadu s příslušným usnesením: 
https://www.ustinadorlici.cz/images/uredni_
deska_2022/524_2022.pdf Usnesení č.5. 
Jmenovité hlasování zastupitelů, je uvedeno 
na konci dokumentu.
 Abych se, coby nový účastník jednání zastupi-
telstva podivoval ještě více, přišlo hlasování o 
odměnách zastupitelů. Na těch by nebylo nic 
divného, kdyby odměna pro neuvolněné mís-
tostarosty +- odpovídala tomu, co dostávali 
v uplynulém volebním období. Návrh Pavla 

Maixnera na obdobnou odměnu, jaká byla v 
minulosti, nebyl přijat. Částky zde záměrně 
neuvádím, kdo má zájem, vyhledá je na stej-
ném odkazu (usn. č. 23). Pro porovnání přidá-
vám i rok 2018 (usn. č. 22): ustinadorlici.cz/
images/dokumenty/Usneseni%20ZM%20
2018-2022/1_ZM_usneseni_5.11.2018.pdf
Asi nás v Ústí dohnala ta inflace. 
Nebo jen někoho?!

Martin Dudla
 (SPD a nezávislí)

/redakčně neupraveno/

Příspěvky zastupitelů města

Přijďte se k nám podívat – nyní přijmeme:

SEŘIZOVAČE VSTŘIKOVACÍCH LISŮ (m/ž) 
SEŘIZOVAČE VÝROBNÍCH LINEK (m/ž)

DĚLNÍKA DO VÝROBY (m/ž)
MECHANIKA (m/ž)

 
Pracujeme v moderním, čistém  provozu

Máme motivační bonusy, příspěvek na dovolenou
V prosinci inkasujeme 13. mzdu

Moldex nám přispívá na penzijní a životní připojištění
Nastoupit můžete třeba hned, vše Vás naučíme

Pro info o jednotlivých pozicích volejte na personální oddělení Erice nebo Pavlíně 
tel. 465 519 015, 465 519 014, prace@moldex.cz

moldex.cz

PROFESIONÁLNÍ OCHRANA DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ A SLUCHU

Jste v práci v pohodě nebo potřebujete změnu?

Inzerce

Inzerce
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Nabídka platí do vyčerpání aktuálních skladových zásob nebo do odvolání. Uvedené ceny jsou v CZK s DPH. Změna ceny vyhrazena. Aktuální ceny najdete vždy na www.INDIGOumi.cz a v kamenných prodejnách INDIGO. Dárky jsou k produktů dodávány pouze do vyčerpání skladových zásob.

*PŘÍKLAD SPLÁCENÍ Pořizovací cena
10 000 Kč|Přímá platba 1 000Kč/10,0 %|
Výše úvěru 9 000 Kč|Výše měsíční 
splátky bez pojištění 1 000 Kč|Výše
pojistného poplatku měsíčně 63 Kč|
Výše měsíční splátky (vč.pojištění)
1 063 Kč|Počet měsíčních splátek 9|Roční 
úroková sazba 0,00 %|RPSN 17,27 %
Celková částka splatná spotřebitelem
9 567 Kč. Příklad splácení platí pro smlouvy 
uzavřené dne 15.01.2022. Splatnost měsíční 
splátky je vždy k 15. dni počínaje měsícem 
následujícím po uzavření smlouvy. Doba 
trvání spotřebitelského úvěru je do data 
splatnosti poslední měsíční splátky. Použitá 
úroková metoda: ACT/365. Roční úroková 
sazba je platná po celou dobu splácení.

