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Z našich škol

Oslavy ZŠ Třebovská

Zveme Vás na oslavy 100 let od zalo-
žení české školy v Hylvátech a na „DEN 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“ – v pátek 6.12. 
a v sobotu 7.12. Více informací na: www.
zstrebovska-ustino.cz. 

Nejen o Vánocích si važme svobody a demokracie

Vážení spoluobčané, v průběhu uplynulého 
měsíce jsme si připomněli 30. výročí sametové 
revoluce. Totalitní režim tehdejšího Českoslo-
venska se začal neodvratně rozkládat v listo-
padu a v prosinci se definitivně zhroutil. Rozpad 
ale fakticky začal již o rok dřív, v prosinci 1988, 
při demonstraci na Škroupově náměstí v Praze. 
Revoluční rok 1989 přinesl nejprve sérii ledno-
vých demonstrací u příležitosti 20. výročí úmrtí 
Jana Palacha. V reakci na brutalitu, se kterou 
byly tyto demonstrace potlačeny, vznikla petiční 
akce Několik vět. V červenci se již komunistická 
strana slovy Miloše Jakeše cítila jako kůl v plotě. 
Nahrávka jeho smutně legendárního projevu 
z Červeného Hrádku se nezadržitelně šířila po 
republice a kdekdo se smál nahlas a veřejně. 
Lidé přestávali mít strach, což potvrdily pražské 
demonstrace 21. srpna a 28. října. Symbolickou 
událostí bylo svatořečení Anežky České 12. listo-
padu v Římě. Za pět dní nato se sešli na Albertově 
studenti pražských vysokých škol… 

Následujících (i když zásadních) 14 dní s dovole-
ním přeskočím, a protože je úvodník prosincový, 
připomenu rozhodující okamžiky prosincové. 
Ještě před Mikulášem se otevřely po dlouhých 
letech hranice. Statisíce Čechů navštívilo před-
vánoční Vídeň. Začala se odstraňovat tzv. železná 
opona. Do vlasti se vraceli první emigranti – 
Karel Kryl, Tomáš Baťa ml., Pavel Tigrid. Prezi-
dent Husák oznámil svoji demisi. Pár dnů před 
Štědrým dnem byly rozpuštěny lidové milice, 
následně zrušena pohotovost armády. Vánoce 

roku 1989 byly plné očekávání dnů příštích. Na 
základě kooptačního zákona se Alexander Dub-
ček stal předsedou Federálního shromáždění 
a dva dny před koncem roku byl ve Vladislav-
ském sále Pražského hradu zvolen Václav Havel 
prezidentem Československa, které se po více 
jak čtyřiceti letech opět zařadilo mezi svobodné 
demokratické země. Pravda a láska v těchto 
dnech zvítězila nad lží a nenávistí.

Václav Havel byl zvolen prezidentem jednomy-
slně, tedy i komunistickými poslanci, pro které 
byl do nedávna politickým nepřítelem. Dějiny 
jsou plné paradoxů. Slovy samotného dramatika: 
„To jsou ty paradoxy, pane Vaněk.“ Dost možná 
i právě pro tento fakt, ale zejména pro nečekaně 
rychlý průběh revoluce a také pro skutečnost, 
že byla sametová, něžná, tedy že se obešla bez 
krveprolití, bez pomstychtivosti, bez následné 
„normalizace“, vyvolává ve společnosti rozpo-
ruplné reakce. Ještě po třiceti letech se obje-
vují dezinformační zprávy, které zpochybňují 
přínos hlavních aktérů. Tím se devalvuje nejen 
samotná revoluce, ale i uplynulé roky. Nejvyšší 
představitelé státu se místo posílení národní 
hrdosti a morálního kreditu nás všech raději 
oficiálních akcí neúčastní a předkládají alibis-
tické omluvenky. V této atmosféře se jen těžko 
slaví a veřejně raduje z nabyté svobody. A při-
tom právě o svobodu jde v první řadě. Rychle 
zapomínáme, že nejdůležitějším a nejviditelněj-
ším výsledkem listopadu ´89 byla získaná poli-
tická svoboda a také vnitřní svoboda každého 

z nás. Získali jsme možnost svobodné volby a jen 
na nás samých záleží, jak s nabytou svobodou 
zacházíme. Bohužel, často využíváme svobody 
pouze k nářkům, ke stížnostem, k urputnému 
uplatňování svých požadavků, k udržování blbé 
nálady, k pomlouvání úspěšných, kteří se nebáli 
vzít na sebe odpovědnost, k překrucování faktů 
ve vlastní prospěch. 

Historicky platí, že každá revoluce požírá své děti. 
A je jedno o jakou „revoluci“ se jedná. Jedním 
z důvodů je jistě i fakt, že ti, co nezískali vysněné 
posty nebo funkce hledají způsob, jak svých 
záměrů dosáhnout. A právě současné spole-
čenské klima těmto lidem vyhovuje. Postupnými 
kroky, nenápadným chováním a populistickými 
sliby získávají virtuální převahu, která se může 
přeměnit v převahu faktickou. Svoboda a demo-
kracie není samozřejmostí, nepodléhejme této 
iluzi.    

Vážení spoluobčané, adventní čas by měl být 
časem rozjímání a přípravou na Vánoce, časem 
zklidnění. Za skutečnost, že se Advent často mění 
v předvánoční shon a horečnaté nakupování si 
můžeme sami. Uplynulé 30. výročí sametové 
revoluce, tedy Dne boje za svobodu a demokra-
cii, vybízí mimo jiné také k adventnímu zamyš-
lení, jaké hodnoty uznáváme, jak jsme s nabytou 
svobodou naložili a jestli není náhodou podstata 
demokracie zneužívána. 

Petr Hájek
starosta města
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Kultura

Muzejní kafe s vánočními tradicemi

Netradičně pojaté tradiční MUZEJNÍ 
KAFE se koná 11.12. od 13.30 do 18.00 
hodin. Představíme si známé i opomíjené 
adventní zvyky a tradice. 

Sport

Podorlické putování

Sbor pro záchranu hradu Lanšperka 
Vás zve 7.12. na 20. ročník turistického 
pochodu ORLICKÉ PUTOVÁNÍ. Další info: 
pochody.lansperk@seznam.cz, 
www.lansperk-sbor.cz

Vážení spoluobčané, přejeme Vám pokojný Advent a radostné Vánoce 
prožité v přítomnosti své rodiny a svých nejbližších.

Petr Hájek, starosta, Jiří Preclík, Pavel Svatoš a Matouš Pořický, místostarostové
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Informační centrum    
Ústí nad Orlicí

Turistické informační cen-
trum v budově ústecké 
radnice nabízí obyvatelům 

města a návštěvníkům nové suvenýry se 
znakem a obrázkem města Ústí nad Orlicí 
– porcelánový hrnek, keramický hrnek 
s podšálkem, náprstek a svíčky různých 
barev – vhodné jako vánoční dárek.
Upozorňujeme veřejnost, že IC bude 
v pátek 27.12. otevřeno od 7.00 do 14.30 
hodin, v sobotu 28.12. a v pondělí 30.12. 
(inventura) bude IC uzavřeno.
V úterý 31.12.2019 budoou všechna pra-
coviště MěÚ pro veřejnost uzavřena.

Výběrové řízení a záměr prodeje

Snížená cena
Předmět prodeje: Město Ústí nad Orlicí 
(dále jen Vyhlašovatel) zveřejňuje záměr 
prodeje p.p.č. 792/18, p.p.č. 792/10 
a p.p.č. 792/14 v k.ú. Hylváty, v obci Ústí 
nad Orlicí. Jedná se o pozemky v měst-
ské části Hylváty podél místní komunikace 
vpravo (ve směru Ústí nad Orlicí – Česká 
Třebová) na železniční nadjezd. Současně 
vyhlašuje tímto výběrové řízení na nej-
vhodnější nabídku pro uzavření smlouvy 
o smlouvě budoucí kupní a následně 
smlouvy kupní na výše specifikované 
pozemkové parcely.
Prodej výše uvedených pozemků jako 
celku bude uskutečněn za účelem 
výstavby v souladu s územním plánem 
a budoucí vlastník bude mít za povin-
nost vybudovat na pozemcích záměr 
uvedený ve své nabídce za současného 
dodržení veškerých podmínek stanove-
ných městem Ústí nad Orlicí a nabídnu-
tých budoucím vlastníkem v předložené 
nabídce. 

Město Ústí nad Orlicí vyhlásilo dotačních programy na rok 2020  

Rada města Ústí nad Orlicí na svém 34. 
zasedání dne 14. října 2019 schválila 
vyhlášení dotačních programů na čin-
nost v oblasti sociálních služeb a zdra-
votnictví, kultury, sportu, volnočasových 
aktivit a památkové péče na rok 2020.
Schválené dotační programy (včetně 
termínů pro podání žádostí) a tiskopisy 
žádostí o dotaci z rozpočtu města Ústí 
nad Orlicí na rok 2020 jsou k dispozici 

na webu města (Město – Dotace města 
- Dotace do oblasti sociálních služeb 
a zdravotnictví a Dotace do oblasti škol-
ství, kultury, sportu, památkové péče), 
dále mohou být zaslány po vyžádání 
na odboru sociálních služeb (e-mail: 
habrova@muuo.cz, tel.: 465 514 523) 
nebo na odboru školství, kultury, sportu, 
cestovního ruchu a propagace (e-mail: 
felgrova@muuo.cz, tel.: 465 514 218).

Dotazníkové šetření k aktualizaci strategického plánu rozvoje města

Na konci října bylo zahájeno „zpracování 
aktualizace Strategického plánu rozvoje 
města Ústí nad Orlicí“. Zjednodušeně 
řečeno je strategický plán základním 
dokumentem, který určí budoucí smě-
řování města a jako takový bude důleži-
tým nástrojem pro rozhodování jak poli-
tického vedení města a městské správy, 
tak pro koordinaci zájmů a aktivit dalších 
klíčových subjektů působících ve městě. 
Záměrem města je prostřednictvím aktu-
alizovaného strategického plánu dosáh-
nout zlepšení života ve městě a navrh-
nout potřebné kroky k rozvoji města. 
Strategický plán bude reagovat na aktu-
ální potřeby města a možnosti jeho roz-
počtu.
Při zpracování strategického plánu bude
použit tzv. participativní přístup – do 
tvorby strategického plánu budou zapo-

jeny subjekty městské správy, politické 
reprezentace, veřejnosti a další. 
V současné době probíhá na území města 
dotazníkové šetření, jehož smyslem je 
zjištění názorů, připomínek a podnětů 
občanů k budoucímu rozvoji města. 
Výsledky šetření budou tvořit součást 
celkové analýzy prostředí města. Veškeré 
závěry vyplývající z analýzy budou použity 
výhradně jako podklady pro zpracování 
strategického plánu. Vážení občané, obra-
címe se proto na vás s výzvou, abyste se 
zapojili do této aktivity. Usilujeme o to, 
aby výsledný dokument byl dílem dohody, 
která zohlední celé spektrum názorů 
a očekávání s tím spojených
.

Pavel Franěk, 
AQE advisors, a.s.

Podpora MAS ORLICKO, z.s. v roce 2019

V operačním programu zaměstnanost 
jsme již třetím rokem přihlíželi k pořá-
dání letních příměstských táborů, jejichž 
realizaci jsme podpořili. Konalo se 29 tur-
nusů pod taktovkou pěti volnočasových 
zařízení. Letos se nově v programu schvá-
lili dva projekty za asi 7 milionů korun na 
podporu sociálně vyloučených lokalit 
a sociální rehabilitaci.
V Integrovaném regionálním operačním 
programu jsme letos zadministrovali 37 
projektů za necelých 50 milionů korun. 
V programu rozvoje venkova se praco-
valo na přerozdělení nevyčerpaných pro-
středků. Zbytkové finance se v roce 2020 
rozdělí mezi občanskou vybavenost – 20 
milionů korun a mezi zemědělce v území 
- 30 milionů korun.

V programu pro malé obce „ Malý LEA-
DER“ jsme letos vybrali 13 projektů na 
občanskou vybavenost za 1,4 miliony 
korun.
V oblasti školství, jsme i letos nabízeli 
podporu ředitelům škol a školek v admini-
straci Šablon, díky kterým můžou nabízet 
pestřejší nabídku volnočasových kroužků, 
žákům zajímavější výuku a učitelům další 
vzdělávání v oboru. Letos v září skončila 
první etapa s 22 zapojenými školami 
s žádostmi v hodnotě 9,2 milionů korun 
a tentýž měsíc odstartovala etapa druhá, 
kam se přihlásilo již 43 školských zařízení 
s žádostmi v hodnotě 24,6 milionu korun.
Více informací na: www.masproorlicko.cz
www.facebook.cz/mas.orlicko/
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Poděkování

Chtěla bych touto cestou poděkovat za 
záchranu života mého tatínka Jaroslava 
Šimka a mé tety Marie Šimkové.
Dne 28. září 2019 došlo v ranních hodi-
nách k výbuchu v rodinném domě v Ker-
harticích. Naštěstí přiběhl pohotový 
zachránce, který zajistil první pomoc 
oběma zraněným až do příletu vrtulníku 
letecké záchranné služby. O neštěstí 
informoval i další složky integrovaného 
záchranného systému.
Skromným mladým zachráncem byl Filip 
Tomašovič, který pohotově a profesio-
nálně oba zraněné z poškozeného domu 
vytáhl a ze své praxe záchranáře věděl, 
co má dělat. 
Filipovi chceme moc poděkovat za oka-
mžitou pomoc při záchraně dvou lidských 
životů.
Chtěla bych také poděkovat paní Petře 
Tošovské a její mamince paní Julii 
Sichrové, které se také podílely na 
záchraně životů mých blízkých.
Za poskytnutí bezodkladné pomoci při 
likvidaci následků výbuchu bych chtěla 
moc poděkovat i vedení města Ústí nad 
Orlicí. 

Olga Břízová 
/rozená Šimková/, dcera

V rámci česko-polské spolupráce jsme se 
zúčastnili v sobotu 19. 10. 2019 se stra-
zaki ze Starého Waliszówa společného 
výcviku ve Flashover kontejneru ve Vyso-
kém Mýtě. Kontejner je postaven tak, aby 
v něm bylo možné simulovat reálné pod-
mínky při požáru v uzavřených prostorech 
a navozováno je zde hned několik jevů, 
se kterými se mohou hasiči při likvidaci 
požáru v uzavřeném prostoru setkat.
Výcviku se zúčastnilo 15 hasičů, 5 ze 
Starého Waliszówa a ostatní byli čle-
nové naší jednotky. S teoretickou částí 
nás dopoledne seznámil velitel stanice 
ve Vysokém Mýtě npor. Milan Vincenc 
DiS. Během dopoledne jsme ještě stihli 
praktický výcvik práce s proudnicí. Zde už 
s námi byli další instruktoři, a to ředitel 
územního odboru HZS v Ústí nad Orlicí 
plk. Ing. Libor Dušek a pprap. Bc. Zbyněk 

Parkovací karty pro rok 2020

Od 20. 11. 2019 je možné objednat Parko-
vací kartu pro rok 2020. Kartu lze objed-
nat přes elektronický formulář na www.
tepvos.cz nebo při osobní návštěvě Zákaz-
nického centra TEPVOS. Vydání karty pro-
bíhá v Zákaznickém centru městské spo-
lečnosti TEPVOS, Královéhradecká 1566, 
562 01 Ústí nad Orlicí. 
Na vydání Parkovací karty má nárok 
pouze REZIDENT nebo ABONENT.

REZIDENT
Fyzická osoba s trvalým pobytem nebo 
vlastník nemovitosti ve vymezené oblasti, 
která je současně vlastníkem nebo provo-
zovatelem silničního motorového vozidla.

ABONENT
Právnická nebo fyzická osoba zřízená za 
účelem podnikání podle zvláštního práv-
ního předpisu, která má sídlo, provozovnu 
nebo je vlastníkem nemovitosti ve vyme-
zené oblasti.

Držitel Parkovací karty má možnost parko-
vání v příslušných zónách A, B, C, D, vyme-
zených nařízením Rady města uvedených 
na kartě. Karta platí pouze pro zónu, pro 
kterou je vydaná (např. majitel karty pro 
zónu B tedy nemůže parkovat v zóně A). 
Parkovací karta nevyhrazuje parkovací 
místo a je přenosná.

