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Kultura

Novoroční Andrlův chlum 
Klub českých turistů v Ústí nad Orlicí 
pořádá v pátek 1. ledna 2021 dvacátý 
druhý ročník Novoročního výstupu na 
Andrlův chlum. 

Výstava betlémů
Až do 2.2. 2021 si v městském muzeu 
můžete prohlédnout všechny čtyři druhy 
malovaných betlémů: vánoční, tříkrá-
lový, hromniční a postní. 

KORONAVIR, KOMUNIKACE A KVALITA ŽIVOTA
Vážení spoluobčané, jakýkoliv prosin-
cový úvodník nemusí být v době vydání 
aktuální. Jediné a bohužel stále aktuální 
téma je „kovidové“. Sázet pouze na tuto 
jistotu nechci, a proto doplňuji téma 
sociální komunikace a kvalita života. 
V jiné podobě jste se již mohli s těmito 
příspěvky seznámit, ale protože opako-
vání bývá nazýváno matkou moudrosti, 
dovolím si protentokrát vykrást sám sebe.

Nařízení vlády související s koronavirem 
jsou nepříjemná a omezující, ale také 
nezbytná. Dotýkají se každého z nás 
a někoho až existenčně. Považuji za důle-
žité tento často opomíjený fakt připome-
nout a upozornit na něj. Vedení města 
začátkem října aktivovalo Krizový štáb 
a Bezpečnostní radu. Adekvátně reagu-
jeme na všechna vládní rozhodnutí. Pro-
střednictvím vybraných školských zařízení 
je zajištěn výkon nezbytné péče o děti ve 
věku do 10 let, jejichž zákonní zástupci 
jsou zaměstnanci ve vybraných profesích. 
Jsme neustále v kontaktu s ředitelkami 
Domova důchodců a Centra sociální péče. 
Udržení provozu obou zařízení v plném 
rozsahu služeb je naší prioritou. Osobám 
v karanténě ve spolupráci s Českým čer-
veným křížem a s obchodním družstvem 
KONZUM zajišťujeme bezplatný dovoz 
nákupů potravin a základních hygienic-
kých potřeb. Oblastní spolek ČČK s ústec-
kou Vyšší odbornou školou a Střední ško-
lou zdravotnickou a sociální zahájil kurzy 
pro dobrovolníky z řad veřejnosti. Po 
absolvování jednodenního kurzu mohou 
dobrovolníci působit jako pomocný per-
sonál ve zdravotnických a sociálních služ-
bách. Nejen dobrovolníkům, ale zejména 

zaměstnancům, kteří pracují v tzv. první 
linii jménem vedení města děkuji.   

V nadcházející době předvánoční Vás 
opětovně žádám o vzájemnou ohledu-
plnost. Nezapomínejme, že každý máme 
svůj podíl zodpovědnosti za dny příští. 
Máme zodpovědnost za lékaře, sestry, 
ošetřovatelky, pečovatelky, za všechny 
zaměstnance v sociálních i jiných služ-
bách. Máme zodpovědnost za podnika-
tele, kteří byli nuceni uzavřít své provo-
zovny anebo museli omezit svou činnost. 
Máme zodpovědnost za své blízké, za 
rodiny, za své přátele. Na začátku tzv. 
druhé vlny stála špatná komunikace. Díky 
tomu jsme ještě dnes často v názorech 
rozděleni. Jedině společně můžeme tuto 
negativní situaci změnit. A začít můžeme 
každý u sebe, ostatně již William Shake-
speare řekl, že „náprava často spočívá 
v nás samých“.

Tím se dostávám k druhému tématu. 
Sociální komunikace, ať již v obsahu či 
formě, byla v letošním roce pozname-
nána. Naučili jsme se pracovní jednání 
přenést do videokonferencí a lépe či hůře 
zvládat s dětmi distanční výuku, ovšem 
osobní komunikace je nenahraditelná. 
Na osobní komunikaci jsme jako vedení 
města spoléhali i letos. Bohužel nouzový 
stav neumožnil uskutečnit pravidelné 
jarní a podzimní setkání v Malé scéně. 
Letošní rok nás všechny učí přehodnoco-
vat zaběhlé postupy. Jsme si vědomi, že 
dosavadní způsob komunikace směrem 
k Vám, občanům města, musíme upravit 
a přenastavit.

V těchto Ústeckých listech představu-
jeme dva záměry města. Jedná se o stu-
dii revitalizace parku u Roškotova divadla 
a úpravu veřejného prostranství nava-
zujícího na nový Dům dětí a mládeže. 
S návrhy jste se měli již možnost sezná-
mit na webových stránkách města nebo 
ve formě venkovní prezentace. Navržené 
řešení parku u divadla bude také jedním 
z bodů programu prosincového zastupi-
telstva města.

Téma třetí, kvalita života. Koncem října 
bylo zveřejněno vyhodnocení třetího 
ročníku srovnávací analýzy Indexu kva-
lity života, který sestavuje společnost 
Obce v datech. Ústí nad Orlicí se dostalo 
mezi 30 nejlepších měst pro život v rámci 
České republiky. Oproti loňsku posko-
čilo o 6 míst na 28. místo. Index kvality 
života porovnává veřejně dostupná data 
ve všech 206 českých obcích s rozšíře-
nou působností.  Od roku 2018 se pořadí 
našeho města v žebříčku kvality života 
neustále zlepšuje. Za poslední tři roky 
se Ústí posunulo ze 45. místa na sou-
časné 28. místo. Z této skutečnosti mám 
osobně radost, protože dlouhodobé úsilí 
je potvrzeno i daty. Touto cestou děkuji 
všem, kteří se na rozvoji města spolupo-
dílí aktivním a pozitivním způsobem.

Vážení spoluobčané, v neposlední řadě 
Vám za vedení města přeji krásné a ještě 
krásnější, prostě nejkrásnější Vánoce.

Petr Hájek
starosta města

Sport

str. 14 

Sociální / zdravotní

Strom splněných přání
Splňte přání dětem z dětských domovů 
a klientům ze sociálních zařízení zakou-
pením vánočního dárku. Akce platí do 14. 
prosince. str.   8 str. 18 
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Místní poplatky v roce 2021

Město Ústí nad Orlicí bude i v roce 2021 
vybírat místní poplatky. Termíny splat-
nosti poplatků ani jejich výše se oproti 
roku 2020 nemění. 

Poplatek za provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů

Tento místní poplatek činí 690 Kč za osobu 
a rok. Poplatek musí platit všechny fyzické 
osoby přihlášené ve městě k trvalému 
pobytu a také fyzické osoby, které vlastní 
stavbu určenou k individuální rekreaci, 
byt nebo rodinný dům, ve kterých není 
přihlášena žádná fyzická osoba.
Za více osob v domácnosti může popla-
tek platit jedna osoba. Za osoby nezletilé 
nebo nesvéprávné platí poplatky jejich 
zákonní zástupci nebo opatrovníci. 
Město poskytuje úlevy z poplatkové 
povinnosti ve výši 50 % poplatníkům, kteří 
pobývají v zařízení pro přechodné ubyto-
vání nebo žijí větší část roku v jiném státě. 
Další úlevu mohou získat poplatníci, kteří 
jsou zapojeni do systému třídění komu-
nálního odpadu a shromažďují komu-
nální odpad do sběrných pytlů v souladu 
s ustanovením Obecně závazné vyhlášky 
města o stanovení systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání 

Město Ústí nad Orlicí vyhlásilo 
dotační programy na rok 2021  

Rada města Ústí nad Orlicí na svém 71. 
zasedání dne 12. října 2020 schválila 
vyhlášení dotačních programů na čin-
nost v oblasti sociálních služeb a zdra-
votnictví, kultury, sportu, volnočasových 
aktivit a památkové péče na rok 2021.

Schválené dotační programy (včetně 
termínů pro podání žádostí) a tiskopisy 
žádostí o dotaci z rozpočtu města Ústí 
nad Orlicí na rok 2021 jsou k dispozici 
na webu města Ústí nad Orlicí (Město 
– Dotace města - Dotace do oblasti soci-
álních služeb a zdravotnictví a Dotace do 
oblasti školství, kultury, sportu, památ-
kové péče), dále mohou být zaslány po 
vyžádání na odboru sociálních služeb 
(e-mail: habrova@muuo.cz, tel.: 465 
514 523) nebo na odboru školství, kul-
tury, sportu, cestovního ruchu a propa-
gace (e-mail: machata@muuo.cz,   
tel.: 465 514 218).