Windows 11 Home
AMD Radeon Graphics
AMD Ryzen 3 3250U
Displej 15,6“ FHD (1920 x 1080)
512 GB M.2 SSD | 8 GB RAM
3x USB Type-A | 1x USB Type-C

Android 11
Procesor MediaTek Helio G88
4 GB RAM
128 GB vnitřní paměť
Čtveřice kvalitních zadních fotoaparátů!!!
Přední fotoaparát 8 Mpx
Jack (3,5mm) | USB-C

Nosnost do 120 kg
RGB podsvícení s množstvím efektů 

Ergonomická konstrukce
Nastavitelná výška sedáku

Úhel sklonu sedáku do 150°
Nastavitelné loketní opěrky

Kompaktní tělo s displejem 5,4“ 
Apple A15 Bionic - obrovský výkon
Bezdrátové nabíjení
Vnitřní paměť 128 GB!
Odemykání tváří
Lehký - hmotnost jen 140 g
Vodotěsný IP68!!!
Skvělý fotoaparát

Odolné kovové tělo s nádechem luxusu
Optimální velikost dipleje 10,5“
Kvalitní audio Dolby Atmos se čtyřmi reproduktory
Vynikající výdrž baterie
Dětský režim Samsung Kids
Vnitřní paměť 32 GB

Úsporná inkoustová A4 barevná multifunkční tiskárna
Domácí tisk fotografií za pár korun | extrémně úsporný tisk

Rychlost tisku 10 str./min černobíle 5 str./min barevně 
Rozlišení 5760x1440 dpi | Tankový systém

Rozhraní USB, WiFi, WiFi Direct 

Asus Laptop Y1511

XIAOMI REDMI 10 2022 

GENESIS TRIT 500

IPHONE 13 MINI 128GB

SAMSUNG GALAXY TAB A8

EPSON ECOTANK  L3250 / L3256

KVALITNÍ NOTEBOOK ZA DOSTUPNOU CENU

MIMOŘÁDNÝ TELEFON POMĚR CENA VÝKON

 OBLÍBENÉ HERNÍ KŘESLO S RGB PODSVÍCENÍM

V INDIGO NEJOBLÍBENĚJŠÍ DÁREK U ŽEN

V INDIGO NEJOBLÍBENĚJŠÍ TABLET U ŽEN

DEJTE SBOHEM INKOUSTOVÝM KAZETÁM

Dárky pro chlapyDárky pro ženy

Kultura

Displej 15,6“ FHD (1920 x 1080)

3x USB Type-A | 1x USB Type-C

7 990 Kč

4 499 Kč

4 990 Kč

18 990 Kč

 3 990 Kč

4 190 Kč

8 990 Kč

4 999 Kč

6 690 Kč

19 990 Kč

4 490 Kč

4 990 Kč

 OBLÍBENÉ HERNÍ KŘESLO S RGB PODSVÍCENÍM

Rychlost tisku 10 str./min černobíle 5 str./min barevně 

+ 3 ROKY ZÁRUKY PO REGISTRACI

CASHBACK 800KČ

Pokročilá internetová ochrana pro Windows

ESET Internet Security
Vícevrstvá ochrana před hrozbami
na internetu.Perfektní kombinace
rychlosti,detekce a stability.

1 490 Kč

PRODLOUŽENÁ OTEVÍRACÍ DOBA (od 10.12. do 24.12.)

PO - PÁ
8:00 - 17:30 

SO i NE
8:00 - 12:00

ŠTĚDRÝ DEN
8:00 - 12:00

Dobruška – náměstí F.L. Věka 22
Kostelec nad Orlicí - Palackého náměstí 25
Rychnov - Panská 25 – levý horní roh náměstí
Týniště - 17. listopadu 222 – 100m od náměstí
Ústí - T.G. Masaryka 127 – 50m od náměstíINDIGOumi.cz

INTERNETSERVISPRODEJ

Také na SPLÁTKY* za 399 Kč + 9x 424 Kč

Také na SPLÁTKY* za 499 Kč + 9x 530 Kč

Také na SPLÁTKY

Také na SPLÁTKY

Také na SPLÁTKY

Také na SPLÁTKY

*

*

*

*

za 449 Kč + 9x 477 Kč

za 499 Kč + 9x 530 Kč

za 1899 Kč + 9x 2019 Kč

za 799 Kč + 9x 849 Kč

*cena po započítání cashback - www.epson.cz/cashback **www.epson.cz/zaruka

*

**

*

*
*za tuto cenu omezený počet kusů
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Pod Duklou na výpadovce na Českou Třebovou bylo instalováno měření okamžité 
rychlosti. Tento úsek byl vytipován společně s Dopravní policií ČR.