Společně ve Flashover kontejneru Kutra. Zde jsme si všichni osvojili nejefek-
tivnější způsob ovládání kombinované 
proudnice. Naučili jsme se efektivněji 
využívat hasební vodu, správně využí-
vat vodní clonu při přechodu na hašení 
roztříštěným proudem, a také nouzové 
krytí. V tuto chvíli jsme také mohli porov-
nat materiální vybavení, se kterým pracují 
hasiči v Polsku s tím, se kterým jezdíme 
k zásahu my.
Kolem poledne jsme se vydali ke flasho-
ver kontejneru. Nejdříve jsme si prošli 
kontejner, pak nanosili palety do pece. 
Po zapálení jsme se ustrojili do dýchacích 
přístrojů, nasadili si kukly, přilby a pře-
vlečníky. Potom jsme se rozmístili v pozo-
rovacím kontejneru a čekali, co se bude 
dít. V kontejneru se ustálila neutrální 
rovina (to je hranice zakouření – nad ní 
je kouř, pod ní je čistý vzduch). Po změně 
ventilace (uzavření všech otvorů) klesla 
neutrální rovina až na zem a my si neviděli 
ani na své ruce.

Po vyvětrání začali lektoři připravovat 
jev rollover. Otevřeli všechny ventilační 
otvory, hoření tím značně zesílilo, a pak 
pec opět uzavřeli, chvíli počkali a po 
otevření se začaly dít věci! Následovala 
série krásných rolloverů. Vždy po několika 
zašlehnutích jsme se vystřídali (kdo seděl 
nejblíže k peci, šel nejdále atd.).
Po ukončení pozorovací části jsme se 
začali připravovat na část praktického 
nácviku vstupu do neznámého prostoru 
s provedením průzkumu a vyhledáním 
osoby. Zde jsme narazili na jeden jediný 
problém a tím byla jazyková bariéra mezi 
českými a polskými hasiči.
Touto cestou chceme ještě jednou podě-
kovat lektorům, kteří našemu výcviku 
obětovali svůj čas a předali nám své zku-
šenosti a městu Ústí nad Orlicí za pod-
poru.

Zuzana Mačátová
starostka SDH Černovír

Pro oboustrannou spokojenost prosíme 
o dodržení níže uvedeného postupu 
k vyplnění „Žádosti o vydání Parkovací 
karty“.
1. Žadatel vyplní on-line formulář 
„Žádost o vydání parkovací karty“, který 
je dostupný na www.tepvos.cz. Další mož-
ností je pak osobní vyplnění formuláře 
v Zákaznickém centru TEPVOS. Karta bude 
připravena k vyzvednutí nejpozději pátý 
pracovní den od předání žádosti. Pokud 
žadatel uvede svou e-mailovou adresu 
nebo telefon, bude vyzván k jejímu 
vyzvednutí v určenou dobu.

2. Při převzetí karty předloží žadatel 
povinně tyto doklady (dle nařízení Rady 
města):
    - občanský průkaz s trvalým pobytem 
nebo doklad o vlastnictví nemovitosti 
v příslušné zóně, 
     - u podnikatelských subjektů doklad 
o sídle nebo provozovně v příslušné zóně
     - velký technický průkaz od vozidla, ke 
kterému má vlastnický vztah nebo je jeho 
provozovatelem

Parkovací karta bude vydána současně 
při uhrazení stanovené ceny v hotovosti 
nebo platební kartou v Zákaznickém cen-
tru TEPVOS.

Případné dotazy k parkovacímu systému 
nebo k informacím o městské společnosti 
TEPVOS volejte na 465 519 844 nebo pište 
mail: tepvos@tepvos.cz.
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Mateřská škola Černovír

Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Černovír 
96 srdečně zve všechny rodiče, sousedy 
a přátele ve středu 11. 12. 2019 v 17.30  
do černovírské kaple sv. Gotharda na 
adventní vystoupení dětí.
Po skončení tohoto vystoupení bude 
na černovírské návsi následovat akce 
Česko zpívá koledy, pod vedením ČČK 
ÚO, Černovír. Pro všechny bude při-
praveno pohoštění, jak pro zahřátí, tak 
i k zakousnutí.  Přijďte se svátečně naladit, 
těšíme se na vás.
Tímto moc děkujeme panu děkanovi Bro-
kešovi a panu Pirklovi za zapůjčení a ote-
vření kaple.

Mateřská škola Klubíčko

Co se u nás ve školce událo a co nás ještě 
do konce roku čeká? 
Poslední říjnový podvečer jsme strávili 
společně s rodiči našich dětí a za světel 
lampionků jsme se vydali do Wolkerova 
údolí uložit broučky k zimnímu spánku. 
Děti se moc těší, až je zjara zase uvidí.
Vánoční jarmark 1.12. od 15.00 do 17.00 
na náměstí, kterého se naše školka opět 
ráda zúčastní. Přijďte nás pozdravit do 
našeho stánku a třeba si uděláte radost 
zakoupením malých dárečků, které pro 
vás s láskou vyrábíme my i děti ve třídách.

Slavnosti světla 10.12. od 15.30 ve školce -  
společně s dětmi již teď vyrábíme ozdoby 
na stromeček, kterým si na zahradě MŠ 
po celou dobu předvánoční budeme 
připomínat, že Vánoce jsou především 
o radosti, pokoře a společných setká-
váních. V 16:30 se všichni sejdeme 
na zahradě školky a rozsvítíme nejen 
zahradu, ale i naše srdce, společně si 
zazpíváme a zahřejeme se voňavým 
nápojem. 
K nastávajícím vánočním svátkům vám 
všem přejeme štěstí, radost a mnoho 
krásných chvil prožitých s vašimi blízkými 
a po celý příští rok 2020 především zdraví 
a pohodu.

Kolektiv zaměstnanců a děti 
z mateřské školy Klubíčko

Základní škola Třebovská 

Vážení absolventi, přátelé a příznivci 
Základní školy Třebovská 147, Hylváty. 
Dovolujeme si Vás pozvat na oslavy 100 
let od založení české školy v Hylvátech. 
V rámci těchto oslav jsme pro Vás připra-
vili na  pátek 6. 12. od 14. 00 do 19. 00 
a v sobotu 7. 12. od 9. 00 do 15. 00 „Den 
otevřených dveří“ se zajímavým dopro-
vodným programem. 
Více informací na webových stránkách 
školy (www.zstrebovska-ustino.cz). 
Těšíme se na Vás.

Žáci a zaměstnanci ZŠ Hylváty  

Předškoláci
Stejně jako v posledních letech, se i tento 
školní rok věnujeme našim budoucím 
předškolákům. 15. 10. proběhlo naše 
první setkání. A protože naším krédem 
pro tento školní rok je: “Kdo může, 
pomůže!”, pomohly tentokrát starší děti 
mladším a část programu si vzali na sta-
rost zdejší “čtenáři”, tedy návštěvníci 
čtenářského klubu, který se zde pravi-
delně schází. Naši budoucí školáci se tak 
seznámili s prostředím, zahráli si zábavné 
hry, vyrobili svoji první výtvarnou práci, 
zazpívali písničku a s úsměvem na rtech 
byli předáni nedočkavým rodičům. Moc 
děkujeme za spolupráci a budeme se těšit 
na příští setkání.

Dagmar Pavlíčková

Projektový den na SŠA
Ve čtvrtek 24. 10. se naši žáci opět vydali 
na Střední školu automobilní v Ústí nad 
Orlicí, kde byl pro ně připraven další pro-
jektový den v rámci projektu I-CAP, jehož 
cílem je vznik sítě středních a základních 
škol, které vzájemně spolupracují na pod-
poře polytechnického vzdělávání. Naši 
žáci si tentokrát mohli vyzkoušet jízdu na 
balančních vozítkách, dálkové ovládaní 
vozítek, virtuální realitu, jízdní trenažéry, 

poznávání provozních kapalin automo-
bilů, určování pH a přítomnosti oleje 
v kapalinách, určení hornin a nerostů 
a použití mikroskopů. V dílnách pak 
výrobu přívěšku včetně nýtu a kolečka ke 
klíčům, složení respirátoru, seřízení geo-
metrie kol, vyvážení kola a seznámili se se 
způsobem výměny pneumatik na discích 
a měření výkonnostní křivky automobilu. 
Největším zážitkem bylo bezesporu řízení 
auta jako v autoškole.
Děkujeme za možnost zapojit se do orga-
nizace a průběhu dnešního dne.

J. Morávková, E. Svatošová

Páťáci pokračují v projektu Hravý archi-
tekt
Žáci 5. třídy se ve čtvrtek 17. 10.  zúčast-
nili pokračování mezinárodního projektu 
Hravý architekt – Moje architektonické 
dědictví. V hodinách výtvarné výchovy se 
děti seznámily s významnými budovami 
v našem městě, dohledaly si informace 
o jejich historii a následně je výtvarně 
zpracovaly. Do Prahy si každý přivezl 
svůj obrázek architektonické památky 
z našeho města. Vyhodnocení projektu 
probíhalo v Rožmberském paláci na Praž-
ském hradě. Zde si děti prohlédly výstavu 
prací dalších škol zapojených do tohoto 
projektu, a to nejen českých, ale i škol 
z Mexika, Polska nebo Slovenska. Poté 
samy vybraly 8 nejlepších prací své třídy, 
které budou následně doplněny k výstavě 
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a poputují do dalších zemí Evropy. Orga-
nizátoři si pro ně připravili prohlídku pro-
stor Rožmberského paláce, děti se potě-
šily krásnými panoramatickými výhledy 
z oken paláce na celou Prahu, prošly si 
okruh ke katedrále sv. Víta, kde se dozvě-
děly  něco o její historii a přes Hradčan-
ské náměstí se po starých zámeckých 
schodech  vydaly na cestu zpět. Počasí 
jim přálo a všem se krásný slunečný den 
velice líbil.

Iva Dvořáková

6. třída v Planetáriu HK
Ve čtvrtek 17. 10. navštívili naši šesťáci 
Hvězdárnu a planetárium v Hradci Krá-
lové. Exkurze proběhla v rámci výuky 
zeměpisu tohoto ročníku. Žáci si prohlédli 
modul, který použili první astronauti na 
Měsíci, vyzkoušeli si sílu zemětřesení, pro-
hlédli si aktuální hvězdnou oblohu a pro-
letěli se k vesmírné stanici ISS, Měsíci, 
Jupiteru a dalším planetám. Nakonec si 
prohlédli dalekohledem naše Slunce.

Miroslav Kalvach

Podruhé za Pověstmi česko – polského 
pohraničí
V úterý 22. 10. jsme se spolu se skupi-
nou žáků z 6. a 7. třídy vydali do polského 
Kladska, kde jsme spolu s dětmi a učiteli 
z naší partnerské školy v Kladské Byst-
řici pokračovali v loni započatém pro-
jektu “ZA POVĚSTMI ČESKO – POLSKÉHO 
POHRANIČÍ” podpořeného z prostředků 
EU. Prohlédli jsme si zajímavá zákoutí 
Mezihoří a Kladské Bystřice a seznámili 
se s pozoruhodnými pověstmi, které se 
k místům vztahují. V návaznosti na naše 
výlety vznikne knížečka s dětmi zpracova-
nými pověstmi v podobě komiksů.

Radomil Jindra   

Živé podzimní tradice
Listopad jsme přivítali společně s žáky 
a učiteli naší partnerské školy z Kladské 
Bystřice. Zavzpomínali jsme na zvyky 
a tradice, které se pojí právě s tímto roč-
ním obdobím. Děti i dospělí vyráběli papí-
rové draky a snažili se, aby ten jejich byl 
nejkrásnější a vyletěl co nejvýš. Ovocný 
koš, Boj o jablko, Na řemesla, Člověk, kůň 
a rak jsou názvy starých her, které jsme 
vyzkoušeli a zjistili, že i dnešní děti dokáží 
pobavit. Pro zahřátí jsme roztopili oheň, 
ale místo brambor z popela jsme si opekli 
voňavé špekáčky. Na brambory však také 
došlo v podobě pečených placek s povidly 
a mákem, což byla sladká tečka za spo-
lečně stráveným dnem.

Miroslava Kroulíková

Základní škola Bratří Čapků

Putování školního parlamentu
Dne 23. 10. 2019 vyjel náš školní parla-
ment v rámci projektu Pokusného ověřo-
vání vzdělávacích programů paměťových 
institucí do škol na třídenní zájezd do již-
ních Čech. Každý zástupce ŠP si s sebou 
mohl vzít svého kamaráda, takže nakonec 
jelo 50 žáků ze 4. až 9. tříd. 
Postupně jsme navštívili Národní země-
dělské muzeum Ohrada v Hluboké nad 
Vltavou, v Táboře Husitské muzeum, Lego 
hernu, Muzeum čokolády s marcipáno-
vou dílnou a poslední zastávkou bylo 
Národní zemědělské muzeum v Praze. 
Tento zájezd byl pro všechny velkým zážit-
kem nejen množstvím získaných infor-
mací, ale i perfektní přípravou p. zástupce 
P. Knoba, který vše pečlivě naplánoval, 
a to včetně krásného počasí.

Petra Růžičková
 
Halloweenské odpoledne
Dne 31. října se po obědě začala rozlé-
hat od naší školy hudba, která dávala 
okolí najevo, že začíná tradiční akce 
HALLOWEEN - DÝŇUJ - DRÁTUJ - PROGRA-
MUJ. Kdo se vydal na průzkum, aby zjistil, 
co se vlastně ve škole děje, určitě neli-
toval. Kromě tradičních činností, jakými 
jsou drátkování, dýňování, malování na 
obličej, společné bubnování a slámování, 
jsme odhalovali tajemství programování 
OzoBotů, vyráběli roztomilé ptačí budky 
ve školní dílně a originální záložky do kní-
žek ve školní knihovně. Dále jsme obdivo-
vali mozaikování a smaltování, sledovali 
moštování a ochutnali řadu vynikajících 
dýňových pokrmů, které pod pedagogic-
kým vedením připravili žáci v moderně 
vybavené školní kuchyňce. Po setmění 
se někteří odvážlivci vydali na strašidel-
nou stezku odvahy nebo sledovali filmové 
představení. Jako mávnutím kouzelného 
proutku se po rozsvícení nádherně vydla-
baných dýní ještě více rozzářily oči všech 
přítomných. A o to přece jde - umět se 
radovat a předávat radost druhým. 
Veliké poděkování patří všem, kteří tento 
rozmanitý program s láskou připravili a až 
do večerních hodin zajišťovali jeho hladký 
průběh. 

Petra Mihulková

Linux na naší škole
V rámci obnovy počítačových učeben 
mohou nyní žáci a vyučující využívat 24 
pracovních stanic, kde si je při spuštění 
počítače možné vybrat mezi Microsoft 
Windows 10 a zástupcem svobodného 
softwaru – linuxovou distribucí Ubuntu. 
Spolu s deseti Macbooky (macOS), které 
jsou využívány při výuce robotiky, si tak 
mají příležitost osahat všechny tři nejzná-
mější zástupce desktopových operačních 
systémů. 

Kateřina Kapounová

Základní škola Komenského 

Ohlédnutí
Vítězné tažení našich žákyň pokračuje!!!
V Litomyšli se konalo krajské kolo družstev 
starších žákyň a žáků ve stolním tenisu. 
Naši školu po postupu z okresního kola 
reprezentovala Soňa Krupová a Kate-
řina Boumová. Jejich soupeřkami byla 
děvčata z Pardubic. Naše dívky vyhrály 
jednoznačně 5:0 a vybojovaly si postup 
na republikový turnaj.
Gratulujeme!

Mgr. Hana Šedajová

Co nás čeká

Představení nových učeben na „velké 
Kometě“
Přijměte pozvání ve středu 4. prosince 
2019 od 14 hodin na slavnostní otevření 
nových učeben - chemie, jazykové labo-
ratoře a cvičné kuchyňky. Součástí pro-
gramu bude pěvecké vystoupení, pro-
hlídka učeben s ukázkami jejich využití, 
drobné občerstvení. Učebny prošly velkou 
rekonstrukcí za více jak 3 mil. Kč. 
Přijďte se podívat jak jim to teď „sluší“!

Mgr. Bc. Radek Škarka

Den jinak 
Zajímavé dopoledne plné netradičních 
aktivit prožijí naši žáci II.stupně v pondělí 
9. prosince. Pro děti je připraveno přes 
dvacet různých aktivit ve škole i mimo 
ni. Některé probíhají v režii našich uči-
telů, s jinými nám pomohou externisté. 
Nabídka je velmi pestrá! Od cestopisné 
přednášky, přes chemické pokusy, progra-
mování, sportovní vyžití, hudební hrátky 
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až po návštěvu Městské knihovny a sezná-
mení se s exotickými zvířaty. 