Poplatek ze psů
Místní poplatek ze psů se platí za všechny psy starší 3 měsíců. Sazba poplatku se 
nemění. Její výše závisí na tom, kde má držitel psa trvalý pobyt a kdo je držitelem psa.
Sazba poplatku v k. ú. Ústí nad Orlicí, k. ú. Hylváty (mimo ulice Sluneční stráň), k. ú. 
Kerhartice nad Orlicí, a v ulici Letohradská, Lanšperská, Polní, Bož. Němcové a Východní 
– všechny v k. ú. Oldřichovice u Ústí nad Orlicí, je stanovena za kalendářní rok v násle-
dující výši:

v ýš e 
sazby

za prvního psa za druhého a každého dal-
šího psa téhož držitele

a) za psa v rodinném domě, 
vyjma písm. c)

  600 Kč 1.500 Kč

b) za psa v ostatních přípa-
dech, vyjma písm. c)

1.000 Kč 1.500 Kč

c) za psa, jehož držitelem 
osoba starší 65 let

   200 Kč  300 Kč

Sazba poplatku v k. ú. Knapovec, k. ú. Gerhartice, k. ú. Černovír u Ústí nad Orlicí, k. 
ú. Dolní Houžovec, 
k. ú. Horní Houžovec, ulice Sluneční stráň v k. ú. Hylváty, a Oldřichovice u Ústí nad Orlicí 
mimo ulic Letohradská, Lanšperská, Polní, Bož. Němcové, je stanovena za kalendářní 
rok v následující výši:

v ýš e 
sazby

za prvního psa za druhého a každého dal-
šího psa téhož držitele

a) za psa v rodinném domě, 
vyjma písm. c)

 200 Kč 300 Kč

b) za psa v ostatních přípa-
dech, vyjma písm. c)

 300 Kč 450 Kč

c) za psa, jehož držitelem je 
osoba starší 65 let

 200 Kč 300 Kč

Od poplatků ze psů jsou osvobozeni držitelé psů, kteří jsou starší než 70 let, jde-li 
o prvního psa. 
Poplatek je splatný do konce měsíce května, pokud není vyšší než 1.000 Kč. Pokud 
je vyšší než 1.000 Kč, může být hrazen ve dvou splátkách, a to na konci května a na 
konci října.
Při bezhotovostní platbě bude variabilní symbol sdělen na základě dotazu zaslaného 
na e-mail rehakova@muuo.cz, nebo telefonicky prostřednictvím telefonních čísel 465 
514 273 nebo 736 516 876.

a odstraňování komunálního odpadu 
a o stanovení systému nakládání se sta-
vebním odpadem, a to ve výši 10 Kč za 
odevzdaný sběrný pytel. Úlevu lze uplat-
nit v následujícím kalendářním roce. 
Maximální výše úlevy z celkové výše 
poplatku je 200 Kč za osobu a rok.
Poplatek je splatný do konce měsíce 
května, pokud není vyšší než 3.000 Kč. 

Pokud je vyšší než 3.000 Kč, může být 
hrazen ve dvou splátkách, a to na konci 
května a na konci října.
Při bezhotovostní platbě bude variabilní 
symbol sdělen na základě dotazu zasla-
ného na e-mail vachova@muuo.cz, nebo 
telefonicky prostřednictvím telefonních 
čísel 465 514 210 nebo 739 038 870. 
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Společná informace pro poplatek ze psů 
a poplatek za svoz komunálního odpadu

Poplatky lze platit hotově nebo platební 
kartou na pokladně městského úřadu 
a pokladně společnosti Tepvos (zákaz-
nické centrum).  Z provozních důvodů 
se poplatky hrazené v hotovosti budou 
vybírat až od pondělí 18.01.2021.
S ohledem na epidemiologickou situ-
aci žádáme všechny plátce místních 
poplatků, aby upřednostnili bezhoto-
vostní platbu poplatku. 
Možnosti zjistit variabilní symbol osobně 
na pokladně městského úřadu využívejte 
jen v nejnutnějších případech. Pokud byl 
variabilní symbol přidělen v minulých 
letech, zůstává beze změny.

Poplatek za užívání veřejného prostran-
ství

Poplatek za užívání veřejného prostran-
ství se vybírá za zvláštní užívání veřej-
ného prostranství, kterým se rozumí 
provádění výkopových prací, umístění 
dočasných staveb a zařízení sloužících pro 
poskytování prodeje a služeb, pro umís-
tění stavebních nebo reklamních zaří-
zení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných 
obdobných atrakcí, umístění skládek, 
vyhrazení trvalého parkovacího místa 
a užívání tohoto prostranství pro kulturní, 
sportovní a reklamní akce nebo potřeby 
tvorby filmových a televizních děl.
Platná obecně závazná vyhláška definuje 
veřejná prostranství ve městě i sazby 
za jednotlivé druhy užívání veřejných 
prostranství. Meziročně tato vyhláška 
významných změn nedostála, přesto 
doporučujeme, aby se s ní čtenáři sezná-
mili. 
Bližší informace k této vyhlášce poskytne 
pí Miroslava Seidlerová, e-mail seidle-
rova@muuo.cz , telefon 465 514 314 
nebo 777 736 324.
Všechny zmíněné vyhlášky jsou zveřej-
něny na oficiálním webu města Ústí nad 
Orlicí https://www.ustinadorlici.cz/cs/
urad/vyhlasky-a-narizeni 

Petra Brejšová, 
finanční odbor městského úřadu

Anketa Kraj mého srdce   
- IX. ročník 

Konec roku 2020 nabízí tradiční ohléd-
nutí za turistickou sezonou v regionech. 
Turisté, návštěvníci, cestovatelé nebo 
třeba jen cestující, mají možnost zhod-
notit své dojmy v této oblasti. Anketa Kraj 
mého srdce mapuje míru popularity krajů 
České republiky u široké laické i odborné 
veřejnosti. Bude zajímavé sledovat, do 
jaké míry výsledky letošního ročníku 
ankety ovlivní dopady opatření, která 
prověřila potenciál domácího cestovního 
ruchu a kultury. Hlasování v anketě pro-

Ústecký advent 2020 jinak

Letošní nejkrásnější svátky roku budou 
jiné, proto jiné bude i tradiční zahájení 
Ústeckého adventu, které připravujeme 
s ohledem na aktuální epidemiologickou 
situaci.
Zahájení Ústeckého adventu 2020 se 
uskuteční v neděli 29. listopadu na Míro-
vém náměstí. Na rozdíl od minulých roč-
níků nebude jeho zahájení spojeno s 
prodejním jarmarkem neziskových orga-
nizací.
V 17.00 hodin bude slavnostně rozsví-
cen vánoční strom společně s vánoční 
výzdobou města a uskuteční se i žehnání 
adventních věnců. V následném kultur-
ním programu vystoupí na podiu sku-
pina Petr Sovič Gramofon. V době zahá-
jení adventu bude na Mírovém náměstí 
zajištěno občerstvení.
Schránka Ježíškovy pošty bude umístěna 
po celou dobu adventu ve vestibulu rad-
nice a přístupná během otevření měst-
ského úřadu (pondělí a středa 7 – 17 h., 
úterý a čtvrtek 7 – 15 h., pátek 7 – 14.30 
h.).
Ve čtvrtek 10. prosince se na Mírovém 
náměstí uskuteční od 9.00 do 17.00 hodin 
adventní (farmářský) trh. O případném 
konání silvestrovského ohňostroje vás 
budeme informovat prostřednictvím níže 
uvedených komunikačních kanálů.
Vzhledem k tomu, že se mohou, dle epi-
demiologické situace, změnit podmínky 
pořádání hromadných akcí, sledujte, pro-
sím, webové stránky města Ústí nad Orlicí 
– www.ustinadorlici.cz, mobilní rozhlas 
města nebo facebookový profil města, 
kde se dozvíte aktuální informace.

běhne on-line na portálu www.kampo-
cesku.cz od 1. listopadu 2020 do 
31. ledna 2021. Pořadatelem ankety je 
tradičně redakce KAM po Česku ve spo-
lupráci s veletržní správou PVA EXPO 
Praha, pod záštitou Asociace krajů České 
republiky. 

Cílem ankety je meziroční mapování oblí-
benosti krajů ČR z pohledu volnočasových 
aktivit: 
• KAM na letní dovolenou | pěší a cyklo 
• KAM na zimní dovolenou 
• KAM na výlety s dětmi 
• KAM na koně | koňské stezky 
• KAM do lázní | wellness 
• KAM za zážitkem | adrenalinem 
• KAM na památky 
• KAM za folklorem | tradicemi 

Hlasující udělují v každé kategorii tři 
hlasy svým preferovaným krajům s tím, 
že za první preferovaný kraj v kategorii 
udělují tři, za druhý dva a za třetí jeden 
bod. Účastníci ankety tak oceňují jed-
notlivé kraje ve výše uvedených kate-
goriích podle svých vlastních zkušeností 
v roce 2020, nebo podle toho, kam by se 
chtěli vydat. Výsledky ankety ovlivňuje 
náklonnost návštěvníků, propagační 
aktivity krajů, destinačních společností 
a měst nebo zážitky osobní či sdílené 
zkušenosti hlasujících. Předchozí ročníky 
ankety potvrdily, že uveřejnění ankety na 
internetových stránkách krajských úřadů, 
destinačních společností, měst a turistic-
kých informačních center pozitivně ovlivní 
výsledky hlasování pro daný kraj. 

Výsledky IX. ročníku ankety Kraj mého 
srdce budou uveřejněny v březnovém 
vydání magazínu KAM po Česku 2021, 
na portálu www.kampocesku.cz, každý 
výherce bude kontaktován e-mailem 
nebo telefonicky. 

Křišťálové globy – ceny pro krajské vítěze 
v jednotlivých kategoriích vyrobili skláři 
ve sklárně RÜCKL CRYSTAL a.s. Nižbor. 
Partneři ankety:  • Edice Česká televize  
• Vydavatelství Českého rozhlasu RADIO-
SERVIS • VIDA! science centrum Brno     
• Kartografie PRAHA•Divadlo Palace 
Praha • Karlovarská becherovka • Vyda-
vatelství MCU • Escape Point • ABF, a.s. 
a další... 
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Základní škola Bratří Čapků 

Poděkování zřizovateli  
Dovolte mi touto cestou velmi poděko-
vat městu Ústí nad Orlicí za finanční pod-
poru ve výši více než 1,5 mil. Kč na opravu 
havarijního stavu teplovodních výměníko-
vých rozvodů v naší škole. Velice si toho 
vážíme a věříme, že díky výměně starých 
rozvodů spolu s novým on-line ovládáním 
dojde k úsporám při vytápění a investice 
se zcela jistě v brzké době vrátí. 