V Orlickoústecké nemocnici byl v květnu otevřen nový urgentní příjem,
čtyřpodlažní objekt centralizuje urgentní akutní péči.

Na začátku července jsme si připomněli pětadvacet let, které uplynuly od ničivých 
povodní v červenci roku 1997. 

Javor babyka na Podměstí získal v září ve fi nálovém souboji ankety Strom roku 2022 
díky svým podporovatelům krásné druhé místo. 

Velkému zájmu veřejnosti se těšila Chlebíčková slavnost, kterou v dubnu uspořádalo 
muzeum na počest „vynálezce chlebíčků“, místního rodáka Jana Paukerta.  

Po dvou covidových letech se na začátek června vrátily městské slavnosti 
Město v pohybu. Šestidenní akce mnohokrát zaplnila náměstí. 

V srpnu se v Ústí konala již 97. Ústecká staročeská pouť, kterou doplnil doprovodný 
program v podobě výstav, zábav a akcí pro děti. 

COOP v říjnu otevřel v Ústí nad Orlicí první automatizovanou prodejnu v širokém 
regionu. V provozu je 24 hodin denně, sedm dní v týdnu.

Fotoohlédnutí za rokem 2022
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ÚSTECKÝ ADVENT 2022

POŠTA PRO JEŽÍŠKA
Schránka na dopisy pro Ježíška bude umístěna na Mírovém náměstí 27.11. od 15.00 do 18.00 u vánočního stromu.
V ostatním adventním čase bude schránka na dopisy pro Ježíška umístěna ve vstupní chodbě radnice 
v době jejího otevření. Odeslat dopisy můžete do 17.12. 2022. 
NEZAPOMEŇTE NA ZPÁTEČNÍ ADRESU!

Přejeme Vám krásné Vánoce 2022

**************************************************************
Tříkrálový průvod 
se uskuteční  v neděli 15. ledna 2023. Řazení průvodu u ZŠ Bratří 
Čapků. Více na trikralovepruvody.cz, ustinadorlici.cz

Strom splněných přání
Splňte přání dětem z dětských domovů a klientům sociálních zaříze-
ní zakoupením vánočního dárku. Přáníčka naleznete do 15. prosince 
2022 v Informačním centru města Ústí nad Orlicí, v Krytém plaveckém 
bazénu, Zákaznickém centru společnosti TEPVOS a v Nákupním cent-
ru Nová louže. Přáníčka naleznete také na online stromku na cckuo.cz. 

Občerstvení na Mírovém náměstí 
je zajištěno denně od 27. 11. do 31. 12. 2022.

 
Více na ustinadorlici.cz, změna programu vyhrazena.

105.1  94.3  95.5

 NEDĚLE 27. 11.  1. adventní neděle

Zahájení Ústeckého adventu 2022 | Mírové náměstí

15.00 | Vánoční jarmark spolků a příspěvkových organizací města

15.30 – 16.30 | DPS Čtyřlístek, adventní koncert

17.00 | Fanfáry ZUŠ, zahájení adventu, rozsvícení stromu a vánoční výzdo-
by, žehnání věnců

17.15 | Tomáš Kočko & Orchestr | folk-rock

15.00 – 18.00 | Ježíškova pošta | u vánočního stromu

***************************************************************************************

09.30 – 12.00, 13.00 – 17.00 | Betlémy našich domácností
výstava | Římskokatolický farní úřad , Kostelní ulice

07.00 a 08.30 | Mše svatá s žehnáním adventních věnců
Kostel Nanebevzetí Panny Marie

08.30 | Sváteční bohoslužba Českobratrské církve evangelické
modlitebna CČSH, Husova ul.