Mgr. Veronika Vinzensová

Pěvecké sbory
Písnička
Během prosince se naši malí zpěváčci 
představí ústecké veřejnosti na Vánočních 
trzích v Kulturním domě a svým pestrým 
programem přinesou radost také klien-
tům Domova důchodců v Ústí nad Orlicí. 
Věříme, že děti svými písničkami přispějí 
k poklidné předvánoční atmosféře.

Mgr. Martina Drymlová

Zlatý klíček bude reprezentovat školu 
i město Ústí nad Orlicí v Ostravě
V posledním předvánočním týdnu se 
náš pěvecký sbor představí v rámci kon-
certního zájezdu v katolickém kostele sv. 
Cyrila a Metoděje v Ostravě Porubě. Od 
září do konce listopadu jsme „žili“ naším 
muzikálem Jak to bylo na nebi a teď je čas, 
kromě představení některých „muziká-
lovek“, také na nácvik sborů s tematikou 
Vánoc. Takže „Hodně štěstí“ a „Šťastné 
Vánoce Vám všem…“

Mgr. Dana Špindlerová

Speciální ZŠ, MŠ a praktická 
škola Ústí nad Orlicí

V pátek 8. listopadu jste se s námi mohli 
potkat na Přehlídce škol pořádaných Kraj-
skou hospodářskou komorou Pardubic-
kého kraje a Úřadem práce Pardubice, 
kde jsme žákům i rodičům nabízeli stu-
dium na naší škole v oboru praktické školy 
dvouleté. S sebou jsme měli nejen kata-
logy výrobků žáků, propagační materiály 
naší školy, ale i výborné preclíčky, které 
napekli žáci z oboru dvouleté školy prak-
tické spolu s paní učitelkou D. Arnošto-
vou.
Výrobky a vánoční dekorace našich žáků 
můžete zhlédnout na tradiční vánoční 
výstavě v Galerii pod radnicí nebo na 
Adventních trzích v neděli 1. prosince na 
náměstí. Těšíme se na Vás!
U příležitosti Dne válečných veteránů 11. 
listopadu, jsme se opět zúčastnili slav-
nostního kladení věnců. Děti z keramic-
kého kroužku k této příležitosti vytvořily 
pamětní desky s 11 rudými máky.
V úterý 19. listopadu si mohli rodiče 
i zájemci z řad veřejnosti vyzkoušet práci 
v keramické dílně, kde si spolu s námi 
vytvořili příjemnou předvánoční atmo-
sféru a vznikly tak krásné vánoční výrobky. 
Děkujeme za Vaši účast.

V pondělí 2. prosince proběhlo tradiční 
Vánoční tvoření pro rodiče s dětmi. Děku-
jeme všem pedagogům za vytvoření 
krásné vánoční atmosféry, rodičům za 
účast a dětem za jejich šikovnost a zruč-
nost.
Čert, anděl a Mikuláš nás ve škole navštíví 
ve středu 5. prosince. A protože jsme 
všichni byli celý rok šikovní a hodní, tak 
nás čerti nikam neodnesou a od Mikuláše 
jsme dostaneme sladkou odměnu. 
12. prosince nás čeká výlet vlakem do 
Prahy, kde je pro děti připravena plavba 
lodí po Vltavě s výkladem o historii a pro-
hlídkou vánoční Čertovky, návštěva Praž-
ských Benátek a Muzea Karlova mostu, 
kde uvidíme různé druhy betlémů včetně 
betléma od autora z Ústí nad Orlicí. 
Přípravu na Vánoce završí Vánoční besídka 
v tělocvičně školy, na kterou jsou zváni 
rodiče, přátelé i bývalí žáci naší školy.
Všem Vám přejeme Vánoce plné radosti, 
lásky a pohody v kruhu svých nejbližších. 
Do Nového roku Vám přejeme hlavně to 
zdraví.

Pedagogové školy

Gymnázium Ústí nad Orlicí

Kriminalistický ústav
V pondělí 4. listopadu mohli žáci 5. B 
Gymnázia Ústí nad Orlicí nahlédnout pod 
mikroskopy těm nejlepším kriminalistům 
v České republice. Jako odměnu za výhru 
v soutěži Kraje pro bezpečný internet si 
totiž vybrali exkurzi do Kriminalistického 
ústavu na pražské Bartolomějské 14.
Studenti se rozdělili na skupiny podle 
zaměření, které je zajímalo, a v průběhu 
dopoledne si prošli dané pracoviště. 
Mohli se setkat s obory jako balistika, 
mechanoskopie nebo daktyloskopie.

Základní škola Kerhartice

V říjnu i v listopadu se žáci naší školy zapo-
jili do mnoha školních aktivit a projektů.                                                         
Ve všech třídách proběhl program selek-
tivní primární prevence „Před tabulí, za 
tabulí“ (PPP Ústí nad Orlicí). Cílem setkání 
bylo podpořit třídní kolektivy a zkvalitnit 
vzájemné vztahy mezi žáky. Krátké akti-
vity her měly ukázat, zda žáci dovedou 
spolupracovat mezi sebou i s vedoucími, 
zda dokáží přijímat rozdíly spolužáků 
a vstřícně komunikovat. Žáci byli v kolek-
tivu aktivní, sdílní a dokázali diskutovat 
nad tématem: kamarád – jaký by měl být. 
Učili se v diskusi vyjadřovat svůj názor, 
zamýšleli se nad kvalitami svého kama-
ráda, ale také reflektovali chování své 
ke svým spolužákům. Žáci prokázali, že 
dokáží zvládnout zpracovat i určité vzta-
hové napětí a podržet se v kolektivu. 
Závěrem měsíce října se žáci potěšili 
netradičním učením v halloweenském 
stylu. Učitelky v převlecích a mezi pavuči-

nami, dýněmi a dětmi v maskách vyučo-
valy formou skupinových her a tematic-
kých úkolů s vysvětlením původu svátků 
českých Dušiček – památkou zesnulých. 
Již typické jsou pro naši výuku výtvarné 
projekty, které se ve škole uskutečňují 
každý měsíc. Děti si vybírají z různých typů 
nabízených výtvarných činností (např. 
koláž, malba na textil, práce se dřevem), 
a bez ohledu na věk a třídu pracují ve 
zvolených dílnách. Tento druh práce se 
našim pedagogům velmi osvědčil a žáci 
jsou rádi, že se potkávají se svými spolu-
žáky jinak než v běžné výuce. 
Každoročně se zapojujeme do projektu 
konaným Slovenskou pedagogickou 
knihovnou Bratislava a Knihovnou Jiřího 
Mahena v Brně „Záložka do knihy spo-
juje školy“. Letošním tématem byl „List 
za listem – baví mě číst“. V rámci čtenář-
ských hodin a výtvarných projektů žáci 
své záložky velmi důvtipně zpracovali. 
Promítli do čtení synonymum list (stránka 
textu v knize a – list jako lupen ze stromu) 
a svými záložkami potěšili své kamarády 
malotřídní školy ZŠ Odorín z Košického 
kraje. 

Mgr. J. Trávníčková

V pondělí 2.12.2019 od 15.30 hod. Vás 
srdečně zveme do naší školy na „Adventní 
tvoření rodičů s dětmi“. Na jednotlivých 
stanovištích si budete moci vyrobit nej-
různější vánoční dekorace.

Přejeme vám klidné a pohodové prožití 
adventního času i vánočních svátků.

Kolektiv ZŠ Kerhartice
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Vyšší odborná škola a Střední 
škola zdravotnická a sociální 

Vyšší odborná škola a střední škola zdra-
votnická a sociální Ústí nad Orlicí, Smeta-
nova 838 předpokládá přijmout ve škol-
ním roce 2020/2021

50 uchazečů denního studia 4letého 
oboru
PRAKTICKÁ SESTRA 53-41-M/03
20 uchazečů denního studia 4letého 
oboru
SOCIÁLNÍ ČINNOST 75-41-M/01
navazující 3letý obor VOŠ
DIPLOMOVANÁ SESTRA 53-41-N/11

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
čtvrtek 12.12. 2019 od 14.00 do 17.00 
hodin
sobota 11.1. 2020 od 8.00 do 12.00 hodin

Mimo dny otevřených dveří je návštěva 
školy možná po telefonické domluvě kdy-
koliv. Více na www.szsuo.cz

Máme také Evropský certifikát kvality 
European Quality Label!
Evropská komise pro mezinárodní vzdělá-
vací projekty eTwinning ohodnotila vyni-
kající práci našich žáků na projektu How 
We Practice probíhající v loňském roce 
na naší škole.
Obdrželi jsme Evropský certifikát kvality 
(European Quality Label). Je to již druhé 
ocenění, které jsme za tento projekt zís-
kali. Dosáhl tak vynikající kvality nejen na 
úrovni národní, ale i celoevropské.
Z dopisu národního podpůrného střediska 
pro eTwinning: „Gratulujeme! Jako oce-
nění Vaší vynikající práce na eTwinningo-
vém projektu „How We Practice“ byl Vaší 
škole udělen evropský certifikát kvality 
(European Quality Label). Toto ocenění 
je důkazem toho, že Vaše práce, práce 
studentů a celé školy odpovídá vysokým 
evropským měřítkům.“
Naši školu můžete najít mezi oceněnými 
školami za rok 2019 na webových strán-
kách https://www.etwinning.net/cz/pub/
newsroom/highlights/schools-awarded-
-the-european-.htm.
Náš projekt bude navíc zveřejněn ve 
zvláštní sekci evropského portálu www.
etwinning.net a na webu naší školy www.
szsuo.cz. Velký dík patří všem žákům podí-
lejících se na tomto projektu!

Mgr. Leona Červinková, 
Mgr. Vlasta Beranová

XI. ročník odborné konference VOŠ a SŠ 
zdravotnické a sociální v Ústí nad Orlicí

Dne 23. 10. 2019 se tradičně v prostorách 
ZUŠ J. Kociana v Ústí nad Orlicí konala XI. 
odborná konference pod názvem „Pre-
vence stresu aneb jak se nezbláznit“ pořá-
daná naší školou. Letošní ročník se konal 
pod záštitou Ing. Bohumila Bernáška, 
člena Rady Pardubického kraje za oblast 
školství.
Účastníci z řad zdravotníků, sociálních 
a pedagogických pracovníků pozorně 
sledovali všechny příspěvky v podobě 
prezentací, mluveného slova, často obo-
hacené osobním příběhem. V prvním 
příspěvku zaujala osobní zpověď Moniky 
Benešové zaměřená především na pozi-
tiva v životě rodiny s autistickým dítětem. 
Následoval příspěvek MUDr. Dionýze 
Zakála, gynekologa – porodníka, a Bc. 
Veroniky Hainišové, porodní asistentky, 
o stresu v životě porodníka a porodní 
asistentky. Další přednášející PhDr. Jiřina 
Šiklová, CSc. ve svém příspěvku propo-
jila účinky stresu na člověka napříč soci-

álními skupinami a možnostmi prevence. 
Následujícím vyprávěním v podobě osob-
ního příběhu všechny přítomné doslova 
okouzlil Jan Potměšil, herec divadla 
Kašpar Praha. Poslední dva bloky byly 
věnovány dopadu stresu při práci na ope-
račním sále a možnostem jeho prevence 
u záchranářské profese. Účinkující pokra-
čovali příspěvkem o praktické zkušenosti 
v sesterské profesi z nemocnice v Saudské 
Arábii. V roli přednášejících se postupně 
vystřídali Mgr. Radek Mathausser, profe-
sionální záchranář, Mgr. Roman Keleman, 
vedoucí sestra ARO IKEM Praha, Alice Hla-
díková, zdravotní sestra IKEM Praha.
Letošní konference o stresu a jeho pre-
venci se setkala s velkým zájmem poslu-
chačů, což se projevilo zejména v násled-
ných diskusích. 
Dle průběžných pozitivních reakcí 
a zpětné vazby v dotaznících můžeme 
konstatovat, že celá akce měla úspěch. 
Rádi bychom touto cestou poděkovali 
všem aktivním i pasivním účastníkům.
Letos byla konference zpestřena tombo-
lou. Rádi bychom touto cestou poděkovali 
všem sponzorům:  Oftex oční klinika Par-
dubice, pivovar Bernard, Šmídl Provozní 
Holding s. r. o. Žamberk, Jordi´s Hradec 
Králové, Infinit Wellnes Brno, vinařství 
Červinkovi, vinařství u Jeňoura, VZP, Apo-
theka Libchavy, Kája UNO, Tomil s. r. o. 
Vysoké Mýto, Ministerstvo zdravotnictví 
ČR. 
Naši žáci prvního ročníku VOŠ oboru 
Diplomovaná všeobecná sestra projevili 
zájem o besedu s vrchní sestrou ARO 
IKEM Praha Mgr. Romanem Kelemanem 
a zdravotní sestrou Alicí Hladíkovou, která 
proběhla bezprostředně po skončení kon-
ference. Oba hosté prezentovali svou 
práci a svým neskutečným opravdovým 
zaujetím a nadšením pro profesi zdra-
votníka naprosto „strhli“ všechny žáky 
a namotivovali je k profesi i hrdosti, že 
mohou vykonávat toto nelehké, ale obo-
hacující povolání. Názory a zpětnou vazbu 
od žáků si můžete přečíst na webu naší 
školy www.szsuo.cz

Srdečně zveme na XII. ročník konference 
v říjnu 2020 spolu s odborníky, jako je 
například prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. 
a další. Informace budou k dispozici na 
webových stránkách naší školy 
www.szsuo.cz.

Mgr. Leona Červinková  
Mgr. Vlasta Beranová 

Nebylo to však pouhé nahlédnutí na práci 
předních forenzních odborníků, celou 
dobu totiž žáci pracovali na modelovém 
případu, který program provázel. Nako-
nec spojením poznatků ze všech oborů 
společnými silami sestavili řešení načrt-
nuté situace a odhalili tak pachatele fik-
tivního trestného činu.
Každý si odvážel trochu jiný zážitek, ale 
všichni se utvrdili v tom, že ke zdárnému 
výsledku se nejlépe dopracují týmovou 
prací.

Martin Procházka

Gymnázium Ústí nad Orlicí zve širo-
kou veřejnost na Dny otevřených 
dveří

Pátek 29. 11. 2019 od 13 do 18 hodin.
Sobota 30. 11. 2019 od 9 do 14 hodin.
Součástí programu budou informační 
schůzky o studiu (pátek od 15 a 17 
hodin, sobota od 10 a 11:30 hodin) 
a další aktivity: program v odborných 
učebnách, prohlídka školy, ukázky stu-
dentských prací, prezentace školních 
akcí, tvořivé dílny, kavárnička.
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Střední škola 
uměleckoprůmyslová

Sportovní hala září novotou. A domácí 
v ní hned poprvé vyhráli.
V sobotu 2. listopadu bylo ve sportovní 
hale ústecké umprumky živo. Zástupci 
vedení školy, Pardubického kraje, zdejší 
radnice i různých sportovních organizací, 
ti všichni byli svědky slavnostního ote-
vření zrekonstruovaného sportoviště. To 
po „injekci“ v hodnotě více jak 2,5 mili-
onu korun dostalo zbrusu novou podlahu, 
obklady stěn, moderní basketbalové koše 
a také novou časomíru.