Martin Falta

Projekt HOBIT na naší škole (HOdina BIo-
logie pro živoT)
V rámci distanční výuky se žáci devá-
tých tříd účastnili on-line podoby tohoto 
projektu. Týká se rozpoznání příznaků 
mozkové mrtvice od srdečního infarktu 
a následné pomoci. Ta je tím účinnější, 
čím je rychlejší. Vzhledem k tomu, že 
tato onemocnění postihují stále mladší 
věkové kategorie, má tento projekt své 
opodstatnění. 
Odpovědi žáků na otázku, zda byl projekt 
pro ně užitečný:

“Hobit = program se mi líbil a jsem ráda, 
že jsme ho měli, dozvěděla jsem se, jak 
to poznat, a také dobrou pomůcku která 
může zachránit život.” 

Nikola 9.B

“Ano bylo to pro mě užitečné, dozvěděla 
jsem se o tom o dost víc, než jsem dopo-
sud věděla. Nejvíce si z celého HOBITU 
pamatuji zkratku FAST-face, arm, speech 
a time.”    

Natka 9.A  

“Pomohlo mi to v tom, jak rozpoznat mrt-
vici od infarktu a jak reagovat s případ-
ným střetem s tímto případem. Pomocí 
metody FAST poznám co je mrtvice a co 
ne.”

Hana 9.A

“Ano hodně. Předtím projektem jsem 
toho věděl o dost méně, než vím teď. 
Určitě bych nevěděl, jak se zachovat a jak 
vůbec poznám, že ten člověk mrtvici má.”

Filip 9.A

“Přednáška byla určitě užitečná. Předtím 
jsem pomalu nevěděla, co to znamená. 

Nejvíc mě zarazil asi ten fakt, že se s tím 
nestýkají jen starý lidi.”

Tereza 9.B

“Projekt pro mě byl určitě velmi užitečný, 
doplnilo mi to těch pár věcí, co už jsem 
věděla předtím. Ač doufám, že to nikdy 
nebudu muset použít na někom blízkém, 
člověk nikdy neví, co se může stát. V pří-
padě mrtvice je potřeba reagovat rychle, 
už budu vědět jak. Mělo by se zapojit 
mnohem více škol.”

Bára 9.A

Poděkování patří Ing. Marcele Pohan-
kové, která je koordinátorkou projektu 
pro školy v Pardubickém kraji.

Jitka Kučerová

Adventní přání
Je až neuvěřitelné, jak ten čas letí. Vstu-
pujeme do posledního měsíce roku 2020, 
který byl pro celou naši společnost velmi 
náročnou zkouškou. Právě v této adventní 
době s vědomím odchodu roku starého 
a nástupu nového je namístě, abychom 
se ohlédli a ujasnili si, co všechno jsme 
zvládli, ale také kde máme rezervy a na 
čem je nutné do budoucna zapracovat. 
Letos jsme zaznamenali řadu celospole-
čenských změn, které zásadním způso-
bem ovlivnily naše životy. Co se ale roz-
hodně nemění, je kalendář, který nám 
připomíná blížící se vánoční svátky. Proto 
bych Vám jménem zaměstnanců naší 
školy chtěl popřát, aby Vám každý nový 
den přinesl co nejvíce radosti a abyste při 
pohledu na náš tradiční Betlém pocítili 
vnitřní klid a pohodu. 

Martin Falta

Z našich škol

Základní škola Kerhartice

Škola neškola
Jen co jsme se malinko rozkoukali 
a zaběhli do školních povinností, překvapil 
nás zase zákeřný „koroňák“, kvůli kterému 

nemůžeme navštěvovat naši milovanou 
školu. Tabule jsou čisté, lavice uklizené, 
na zemi ani smítko, jen paní učitelky před 
monitory svých notebooků hlasitě volají: 
„Haló! Slyšíte mě?“ Děti nereagují. Někdo 
se usmívá, jiný mává. „Slyšíte mě?“ Nikdo 
nic neříká. Pusinky se pohybují. „Já vás 
neslyším?!“ Paní učitelka si zapomněla 
zvýšit hlasitost. 
Už víme jakou barvou má kdo vymalo-
vaný pokojíček, kdo má palandu a jestli 
spí dole nebo nahoře. Podle toho, zda 
vidí z okna cestu, les nebo řeku, doká-
žeme popsat, kde který z našich spolu-
žáků bydlí. Víme, ze které zahrady nás ruší 
kokrhání kohouta, odkud se ozývá hafání 
psa a kde povykují papoušci. 
Zorientovat se v tolika informacích není 
rozhodně žádná sranda. Proto musíme 
dlouho do noci pilně studovat a vyhledá-
vat si zajímavosti na odborných interne-
tových stránkách a pak je sdílet s kama-
rády, které jsme tak dlouho neviděli. Ráno 
se nám sice při procvičování násobilky 
malinko klíží oči, ale co na tom. Hlavně 
že jsme zdraví a jen tak nás nějaká pan-
demie nerozhází!

Přejeme všem poklidný čas adventní, 
krásnou dobu vánoční a do roku 2021 
hlavně pevné zdraví!  

Kolektiv ZŠ 

Základní umělecká škola   
Jaroslava Kociana

Poděkování

Základní umělecká škola Jaroslava Koci-
ana vstoupila školním rokem 2020/2021 
do další již deváté dekády působení v Ústí 
nad Orlicí. V minulém školním roce jsme 
oslavili kulatou osmdesátku. Byla to beze-
sporu vítaná možnost představit školu 
v plné šíři toho, co poskytuje ústecké 
veřejnosti formou vzdělávacích aktivit, 
ukázala se jako důležitá kulturní instituce, 
která úzce a intenzivně spolupracuje se 
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všemi kulturními zařízeními našeho města 
i regionu a je přitom důstojnou nositelkou 
bohatých kulturních tradic našeho města.
Jubileum bylo příležitostí nejen k prezen-
taci toho nejlepšího, co v současné době 
škola produkuje („Nás to baví – koncert 
současných žáků“), ale také místem 
setkání umělců, jejichž umělecké počátky 
se váží právě k naší škole („Pocta Petru 
Poslušnému“ a „… a jedeme dál – koncert 
bývalých žáků“). Koncerty byly také příle-
žitostí k milému setkání s našimi partnery, 
sponzory a mecenáši, kteří činnost naší 
školy podporují. Veřejnosti jsme předvedli 
žhavou současnost formou „Dne otevře-
ných dveří“ a dokázali jsme se pobavit 
a společensky vyžít i na dvou „Reprezen-
tačních plesech ZUŠ“. 
Samostatný akcent však zaslouží třešnička 
na dortu – „Kroky po duhovém chodníku“, 
původní muzikál autorské dvojice Jiřího 
Zajíčka (scénář, dramaturgie a režie) 
a Josefa Vondráčka (hudba). V tomto 
uměleckém projektu vytryskl  celý tvůrčí 
potenciál naší umělecké školy – báječná 
organizační spolupráce pedagogů, vynika-
jící připravenost a spolupráce účinkujících 
žáků všech oborů (herci, zpěváci sólisté 
i sboroví, tanečníci, orchestr, výtvarníci 
- autoři scény a v neposlední řadě veliká 
podpora ze strany rodičů). Odměnou 
nám všem byl nekončící potlesk diváků 
vyprodaných premiér. Škoda jen, že jsme 
již nemohli muzikál reprízovat. 
Máme velikou radost, že v řadě gra-
tulantů stál na prvním místě starosta 
města pan Petr Hájek, který také předal 
naší škole báječnou zprávu o rozhodnutí 
Rady Města Ústí nad Orlicí, která věnuje 
naší škole k výročí mimořádnou dotaci ve 
výši 600 tisíc Kč na pořízení investičních 
hudebních nástrojů pro potřeby našich 
orchestrů. Nesmírně si tohoto velko-
rysého daru považujeme. Nový klavír, 
vibrafon a tympány budou od nového 
roku plně k dispozici našim žákům. Naše 
srdečné poděkování míří tedy touto 
cestou na ústeckou radnici a již se moc 
těšíme, až zase oživíme jeviště a pódia.

Jiří Tomášek, 
ředitel ZUŠ Jaroslava Kociana

Střední škola uměleckoprůmyslová

Oceněnou práci najdete ve „virtuálním“ 
Karolinu
Příjemná zpráva dorazila v těchto dnes 
na orlickoústeckou umprumku. V rámci 
vyhlášení celostátního kola výtvarné sou-
těže Nezapomeneme figuruje mezi neú-
spěšnějšími studentka oboru grafický 
design Věra Kaňková. V loňském škol-
ním roce se, ještě coby žákyně druhého 
ročníku, rozhodla zajímavým způsobem 
ztvárnit zadané téma holocaustu.
Motivace pro studenty
„Jakmile nám paní učitelka řekla o této 
soutěži, okamžitě jsem věděla, že se jí 
chci zúčastnit. S návrhem na obraz jsem 
neměla problém. Okamžitě se mi vybavil 
v mysli. Jako bych na tuto příležitost již 
čekala,“ uvádí autorka v doprovodném 
textu, který spolu s obrazem zaslala.
Spolek W&ART, který ve spolupráci s Kar-
lovou univerzitou soutěž vyhlásil, ocenil ze 
širšího výběru přibližně osmdesáti prací 
jedenáct nejlepších. Některým z nich se 
pak dostalo pocty v podobě prezentace 
ve starobylých prostorách pražského 
Karolina. Dílo Věry Kaňkové s ústředním 
motivem zlaté říšské orlice mezi nimi 
nechybí. „Bohužel kvůli pandemickým 
podmínkám byla přehlídka v omezeném 
počtu lidí a bylo možné pozvat na ote-
vření výstavy jen autory a školy oceně-
ných děl,“ přiznává jeden z pořadatelů 
akce Martin Štorkán.
Výstava online
Možnost seznámit se s pozoruhodnou 
expozicí máte ovšem i tak. Na webu 
pořádající organizace (http://worldart.
cz/wp-content/themes/wineart_respon-
sive/holocaust/) totiž najdete precizně 
zpracovanou virtuální prohlídku. „Věříme, 
že bude významnou propagací šikovných 
žáků, studentů a samozřejmě škol, které 
je vedou,“ podotýká Martin Štorkán.
Podle informací, které jsou k dispozici 
na stránkách pořádající organizace, by 
na krajské a celostátní kolo měla navá-
zat zahraniční prezentace výstavy, kde 
by Česká republika měla mít své zastou-
pení. Význam akce dokládá fakt, že záštitu 
nad ní převzali mimo jiné předseda 
poslanecké sněmovny Radek Vondráček 
a ministr kultury Lubomír Zaorálek.