18.00 – 19.00 | Rozsvícení a rozezvučení školního betléma
ZŠ Bratří Čapků

 STŘEDA 30.11. 
16.30 | Vánoční čas | hosté JŮ A HELE
Roškotovo divadlo, vstupné 120 Kč

 ČTVRTEK 1. 12. 
07.00 – 16.00 | Jarmark a vánoční výstava | do 9. 12. 
Mateřská škola Knapovec

09.00 – 11.30 | Vánoční jarmark Na Štěpnici
výstava výrobků | ZŠ Na Štěpnici

09.00 – 17.00 | Vánoční výstava, výrobky dětí | Galerie pod radnicí

16.00 – 19.00 | Vánoční jarmark Na Štěpnici | ZŠ Na Štěpnici

17.00 | Cukr, káva, limonáda aneb Světem starých kaváren
a cukráren | vernisáž výstavy | Městské muzeum

Otevření stálé expozice betlémů | Městské muzeum

 PÁTEK 2.12.  
9.00 – 15.00 | Vánoční výstava, výrobky dětí | Galerie pod radnicí

19.00 | Ladění s Generací, koncert | ZUŠ J. Kociana

 NEDĚLE 4. 12.  2. adventní neděle 

07.30 | Vánoční výstava patchworku | do 17.00
Římskokatolický farní úřad, Kostelní ulice

10.00 | Vánoční příběh, pohádka | vstupné 60 a 80 Kč
Malá scéna

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

16.00 | Program dětí z MŠ Knapovec, sv. Mikuláš s nadílkou
PS Campanula | Knapovec, kostel sv. Petra a Pavla

17.00 | Martin Láska & Band | folk-rock, koncert | Mírové náměstí

 PONDĚLÍ 5. 12. 
13.00 | Vánoční výstava patchworku | do 17.00
Římskokatolický farní úřad, Kostelní ulice

08.00 | Vánoční koncertíky pro MŠ a ZŠ | koncertní sál ZUŠ

17.00 | Mikulášská hudební besídka | koncertní sál ZUŠ

 ÚTERÝ 6. 12. 
8.00 | Vánoční koncertíky pro MŠ a ZŠ | koncertní sál ZUŠ

17.00 – 18.00 | Kr@mpus &čerti u školy | ohňová show
ZŠ Bratří Čapků

17.00 a 18.00  | Zapeklité tradice | vánoční pohádka žáků LDO
koncertní sál ZUŠ

 STŘEDA 7. 12. 
09.00 – 17.30 | Vánoční prodejní trhy | Kulturní dům

16.00 – 17.00 | Muzikopohádka  | Městská knihovna

 ČTVRTEK 8. 12. 
09.00 – 17.30 | Vánoční prodejní trhy | Kulturní dům

18.00 | Jak to bylo v pekle, muzikál | PS Zlatý klíček
koncertní vystoupení | DPS Písnička | Roškotovo divadlo

15.00-18.00 | Vánoční tvoření | ZŠ Třebovská

 SOBOTA 10. 12. 
15.00 | Šli pastýři do Betléma | vstupné 90 Kč | Roškotovo divadlo

 NEDĚLE 11. 12.  3. adventní neděle  

15.00 | Mikulášská a pekelná show | vstupné 140 Kč | Kulturní dům

17.00 | VANUA2, pop-world music, koncert | Mírové náměstí

17.00 – 21.00 | Vánoční rockový festival Čapkárny 
ZŠ Bratří Čapků

 ÚTERÝ 13. 12. 
17.00 | Vánoční bubnování | žáci ZUŠ | Klub Popráč

 STŘEDA 14. 12. 
08.30 – 16.30 | Adventní muzejní kafe
předvánoční zvyky a pochůzky | Městské muzeum

15.00 – 18.00 hodin | Vánoční knihovnické perníčkování
Městská knihovna

19.30 | 4 TENOŘI | koncert | Roškotovo divadlo, vstupné 690 Kč

 ČTVRTEK 15. 12. 
18.00 | Adventní setkání pěveckých sborů 
DPS Vox coloris a Zlatý klíček ZUŠ J. Kociana

 PÁTEK 16. 12. 
19.00 | Vánoční koncert | vstupné 100 Kč | Malá scéna

 SOBOTA 17. 12. 
19.00 | Hudba pomáhá | sousedská benefice
vstupné 210 – 370 Kč | Roškotovo divadlo