Základní umělecká škola 
Jaroslava Kociana 

Rozsvěcení vánočního stromu – Domov 
důchodců. V programu vystoupí DPS 
Čekanky.
po 2.12. | 16.30 hodin

Hudební besídka žáků hudebního oboru
po 2.12. | 17.00 hodin | koncertní sál

Třídní hudební besídka žáků hudebního 
oboru p. uč. Cecílie Pecháčkové – klavír
út 3.12. | 16.00 hodin | koncertní sál

Třídní hudební besídka žáků hudebního 
oboru p. uč. Ivany Charousové – kytara
st 4.12. | 16.00 hodin | koncertní sál

Třídní hudební besídka žáků hudebního 
oboru p. uč. Miroslava Němce – klavír
čt 5.12. | 16.00 hodin | koncertní sál

Rozsvěcení vánočního stromu v Němčí.
pá 6.12. | 17.30 hodin
 V programu vystoupí pěvecká třída p. 
uč. Hany Bauerové

Čerti v Louži - taneční vystoupení při 
mikulášském programu na Nové Louži
sobota 7. prosince ve 13.30 a 15.00 hodin

Vánoční koncert DSP Čekanky a hostů
ne 8.12. | 17.00 hodin | KD Skrovnice

Tancovánky
po 9.12. | 16.00 a 17.30 hodin
V sále tanečního oboru ZUŠ vystoupí žáci 
tanečního oboru p. uč. Zlatuše Bartošové

Třídní hudební besídka žáků hudebního 
oboru p. uč. Petry Kleislové – housle
po 9.12. | 16.30 hodin | koncertní sál

Zimní tancovánky
út 10.12. | 16.00 a 17.00 hodin
V sále tanečního oboru ZUŠ vystoupí žáci 
tanečního oboru p. uč. Hany Hýbalové

Adventní koncert
út 10.12. | 17.00 hodin
Koncert se uskuteční v kostele sv. Prokopa 
v Dlouhé Třebové

Adventní recitál aneb „Hravý advent“
st 11.12. | 16.00 a 17.30 hodin
V sále tanečního oboru ZUŠ vystoupí žáci 
tanečního oboru p. uč. Pavlíny Lipenské

Třídní hudební besídka žáků hudebního 
oboru p. uč. Kamily Šejnohové – klavír
čt 12.12. | 17.00 hodin | koncertní sál

Třídní hudební besídka žáků hudebního 
oboru p. uč. Hany Bauerové – zpěv
po 16.12. | 17.00 hodin | koncertní sál

Předvánoční klavírní příběh
út 17.12. | 14.00 hodin
Vystoupení klavírní třídy p. uč. Kamily Šej-
nohové v Domově důchodců

Vánoční hudební besídka žáků hudeb-
ního oboru
út 17.12. | 17.00 hodin | koncertní sál

Třídní hudební besídka žáků hudebního 
oboru p. uč. Petra Kubového – žesťové 
nástroje
st 18.12. | 16.00 hodin | koncertní sál

Vánoční kavárna - vánoční ladění 
v kavárně U Tří vegetariánů s DPS 
Čekanky
čtvrtek 19. prosince v 16.00 hodin

Živý betlém – žáci tanečního oboru ZUŠ
čt 26.12. | 16.00 hodin
Park u kostela a kostel Nanebevzetí Panny 
Marie 

Sloužila od roku 1972
V klubovně sportovní haly se nejprve od 
13 hodin uskutečnila úvodní část, které 
se ujal ředitel SŠUP Zdeněk Salinger. Mezi 
pozvanými hosty nechyběl radní Pardu-
bického kraje pro oblast školství Bohumil 
Bernášek, ústecký starosta Petr Hájek 
i místostarosta Pavel Svatoš, předseda 
Orlického sportovního sdružení Luboš 
Baüchel či někdejší ústecký starosta 
a poslanec Jiří Čepelka.
Zdeněk Salinger ve svém projevu zmínil 
dlouhou cestu, kterou hlavní sportoviště 
školy za skoro půlstoletí své existence 
urazilo. „Hala, ve které se nacházíme, 
pamatuje mezinárodní zápasy, velké 
turnaje ligových celků, středoevropskou 
ligu stolního tenisu a další prestižní pod-
niky. Prošla již dvěma důležitými etapami 
rekonstrukcí. Po zateplení, výměně oken 
a vyztužení konstrukce došlo do třetice 
všeho dobrého k výměně podlahy, která 
sloužila dlouhých 47 let,“ uvedl ředitel 
SŠUP, který zároveň vyzdvihl fakt, že nové 
parkety poprvé „otestovala“ žákovská 
družstva Ústí a Vysokého Mýta. „Každý 
sport je závislý na mládežnické základně, 
právě ta je jeho motorem. Doufám, že 
naši halu budou ve velkém využívat zdejší 
sportovní oddíly,“ vyjádřil své přání Zde-
něk Salinger, sám dlouholetý aktivní spor-
tovec.
Podle radního Bohumila Bernáška je důle-
žité, že Pardubický kraj z pozice zřizova-
tele středních škol do jejich budov syste-
maticky investuje. „Tato akce se zrodila 
z návštěvy pana hejtmana, který nejen 
v této věci jednal s panem starostou.  
Podařilo se domluvit také spolupráci se 
sportovními kluby,“ podotkl radní.

Derby pro domácí
Druhou část slavnostního sobotního 
odpoledne obstaralo mistrovské utkání 
Východočeského přeboru minižactva 
U12 mezi výběry Ústí a Vysokého Mýta. 
Skutečnost, že mohou domácí svá utkání 
znovu hrát před zaplněnými tribunami, 
zmínil ústecký starosta Petr Hájek. Spor-
tovní hala umprumky je totiž jedinou ve 
městě, která hledištěm disponuje. „Chtěli 
jsme nějakým způsobem pomoci nejen 
škole, ale také ústeckému basketbalo-
vému oddílu. Ten nemohl hrát svá utkání 
před odpovídající diváckou kulisou, pro-
tože kromě nevyhovující podlahy hala 
nedisponovala vhodnými koši a funkční 
časomírou. S panem hejtmanem a panem 
ředitelem jsme velmi rychle domluvili 
prohlídku, kraj splnil své závazky a díky 
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Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí

Mýty o pečovatelské službě na pokra-
čování – Díl V.

Pečovatelská služba provádí zdravotnické 
úkony.
Pečovatelská služba nemůže takové úkony 
poskytovat, ale může dohlížet např. nad 
tím, že její klient užije lék v předepsaný 
den a hodinu. Zdravotnické/ošetřovatel-
ské úkony spadají pod domácí zdravot-
nické služby (v Ústí nad Orlicí Charita, 
Domácí ošetřovatelská péče) a jsou hra-
zeny ze zdravotního pojištění. Váš obvodní 
lékař vám může takové služby předepsat.
V příštím vydání se můžete těšit na pokra-
čování.

Lucie Kaválková DiS.
vedoucí pečovatelské služby

Zprávičky ze Stacionáře

Letošní  podzim se stal opět tanečním pro 
naše uživatele. Navštěvovali jsme taneční 
kurzy v Dlouhoňovicích zakončené věneč-
kem, kde jsme měli pěkné předtančení, 
ale na kurzech jsme se také zdokonalovali 
ve společenském chování. 

1.12. jsme naše drobné výtvarné práce 
prezentovali na Adventním jarmarku na 
ústeckém náměstí.
Prosinec bude pro naše uživatele 
adventní: Vánočními výrobky se pochlu-
bíme v Kulturním domě a také na 
Adventní  prodejní výstavě na KÚ v Par-
dubicích. Do Pardubic také zavítáme na 
VÁNOČNÍ  MUZICÍROVÁNÍ, kde zatančíme 
nové tanečky.

Děkujeme místnímu Českému červenému 
kříži za pozvání na vánoční výstavu, která 
byla jako každý rok moc pěkná.

V prosinci nás ještě čeká několik akcí, 
které ukončíme naší vánoční besídkou, 
a pak nás už bude čekat velké stěhování 
do NOVÉHO STACIONÁŘE, kam se všichni 
už moc těšíme. Uživatelé budou mít více 
soukromí a personál více pracovních pro-
storů. 

Všem našim příznivcům, sponzorům, 
kamarádům a občanům přejeme krásné 
a klidné Vánoce.

Hana Zastoupilová, DiS, 
vedoucí Stacionáře 

a kolektiv pracovníků

Sociální / zdravotní

Jak se máme v Domově 

Na prosinec se v Domově vždycky moc 
těšíme. Všude voní cukroví, hrají koledy 
a panuje pohoda a dobrá nálada. Prosi-
nec je u nás v Domově také obdobím, kdy 
k nám dochází mnohem více návštěv než 
v jiné měsíce. Je to dáno především tím, 
že nás navštěvují děti a studenti z růz-
ných mateřských, základních, středních 
a uměleckých škol v doprovodu svých 
pedagogů. Svým vystoupením vždy onu 
pohodovou prosincovou atmosféru pod-
trhnou a umocní. Svým příchodem k nám, 
nám rok co rok dávají najevo, že čas Vánoc 
je přeci především o vzájemném setká-
vání, sdílení a rozdávání radosti, ke které 
někdy stačí tak málo, ...
My bychom chtěli našim obyvatelům 
letos přinést radost prostřednictvím spo-
lečnosti Konzum – společně za úsměv. Ze 
získaných finančních prostředků bychom 
rádi zakoupili tolik potřebné pomůcky 
a přístroje k rehabilitaci, cíleně vybíraných 
tak, aby je bylo možné nabídnout i obyva-
telům na lůžku. Chcete-li se s námi na této 
radosti podílet, vyberte si, prosím, kupón 
č. 4 a odevzdejte jej při nákupu v prodej-
nách Konzum. Hodnota každého kupónu 
je 30 Kč. Děkujeme za podporu.
Vánoce provoněné radostí Vám přejí 
zaměstnanci Domova 
tel.: 603 56 67 67
www. dduo.cz, sledujte nás také na FB.

tomu má škola a ve své podstatě i město 
novou palubovku,“ bilancoval ústecký sta-
rosta a domácím basketbalistům popřál 
hodně úspěšných zápasů. „Doufám, že ze 
své haly udělají nedobytnou tvrz,“ uzavřel 
Petr Hájek. A jeho přání si mladý ústecký 
výběr vzal k srdci, protože své vysoko-
mýtské soupeře v úvodním duelu přehrál 
jasně 70:31.

Mgr. Jan Pokorný

Den otevřených dveří na SŠUP

Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí, Zahradní 541, 562 01 Ústí nad 
Orlicí pořádá v sobotu 18. ledna 2020 od 8 do 13 hodin DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
ve všech prostorách hlavní budovy v Zahradní ulici a ateliérové části ve Špindle-
rově ulici. Bližší informace na: www.ssup.cz nebo +420465518111.
Informace o studiu možno získat kdykoliv po domluvě (telefon, e-mail).
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Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, 
o.p.s. Detašované pracoviště Ústí nad Orlicí

Poskytuje tyto služby:
Osobní asistence: Je poskytována dětem 
od 1 roku až po seniory nad 80 let v nepře-
tržitém provozu.
Sociální rehabilitace: Sociální rehabili-
tace je určena zdravotně postiženým od 
19 do 64 let a seniorům v nepříznivé soci-
ální situaci.
Odborné sociální poradenství: Služba je 
určena osobám se zdravotním postižením 
bez omezení věku a seniorům v nepříz-
nivé sociální situaci i jejich blízkým.    
Půjčovna rehabilitačních a kompenzač-
ních pomůcek pro děti:
Nabízíme k zapůjčení rehabilitační a kom-
penzační pomůcky pro děti. 
Přejeme krásné vánoční svátky.
Obrátit se na nás můžete každý všední 
den v době mezi 8 – 16 hodinou.

Osobně: Čs. armády 1181, Ústí nad Orlicí, 
telefonicky: 465 525 324, 775 693 985, 
775 693 983
Více informací naleznete na 
www.czp-pk.cz

Centrum pro zdravotně postižené a seni-
ory Pardubického kraje, o.p.s., Detašo-
vané pracoviště Ústí nad Orlicí
děkuje městu Ústí nad Orlicí za poskyt-
nuté dotace na rok 2019. Dotace byly 
poskytnuty na služby: osobní asistenci, 
odborné sociální poradenství a sociální 
rehabilitaci. 
Tímto městu Ústí nad Orlicí děkujeme.

Za CZP Pk, o.p.s. Eva Jiřincová 
a Maria Vejsová

Setkání zástupců pracovních skupin a řídící skupiny komunitního 
plánování

Dne 4.12. 2019 v 15.30 hod. Vás zveme 
na setkání zástupců pracovních skupin 
a řídící skupiny  komunitního plánování 
našeho města, které proběhne v budově 
Centra sociální péče města Ústí nad Orlicí, 
Na Pláni 1343.
Pokud Vás téma sociálních služeb zajímá 
nebo se chcete o této problematice něco 
dozvědět, přijďte se seznámit s prací jed-

notlivých skupin a novým strategickým 
dokumentem, kterým je Střednědobý 
plán rozvoje sociálních a souvisejících 
služeb Města Ústí nad Orlicí a okolí na 
léta 2020-2023.

Řídící skupina komunitního plánování
sociálních služeb Města Ústí nad Orlicí

SONS ČR z.s. informuje a děkuje

Organizace je zaměřena na poskyto-
vání služeb zrakově handicapovaným 
občanům. Odborné sociální poradenství 
probíhá formou individuálního setkání 
s klientem nebo aktivitami, které má mož-
nost navštívit i široká veřejnost. Sociálně 
aktivizační služby pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením mají charak-
ter kolektivního setkávání, např. klubová 
činnost, besedy, přednášky a zájezdy. Za 
dlouholetou finanční podporu projektu    
„Integrace zrakově postižených do společ-
nosti v oblasti SAS a OSP“ bychom chtěli 
poděkovat Pardubickému kraji, městům 
Č. Třebová, Letohrad, Ústí n.O., Svitavy, 
Č. Libchavy, Hradec n. Svitavou, Trpík, 
Němčice, Semanín a Opatovec.
Všem sponzorům děkujeme a věříme, že 
nám zůstanou nakloněni i v příštím roce.

Poděkování za příspěvek na sbírku Bílá 
pastelka 
Sbírka se konala 16. října 2019. Bohu-
žel, do dnešního dne jsme neobdrželi 
výsledky letošní sbírky. Pastelky v uli-
cích nabízeli a prodávali studenti VOŠ 
a SŠ zdravotnické a sociální Ústí n.O. Po 
obdržení výsledků Vás i zúčastněné školy 
budeme informovat. Tímto děkujeme 
za finanční příspěvek zakoupením bílé 
pastelky a poděkování patří také všem 
dobrovolníkům, kteří se aktivně zúčast-
nili sbírky. 

Vážení přátelé, závěrem mi dovolte 
popřát Vám mnoho úspěchů v roce 2020.

Ivo Psota
předseda OO SONS ČR z.s.

Svaz postižených civilizačními 
chorobami z.s.,ZO Ústí nad Orlicí

POZVÁNKA na komedii roku 2018 
a vítězné představení Festivalu smíchu 
2019 „Z  postele do postele“.
Kam: Východočeské divadlo Pardubice
Kdy: pondělí 30. 12. 2019, začátek před-
stavení v 19 hod.
(Odjezdy autobusu: Hylváty ve 15.45 
hod., Dukla 15.50 hod., Družba ve 15.55 
hod., Tvardkova v 16 hod., nádraží ČSAD 
v 16.05 hod.) Cena: člen 350 Kč, ZTP 250 
Kč.
Přihlášky a platba v 1. a 2. čtvrtek v pro-
sinci od 10 hod. – 11.30 hod. v Klubu 
důchodců – Sladkovně  nebo telefonicky 
na č. 737 378 815 a 731 052 128.
S přáním pevného zdraví do nového roku 
všem členům a příznivcům naší pobočky 
se na Vaši účast při našich dalších akcích 
v roce 2020 těší členové výboru ZO 
SPCCH.

Senior klub Ústí nad Orlicí

Klub s jedenáctiletou historií

Přijímáme přihlášky na  autobusový 
zájezd a pobyt v lázeňském domě  „Park 
hotel“ na Slovensku v Hokovcích v ter-
mínu 23.2.2020 až 29.2.2020 s odjezdem 
odpoledne dne  22.2.2020 za cenu pro 
člena SK 5.200,- Kč  a pro nečlena a neoby-
vatele za 5.300,- Kč. Účastníci z roku 2019, 
kteří se již předběžně přihlásili v autobuse 
v počtu 58 lidí, se hlásí ve Sladkovně dne  
3. 12. 2019  od 10.00 do 12.00 hodin. 
Ostatní členové se hlásí dne 17.12.2019 
při zvláštní službě na Sladkovně od 10.00 
do 11.00 hodin, nečlenové a neobyvatelé 
od 11.00 do 11.30 hodin. Při přihlášení 
se vybírá celá cena pobytu. Pořadí při-
hlášení určuje zasedací pořádek. Je před-
poklad, že pojedou dva autobusy, maxi-
málně však 100 lidí. Podrobné propozice 
jsou v informační skříňce SK, případně 
dotazy volejte předsedovi.
 
Připomínáme přihlášeným členům:
12. prosince 2019 – čtvrtek – celodenní 
zájezd vlakem do adventní Prahy – uvi-
díte Václavské náměstí, Staroměstské 
náměstí a Karlův most a adventní trhy. 
Volno na oběd, nákupy a další občerst-
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vení. Za SK akci zajišťuje JUDr. Králík a p. 
Rabová. Sraz na zastávce Ústí nad Orlicí–
město v 10.00 hodin.