Úspěch mladé výtvarnice, která patří ve 
svém ročníku k nejlepším, potěšil ve slo-
žité situaci na umprumce snad všechny. 
Radost měla také Veronika Novotná, 
třídní učitelka Věry Kaňkové. „Myslím si, 
že je to krásný úspěch. A věřím, že bude 
motivovat studenty v této nelehké době 
k další tvorbě,“ je přesvědčena vyučující.

Mgr. Jan Pokorný

Epidemií zasaženému domovu pošlou 
pláště. A prototyp na další.

Zvlášť složité situaci čelí v posledních 
dnech Domov pro seniory ve Sloupnici. 
Nedávno provedené testy na koronavi-
rus odhalily hned 45 pozitivních výsledků 
u klientů a také dvacítku nakažených 
zaměstnanců. V tu chvíli podala pomoc-
nou ruku armáda, konkrétně 43. výsad-
kový pluk v Chrudimi, ale také dobrovol-
nické skupiny. A stranou nezůstala ani 
orlickoústecká uprumka a její oděvářský 
ateliér.
V úterý se šilo ostošest
Spolupráci mezi školou a domovem ve 
Sloupnici zprostředkovala Olga Alia Kru-
lišová, dobrovolnice, která už na jaře zalo-
žila facebookovou skupinu Šijeme roušky 
(Česká Třebová & Ústí nad Orlicí). „Pro 
domov jsme šili již na jaře, protože se situ-
ace v posledních týdnech výrazně zhor-
šila, nabídli jsme pomoc opětovně. Jeho 
ředitel se dotázal, zda by někdo dokázal 
ušít ochranné pláště, jenže to je o mnoho 
složitější. Profi švadleny jsou v naší sku-
pině minimálně,“ připouští Krulišová, jež 
se rozhodla kontaktovat školu ve městě, 
kde sama pracuje. Úspěšně.
Šicí stroje v dílnách umprumky se roz-
jely hned v úterý ráno, a to zásluhou 
Kateřiny Sýkorové, Andrey Suchánkové 
a Ivany Franzové. Potřebný materiál na 
první dvacítku plášťů, netkanou textilii, 
si pedagožky přivezly přímo ze Sloupnice. 
„S kolegyněmi jsme se daly dohromady 
okamžitě. Rády bychom zapojily i naše 
studenty, jenže ti bohužel aktuálně do 
školy nesmějí,“ připomíná omezení výuky 
Kateřina Sýkorová.
Výroba ochranného pláště je v porovnání 
s rouškou ve všech ohledech výrazně 
náročnější. „Oceňuji proto úsilí kolegyň. 
Díky nim navazujeme na pomoc z jara, kdy 
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jsme dobrovolníky podpořili množstvím 
kvalitního materiálu z našich skladů,“ říká 
ředitel SŠUP Zdeněk Salinger. 
Podle prototypu vzniknou další
Důležité je zejména to, že v oděvářských 
ateliérech kdysi vyhlášené ústecké „tex-
tilky“ vznikl prototyp, podle kterého 
v následujících dnech a týdnech mohou 
dobrovolníci ušít další tolik potřebné 
pláště. „Snažili jsme se střih vyladit a při-
způsobit tak, aby byl univerzální pro muže 
i ženy a mohli jej využít také vojáci, kteří 
v domově vypomáhají. Prototyp se stři-
hem předáme hned ve středu,“ ujišťuje 
Kateřina Sýkorová.
Sloupnický domov je nyní paradoxně 
v situaci, kdy má materiálu na pláště dost. 
Potřeba jsou ale šikovné ruce. „Vyrobit by 
šlo možná až tisíc textilních plášťů, k dis-
pozici jsou přibližně dva kilometry mate-
riálu, který domov získal darem,“ zmiňuje 
další vítanou pomoc Olga Alia Krulišová. 
„Nové pláště by byly výrazně lepší pro 
běžný provoz než igelitové overaly, které 
vojáci i další personál velmi rychle pro-
potí,“ dodává ještě.

Mgr. Jan Pokorný

Střední škola automobilní

Ocenění šéfkuchaře školní jídelny SŠ 
automobilní

Šéfkuchař naší školní jídelny Pavel Juliš 
se úspěšně zúčastnil celostátní soutěže 
“Nejlepší kuchař roku 2020 ve společ-
ném stravování” a získal skvělé 4. místo. 
Následně byl oceněn Cenou radního Par-
dubického kraje “Gastrohvězda školních 
jídelen 2020”.
Jemu i celému kolektivu naší kuchyně bla-
hopřejeme a moc děkujeme.

Mgr. Aleš Odehnal, 
Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí

VOŠ a SŠ zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí 

VOŠ a SŠ zdravotnická a sociální před-
pokládá přijmout ve školním roce 
2121/2022:
31 uchazečů denního studia 4letého 
oboru PRAKTICKÁ SESTRA 53-41-M/03

30 uchazečů denního 4letého oboru 
SOCILNÍ ČINNOST 75-41-M/01

navazující 3letý obor VOŠ DIPLOMOVANÁ 
SESTRA 53-41-N/11

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ se koná ve čtvr-
tek 10.12. od 14.00 do 17.00 hodin. 
(Dle epidemiologické situace).

Více informací na www.szsuo.cz
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Škola pro mě

Psát v tomto podzimním čase jakékoliv 
zprávy ze školního prostředí není snadné, 
to ví každý žáček, rodič i učitel. Společné 
akce, které byly naplánovány, jsme museli 
zrušit, děti tráví čas se spolužáky místo 
ve škole před obrazovkami, učitelům se 
sesypaly jejich přípravy a představy o zají-
mavé, interaktivní výuce a rodiče mezi 
vlastní prací, vyučováním svých potomků, 
vařením a starostmi o domácnost, dou-
fají, že se z toho všeho neblázní. Snadno 
by člověk mohl propadnout skepsi a stra-

chu, jak to dopadne, co všechno dětem 
„uteče“. 
Můžeme se ale na celou situaci podí-
vat z druhé strany a zamyslet nad tím, 
co všechno domácí učení za doby epi-
demie školákům přinese dobrého. Ve 
všech domácnostech se nyní tráví více 
času pohromadě a to je náročná výzva, 
ale i příležitost pracovat na vztazích 
v rodině, více spolu komunikovat. Online 
výuka a domácí příprava od dětí vyža-
duje velký rozvoj samostatnosti, zodpo-
vědnosti a přináší nutnost si práci sám 
dobře rozvrhnout. Pohled na vyčerpanou 
maminku třeba leckteré dítko povzbudí 
k tomu, aby si samo připravilo snídani 
nebo umylo nádobí po obědě. Věřím, že 
například starost a péče o nemocné pra-

rodiče probouzí v dětech empatii, soucit, 
starostlivost, atd. Jistě si každý k tomuto 
výčtu může doplnit nějakou další důleži-
tou kompetenci nebo dovednost, které si 
všiml u svého dítka. 
Za celý spolek vám přejeme, abyste mezi 
starostmi a obavami o vzdělání svých 
dětí, viděli i jiskřičku naděje, aby pro 
vás uplynulé měsíce nebyly jen noční 
můrou, ale posílily důvěru v samostat-
nost vašich ratolestí a v neposlední řadě 
tolik potřebný klid, pokoj a porozumění 
nejen o nadcházejících svátcích, ale po 
celý následující rok. Těšíme se naviděnou 
snad na některé ze vzdělávacích akcí pořá-
daných spolkem Škola pro mě.

Sociální / zdravotní

Senior klub Ústí nad Orlicí

Klub s dvanáctiletou historií

Upozorňujeme členy, že v prosinci 
nebude služba na Sladkovně.

Níže uvedené akce se uskuteční pouze 
v případě, že to vládní opatření dovolí, 
budou bez omezení otevřeny bazény a  
bude možnost se shromažďovat.

Plavání nejen pro členy Senior klubu
pá 4.12. | 14.00 – 15.30 hodin
Plavání v krytém plaveckém bazénu spo-
jené se cvičením ve vodě a vstupem do 
relaxačního centra.  Pro členy vstup na 
průkazku 50,- Kč, nečlen 60,-Kč. Peníze si 
přichystejte přesně. 
Akci zajišťuje p. Rabová.

 

Běžky nebo pěšky směr Strážné
po 28.12. | turistika
Sraz ve 12.30 hodin u CSP - bývalý 
„Penzion“. V případě nedostatku sněhu 
vycházka. Akci zajišťují p. Králík a p. Bed-
nářová.

PRŮZKUM ZÁJMU:

Do 4. 1. 2021 přijímáme předběžné  tele-
fonické  přihlášky  zájemců na  autobu-
sový zájezd a pobyt v lázeňském hotelu  
„Park hotel“ na Slovensku v Hokovcích 
v termínu 21.2.2021 až 27.2.2021 s odjez-
dem odpoledne dne  20.2.2021 za cenu 
pro člena SK 5.600,- Kč  a pro nečlena 
a neobyvatele za 5.700,- Kč. Pořadí při-
hlášení určuje zasedací pořádek.
Podrobné propozice jsou v informační 
skříňce SK.