 NEDĚLE 18.12.  4. adventní neděle 

14.00 | Předvánoční koncert | PS Cantilena | Husův sbor, Malé Hamry

16.00 | Vystoupení PS Zlatý klíček a PS Písnička
ukázka hry na Ukulele | Mírové náměstí

17.00 | Nela Kailová | koncert | Mírové náměstí

16.00 – 19.00 | Adventní vystoupení a vánoční jarmark Čapkárny
ZŠ Bratří Čapků

16.30 – 18.00 | Prohlídka betlémů | kostel Nanebevzatí Panny Marie

18.00 | Vánoční koncert | DPS Čekanky | koncertní sál ZUŠ

 PONDĚLÍ 19. 12. 
17.00 | Vánoční hudební besídka | koncertní sál ZUŠ

 ÚTERÝ 20. 12. 
17.00 | Vánoční Kocianek | soubor smyčcových nástrojů 
koncertní sál ZUŠ

18.00 | Vánoční koncert | Čtyřlístek a Alou Vivat | Hernychova vila

 STŘEDA 21. 12. 
15.30 | Besídka a vánoční punč | pro rodiče dětí z MŠ
Mateřská škola Knapovec

 ČTVRTEK 22. 12. 
17.00 | Vánoční koncert | DPS Sluníčko, Čekanky a Čtyřlístek
koncertní sál ZUŠ

 PÁTEK 23. 12. 
16.30 – 18.00 | Prohlídka betlémů | betlémské světlo
kostel Nanebevzetí Panny Marie

 SOBOTA 24. 12. 

10.00 – 15.00 | Prohlídka betlémů | betlémské světlo
kostel Nanebevzetí Panny Marie

15.30 | Mše svatá pro rodiny s dětmi | kostel Nanebevzetí Panny Marie

16.00 | Zpívání u jeslí | Knapovec, kostel sv. Petra a Pavla

24.00 | Půlnoční mše svatá | kostel Nanebevzetí Panny Marie

 NEDĚLE 25. 12. 
08.30 | Slavnost narození Páně, mše svatá
kostel Nanebevzetí Panny Marie

08.30 | Sváteční bohoslužba Českobratrské církve evangelické 

modlitebna CČSH, Husova ul.

11.10 | Mše svatá | Černovír, kaple sv. Gotharda

16.30 – 18.00 | Prohlídka betlémů, betlémské světlo 
kostel Nanebevzetí Panny Marie

 PONDĚLÍ 26. 12. 
08.30 | Svátek svatého Štěpána, mše svatá
kostel Nanebevzetí Panny Marie

15.00 – 16.00 | Prohlídka betlémů | betlémské světlo
kostel Nanebevzetí Panny Marie

16.00 | Živý betlém | park u kostela a průvod do kostela 
Nanebevzetí Panny Marie

16.00 | Živý betlém | vystoupení žákyň TO ZUŠ | park u kostela 

 ÚTERÝ – PÁTEK 27.12. – 30.12. 

Prohlídka betlémů | 16.30–18.00 | kostel Nanebevzetí Panny Marie

 SOBOTA 31. 12. 

15.30 | Mše svatá na poděkování za uplynulý rok
kostel Nanebevzetí Panny Marie

16.30 – 18.00 | Prohlídka betlémů | kostel Nanebevzetí P.  Marie

17.00 | Co dům dal | folk-rock, koncert | Mírové náměstí

18.00 | Ohňostroj | Mírové náměstí

 NEDĚLE 1. 1. 
08.30 | Slavnost Matky Boží, Panny Marie, mše svatá
kostel Nanebevzetí Panny Marie

08.30 | Sváteční bohoslužba Českobratrské církve evangelické
modlitebna CČSH, Husova ul.

11.10 | Mše svatá | Hylváty, kaple sv. Anny

16.30 – 18.00 | Prohlídka betlémů | kostel Nanebevzetí P.  Marie

17.00 | Novoroční koncert | kostel Nanebevzetí Panny Marie

 PÁTEK 6. 1. 
18.00 | Slavnost Zjevení Páně – Tří králů
mše svatá | kostel Nanebevzetí Panny Marie

16.30 - 18.00 | Prohlídka betlémů
kostel Nanebevzetí Panny Marie