Barma a Vietnam
čt 12.12. | 19.00 hodin
Ve spolupráci s  Klubcentrem Vás zveme 
na přednášku Jiřího Máry v Roškotově 
divadle. Vstupné 50,- Kč pro člena Senior 
klubu, ostatní 70,- Kč. Hlásit se můžete 
dne 3. a 10. 12. 2019 ve Sladkovně od 
10.00 do 12.00 hodin. Nelze chodit bez 
přihlášení. Akci zajišťuje p. Štěch.

Plavání nejen pro členy Senior klubu
pá 13.12. | 14.00-15.30 hodin
Plavání v krytém plaveckém bazénu spo-
jené se cvičením ve vodě a vstupem do 
relaxačního centra.  Pro členy „Senior 
klubu“ vstup na průkazku 50,- Kč, nečlen 
60,-Kč. Stále Vás chodí málo, zveme i ty 
členy, kteří se ještě nezúčastnili. Peníze si 
přichystejte přesně. Předložte průkazku 
SK.  Akci zajišťuje JUDr. Králík.

Ženská na vrcholu
st 18.12. | 14.30 hodin
Senior kino v Roškotově divadle, kome-
die rež. Lenky Kny. Hlásit se můžete ve 
Sladkovně dne 3. a 10. 12. 2019 od 10.00 
do 12.00 hodin. Cena 60,- Kč, pro člena 
40,- Kč. Pouze vstupenky do přízemí.  Akci 
zajišťuje p. Štěchová.

Běžky nebo pěšky směr Strážný
pá 27.12. | 12.30 hodin | sraz
Sraz ve 12.30 hodin u CSP - bývalý 
„Penzion“. V případě nedostatku sněhu 
vycházka po městě s cílem restaurace 
U Malinů. Káva nebo čaj pro členy zdarma. 
Akci zajišťuje JUDr. Králík a p. Bednářová.

UPOZORNĚNÍ: prvou službu v měsíci se 
hlásí na zájezdy pouze členové SK, nečle-
nové a neobyvatelé se evidují pouze jako 
náhradníci a bude-li volné místo, zaplatí 
si druhou službu.  Žádáme, abyste si 
před placením rozměnili velké bankovky 
a částky měli pokud možno přesně. 
 
ROK 2020: Přihlášky a placení udržova-
cího příspěvku na rok 2020 pro členy 
SK ve výši 200,- Kč se bude vybírat dne  
9.,16., 23., a 30. ledna 2020 při posílených 
službách ve Sladkovně od 10.00 do 12.00 
hodin. Každý člen obdrží drobný upomín-
kový předmět.

Na leden připravujeme: 
- plavání 
- SK
- cestopis
- běžky nebo pěšky

Všem obyvatelům, členům Senior klubu, 
vedení města a našim sponzorům pře-
jeme krásné prožití vánočních svátků 
a hodně zdraví, štěstí v roce 2020.

KONTAKTY NA VÝBOR SK: JUDr. Ešpandr 
734398390, p. Štěchová 731601548, 
p. Rabová 734188853, p. Ešpandrová 
734188855, p. Štěch 722475129, JUDr. 
Králík 722475132.  

Těšíme se na Vaši účast!
Za výbor „Senior klubu“ 
JUDr. Zdeněk Ešpandr,

 předseda 

Český červený kříž

Senior doprava ČČK – TAXÍK MAXÍK
Senior doprava ČČK je určena seniorům, 
osobám zdravotně oslabeným a rodi-
čům s dětmi k návštěvě lékaře, úřadu, na 
nákup, kadeřnici, … 
Senior dopravu ČČK lze objednat v pra-
covní den před plánovanou jízdou (v den 
jízdy bez záruky) na tel. 774 412 117
Senior doprava ČČK je provozována každý 
pracovní den od 7.00 do 15.30 hodin.
Permanentky jsou k dostání u řidiče 
Senior dopravy, na OS ČČK - Kopeckého 
840, Informačním centru města Ústí nad 
Orlicí (budova radnice) a v Nákupním cen-
tru NOVÁ LOUŽE – provozovna čistírny.
Senior doprava ČČK je provozována za 
podpory města Ústí nad Orlicí, Pardubic-
kého kraje a Nadace Charty 77.

CENTRUM PRO ŽIVOT: vzdělávací, rela-
xační a volnočasové centrum pro seniory 
a nejen pro ně, akce jsou určeny široké 
veřejnosti. 
Bližší informace o akcích Centra pro život 
na www.cckuo.cz
Změna programu Centra pro život vyhra-
zena.
Není-li uvedeno jinak, konají se akce 
v budově OS ČČK Kopeckého 840

Očima dětí
1.-31.12. | výstava
Výstava obrázků dětí z akce Světový den 
první pomoci. Otevřeno je od 8.00 do 
15.30 hodin v době přítomnosti zaměst-
nanců OS ČČK. Vstup zdarma.

Hrad Šternberk a vánoční trhy Olomouc
14.12. | 8.00hodin | odjezd
Přihlásit se můžete na tel. 775 765 659 
nebo každé pondělí od 8.00 do 15.30 
hodin v ošacovacím středisku ČČK, kde 
se provádí úhrada za výlet. Odjezd v 8.00 
hodin z autobusového nádraží Ústí n.O. 
Cena: 200,- Kč člen ČK/děti, 250,- Kč 
ostatní. Cena obsahuje dopravu + vstu-
penku na zámek

Výstava vánočního cukroví
17.12. | 9.00-15.00 hodin
Vstupné dobrovolné.

Vánoční posezení
17.12. | 15.00 hodin
Příjemné posezení mezi přáteli při vánoční 
atmosféře spojené s ochutnávkou vánoč-
ního cukroví. Vstupné zdarma.

Strom splněných přání
1.-13. prosince
Splňte přání dětem z dětských domovů 
a sociálních ústavů zakoupením vánoč-
ního dárku, přáníčka naleznete: v Infor-
mačním centru města Ústí nad Orlicí, 
v Krytém plaveckém bazénu v Ústí nad 
Orlicí a v Nákupním centru Nová Louže 
– provozovna čistírny. Bližší informace 
o akci naleznete na www.cckuo.cz

Vánoční výstava
3. – 6. prosince
Vánoční výrobky dětí ze školských zaří-
zení v Ústí nad Orlicí a neziskových organi-
zací. Zasedací místnost Městského úřadu 
- budova radnice (Galerie). Otevřeno ÚT 
- ČT od 9.00 do 17.00 hodin, PÁ od 9.00 
do 15.00 hodin. Akce se koná za podpory 
města Ústí nad Orlicí

KAVÁRNIČKA – CENTRUM SETKÁVÁNÍ: 
Kavárnička v budově OS ČČK bude z pro-
vozních důvodů v měsíci prosinci uza-
vřena (rekonstrukce budovy) – děkujeme 
za pochopení.

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

30.11.-1.12. – MUDr. Martin Formánek, 
Masarykova 1071, ČT, tel.: 731 784 643
7.-8.12. – MDDr. Anna Drdová, 
F.V. Krejčího 405, ČT, tel.: 465 530 247
14.-15.12. – MUDr. Valent Dostál, 
Smetanova 1390, ÚO, tel.: 465 523 877
21.-22.12. – MDDr. Eva Duchečková, 
Litomyšlská 590, ČT, tel.:606 704 599
23.12. – MUDr. Hana Horáková, 
Sadová 140, ČT, tel.: 465 531 554
24.12. – MDDr. Jiří Hájek,
Čelakovského 112, VM tel.: 465 420 400
25.12. – MUDr. Michal Krejčík, Žerotí-
nova 29, Brandýs n.O., tel.: 465 544 192
26.12. – MUDr. Pavlína Hejnová, 
Smetanova 1390, ÚO, tel.: 465 523 310
27.12. – MUDr. Zdeněk Hendrych, 
Husova 191, V. Mýto, tel.: 465 423 970
28.-29.12. – MUDr. Miroslava Hendry-
chová, Husova 191, V. Mýto, 
tel.: 465 423 960
30.12. – MUDr. Jarmila Dostálová, 
Husova 191, V. Mýto, tel.: 465 423 949
31.12. – MUDr. Vlastimil Janků, 
Havlíčkova 377, ÚO, tel.: 465 526 251

PROVOZNÍ DOBA: pondělí – pátek od 
13.00 do 17.00 hodin.
Provozovna čistírny – prádelny bude 
z provozních důvodů od 23. prosince 2019 
do 3. ledna 2020 uzavřena – děkujeme za 
pochopení

MINI HOTEL NOVÁ LOUŽE
Přijede Vám návštěva a nevíte, kde pře-
nocují, nabízíme vám krátkodobé ubyto-
vání ve dvoulůžkových a čtyřlůžkových 
pokojích s vlastním sociálním zařízením, 
TV, internetem. Bližší informace a objed-
nání  ubytování na tel.: 775 765 659

OŠACOVACÍ STŘEDISKO ČČK

Provozní doba v měsíci prosinci:
  2.12.2019 zavřeno – individuální  
  návštěvu nutné domluvit na 
  tel. 775765 659
  9.12.2019 od 9.00 do 12.00 a  
  13.00 do 15.30 hodin
16.12.2019 od 9.00 do 12.00 a  
  13.00 do 15.30 hodin
23.12.2019 zavřeno – individuální  
  návštěvu nutné domluvit na 
  tel.: 775765 659
30.12.2019 zavřeno – individuální  
  návštěvu nutné domluvit na 
  tel.: 775765 659

FINANČNÍ SBÍRKA
Oblastní spolek Českého červeného kříže 
Ústí nad Orlicí vyhlásil FINANČNÍ SBÍRKU
333999/2700 specifický symbol 
00426261. získané finanční prostředky 
budou využity na opravu budovy OS ČČK 
v Ústí nad Orlicí.
Děkujeme.

Konání veřejné sbírky Českého čer-
veného kříže je osvědčeno magist-
rátem hlavního města Prahy pod č.j. 
S-MHMP/286943/2015

Oblastní spolek Českého červeného kříže 
Ústí nad Orlicí děkuje všem klientům, 
občanům, sponzorům, přátelům a přeje 
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti nejen 
o vánočních svátcích.

Rodinné centrum Srdíčko

Pravidelný provoz RC končí v roce 2019 
dne 17. prosince Vánoční slavností, začí-
náme znovu 6. ledna 2020.

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

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

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

KAVÁRNIČKA V DOMOVĚ DŮCHODCŮ: 
otevřeno každý den kromě pondělí od 
13.00 do 15.30 hodin.
Kavárnička v Domově důchodců bude 
z provozních důvodů od 24. do 26. pro-
since 2019 a 31. prosince  2019 do 1. 
ledna 2020 uzavřena – děkujeme za 
pochopení

VÝSTAVKA 
Máte zájem vystavovat a nevíte kde, 
můžete u nás. Fotografujete, kreslíte, 
tvoříte, sbíráte pohlednice, známky,……
Nabízíme právě vám ukázat ostatním 
svá díla a sbírky v prostorách Oblastního 
spolku Českého červeného kříže Ústí 
nad Orlicí. Každý měsíc připravujeme 
výstavku různých fotografií, obrázků, sbí-
rek. Prostor je za účelem výstavky nabí-
zen ZDARMA – především seniorům. Bližší 
informace na tel. 776 765 659. Těšíme se 
na vaše výstavky!

ČISTÍRNA, PRÁDELNA, OPRAVNA OBUVI, 
PRODEJ ÚKLIDOVÝCH PROSTŘEDKŮ
v nákupním centru NOVÁ LOUŽE. 

Pro děti a mládež

ODPOLEDNÍ PROGRAMY 
(Zambar, přízemí, vchod ze dvora):

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

pokračování na str. 16



www.ustinadorlici.cz

[ 1
6 

] Mateřské centrum Medvídek

PROVOZNÍ DOBA:
Pondělí od  9:00 do 12:00 hod.
 – Nemluvňátka, kojenci a batolátka
Pondělí od  16:05 do 16:50 hod. 
– Jóga pro děti
Pondělí od  17:00 do 18:00 hod.
 – Jóga pro dospělé 
Úterý od 9:00 do 10:00 hod. - Tvoření 
a zpívánky s paní učitelkou, volná herna
Úterý od 10:15 do 12:15 hod. – Cvičení 
maminek s dětmi, s dětmi v šátku
Středa od 9:00 do 12:00 hod. 
– Cvičení s Veronikou
Čtvrtek od 9:00 do 12:00 hod. 
– Cvičení s Bóďou
Pátek od 9:00 do 12:00 hod. 
-  Přednášky, besedy, workshopy
Pondělí, středa, pátek od 14:00 do 16:00 
hod. - Volná herna

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

Za finanční podpory města Ústí nad Orlicí, 
Pardubického kraje, Konzumu.

Každý pracovní den Vám po předchozí 
domluvě rády pohlídáme děti v Dětském 
klubu Fialka.

Líčení s Farmasi
po 2.12. | 9.30-12.00 hodin
Představení ekologických výrobků spo-
lečnosti Farmasi. Líčení a poradenství pro 
zájemce zdarma.

Kavárnička
po 2.12. | 9.00 hodin

Nemluvňátka, kojenci, batolátka
po 2., 9. a 16.12. | 9.00 hodin

Jóga pro děti
po 2., 9. a 16.12. | 16.05-16.50 hodin
Pro děti od 2 let. Přihlášky na tel.: 739 424 
883, vstupné 40 Kč/lekce

Jóga pro dospělé
po 2., 9. a 16.12. | 17.00 hodin
Nováčci v případě zájmu volejte na tel.: 
739 424 883, vstupné 50 Kč/lekce

Tvoření a zpívánky s paní učitelkou
út 3., 10. a 17.12. | 9.00-10.00 hodin

Cvičení maminek s dětmi, s dětmi v šátku
út 3., 10. a 17.12. | 10.15 hodin
Kapacita omezená, přihlášky a info na 
mailu: b.marketka.b@gmail.com

Poznejte svět formou hraní s Veronikou
st 4., 11.  a 18. 12. | 9.00 hodin
děti od 9 do 18 měsíců
st 4., 11. a 18. 12. | 10.00 hodin
děti od 4 do 9 měsíců
Kapacita omezená, přihlášení a info na 
mailu:  cviceni.medvidek@seznam.cz, 
vstupné 60 Kč /45min.

Cvičení s Bóďou
čt 5., 12. a 19.12. | 9.00 hodin
Vhodné pro děti od cca 12 měs. do cca 18 
měs., vstupné 75 Kč / 40min. 
Kapacita omezená, přihlášení a info na 
mailu:  cviceni.medvidek@seznam.cz

Těhotenství, šestinedělí a porod jak je 
neznáte, šátkování s Markétou
pá 6.12. | 10.00-12.00 hodin
Na e-mail b.marketka.b@gmail.cz můžete 
psát náměty na povídání.

Mikulášská na Nové Louži
so 7.12. | 13.00-17.00 hodin
Výtvarné dílničky – mikulášské dekorace

Síla a léčivá moc kamenů
so 7.12. | 14.00-18.00 hodin

Výroba domácí kosmetiky
pá 13.12. | 10.00-12.00 hodin
Workshop s výrobou dárečků k Vánocům. 
Na workshop je nutné se předem přihlásit 
na mail b.marketka.b@gmail.com, kde se 
dozvíte podrobnosti a domluvíme se, co 
si budete chtít vyrobit.

12 / 2019

JEDNORÁZOVÉ AKCE:
Mikuláš v Srdíčku
st 4.12. | 10.00 hodin | herna nebo sál RC
Do naší herny přijde Mikuláš a anděl! Spo-
lečně si zazpíváme, vyfotíme se a chybět 
nebudou ani balíčky (ve zdravější podobě)  
pro každé dítě – prosíme o předchozí 
nahlášení účasti nejlépe do 27.11. na tel. 
č. 603 976 036 kvůli přípravě balíčků, cena 
balíčku 70 Kč

Manželské večery
čt 5. a 12.12. | 18.00 hodin | sál RC
Kurz komunikace v manželství - s večeří, 
poslední 2 setkání pro prohloubení part-
nerského vztahu. Hlídání dětí po domluvě 
zajišťujeme. Tel: 603 976 036 nebo 603 
913 885. Dotovaná cena kurzu (v ceně 
i večeře pro pár) je 150 Kč na dvojici 
a setkání plus příspěvek na hlídání dětí 

Pro děti a mládež

30 Kč/ dítě (každý čtvrtek do 12.12.) . 
www.manzelskevecery.cz

Seznamte se se svým fotoaparátem
po 16.12. | 16.00 hodin | herna RC
Fotoworkshop. Chcete se zlepšit ve foto-
grafování? Prezentující Michal Malý. 