Váš zájem a případné dotazy volejte 
předsedovi na tel.: 734398390. Zájezd 
se bude organizovat pouze v případě pří-
znivé situace jak v ČR, tak na Slovensku 
a dostatečného zájmu, s výběrem peněz 
zřejmě 2. 2. 2021 odpoledne. 

NA LEDEN PŘIPRAVUJEME: 
- 2 x plavání
- SK
- cestopis
- běžky nebo pěšky

Všem obyvatelům města, členům Senior 
klubu, vedení města a našim sponzorům 
přejeme krásné prožití vánočních svátků, 
hodně zdraví a štěstí v roce 2021.

Žádáme, abyste si před placením rozmě-
nili velké bankovky a částky měli přesně. 

KONTAKTY NA VÝBOR SK: JUDr. Ešpandr 
734398390, p. Štěchová 731601548, 
p. Rabová  734188853, p. Ešpandrová 
734188855, p. Štěch 722475129, JUDr. 
Králík 722475132, Ing. Bednářová 
605834042.  

Těšíme se na Vaši účast.     

Za výbor „Senior klubu“ 

JUDr. Zdeněk Ešpandr, 
předseda  
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Český červený kříž

Senior doprava ČČK – TAXÍK MAXÍK
Senior doprava ČČK je určena seniorům, 
osobám zdravotně oslabeným a rodi-
čům s dětmi k návštěvě lékaře, úřadu, na 
nákup, kadeřnici, … 
Senior dopravu ČČK lze objednat v 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, v Informačním centru města Ústí nad 
Orlicí (budova radnice) a v Nákupním cen-
tru NOVÁ LOUŽE – provozovna čistírny.
V termínu od 28. do 31. prosince 2020 
bude přerušen provoz služby Senior 
doprava ČČK. Děkujeme za pochopení.
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.

Na všech akcích je nutné dodržet mimo-
řádná opatření dle aktuálního vývoje – 
dezinfekce, rozestupy, použití roušek 
a jednorázových rukavic (dle potřeby).

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

Obrázky pana Dubišara
1.-31.12. | 8.00-15.30 hodin
Výstava je otevřena v době přítomnosti 
zaměstnanců OS ČČK nebo při akcích cen-
tra. Vstup zdarma.

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. Vstup zdarma.

25. listopadu 2020  - 14. prosince 2020 
STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ 
Splňte přání dětem z dětských domovů 
Dolní Čermná, Potštejn a klientům ze 
sociálních zařízení Domova Pod hradem 
Žampach, Domova U Studánky, Domova 
pro seniory Česká Třebová a Domova 
důchodců Ústí nad Orlicí zakoupením 
vánočního dárku.
Přáníčka jsou k dostání: v Informačním 
centru města Ústí nad Orlicí, v zákaznic-
kém centru společnosti TEPVOS spol. 
s r.o. a v Nákupním centru Nová Louže – 
provozovna čistírny, nebo si lze přáníčka 
prohlédnout a rezervovat na www.cckuo.
cz

Bližší informace o akci naleznete na www.
cckuo.cz nebo na tel. 607 131 592 (Hodo-
val Martin).

KAVÁRNIČKA – CENTRUM SETKÁVÁNÍ: 
každý pátek od 8.00 do 14.00 hodin. 
Přijďte si popovídat se svými přáteli do 
Společenského centra ČČK, každá 5. káva 
ZDARMA.

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

VÝSTAVKA 
Máte zájem vystavovat a nevíte kde, 
můžete u nás. Fotografujete, kreslíte, 
tvoříte, sbíráte pohlednice, známky,……
Nabízíme právě vám ukázat ostatním 
svá díla a sbírky v prostorách Oblastního 
spolku Českého červeného kříže Ústí 
nad Orlicí. Každý měsíc připravujeme 
výstavku různých fotografií, obrázků, 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 
PROVOZNÍ DOBA: pondělí – pátek od 
13.00 do 17.00 hodin.
Provozovna čistírny – prádelny bude 
z provozních důvodů od 23. prosince 2020 
do 3. ledna 2021 uzavřena.
Děkujeme za pochopení.

MINI HOTEL NOVÁ LOUŽE
Přijede Vám návštěva a nevíte, kde přeno-
cují, nabízíme vám krátkodobé ubytování 
ve dvoulůžkových a čtyřlůžkových poko-
jích s vlastním sociálním zařízením, TV, 
internetem. Bližší informace a objednání 
ubytování na tel.: 775 765 659.

OŠACOVACÍ STŘEDISKO ČČK

Provozní doba v měsíci prosinci:
  7.12.2020  - od 9.00 do 12.00 a 13.00 
           do 15.30 hodin
14.12.2020  - od 9.00 do 12.00 a 13.00 
           do 15.30 hodin
21.12.2020 - zavřeno 
– individuální návštěvu nutné domluvit 
na tel. 775 765 659
28.12.2020 - zavřeno 
– individuální návštěvu nutné domluvit 
na tel. 775 765 659

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

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

Všem členům a příznivcům naší pobočky 
SPCCH ÚO příjemné prožití Vánoc a dobré 
zdraví do nového roku přejí a hlavně na 
setkání v lepších časech se těší členové 
výboru ZO SPCCH v Ústí nad Orlicí.

Naše poděkování za kvalitní služby při 
zajišťování našich výletů patří jako kaž-
doročně firmě Zářecký Bus Doprava s.r.o.
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Stomatologická pohotovost

28.-29.11. – MUDr. Valent Dostál, 
Smetanova 1390, ÚO, tel.: 465 523 877

5.-6.12. – MDDr. Jiří Hájek, 
Čelakovského 610, Vysoké Mýto, 
tel.: 465 420 400

12.-13.12. – MDDr. Eva Duchečková, 
Litomyšlská 590, ČT, tel.: 606 704 599

19.-20.12. – MUDr. Martin Formánek, 
Masarykova 1071, ČT, tel.: 731 784 643

24.12. – MUDr. Jarmila Dostálová, 
Husova 191/IV, Vysoké Mýto,  
tel.: 465 423 949

25.12. – MUDr. Hana Hausknechtová, 
Habrmanova 306, ČT, tel.: 465 534 835

26.-27.12. – MUDr. Pavlína Hejnová, 
Smetanova 1390, ÚO,  tel.: 465 523 310

28.12. – MUDr. Zdeněk Hendrych, 
Husova 191/IV, Vysoké Mýto, 
tel.: 465 423 970

29.12. – MUDr. Miroslava Hendrychová, 
Husova 191/IV, Vysoké Mýto, 
tel.: 465 423 960

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

31.12. – MUDr. Vlastimil Janků, 
Havlíčkova 377, ÚO, tel.: 465 526 251

1.1. 2021 – MDDr. Stanislav Knob, 
železniční poliklinika, ČT,
tel.: 723 036 370

2.-3.1. – MUDr. Michal Krejčík, 
Žerotínova 29, Brandýs n.O., 
tel.: 465 544 192

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

NABÍZÍ TYTO SLUŽBY:
Sociální rehabilitace
Jednou z činností sociální rehabilitace 
je bezplatné školení na PC, které pro-
bíhá individuálně na předem sjednaných 
schůzkách. Jedná se o základní obsluhu 
počítače, vysvětlení internetu včetně 
komunikace, ovládání základních kance-
lářských programů. 
Dále služba zahrnuje nácvik různých čin-
ností a dovedností, zprostředkování kon-
taktů se společenským prostředím a další.
Sociální rehabilitace je určena zdravotně 
postiženým od 19 do 64 let a seniorům 
v nepříznivé sociální situaci.

Půjčovna rehabilitačních a kompenzač-
ních pomůcek pro děti
Dětem se zdravotním postižením, po 
úraze či v rekonvalescenci nabízíme 
k zapůjčení kompenzační pomůcky: cho-
dítko polstrované, chodítko barevné, cho-
dítko s podpůrnou hrazdou, mechanický 
dětský vozík, dětská mobilní sedačka, 
autosedačka, silniční kolo atd…

Půjčovna rehabilitačních a kompenzač-
ních pomůcek pro dospělé 
Osobám se zdravotním postižením, po 
úraze či v rekonvalescenci nabízíme 
k zapůjčení tyto kompenzační pomůcky: 
Mechanický vozík 400 Kč
Chodítko polstrované   70 Kč
Chodítko čtyřkolové 150 Kč
Sedačka na vanu s madlem  50 Kč
Sedačka do vany   50 Kč
Nástavec na WC   50 Kč
Pláštěnka na vozík   30 Kč
Servírovací stolek 100 Kč
Toaletní křeslo 150 Kč
Ceny jsou uvedeny za jeden měsíc zapůj-
čení.
Obrátit se na nás můžete: 
Osobně: Čs. armády 1181, Ústí nad Orlicí 
(vysoká budova RC Aktiva, 3. poschodí).
Telefonicky: 465 525 324, 775 693 985, 
775 693 983
e-mailem: eva.jirincova@czp-pk.cz,
zlata.spakova@czp-pk.cz
Více informací na www.czp-pk.cz

Rodinné mediace v období mimořádných opatření 

V současné době se většina rodin potýká 
s „internací“ doma. Tím, že je náš život do 
jisté míry omezen, naše problémy nezmi-
zely, někdy právě naopak. Omezení osob-
ních sociálních kontaktů může způsobit 
prohloubení napětí a krize v rodinách. 
Proto naši odborníci z organizace Amal-
thea (Chrudim, Ústí nad Orlicí) za stávající 
situace nabízejí bezpečný způsob řešení 
rodinných sporů.

Potřebujete se s druhým rodičem domlu-
vit na péči o dítě? 
Jak bude v kontaktu s druhým rodičem 
nebo širší rodinou?
Jak bude zajištěna domácí výuka? 
Tyto a další otázky Vám pomůžeme vyře-
šit pomocí rodinné mediace online. Do 
mediace je možné zapojit i děti. Pro tento 
způsob setkání je třeba být vybaven 
počítačem, který má mikrofon a kameru 
anebo mít chytrý telefon. Služba je bez-
platná.
Více informací poskytnou pracovnice 
Amalthea: 

Kontakt pro zprostředkování mediace 
Chrudim: Anna Matějková, 
tel: 776 752 819, 
e-mail: anna.matejkova@amalthea.cz
Kontakt pro zprostředkování mediace Ústí 
nad Orlicí: Markéta Rohlenová,
tel: 731 319 047,
e-mail: marketa.rohlenova@amalthea.cz

Amalthea z. s. je nestátní nezisková orga-
nizace působící v Pardubickém kraji.
Poskytujeme sociální, vzdělávací a tera-
peutické služby rodinám s dětmi a zajišťu-
jeme výkon sociálně-právní ochrany dětí. 
Předcházíme umísťování dětí mimo jejich 
vlastní rodinu. Doprovázíme náhradní 
rodiny.  Nabízíme vzdělávání pro odbor-
nou i laickou veřejnost. Zavádíme inova-
tivní metody práce s rodinou a dítětem do 
praxe. Podporujeme organizace, které se 
danou oblastí zabývají.

www.poznejustinadorlici.cz
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Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí

Pečovatelská služba – poskytování péče 
klientům v době nouzového stavu 

Činnost pečovatelské služby CSP města 
Ústí nad Orlicí v době nouzového stavu 
probíhá následovně:

1. Krizové plány a scénáře
Máme zpracované krizové plány pro pří-
pad výskytu nákazy COVID-19 u zaměst-
nanců nebo klientů.

2. Ochranné pomůcky
Používáme ochranné pomůcky (roušky, 
respirátory, návleky, rukavice, brýle, štíty, 
obleky) dle aktuální situace v terénu nebo 
nařízení KHS.

3. Péče o klienty
K omezování poskytování péče zatím 
nedochází. Jsme připraveni pečovat 
o klienty, kteří s námi již mají smlouvu, 
s nařízenou karanténou nebo s one-
mocněním COVID-19, byť v omezeném 
režimu – tzn. poskytovat pouze nezbytně 
nutné úkony. Po dobu nouzového stavu 
můžeme, podle naší aktuální kapacity, 
zajišťovat nezbytnou péči i obyvatelům, 
kteří s námi nemají uzavřenou smlouvu 
o pečovatelské službě, ale pomoc nutně 
potřebují.

4. Personál
Pracovníci jsou rozděleni do několika 
týmů. Snažíme se vyrovnat s ubývají-
cím personálem, ať již z důvodu nákazy 
COVID-19 nebo nařízené karantény, ale 
také z důvodu zajištění péče o své děti 
(OČR), které nemohou chodit do školy. 
Jsme rádi také za dobrovolníky, kteří nám 

pomáhají se zajištěním péče (nejčastěji 
nákupy). 

5. Informace pro naše klienty
Předali jsme letáčky všem našim klien-
tům, kde mají popsané veškeré informace 
týkající se onemocnění COVID-19, stejně 
jako na jaře.

Děkujeme městu za spolupráci a finanční 
podporu, ošetřovatelským službám, také 
dobrovolníkům za pomoc při zajištění 
nezbytně nutné péče o naše klienty. 
Přejeme všem krásné a klidné Vánoce 
a hlavně hodně zdraví v novém roce!

Kolektiv Centra sociální péče 
města Ústí nad Orlicí

Mateřské centrum Medvídek

PROVOZNÍ DOBA:
Pondělí od  9:00 do 9:45 hod. 
– Fit lekce pro maminky
Pondělí od  10:00 do 13:00 hod. 
– Nemluvňátka, kojenci a batolátka, volná 
herna
Pondělí od  16:05 do 18:00 hod. 
– Jóga pro děti a dospělé
Úterý od 9:00 do 10:00 hod. 
– Tvoření a zpívánky s paní učitelkou
Středa od 9:00 do 12:00 hod. 
– Cvičení s Veronikou
Středa od 15:00 do 17:00 hod. 
– Odpolední herna s Veronikou
Čtvrtek od 9:00 do 12:00 hod. 
– Cvičení s Bóďou, od 10:00 volná herna
Pátek od 9:00 do 12:00 hod.  
–  Volná herna, besedy
Úterý - pátek od 14:00 do 16:00 hod. 
- Volná herna

Pro děti a mládež

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

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

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

!!! POZOR !!! V době od 21. 12. 2020 do 
3. 1. 2021 bude MC uzavřeno.

 
Přejeme radostné prožití vánočních 
svátků a šťastné vykročení do nového 
roku 2021.

Váš Medvídek. 

Všem sponzorům, dárcům a dobrovolní-
kům, kteří nás v roce 2020 podpořili, ze 
srdce děkujeme. 

PŘED KONÁNÍM AKCE SI PROSÍM 
OVĚŘTE, ZDA UŽ JE MC OTEVŘENO a ZDA 
SE AKCE OPRAVDU KONÁ. 
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Tvoření a zpívánky s paní učitelkou
út 1., 8. a 15. 12. | 9.00 do 10.00 hodin

Poznejte svět formou hraní s Veronikou
st 2., 9. a 16. 12. | 9.00 hodin
Děti od 9 do 18 měsíců
st 2., 9. a 16. 12. | 10.00 hodin
Děti od 4 do 9 měsíců
Vstupné 60,-  za 45min. Kapacita ome-
zená, přihlášení a informace na mailu: 
cviceni.medvidek@seznam.cz

Cvičení s Bóďou
čt  3., 10. a 17. 12. | 9.00 hodin
Vhodné pro děti od cca 12 měsíců do cca 
18 měsíců, vstupné 75,- za 40min. Kapa-
cita omezená, přihlášení a informace na 
mailu:  cviceni.medvidek@seznam.cz

Fit lekce pro maminky
po 7. a 14. 12. | 9.00 do 9.45 hodin 
Kapacita omezená. Hlaste se, prosím,  
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Rodinné centrum Srdíčko

Dle epidemiologické situace a aktuálních 
nařízení vlády, změny vyhrazeny, prosím 
sledujte nás na facebooku a webových 
stránkách.

PROVOZNÍ DOBA (v případě uvolnění 
opatření):
Začátky programů cca 10.00 – 10.30 
hodin, pobytné 30 Kč za1 dítě, 40 Kč za 
více dětí, možnost měsíční permanentky 
– 150 Kč za1 dítě, 200 Kč za více dětí.

Po: 8.30 – 12.30 - Herna, prográmek pro 
děti  - Tvoření (i) pro prcky
St: 8.30 – 12.30 - Herna, výtvarná dílna 
(především) pro dospělé
Pá: 8.30 – 12.30 - Herna, prográmek pro 
děti  - Zpívánky a říkánky

STŘEDEČNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY (v případě 
uvolnění opatření, cena dle spotřeby 
materiálu):

Scrapbookové fotokalendáře 
st 4., 11. a 18.12. | 10.00 hodin
Originální výrobek z vlastních fotografií, 
skvělý vánoční dárek…S sebou pouze 13 
fotografií. 

JEDNORÁZOVÉ AKCE (v případě uvolnění 
opatření):

Manželské večery
Čtvrtky každý týden | 18.00 |sál RC
Kurz komunikace v manželství. Osm 
setkání pro prohloubení partnerského 
vztahu. Podle metodiky zpracované man-
žely Leeovými z Anglie, s občerstvením, 
hlídání dětí po domluvě. Přihlášky na mail 
rcsrdicko@jbuo.cz, dotazy na tel: 603 976 
036 nebo 603 913 885. 

Měňárna
st 18.12. | 10.00 | sál 1. patro
Konec nakupování, pojďte měnit – 
výměna nejen dětského oblečení, při-
neste nepotřebné a odneste potřebné.

Případně dle situace další akce, sledujte 
nás na fb a webových stránkách.

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

Práci Rodinného centra Srdíčko podpo-
ruje MPSV, Pardubický kraj, město Ústí 
nad Orlicí a Evropské sbory solidarity.
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na cviceni.medvidek@seznam.cz. 
Cena 70,- za lekci.

Kavárnička
po 7. 12. | 10.00 hodin 

Nemluvňátka, kojenci, batolátka
po 7. a 14. 12. | 10.00 hodin 

Jóga pro děti
po 7. a 14. 12.| 16.05 do 16.50 hodin  
S sebou karimatku, volný oděv a pití, 
plyšovou hračku. Vstupné 40,- za lekci. 
Hlaste se, prosím, předem na tel. č. 739 
424 883. 

Jóga pro dospělé
po 7. a 14. 12. | 17.00 hodin
S sebou karimatku, volný oděv a pití. 
Vstupné 50,- za lekci. Nováčci v případě 
zájmu volejte na tel. č. 739 424 883. 

Psychosomatické a relaxační cvičení
Termín po dohodě s lektorem od 18.00 
do 19.00 hodin.
Cvičení pro ženy, muže či páry od 18 let, 
není omezeno fyzickou kondicí. Cílem 
lekcí je naučit se tělesnému i psychickému 
uvolnění, zvládání stresu a životních udá-
lostí, získání sebejistoty a rozvoje pohy-
bové elegance, naučit se pečovat o své 
tělo i duši. Lekcemi Vás bude provázet 
Daniel Nový, cvičitel a peer terapeut. 
Cena: 400,- za celý kurz /5 lekcí. Kapacita 
omezená, svá místa si, prosím, rezervujte 
předem na e-mailu: dan@neoterapie.cz 
nebo na tel: 606 226 577.