Bezpečný kyberprostor
st 11.12. | 10.00 hodin | Zambar
Seminář pro rodiče. Lektor Bc. Tomáš 
Vodehnal.

Zdravé mlsání
po 16.12. | 10.00 hodin | herna RC
Beseda se zdravotníkem. Lektorka Eliška 
Pinkasová.

Dětská vánoční slavnost
út 17.12. | 17.00 hodin | herna a sál RC
Čeká vás pohoda, vánoční příběh,

aktivity pro děti a pro každé dítě malý 
dárek, vstup 60 Kč/ dítě

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

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

Práci Rodinného centra Srdíčko podpo-
ruje MPSV, Pardubický kraj a město Ústí 
nad Orlicí

pokračování ze str. 12
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Pro děti a mládež

Přihlášení nejpozději do 9.12.2019. 
Vstupné 50,-Kč plus příspěvek na mate-
riál (cca 50 - 200 Kč).

!!! POZOR !!!
V době od 23. 12. 2019 do 5. 1. 2020 
bude MC uzavřeno.

Dům dětí a mládeže Duha

NOVĚ:
Lezecký trénink pro dospělé
Každé pondělí od 19:00 - 90 min. od 2.12. 
2019 do  25.5. 2020.
Pro všechny, kteří se chtějí věnovat lezení 
a zároveň se zdokonalovat. Kurz je vhodný 
pro začínající lezce a mírně pokročilé, 
kteří si nejsou jisti svými znalostmi nebo 
si je potřebují upevnit. Naučíte se správně 
jistit, zlepšíte svou techniku lezení a další 
lezecké dovednosti. Budeme se věnovat 
nejen lezení  s lanem, ale i boulderingu, 
který je nejen samostatnou lezeckou dis-
ciplínou, ale také vynikající průpravou pro 
lezení s lanem.  Lezení ve skupině je moti-
vací, která vás strhne k vyšším výkonům 
a posune vaše hranice.  Na jaře společný 
výlet do skal. 
Cena: 1000 Kč  
Úvodní schůzka: 2.12. v 19:00 na stěně 
DDM 

FIMO lžičky - workshop
13.12. | 16.00 – 18.00 hodin
S sebou: čajové lžičky. Přihlašování je 
možné elektronicky.

Jarní prázdniny – 10.-14.února 2020
Program: Bowling, Minigolf, 3D kino, 
LaserGame Pardubice, SkipyPark 
Letohrad, VIDA Park Brno
Cena: 1000 Kč (zahrnuje vstupné, jízdné 
a pojištění).
Přihlašování je možné pouze elektronicky 
od 1.1.2020 na www.ddm-usti.cz ikona 
PŘIHLAŠOVADLO

Lezení pro veřejnost: 
Přijďte si zalézt na stěnu pod vedením 
zkušených instruktorů! Zapůjčení lezec-
kého vybavení je samozřejmostí.
Út:  18:00 - 20:00 hodin
Čt:  18:00 - 20:00 hodin
Cena: 35 Kč – dospělý, 25 Kč - dítě

Kultura

Tříkrálový průvod

Tříkrálový průvod městem se blíží a vy pře-
mýšlíte, jak se obléct, abyste se nemuseli 
jen dívat, ale mohli se do průvodu zapo-
jit? Není to nijak složité. Kvůli zachování 
atmosféry akce nechte moderní oblečení 
doma a vezměte si takové, které připo-
míná oblékání 19. století. Inspiraci Vám 
poskytnou například postavičky z ústec-
kých nebo Alšových betlémů, Ladových 
vánočních pohlednic a z oblečení ústec-
kého souboru Čtyřlístek. Doporučujeme 
obout kožené boty, obléct kabáty a kal-
hoty tmavší barvy a na hlavu nasadit his-
toricky vypadající čepice, klobouky nebo 
v případě žen a dívek především šátky.
Nemáte-li doma podobné oblečení, nebo 
ho nemáte dost pro všechny členy rodiny, 
stačí, když přes boty natáhnete tmavé 
ponožky nebo je převážete pytlovinou, 
popřípadě jednobarevnou tmavou lát-

kou. Dále se, prosím, vyhněte sportov-
ním bundám a výrazně barevnému svrch-
nímu oblečení. Pokud si bundu přece jen 
budete muset vzít, pak ji zamaskujte. 
Přehoďte si přes ramena starší, nejlépe 
jednobarevnou a tmavou deku, anebo 
v nouzi použijte starou látku.
Kvůli zachování atmosféry vynechte, pro-
sím, všechny reflexní a lesklé prvky.

Všichni vhodně oblečení účastníci prů-
vodu se sejdou 12. ledna 2020 v 15.00 
hodin u Základní školy Bří Čapků. V 15.30 
hodin zahájí průvod zpěvem školní sbor 
a po nich zatroubí Hubertovi trubači. 
V 15.50 hodin na pokyn ponocného začne 
řazení průvodu. Ponocného, bubeníky, tři 
krále, velbloudy, darovníky, děti ze sboru 
a děti z tříkrálové sbírky doplní veřejnost 
oblečená podle výše uvedených pravidel.

Do této části průvodu je zván každý 
zájemce!
Průvod vyrazí přes ulice Polská, 17. lis-
topadu a Smetanova do zahrady Herny-
chovy vily. Zde se členové průvodu zahřejí 
čajem. Kolem 17. hodiny průvod vyjde 
přes ulice Příkopy a T. G. Masaryka na 
Mírové náměstí. Po vyslechnutí trubačů 
a pokynů, které zazní z balkonu domu č. 
p. 7, se jádro průvodu vydá ke kostelu 
a pokloní se Ježíškovi.

Po klanění a občerstvení, které bude 
v parku u kostela připraveno, začne v 18.30 
hodin Tříkrálový koncert v útrobách kos-
tela Nanebevzetí Panny Marie. 
Neváhejte a pojďte společně s námi i vy 
vytvořit novou tradici našeho města.

Přejeme radostné prožití vánoč-
ních svátků a šťastné vykročení do 
nového roku 2020.
Váš Medvídek.

Všem sponzorům, dárcům a dob-
rovolníkům, kteří nás v roce 2019 
podpořili, ze srdce děkujeme.



Klubcentrum v Ústí nad Orlicí

3D KINO MÁJ – PROSINEC 2019

Poslední aristokratka
ne 1.12. | 17.00 hodin
Komedie, ČR, vstupné 100 Kč

*Amnestie
ne 1.12. | 19.30 hodin
Thriller, ČR, SR, vstupné 120 Kč

Narušitel systému
po 2.12. | 19.30 hodin
Drama, Německo, titulky, vstupné 100 Kč

Le Mans 66
st 4.12. | 19.30 hodin
Sportovní, USA, titulky, vstupné 130 Kč

Jumanji: Další level
čt 5.12. | 19.30 hodin
Akční, USA, titulky, vstupné 120 Kč

Špindl 2
pá 6.12. | 19.30 hodin
Komedie, ČR, vstupné 130 Kč

Valhalla: Říše bohů
so 7.12. | 19.30 hodin
Fantasy, Dánsko, titulky, vstupné 120 Kč

Zloba: Královna všeho zlého
ne 8.12. | 17.00 hodin
Fantasy, USA, VB, dabing, vstupné 100 Kč

Špindl 2
ne 8.12. | 19.30 hodin
Komedie, ČR, vstupné 130 Kč

Jumanji: Další level
po 9.12. | 19.30 hodin
Akční, USA, titulky, vstupné 120 Kč

Valhalla: Říše bohů
st 11.12. | 19.30 hodin
Fantasy, Dánsko, titulky, vstupné 120 Kč

Černé Vánoce
pá 13.12. | 19.30 hodin
Horor, USA, titulky, vstupné 120 Kč

Jumanji: Další level   3D
so 14.12. | 19.30 hodin
Akční, USA, dabing, vstupné 150 Kč

Ledové království 2  3D
ne 15.12. | 17.00 hodin
Animovaný, USA, dabing, vstupné 140 Kč

Výjimeční
ne 15.12. | 19.30 hodin
Komedie, Fr., titulky, vstupné 110 Kč

Ženská na vrcholu
po 16.12. | 19.30 hodin
Komedie, ČR, vstupné 110 Kč

Vlastníci
út 17.12. | 19.30 hodin
Komedie, ČR, vstupné 130 Kč

Ženská na vrcholu
st 18.12. | 14.30 hodin | Senior kino
Komedie, ČR, vstupné 60 Kč

Star Wars: Vzestup Skywalkera – před-
premiéra
st 18.12. | 19.30 hodin
Sci-fi, USA, titulky, vstupné 140 Kč

Last Christmas
pá 20.12. | 19.30 hodin
Komedie, VB, titulky, vstupné 120 Kč

Star Wars: Vzestup Skywalkera 3D
so 21.12. | 16.30 hodin
Sci-fi, USA, dabing, vstupné 150 Kč

Výjimeční
so 21.12. | 19.30 hodin
Komedie, Fr., titulky, vstupné 110 Kč

Cats
ne 22.12. | 17.00 hodin
Komedie, VB, USA, titulky, vstupné 130 Kč

Star Wars: Vzestup Skywalkera
ne 22.12. | 19.30 hodin
Sci-fi, USA, titulky, vstupné 130 Kč

Poslední aristokratka
po 23.12. | 18.00 hodin
Komedie, ČR, vstupné dobrovolné

 
PŘEDPRODEJ: Informační centrum Měst-
ského úřadu, budova radnice, tel.: 465 
514 271, KLUBCENTRUM, Lochmanova 
1400, Ústí nad Orlicí. 
Rezervační a prodejní systém on-line na 
www.klubcentrum.cz

INFORMACE: KLUBCENTRUM v Ústí nad 
Orlicí, tel.: 735 746 521, info@klubcen-
trum.cz

Programová nabídka    
– prosinec 2019

Zahájení Ústeckého adventu
1.12. | Mírové náměstí
15:00 hodin - prodejní jarmark škol a NNO
                        Pardubického kraje
15:30 hodin - PONNY EXPRES
17:00 hodin - zahájení, rozsvícení vánoční
                        výzdoby, žehnání věnců
17:15 hodin - FLERET SE ZUZANOU ŠULÁ-
                        KOVOU 

Vandráci Vagamundos
út 3.12. |19.00 | Roškotovo divadlo
Cestopisný večer s Vandráky P. Liškou a  
J. Révaiem, kteří tři měsíce vandrovali po 
Střední Americe. Čas bude i na dotazy 
diváků a autogramiádu. Vstupné 290 Kč

Věneček tanečních kurzů
so 7.12. | 19.00-24.00 | Kulturní dům
Hraje Betl Band Vysoké Mýto. Vstupné: 
hlavní sál s místenkou 120 Kč, balkon 
a Modrý salonek bez místenky 70 Kč.  
Vstup pouze ve společenském oblečení.

Vánoční prodejní trhy
út 11. a st 12.12. | 9.00-17.30 | Kulturní 
dům

Chvála bláznovství
út 10.12. | 19.30 | Roškotovo divadlo
Divadelní předplatné, zbývající vstupenky 
v předprodeji a hodinu před začátkem 
představení u pokladny divadla. 
Vstupné 420 Kč

Barma a Vietnam
čt 12.12. | 19.00 | Roškotovo divadlo
Cestopisná přednáška Jiřího Máry. 
Vstupné 70 Kč

Zimní příběhy včelích medvídků
so 14.12. | 15.00 hodin
Pohádka pro děti, Divadlo Krapet. 
Vstupné 70 Kč

Alou Vivat
st 11.12. | 17.00 hodin | Mírové náměstí

Česko zpívá koledy
st 11.12. | 18.00 hodin| Mírové náměstí

Šedous Band
čt 12.12. | 16.00 hodin | Mírové náměstí

Kultura
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4 Tenoři – Muzikálové gala
čt 19.12. | 19.30 hodin | Roškotovo  
 divadlo
Nejkrásnější české a světové muzikálové 
árie zpívají Marián Vojtko, Pavel Vítek, 
Jan Kříž a Michal Bragagnolo s hudeb-
ním doprovodem Unique Kvartetu a kla-
víristy. Předplatné hudební sezóny, zbý-
vající vstupenky v předprodeji a hodinu 
před začátkem představení u pokladny. 
Vstupné 580 Kč

Silvestr na náměstí
út 31.12. | Mírové náměstí
16.00 hodin – koncert hudební skupiny
                          Kanci paní nadlesní 7K
17.00 hodin - Ohňostroj

Pozvánka na adventní koncert

Již po třinácté Vás zveme na předvánoční 
koncert pěveckého sboru ALOU VIVAT, 
který se uskuteční v úterý 17. prosince 
od 18.00 hodin v Hernychově vile. Jako 
host vystoupí HNILIČKOVO SMYČCOVÉ 
KVARTETO ve složení Klára Křivská – hou-
sle, Aleš Křivský – viola a David Matoušek 
– violoncello a další sólisté.
Srdečně zveme všechny příznivce našeho 
pěveckého sboru.
/Akce pěveckého sboru Alou Vivat pod-
poruje město Ústí nad Orlicí/.

Klub přátel umění Ústí nad Orlicí

Srdečně zveme Vás a Vaše přátele do 
Galerie pod radnicí na výstavu obrazů, 
malby, grafiky, kresby a dalších výtvar-
ných technik a výrobků s názvem VÁNOCE 
V GALERII.
Slavnostní vernisáž se uskuteční ve 
středu 11. prosince od 18.00 hodin, 
samotnou výstavu si pak veřejnost bude 
moci prohlédnout do 30. prosince.
Otevřeno denně mimo pondělí, úterý-pá-
tek 10-12, 14-17 hodin, sobota a neděle 
14-17 hodin.

Římskokatolická farnost Ústí nad Orlicí 

22. PROSINCE od 16.30 do 18.00 hodin 
– Prohlídka betlémů, kostel Nanebevzetí 
Panny Marie
23. PROSINCE od 16.30 do 18.00 hodin 
– Prohlídka betlémů, betlémské světlo ,  
kostel Nanebevzetí Panny Marie
24. PROSINCE
10.00 – 15.30 hodin – Prohlídka betlémů, 
betlémské světlo, kostel Nanebevzetí 
Panny Marie
15.30 hodin – „Půlnoční „ mše svatá pro 
rodiny s dětmi, kostel Nanebevzetí Panny 
Marie
24.00 hodin – Půlnoční mše svatá, kostel 
Nanebevzetí Panny Marie 

25. PROSINCE
8.30 hodin – Mše svatá ze Slavnosti Naro-
zení Páně, kostel Nanebevzetí Panny 
Marie
11.10 hodin – Mše svatá, Černovír, kaple 
sv. Gotharda
16.30 – 18.00 hodin – Prohlídka betlémů, 
betlémské světlo, kostel Nanebevzetí 
Panny Marie

26. PROSINCE
8.30 hodin – Mše svatá ze svátku sv. Ště-
pána, kostel Nanebevzetí Panny Marie
16.00 hodin – Živý betlém, Park u kostela, 
průvod do kostela Nanebevzetí Panny 
Marie

27. A 28. PROSINCE
16.30 – 18.00 hodin – Prohlídka betlémů,  
kostel Nanebevzetí Panny Marie

29. PROSINCE
7.00 a v 8.30 hodin – Mše svatá ze svátku 
Svaté rodiny s obnovou manželských 
slibů, kostel Nanebevzetí Panny Marie
16.30 – 18.00 hodin – Prohlídka betlémů, 
kostel Nanebevzetí Panny Marie

30. PROSINCE
16.30 – 18.00 hodin – Prohlídka betlémů,  
kostel Nanebevzetí Panny Marie

31. PROSINCE
16.00 hodin – Mše svatá na poděkování 
za uplynulý rok, kostel Nanebevzetí Panny 
Marie
17.30 – 19.00 hodin – Prohlídka betlémů,  
kostel Nanebevzetí Panny Marie

1. LEDNA 2020
8.30 hodin – Mše svatá ze Slavnosti Matky 
Boží, Panny Marie, kostel Nanebevzetí 
Panny Marie
11.10 hodin – Mše svatá, Hylváty, kaple 
sv. Anny
16.30 – 18.00 hodin – Prohlídka betlémů,  
kostel Nanebevzetí Panny Marie

5. LEDNA
7.00 a v 8.30 hodin – Mše svatá ze Slav-
nosti Zjevení Páně – Tří králů, kostel Nane-
bevzetí Panny Marie
16.30 – 18.00 hodin – Komentovaná pro-
hlídka tříkrálových betlémů, kostel Nane-
bevzetí Panny Marie

Předvánoční koncert    
PS CANTILENA

Komorní pěvecký sbor CANTILENA z Ústí 
nad Orlicí zve srdečně na tradiční před-
vánoční koncert, a to v neděli 15. pro-
since od 14.00 hodin v Husově sboru 
na Malých Hamrech. Program: Václav 
Mýtný: Valašská mše jitřní, české koledy, 
které si s námi můžete zazpívat.
Těšíme se na Vás!

Adventní koncert ve Džbánově

Sbor Českobratrské církve evangelické ve 
Džbánově – Ústí nad Orlicí Vás srdečně 
zve na ADVENTNÍ KONCERT, který se 
uskuteční v pátek 20. prosince v 18.00 
hodin v Evangelickém kostele ve Džbá-
nově.
Účinkuje Komorní orchestr bývalých žáků 
ZUŠ Česká Třebová, vedený Jitkou Nová-
kovou.

Farní sbor Českobratrské církve 
evangelické ve Džbánově

K vánočním shromážděním se sejdeme 
v Ústí nad Orlicí v modlitebně Církve čes-
koslovenské husitské, Sychrova 104.
Neděle 22.12. od 8.30 hodin – Dětská 
vánoční besídka
Středa 25.12. od 8.30 hodin – Boží hod 
vánoční, bohoslužby s večeří Páně
Neděle 29.12. od 8.30 hodin – První 
neděle po narození Páně, bohoslužby
Středa 1.1.2020 od 8.30 hodin – Nový rok 
– Bohoslužby s večeří Páně
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Městské muzeum

A/ nové výstavy
Poezie skleněných ozdob 
5.12. 2019 – 12.1. 2020
Nechte se okouzlit nádhernými historic-
kými skleněnými ozdobami ze sbírky paní 
Dvořáčkové. Z Hernychovy vily budete 
odcházet s příjemnou vánoční atmo-
sférou, která na vás z výstavy zaručeně 
dýchne.
Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 5. 
prosince v 17.00 hodin. 

B/ probíhající výstavy

Kamenná krása
3.10. 2019 – 12.1. 2020
Mineralogický klub Česká Třebová ve 
spolupráci s naším muzeem představuje 
krásy barevných nerostů a kouzlo zkame-
nělin. Výstava nabízí řadu výjimečných 
a unikátních výtvorů neživé přírody.

Expozice betlémů
22.11. 2019 – 2.2. 2020
Od adventu až do Hromnic znovuote-
vřeme expozici papírových betlémů. Uvi-
díte čtyři betlémy, v nichž nejstarší části 
sahají až 170 let zpátky. Přijďte si prohléd-
nout velký vánoční, tříkrálový, hromniční 
nebo postní betlém.

C/ další akce pro veřejnost

Muzejní kafe s vánočními tradicemi 
a zvyky
11.12. | 13.30-18.00 hodin
Tradiční Muzejní kafe tentokrát netra-
dičně pojaté. Během odpolední akce, 
která začne už ve 13:30 hodin, si před-
stavíme známé i opomíjené adventní 
zvyky a tradice. Kromě setkání s Luckou, 
Barborou a Ambrožem si společně s námi 
vyrobíte balicí vánoční papír.

Městská knihovna

Bookstart
2.12. | 10.00 hodin
Setkání maminek nad dětskou literaturou 
na téma Vánoce. Na setkání je nutné se 
přihlásit na e-mail:iveta.jansova@knihov-
na-uo.cz nebo na facebooku skupiny.

Vánoční pohádka
10.12. | 16.00 hodin
Tvoření a čtení pro děti do 8 let. Prosíme 
o příspěvek 10 Kč na materiál.

VÝSTAVA
Záblesky svobody aneb Konec 80. let ve 
fotografiích Miloše Fikejze, výstava potrvá 
do 10. ledna 2020.

PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY 
O VÁNOCÍCH:
Oddělení pro dospělé
23. 12.   9 - 18 hod.
24. - 26. 12. zavřeno
27. 12.   9 - 18 hod.
28. 12.  zavřeno
30. 12.   9 - 18 hod. 
31. 12.   zavřeno
1. 1.   zavřeno

Dětské oddělení
23. 12.   9 - 14 hod.
24. - 26. 12. zavřeno
27. 12.   9 - 14 hod. 
30. 12.  9 - 14 hod.
31. 12.   zavřeno
1. 1.   zavřeno
2. 1.   9 - 14 hod.
3. 1.   9 - 14 hod. 

Mgr. Zdeňka Honzátková

Vánoční svátky

Od tříkrálového průvodu nás dělí už jen 
přibližně měsíc. Během tohoto měsíce 
si užijeme nejkrásnější svátky v roce. 
S nimi jsou spojeny různé zvyky. Mezi ty 
nejrozšířenější patří už od dob svatého 
Františka z Assisi betlémářství. Tato tra-
dice stará přes 750 let žije v různých for-
mách dodnes. Oproti tomu další symbol, 
bez kterého si dnes Vánoce neumíme 
představit, ozdobení stromku, je zvy-
kem velmi mladým. V českých zemích se 
masově rozšířil až po 1. světové válce. Dřív 
se dokonce nestavěl, ale věšel ze stropu 
špičkou dolů.

Vánoční stromek se zdobí na Štědrý den, 
tedy 24. prosince. Po Štědrém dnu násle-
duje První svátek vánoční, jinak nazývaný 
také Boží hod, nebo Den narození Páně. 
Druhým svátkem vánočním je 26. prosi-
nec, kdy má svátek Štěpán.

Nejvíce lidových vánočních zvyků se vzta-
huje ke Štědrému dnu. Lidé drželi půst, 
který za východu první hvězdy zakončili 
bohatou večeří. Už nejméně od 16. století 
je motivací pro dodržení půstu zlaté pra-
sátko. V některých krajích matky hrozily 
dětem, že když se nevydrží postit, pro-
vrtá jim břicho Šperechta. Další z mnoha 
zvyků má podobu domácí výroby hraček 
ze skořápek ořechů a samozřejmě věštění 
o tom, jaká bude následující rok úroda, 
kdo zůstane v rodině, kdo bude zdráv. 
Vedle známého lití olova, pouštění sko-
řápkových lodiček a rozkrajování jablka 
věštili naši předkové třeba i házením boty 
nebo klepáním na kurník.

S Božím hodem vánočním je spojen pře-
devším klid a radost nad narozením Jezu-
látka. V tento den se neměly stlát postele, 
nemělo se věšet prádlo, ani jinak praco-
vat.  V další sváteční den, tedy na svatého 
Štěpána, chodily děti koledovat a čeledí-
nům a děvečkám končila služba, která 
znovu začala až po Novém roce.

Nejvýznamnějším zvykem v období po 
Novém roce se stala pochůzka Tří králů. 
O historii tříkrálového průvodu se dočtete 
v příštích Ústeckých listech a chcete-li, 
jednoho takového průvodu se budete 
moci zúčastnit 12. ledna 2020.
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Patchworková výstava

Jako každoročně pořádáme patchworko-
vou vánoční výstavu.V letošním roce se 
bude konat v nových prostorách,v budově 
Římskokatolického farního úřadu v Kos-
telní ulici. Prohlédnout si, případně 
nakoupit, zde bude možné patchworkové 
deky, polštáře, ubrusy a spoustu dalších 
drobností.

Výstavu bude možné navštívit v neděli 1. 
prosince od 13.00 do 18.00 hodin, v pon-
dělí 2. prosince a v úterý 3. prosince od 
13.00 do 17.00 hodin.

Advent se blíží, srdečně vás zveme!

ústecké patchworkářky

Hrdý Budžes v Ústí nad Orlicí

Spolek Spousti Vás již nyní zve na hlavní 
doprovodný program festivalu Jeden svět 
2020, kterým bude v neděli 29. 3. legen-
dární divadelní představení Hrdý Budžes. 
Bára Hrzánová, oceněná cenou Thálie za 
mimořádný ženský jevištní výkon za roli 
Helenky Součkové, provede diváky tragi-
komickými roky husákovské normalizace.
Předprodej zahajujeme již nyní, protože 
věříme, že vstupenky mohou být skvě-
lým vánočním dárkem a také podporou 
dobré věci v jednom. Celé představení 
v sobě totiž nese ještě benefiční rozměr. 
Sto korun z každé vstupenky použijeme 
na projekt #babi jede. Inspirování dán-
ským projektem Cycling without age 
(cyclingwithoutage.org) se snažíme o to, 
aby i v Ústí vzniklo kouzelné propojení 
mezi mladými dobrovolníky, kteří budou 
řídit speciální elektrokolo a babičkami/
dědečky našeho města, které budou vozit 
na cyklovyjížďky, když na ně oni sami již 
nestačí. Do projektu bude směřovat nejen 
výtěžek divadla, ale také celého festivalu 
Jeden svět 2020.

Předprodej: od 2. 12. – Informační cen-
trum na Mírovém náměstí – cena vstu-
penky: 490,- Kč

Program Malé scény    
– prosinec 2019 

Léto 2019 
3.12. | 17.00 hodin | vernisáž
Plenérové malby z Francie, Rumunska 
a Itálie. Výstava malířky a ilustrátorky 
Veroniky Bílkové. 

Co se děje v Mokroušově
1.12. | 15.30 hodin
Dobrodružná a vtipná pohádka o pozná-
vání dětských pocitů. POHADLO aneb 
Pohádkové kukadlo je neformální skupina 
absolventek DAMU a JAMU, s rozmani-
tou praxí v oblasti pedagogiky a s ambicí 
vytvářet pro děti divadlo, které bude kva-
litní, zajímavé, zábavné a navíc bude mít 
i edukativní přesah. Vstupné 60 Kč/50 Kč 
děti do 10 let

Povídání o ráji. Srí Lanka
4.12. | 19.00 hodin
Srí Lanka nabízí všechno – oceán, džun-
gli, čajové plantáže, vlny na surf, čerstvé 
tropické ovoce, úžasnou kuchyni a úžasné 
příjemné lidi. Sonda do života místních, 
poznání kultury a tradice i o tom si 
budeme společně povídat s cestovatelem 
Jakubem Frankem. Fotky, videa a historky 
z cest nejen po Srí Lance. Vstupné 70 Kč/
studenti a důchodci 50 Kč

Genesis
5.12. | 19.00 hodin
Kanada / 2018 / 130 min. / režie: Philippe 
Lesage. Mimořádně emotivní film využívá 
netradiční strukturu, k zachycení traumat 
dospívání a prvních lásek. Nelineární 
vyprávění následuje tři vzájemně propo-
jené zkušenosti protkané tragédií a kos-
mickými náhodami. Intimní, tiše transgre-
sivní a znepokojující portrét adolescentní 
touhy. Vstupné 85 Kč/60 Kč členové FK

Adventní koncert Těžké doby
7.12. | Bar Malá scéna
Rezervace míst na tel. čísle 733 617 721

Jiří Suchý – Lehce s životem se prát
11.12. | 18.00 hodin
Muž devatera řemesel, divadelník, hudeb-
ník, textař, básník, skladatel, spisovatel, 
filmař, grafik, výtvarník nebo divadelní 
režisér… A především legenda české kul-

tury, která ovlivnila několik generací. To je  
Jiří Suchý o jehož životní cestě, mnohdy 
nelehké, natočila film Olga Sommerová. 
Po filmu beseda s režisérkou. Vstupné 50 
Kč

R x J
13.12. | 19.00 hodin
DS Tvoje máma Gy Ústí nad Orlicí uvádí 
experimentální poezii Ernsta Jandla. 
Vstupné dobrovolné

Vánoční host
17.12. | 18.00 hodin
Vánoční host. Cyklus Umění, láska na 
celý život. Vstupné 50 Kč/studenti 30 Kč/
důchodci 40 Kč/permanentka 300 Kč

Tři blízcí neznámí
19.12. | 19.00 hodin
USA / Velká Británie /2018/96 min./Režie: 
Tim Wardle. Bobby, Eddy a David přišli na 
svět v New Yorku na začátku 60. let jako 
jednovaječná trojčata. Hned po narození 
ale byli rozděleni a adoptováni různými 
rodinami. Nikdo z nich neměl tušení, že 
má na vlas stejné sourozence. Po nece-
lých dvaceti letech se souhrou šťastných 
náhod setkali a jejich neuvěřitelný příběh 
se stal senzací Ameriky. Porota festivalu 
v Sundance ho ocenila Zvláštní cenou. 
Vstupné 85 Kč/60 členové FK 

Amélia – Vánoční koncert 2019
23.12. | 19.00 hodin
Kapela Amélia, je pokračování kapely 
Mother’s Angels. Přijďte zažít předve-
čer Štědrého dne trochu jinak. Vezměte 
rodinu, kamarády a přátele a vyrazte do 
Malé Scény v Ústí nad Orlicí na koncert 
pop-artové skupiny AMÉLIA, která zde 
odehraje svůj exklusivní vánoční set. 
Vstupné 180 Kč/v předprodeji 150 Kč

Více na www.msuo.cz / změna programu 
vyhrazena / aktuálně na www.msuo.cz

Zpívání koled v Černovíře

Členové ČČK Černovír srdečně zvou sou-
sedy a přátele ve středu 11.12. 2019 
v 18.00 hod. na náměstíčko před hosti-
nec U Bobše na akci Česko zpívá koledy.
V 17:30 hod. vystoupí v místní kapličce 
MŠ Černovír s předvánočním programem. 
Přijďte s námi prožít středeční podvečer.
Těšíme se na vás.
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Připomínáme Den válečných veteránů

U příležitosti Dne válečných veteránů, 
který připadá na 11. listopad, se v pondělí 
uskutečnilo položení věnců u památníku 
odboje u Bubeníka a v parku Českosloven-
ských legií v Ústí nad Orlicí. Pietního aktu 
se zúčastnili zástupci armády, města Ústí 
nad Orlicí a okolních měst, Obce legionář-
ské, Českého svazu bojovníků za svobodu 
a řada dalších významných hostů.

11. listopadu roku 1918 bylo uzavřeno pří-
měří mezi Německem a Francií a ukon-
čeny tak byly válečné operace první svě-
tové války. Na památku mnoha miliónů 

obětí si toto datum každoročně připo-
mínají demokratické země Evropy, USA, 
Kanada a Austrálie jako „Den veteránů“ 
nebo „Den vzpomínek“. Den veteránů je 
i pro nás příležitostí veřejně si připome-
nout československé legionáře a vlas-
tence, kteří ve dvou válečných apokaly-
psách, ohraničených léty 1914 až 1918 
a 1939 až 1945, nezištně a bez váhání 
nasadili životy za svobodu své vlasti a za 
obnovení její suverenity.

Samet ´89 ve fotografiích Karla Cudlína

V Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí byla 
v pátek 8. listopadu zahájena výstava foto-
grafií z období listopadu 1989 fotografa 
Karla Cudlína. Český fotograf, zabývající se 
převážné dokumentární fotografií působí 
i jako pedagog a spolupracuje s vydava-
telstvími, televizemi a filmovými produk-
cemi v České republice i v zahraničí. 

V letech 1997 - 2003 byl jedním z oficiál-
ních fotografů prezidenta Václava Havla. 
V soutěži Czech Press Photo získal celkem 
šestnáct cen. Působil v Mladém světě, 
Lidových novinách, Respektu a agentuře 
ČTA.

Karel Cudlín se narodil 28. června 1960 
v Praze v rodině lékaře a úřednice. Vyrůs-
tal na Žižkově. V roce 1979 absolvoval 

gymnázium. Právě na gymnáziu se začal 
zabývat fotografováním, s čímž mu podle 
rozhovorů s ním, pomáhal jeho strýc, 
který byl amatérský fotograf. Po maturitě 
nastoupil na střední školu sociálně-právní, 
kterou studoval v letech 1979-1981. Na 
FAMU v roce 1987 absolvoval katedru 
umělecké fotografie. Působil v Mladém 
světě, Lidových novinách, Respektu 
a agentuře ČTA.

Od roku 1990 se Karel Cudlín účastnil více 
jak 60 skupinových výstav v USA, ČR a dal-
ších evropských zemích.

Výstava v Roškotově divadle navazuje 
na výstavu zahájenou také 8. listopadu 
v Dobrušce.