Kultura

3D Kino Máj – prosinec 2020

Vzhledem k epidemiologické situaci spo-
jené s výskytem nákazy Covid 19 neu-
vádíme program 3D Kina Máj v prosinci 
2020. Aktuální informace o možném pro-
mítání v Kině Máj najdete na webových 

Klubcentrum v Ústí nad Orlicí stránkách Klubcentra – www.klubcen-
trum.cz

Programová nabídka    
– prosinec 2020 

Pro aktuální informace o konání jednotli-
vých pořadů z programové nabídky Klub-
centra se, prosím, informujte na webo-
vých stránkách – www.klubcentrum.cz

Hlídali jsme Ježíška
so 12.12.|15.00 hodin|Roškotovo divadlo
Veselá vánoční pohádka pro děti od 3 let.
Vstupné 70 Kč

Éric-Emmanuel Schmitt: Enigmatické 
variace
po 14.12.|19.30 hodin|Roškotovo divadlo
Psychologická detektivka plná záhad 
ze života dvou mužů. Divadelní před-
platné, zbývající vstupenky v předpro-
deji a hodinu před začátkem představení 
u pokladny divadla. Vstupné 420 Kč 

Karel Gott Revival Morava
so 19.12. | 19.00 hodin | Kulturní dům
Koncert formace Karel Gott revival 
Morava vzdává poctu osobnosti Karla 
Gotta. Koncert k tanci i poslechu.
Vstupné 150 Kč  
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The Chilkats
po 21.12. | 19.30 hodin | Divadelní klub
Nechte se přenést do roku 1940, kdy se 
jump blues dostal na vrchol. Klubový kon-
cert.  Vstupné 190 Kč

Štěpánská rockotéka
pá 25.12. | 19.00 hodin | Divadelní klub
Staré pecky DJ Magistra Prochyho pro 
dříve narozené. Vstupné 90 Kč  

Robert Křesťan a Druhá tráva
út 29.12.|19.30 hodin|Roškotovo divadlo
Skupinu založili v roce 1991 Robert Křes-
ťan a Luboš Malina po svém odchodu od 
Poutníků a byla hned od svého vzniku 
řazena mezi špičku na folk & country 
scéně nejen v České či Slovenské repub-
lice. Předplatné hudební sezóny podzim 
2020, zbývající vstupenky v předprodeji 
a hodinu před začátkem představení 
u pokladny. Vstupné 370 Kč

Silvestr na náměstí
út 31.12. | Mírové náměstí

PŘEDPRODEJ: 
Informační centrum v budově 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@klubcentrum.cz

Kultura

Městské muzeum

Pokud v prosinci 2020 dojde k otevření 
muzeí a galerií, nabízíme následující 
výstavy.

A/ probíhající výstavy

Velké prádlo
25. září 2020 až 3. ledna 2021
Na výstavě se dozvíte, jak své prádlo čis-
tili naši předkové. Výstavu zapůjčenou 

z Regionálního muzea v Chrudimi jsme 
doplnili o historické pračky z expozice 
svitavského muzea a o řadu exponátů 
z našich sbírek.
Od prosince doplní výstavu vánoční 
motivy.

Mozaika tradiční lidové kultury Pardu-
bického kraje
1. října 2020 až 3. ledna 2021
Panelová výstava Muzeum v přírodě 
Vysočina (Hlinsko) zaměřená na živé tra-
diční zvyky (masopustní obchůzky, stínání 
kohouta, chození s Jidášem…) a na nosi-
tele tradičních řemesel (pletení ze slámy, 
žinylka, soustružené hračky...)

Expozice orlickoústeckých lidových 
malovaných betlémů
1. prosince 2020 až 2. února 2021
S přicházejícími adventními svátky opět 
otevíráme pro pravidelný provoz expo-
zici, kde najdete všechny čtyři druhy 
malovaných betlémů: vánoční, tříkrá-
lový, hromniční a postní. Největší, tedy 
vánoční, měří na šířku téměř 6 m.

B/ Další nabídka

Městské muzeum v Ústí nad Orlicí nabízí 
možnost objednávky na Vánoce přes 
muzejní web. Jde např. o betlémy, pexesa, 
knihy, ale i nově vydanou knihu Co roztá-
čel vítr o větrných mlýnech a čerpadlech.
Celková nabídka je k dispozici na adrese:
https://www.muzeum-uo.cz/cz/sluzby/
nabidka-publikaci/

Galerie pod radnicí   
Ústí nad Orlicí

A/ probíhající výstavy

Souznění: Zdeňka Kudrnová a Míla Glo-
serová
3. prosince 2020 až 10. ledna 2021
Výstava představuje originální tvorbu 
dvou ilustrátorek a grafiček z Litomyšle. 
Jejich díla Vás pohladí po duši a naladí na 
příjemnou vánoční notu.

Městská knihovna

Dobrá potrava pro státní rozpočet? Přece 
kolek!
2.12. | 18.00 hodin
Přednáška Marie Mackové z cyklu Akade-
mie volného času

Kam kráčí Bělorusko?
9.12. | 18.00 hodin
Přednáška české novinářky Petry Procház-
kové

Přednášky se budou konat, pokud bude 
příznivá epidemiologická situace a naří-
zení vlády to dovolí. Aktuální informace 
najdete na našich webových a facebooko-
vých stránkách.

VÝSTAVA:
Rudolf Krautschneider - Lidé a oceán
9. 11. 2020  – 27. 2. 2021
Výstava fotografií mořeplavce Rudolfa 
Krautschneidera. Výstava bude přístupná, 
pokud bude knihovna otevřená.

PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY BĚHEM 
VÁNOC:

Dospělé oddělení:
23. 12.    9 - 14 hodin
24. - 26. 12.   zavřeno
28. 12.    9 - 18 hodin
29. 12.    9 - 18 hodin
30. 12.    9 - 18 hodin
31. 12.    zavřeno
2. 1.    zavřeno
4. 1.    9 - 18 hodin 

Dětské oddělení :
23. 12.    9 - 14 hodin
24. - 26. 12.    zavřeno  
28. 12.    9 - 14 hodin
29. 12.    9 - 14 hodin
30. 12.    9 - 14 hodin
31. 12.    zavřeno
2. 1.    zavřeno
4. 1.    12.30 – 17.30 hodin

Mgr. Zdeňka Honzátková
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Kalendář akcí 2021

Tradičně jsme pro vás koncem roku v turi-
stickém informačním centru (TIC) připra-
vovali a tiskli kalendář akcí na aktuální 
rok. Letos jsme vzhledem k epidemio-
logické situaci od této aktivity upus-
tili a přehled pořádaných akcí najdete 
pouze v elektronické podobě na webo-
vých stránkách města v záložce Turista 
a volný čas. Elektronický kalendář nám 
dovolí aktuálně a bezodkladně opravit 
a doplnit informace pořadatelů o prů-
běhu a konání akce, což je v současné 
době více než žádoucí.
Sběr informací o konaných akcích pokra-
čuje i nadále a akce, které nám oznámíte, 
budou zveřejněny na webových stránkách 
města, na nástěnce ve vestibulu radnice 
a případně prostřednictvím mobilního 
rozhlasu. 
Informace o akcích zasílejte průběžně po 
celý rok na e-mail: kunvalska@muuo.cz, 
ic@muuo.cz .

Za kolektiv TIC Vám přejeme klidné 
Vánoce a těšíme se na setkání s Vámi 
hned, jak to situace dovolí.

Bc. Zdenka Kroulíková
vedoucí oddělení 

cestovního ruchu a propagace

Tříkrálový průvod

Bubenický spolek Mortem ve spolupráci 
se spolkem Honorata Letohrad připra-
vuje opakování úspěšného projektu pro 
4 města, kterým je Tříkrálový průvod. 
Pokud tomu situace dovolí, můžete se 
těšit 9.-10.1.2021 na průvod tří králů 
v doprovodu velbloudů, perských prů-
vodců, bubeníků, prostých tanečnic 
i darovníků, který projde o víkendu loka-
litami Lanškroun - Letohrad - Dobrouč - 
Ústí nad Orlicí.
Podrobnosti najdete v lednovém čísle, 
sledujte nás na webových stránkách 
města, Městského muzea a na facebooku.

Za Spolek Mortem 
Petr Vašek

Odložení vystoupení souboru 
C-Dance

Soubor C – Dance Evy Veverkové vám 
musí s lítostí oznámit, že se vystoupení 
Běh na dlouhou trať odkládá.
Bohužel jsme byli i my nuceni vzhledem 
k aktuálním opatřením vlády ČR vystou-
pení odložit. Představení ale nerušíme, 
dál se na něj připravujeme, jeho program 
si alespoň dálkově opakujeme. Předpo-
kládáme, že vystoupení Běhu na dlouhou 
trať by se mohlo uskutečnit v náhradním 
termínu 6. března 2021. Stále se můžete 
těšit na nový cyklus choreografií s názvem 
Ke kořenům a mnoho dalších choreografií 
od našich skvělých tanečnic. Doufáme, 
že se bude situace zlepšovat a brzy se 
s vámi na vystoupení setkáme. Nový ter-
mín představení zveřejníme hned, jak to 
bude možné na facebookových stránkách 
souboru, kde můžeme reagovat nejrych-
leji. Kromě Facebooku nás můžete sledo-
vat nově i na Instagramu. 
Za podporu děkujeme městu Ústí nad 
Orlicí, ZUŠ J. Kociana a Malé scéně. 