Dvanáctý koncert Dechového orchestru města 

Dechový orchestr města Ústí nad Orlicí 
slaví v tomto roce 12 let existence. Při 
této příležitosti se v Roškotově divadle, 
v pátek 8. listopadu, konal tradiční pod-
zimní koncert. Orchestr složený z téměř 
4 desítek hudebníků byl založen v roce 
2007 a v současné době jej diriguje Jiří 
Tomášek. Na programu koncertu bylo 14 
skladeb českých i světových autorů dopl-
něných zpěvem a sólovými výstupy.

Text a foto: L. Prokeš
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Knapovecký rok 2019 v adventní a vánoční době

2. adventní neděle 8.12. v 16.00 hodin 
 – Mikuláš v Knapovci

Štědrý den 24.12. v 16.00 hodin  
 – Zpívání u jeslí

Sobota 4.1. 2020 od 13.00 hodin   
 – Tříkrálová sbírka

Mikuláš v Knapovci v neděli 8. prosince 
v 15 hodin
Zveme Vás v neděli 8. prosince na 
adventní odpoledne v kostele sv. Petra 
a Pavla v Knapovci. V 15 hodin je mše 
svatá. Od 16 hodin zazpívá pěvecký sbor 
Campanula z Dolní Dobrouče. Sbormistři 
manželé Maříkovi. V 16.30 hodin vystoupí 
se svým předvánočním programem děti 
z Mateřské školky Knapovec. Zpívání 
našich dětí ukončí příchod sv. Mikuláše 

s nadílkou. Občerstvení je zajištěno. 
Advent v Knapovci je součástí Knapovec-
kého roku podpořeného městem Ústí nad 
Orlicí.

Zpívání u jeslí v Knapovci 24. prosince 
v 16 hodin
Na Štědrý den 24. prosince v 16 hodin 
zveme děti a rodiče do kostela ke kna-
poveckému betlému ztišit se a zazpí-

vat vánoční koledy. Vezměte s sebou 
svíce a lucerny pro betlémské světlo.  

Tříkrálová sbírka v Knapovci v sobotu  
4. ledna 2020
Místní část Knapovec se připojuje k Tříkrá-
lové sbírce Charity ČR. Tři králové budou 
v Knapovci, Dolním Houžovci a Horním 
Houžovci koledovat v sobotu 4. ledna 
odpoledne. Prosíme rodiče, jejichž děti 
se chtějí do sbírky zapojit nebo kteří jsou 
ochotni pomoci s přípravou kostýmů 
a občerstvení, aby kontaktovali Janu Staň-
kovou, tel. 603 569 884. 

Jana Staňková, 
Knapovec 122

Různé

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

ŘEHÁČEK: „Poctivě, férově a nepopulis-
ticky“ z nás vyždímají dalších   
cca 8 000 000,- Kč

Pan starosta to v listopadových Ústec-
kých listech pořádně rozbalil. Barvitě nám 
vysvětlil, že vedení města sice prosadilo 

navýšení daně z nemovitosti o neuvěři-
telných 100 %, ale je to prý jen proto, 
že městské vedení jedná s lidmi velmi 
„poctivě, férově a nepopulisticky“. Aha! 
Skutečně? Tak to tedy prozkoumejme.

Politici, kteří dnes tvoří toto „zářivě 
morální“ vedení města, nám jistě ve své 
dobrotě již před komunálními volbami 
„poctivě, férově a nepopulisticky“ sdě-
lili, že po volbách nám chystají razantně 
zvýšit daň z nemovitosti. Nebo že by ne? 
A světe div se, opravdu ne! V žádném 
z volebních programů nebyla ani zmínka 
o něčem podobném. Cudně nám to zaml-
čeli. Škarohlíd by řekl, že před volbami 
s lidmi naprosto nepoctivě, neférově 
a populisticky vydrbali.

A co povolební programové prohlášení 
vedení města? Tam už se o 100 % zvý-
šení daně z nemovitosti pravdu konečně 
dozvíme? Ne, kupodivu zase nic! Po 

„poctivosti, férovosti a nepopulismu“ 
stále ani vidu, ani slechu.

Takže je načase konečně přiznat barvu. 
Vedení města, pro udržení vlastních pozic, 
prostě jen populisticky naslibovalo tolik, 
až v městském rozpočtu vyvrtalo pořád-
nou díru. A tu se rozhodlo narychlo ucpat 
pomocí peněz, které prostřednictvím 
zdvojnásobené daně vytáhne z našich 
kapes. A jako by to nestačilo, celé se to 
snaží ještě zakamuflovat vyfantazírova-
nou povídačkou o své „poctivosti, féro-
vosti a nepopulismu“. 

Autor je zastupitel

/redakčně neupraveno/
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Podorlické putování

Sbor pro záchranu hradu Lanšperka Vás 
zve na 20. ročník turistického pochodu 
ORLICKÉ PUTOVÁNÍ, který se uskuteční 
v sobotu 7. prosince. Start je od 7.00 do 
10.00 hodin v Chaplin Restaurantu v Ústí 
nad Orlicí.
Trasy: 
50 km: Ústí n.O. – Klopoty – Brandýs n.O. 
– Choceň – Hrádek – Ústí n.O.
35 km: Ústí n.O. – Klopoty – Brandýs n.O. 
– Hrádek – Ústí n.O.
25 km: Ústí n.O. – Klopoty – Sudislav – 
Hrádek – Ústí n.O.
15 km: Ústí n.O. – Říčky – Klopoty – Ker-
hartice – Ústí n.O.
8 km: Ústí n.O. – Andrlův chlum – Ústí 
n.O.
+ hvězdicová (odkudkoli do Ústí n.O. 
a zpět).

Tradiční perníčky, účastenské listy, krásná 
příroda a pohodová atmosféra.
Další info: pochody.lansperk@seznam.cz, 
www.lansperk-sbor.cz

Těšíme se Vás!

Stolní tenis – TTC Ústí nad Orlicí 

10.10. - 10.11.2019
1. liga ženy: po dvou těsných poráž-
kách s SK Dobré a SKS Hradec Králové, 
jsme k dalším zápasům odjeli bez Elišky 
Šedové, která úspěšně reprezentovala 
český klub, v kterém hostuje, v evrop-
ském poháru klubu v Lucembursku. Naše 
mužstvo v Brně a v Blansku sice podlehlo, 
ale výkon našich hráček dává naděje na 
další úspěšné výsledky v této soutěži.

2. liga ženy: zatím se nám v této soutěži 
nedaří, ale poslední utkání proti Vsetínu 
„B“ znamenalo první těsné vítězství 6:4 
i díky dvěma premiérovým bodům Soni 
Krupové. 

3. liga muži: po porážkách v cizím pro-
středí jsme na domácích stolech dokázali 
porazit Jaroměř a Sokol Hradec Králové 
a položili jsme základní kámen k záchra-
nářským pracím.

Divize muži: zatím pouze jedna remíza 
prorokuje, že to pro naše mužstvo bude 
těžké, ale věříme, že v zápasech proti leh-
čím soupeřům získáme potřebné body 
pro klid do závěru.

Krajská soutěž muži: zde máme dva týmy. 
„D“ mužstvo je na 6. místě po zisku 10 
bodů za dvě vítězství a jednu plichtu. 

Nepatrně hůře je na tom „céčko“ které 
zatím figuruje na 10. místě.

Okresní přebor 1.tř. mužů: silně omlazené 
družstvo, posílené vždy alespoň jedním 
zkušeným hráčem, si vede skvěle a je na 
lichotivém 3. místě. 

Okresní přebor 4. tř. mužů: i zde hrajeme 
na špici tabulky a jsme zatím na 2. místě. 

Divize staršího žactva: tři vítězství a jedna 
prohra nám zatím přiděluje v tabulce 3. 
místo.

Okresní přebor dorostu: v této soutěži 
jsme ještě nezaváhali a jsme na čele 
tabulky.

Okresní přebor žactva: naše nejmladší 
naděje si vedou také velice slušně a to 
na 3. místě. 

Individuální soutěže: do semifinále BT Vč 
oblasti dorostenek v Josefově se probojo-
vala Markéta Doležalová. Okresním pře-
borníkem mužů se stal Martin Slavíček. 
V kategorii žen obsadila 2. místo Soňa 
Krupová. Na BT Vč oblasti staršího žactva 
v Dobrém Soňa Krupová získala stříbrnou 
pozici a Jakub Kaplan vybojoval čtvrtfiná-
lovou účast.   

Pilates 

Cvičení k posílení hlubokých stabilizač-
ních svalů, prevenci bolestí zad a tvaro-
vání postavy v prostorech STUDIOBART. 
Středa 18:00 - 19:00. 
S sebou: podložka, ručník. Vstup: 70 Kč. 
Info: Jana Šparlinková, tel: 777 087 220. Orel – jednota Ústí nad Orlicí 

Přání k Vánocům
Vážení spoluobčané,
přejeme Vám příjemné prožití Vánočních 
svátků a do nového roku hodně zdraví 
a spokojenosti. Děkujeme Vám za dosa-
vadní přízeň a důvěru a těšíme se opět 
v příštím roce na spolupráci.

Orel jednota Ústí nad Orlicí
Internetové stránky: 
www.oreluo.webnode.cz 
Email: oreluo@seznam.cz

Nový kurz pilates

Nabídka na nový individuální kurz PILA-
TES, jak nejlépe poznat tuto metodu 
PILATES / posílení hlubokých stabilizač-
ních svalů/ v individuální skupině max. 
6 osob. V kurzu se naučíte základním 
principům Pilates techniky, jejich zna-
lost a schopnost je zařadit do každého 
pohybu a pozice, je výchozím předpokla-
dem a nutností pro zdravotně bezpečný 
a úspěšný Pilates + základní sestavu Pila-
tes, i ale uvolňování a protahování sval. 
skupin za pomoci cv. pomůcek.
Zajištěn profesionální a individuální pří-
stup. Termín: od 9.1. 2020 do 27. 3. 2020, 
cena: 1.600,-. 
Přihlášky: pavlina.dvoranova@gmail.com

Běh za svobodu připomenul   
17. listopad 

V neděli 17. listopadu se šest desítek 
běžců účastnilo běžecké akce připomí-
nající 30 let od Sametové revoluce. 
„Běh za svobodu“, uspořádalo sdru-
žení Rozhoupej město, T.J. Sokol Ústí 
nad Orlicí, SDH Ústí nad Orlicí I, Konfe-
derace politických vězňů České repub-
liky, oblastní pobočka 66 Ústí nad Orlicí 
a Město Ústí nad Orlicí. 
Start a cíl závodu, který měřil 10 km, byl 
na Kociánce a vedl po celém městě. 

Nejrychlejším závodníkem se s časem 
34 minut a 9 sekund stal Jiří Miřejov-
ský. V ženách byla nejrychlejší Anežka 
Pokorná s časem 45 minut a 19 sekund.
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• SALON TYRKYS – MANIKÚRA a PEDIKÚRA proti Roškotovu 
divadlu. Děkuji všem svým zákazníkům za přízeň a přeji Vám 
klidné a radostné vánoční svátky. Do nového roku 2020 jen 
vše dobré. Romana Šimková. Kontakt: 732 81 99 77, 
www.tyrkys-salon.cz, fb: tyrkys salon



Provozní doba 
Prosinec 2019

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

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

Relaxační centrum bude každé PO, ST, PÁ, SO a NE otevřeno v provozní době pro veřejnost. Út od 
17:00 hod. Čt od 16:00 hod. 

6. 12. 2019 15:00 – 18:00 Mikulášské odpoledne pro děti
20. 12. 2019 21:00 – 23:00 Vodní noc

Každé Út 15:00 – 17:00 h. vyhrazena 1 plavecká dráha a 17:00 – 19:00 h. vyhrazeny 2 plavecké dráhy 
pro plavecký kurz DELFÍN.

Každý Čt 15:00 – 16:00 h. a 18:00 – 19:00 h. vyhrazeny 2 plavecké dráhy. 16:00 – 18:00 h. vyhrazena 1 
plavecká dráha pro plavecký kurz DELFÍN.

Aquaaerobic Út 3.12. a 17.12. 20:00 – 21:00
Plavání pro těhotné St 13:30 – 15:00 účast hlaste na tel. čísle: 465 710 243. 

  
Nabízíme kurzy: Plavání kojenců a batolat, tel. číslo: 775 858 670, 

Plavání dětí s rodiči, tel. číslo:777 673 357, 
Plavecký kurz DELFÍN, tel. číslo. 605 079 633

Centrum RIO Alpinning, Indoor Cycling, TRX, Flowin, Kruhový trénink, Fitbox, Jóga. 
Rezervace: www.tepvos.cz/rezervace; kontakt: 777 673 359

Sauna (provozní doba)

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

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

Pá 13:00 – 21:00 muži

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

Ne 14:00 – 21:00 společná
SANITÁRNÍ DEN 2. 12. 2019 ZAVŘENO
SVÁTKY 24.12.2019 ZAVŘENO

25.12.2019 ZAVŘENO
31.12.2019 ZAVŘENO

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

Zimní stadion (Zimní provoz – provozní doba)

O vánočních prázdninách bude upravená provozní doba. 
Více informací naleznete na webových stránkách www.bazenusti.cz

Veřejné bruslení
St 16:00 – 18:30
Pá 17:00 – 19:30
So 13:30 – 16:00
Ne 13:30 – 16:00

Hokej pro příchozí
Út dospělí 15:00 – 16:30
St děti do 15 ti let 14:00 – 15:30

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

Skatepark (provozní doba)

Pondělí - Pátek 15:00 – 20:00
Sobota – Neděle 13:00 – 19:00
24. 12., 25. 12., 26. 12., 31. 12.2019 
a 1. 1. 2020 BUDE ZAVŘENO

www.bazenusti.cz nebo se informujte na: info@skateparkustinadorlici.cz nebo tel.: 728 886 598

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

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

Zimní stadion, 
Q. Kociana, Ústí n. O., 
tel.: (+420) 608 553 305, 
www.bazenusti.cz
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Skatepark, 
V Lukách (bývalý areál Prefa)
tel.: (+420) 728 886 598, 
www.bazenusti.cz

Z činnosti JUNIOR KLUBU leteckých modelářů

V srpnu se někteří členové našeho klubu účastnili Mistrovství 
ČR v kategorii RCVS. V kategorii juniorů obsadil Jan Doležal 
2. místo, Dominik Maixner 4. místo a Radek Fišar 5. místo.
V sobotu 21. září 2019 se na letišti ve Starém Městě u Morav-
ské Třebové konalo Mistrovství ČR mládeže v leteckém mode-
lářství. Pořadatelem soutěže, na které létalo 104 modelů 
letadel, byl LMK Brno III.  Za Pardubický kraj se této soutěže 
zúčastnilo i dvanáct mladých modelářů z našeho klubu. Pod 
vedením svých vedoucích Petra Vašiny a Ivana Kubového 
dosáhli velice dobrých výsledků. Mistrem ČR v kategorii háze-
del se stala Barbora Fišarová, v kategorii P30  byl na 1. místě 
Matouš Vojtíšek, Martin Fišar se umístil na 2. místě a Jan 
Musil na 3. místě. V kategorii F1G patří druhé místo Barboře 
Fišarové a čtvrté místo Pavlu Pernicovi. Michal Šeda obsadil 
4. místo v kategorii F1H. V juniorských kategoriích A3 a F1H 
obsadil shodně čtvrté místo Jan Doležal.
Následující den – v neděli 22. září 2019 uspořádal náš klub na 
letišti Aeroklubu v Ústí nad Orlicí ÚSTECKOORLICKOU RCVS, 
v neděli 12. října 2019 soutěž RC VOSA a RCHS a poslední 
soutěží, která se v Ústí nad Orlicí letos konala, byla PODZIMNÍ 
ÚSTECKOORLICKÁ v neděli 27. října 2019. I na této soutěži 
obsadili naši mladí modeláři i senioři klubu přední příčky.    
Silvestrovské dopoledne bude již tradičně patřit setkání členů 
klubu na letišti Aeroklubu v Ústí nad Orlicí a dle počasí posled-
nímu létání v tomto roce. 
Za celý klub děkuji touto cestou Městu Ústí nad Orlicí za 
finanční podporu naší činnosti a propagaci klubu. Aeroklubu 
Ústí nad Orlicí děkuji za celoroční spolupráci a vstřícnost při 
pořádání našich soutěží na letišti a zejména za poskytnutí 
prostor při pořádání letního soustředění. Poděkování patří 
i všem příznivcům klubu a rodičům našich malých modelářů, 
kteří nám pomáhají s pořádáním soutěží a společných akcí. 

Ivan Kubový, 
předseda klubu
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