Váš soubor C-Dance Evy Veverkové

Knapovecký rok 2020 
v adventním a vánočním čase

2. adventní neděle – 6.12. v 15.00 hodin 
– Mikuláš v Knapovci
Štědrý den – 24.12. v 16.00 hodin 
– Zpívání u jeslí
Sobota 2.1. 2021 od 13.00 hodin 
– Tříkrálová sbírka

Zveme Vás a Vaše děti na adventní 
a vánoční program v kostele sv. Petra 
a Pavla v Knapovci:

Sv. Mikuláš dorazí do knapoveckého kos-
tela v neděli 6. prosince 
Ve tři odpoledne se sejdeme na mši sva-
tou a od čtyř hodin naváže předvánoční 
program dětí z Mateřské školy Knapovec 
a příchod sv. Mikuláše s nadílkou. Mikuláš 
dorazí jen s andělem, čertů se bát nemu-
síte. Advent v Knapovci je součástí Kna-
poveckého roku podpořeného městem 
Ústí nad Orlicí.

Zpívání koled u jeslí na Štědrý den
24. prosince v 16 hodin zveme děti 
a rodiče do kostela ke knapoveckému bet-
lému ztišit se a zazpívat vánoční koledy. 

Vezměte s sebou svíce a lucerny pro bet-
lémské světlo.

Hned 2. ledna proběhne Tříkrálová 
sbírka v místní části Knapovec
Tři králové budou v Knapovci, Dolním 
Houžovci a Horním Houžovci koledovat 
v sobotu 2. ledna odpoledne v rámci 
sbírky pro Charitu ČR. Prosíme rodiče, 
jejichž děti se chtějí do sbírky zapojit nebo 
kteří jsou ochotni pomoci s přípravou kos-
týmů a občerstvení, aby kontaktovali Janu 
Staňkovou, tel. 603 569 884.
Akce se budou konat, pokud to umožní 
nařízení vlády v souvislosti s koronavirem.

Zve Jana Staňková, P. Vladislav Brokeš

Římskokatolická farnost  
Ústí nad Orlicí

Mše svaté v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie v době nouzového stavu 
Římskokatolická farnost-děkanství ozna-
muje, že v době trvání karanténních opat-
ření se všechny bohoslužby ve všední dny 
konají „bez účasti lidu“, tzn. přítomen je 
pouze kněz s asistencí. Nedělní boho-
služby jsou přenášeny on-line na kanále 
Youtube Farnost Ústí nad Orlicí a začínají 
v 8.30. hodin. 
Zvony ve 20 hodin zvou k modlitbě za 
ukončení pandemie, za všechny nemocné 
a jejich ošetřovatele.
Kostel je otevřen k osobní modlitbě každý 
den od 8-18 hodin, v době od 17-18 je 
v kostele přítomen jeden z kněží.
Pro aktuální informace sledujte webové 
stránky www.farnostuo.cz - Aktuální 
ohlášky, kde najdete nejčerstvější infor-
mace. 
Pořad vánočních bohoslužeb připravu-
jeme dle situace rozvolnění opatření. 
Aktuální informace o jejich konání a dal-
ších případných aktivitách najdete na 
našich výše uvedených webových strán-
kách.
Chtěl bych vás ujistit, že na vás pamatu-
jeme v našich modlitbách. 

P. Vladislav Brokeš, děkan
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Kultura

Inzerce

Dokončena první etapa opravy průčelí 
kostela

Milí spoluobčané, chtěl bych Vás infor-
movat, že došlo k dokončení první etapy 
opravy průčelí kostela Nanebevzetí 
Panny Marie. Jednalo se o restaurování 
čtyř soch, které byly značně poškozené 
a staticky narušené, o opravu kamenných 
prvků a fasády v horní části věže. 
Po otryskání kamenných prvků z horní 
části kostela došlo k jejímu obmytí 
a očištění od různých mechů a řas. 
Dále byl postupně doplňován chybějící 
kámen a opravovány spáry. Poslední fází 
byla impregnace a barevné tónování 
oprav. Došlo také na opravu omítek věže 
i předních částí kostela. Nejsložitější částí 
letošní etapy bylo restaurování čtyř soch 
na průčelí kostela. Jedná se o sochy sv. 
Petra, kde byla kromě drobných oprav 
vyměněna celá dlaň držící klíč. U sochy 
sv. Pavla došlo ke zpevnění celého obli-
čeje a opravě knihy, která byla z části 
nahrazena novým kusem. Alegorická 
socha Víry prošla běžným restaurováním. 
Nejnáročnější opravou prošla alegorická 
socha Naděje, u které bylo potřeba vymě-
nit spodní část nohou a velký zásah bylo 
nutné udělat na kotvě. 

Děkujeme vedení Města Ústí nad Orlicí 
za spolupráci a podporu tohoto projektu. 
První etapa byla hrazena z dotace Mini-
sterstva kultury ČR, Pardubického kraje, 
Města Ústí nad Orlicí a Římskokatolické 
farnosti ve výši 2,6 mil. Kč. 
Dle vývoje dotačních titulů na rok 2021

budeme pokračovat v opravě průčelí, jejíž 
dokončení je v plánu v roce 2022.
V tuto chvíli je již také znovu otevřen prů-
chod do parku i z levé strany kostela.

P. Vladislav Brokeš, 
děkan

• Koupím gramofonové desky do své archivní sbírky. 
Nesbírám vážnou hudbu, lidovky a dechovky. Děkuji za nabídky na 
tel.: 724 22 92 92 nebo e-mail: Fiat1955@seznam.cz
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Sport

Novoroční Andrlův chlum po dvaadvacáté

Klub českých turistů v Ústí nad Orlicí pořádá v pátek 1. ledna 2021 
dvacátý druhý ročník Novoročního výstupu na Andrlův chlum. Pořa-
datelé budou milovníky přírody očekávat pod rozhlednou „Stříbrnou 
krasavicí“ od 11 do 18 hodin.
Po bujaré silvestrovské noci, která přivítá rok 2021, Vám jistě menší 
mrazivé vydýchnutí přijde vhod. Pamětním diplomem budou odmě-
něni pěšáci, cyklisté, jezdci na koních, lyžaři i mototuristé. Na dvaceti 
předchozích ročnících se prezentovalo celkem 20 676 milovníků zimní 
přírody.  Za posledních sedmnáct let jsme v akci „Novoroční čtyřlís-
tek“ přispěli potřebným občanům částkou 68 035 Kč. Akce probíhá 
za finanční podpory města Ústí nad Orlicí.
O svoji Hvězdu na Andrlově chlumu pečují ústečtí turisté již 29 let, 
mezi českými odbory je to zcela výjimečné!
PŘIJĎTE POBEJT.

Milan Richter

Vážení sportovní nadšenci,
vzhledem ke vzniklé situaci a nařízení vlády jsme byli nuceni 
všechny naše sportoviště uzavřít. V tuto chvíli nejsme schopni 
předpovědět, zda v prosinci budeme moci mít bez omezení ote-
vřeno. Vše záleží na uvolňování nařízení vlády. V případě otevření 
se prosím informujte o provozních dobách našich sportovišť na 
webových stránkách www.bazenusti.cz. 

Děkujeme za pochopení. 
Rekreační služby, Tepvos, spol. s r.o.

Podorlické putování nově

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a opatřením při-
jatých vládou není možné v současné době turistický pochod 
v tradiční podobě zorganizovat. 
Zároveň ale nechceme na organizovanou turistiku úplně 
rezignovat, proto jsme se rozhodli Podorlické putování upravit 
do podoby, která by podle našeho názoru neměla podporovat 
další šíření koronaviru a zároveň by podpořila pohyb v přírodě.
Výlet do přírody pořádá Sbor pro záchranu hradu Lanšperka 
a uskuteční se 5. -6. prosince 2020.
Pravidla:
• Akce nemá organizovaný start, cíl, kontroly ani předem sta-
novené trasy. 
• Vydejte se v sobotu nebo neděli 5.-6.12.2020 na individuální 
nebo rodinný výlet do přírody. 
• Pošlete nám mail nebo příspěvek do facebooku, že jste se 
k naší akci připojili. My vám následně pošleme účastenský list 
(opět mailem nebo pomocí facebooku). 
• Na našem webu následně zveřejníme, kolik turistů se zapojilo, 
jména účastníků s bydlištěm a případně tam umístíme i zajímavé 
fotografie.
Mail: pochody.lansperk@seznam.cz, facebook: Stromouch 
Turista. Zprávy zasílejte do neděle 6.12. 24:00 hodin  Do zprávy 
prosím napište jméno (to vyplníme do účastenského listu) 
a budeme rádi i za místo vašeho bydliště (ne plná adresa, stačí 
jen název obce/města), trasu (délka + kde jste byli) a můžete 
připojit i fotku. Pokud nechcete, aby vaše jméno nebo místo 
bydliště bylo zveřejněno v seznamu účastníků na našem webu, 
napište to do mailu / zprávy.
Nechceme nijak obcházet vyhlášená opatření, proto vás pro-
síme:
• pokud možno nepoužívejte hromadné dopravní prostředky
• na výlet se nevydávejte s nikým kromě rodiny
• snažte se vyhýbat místům s větším počtem lidí
• dodržuje všechna bezpečnostní opatření (roušky, rozestupy 
apod.)

Čím disciplinovanější nyní budeme, tím dříve se budeme moci 
vrátit ke klasickým pochodům.

Děkujeme za účast …

Informace o provozu sportovišť 

Voda je ozdobou krajiny

Řeka je jejím zosobněním.Vodáci tok nejen splouvají, ale i čistí. 
Letos se zapojilo rekordních 25 lodí a i s podporou ze břehů se 
účastnilo celkem 60 lidí, kteří se nerozpakovali sbírat odpadky, 
pneumatiky a další nečistoty z větví, břehů a dna Tiché Orlice. 
Celkem tunu nepořádku.
Díky firmě Contipro a.s. za materiální podporu a městské společ-
nosti Tepvos a městu Brandýs n.O. za odvoz  a likvidaci odpadu. 
Děkovat vodákům snad ani není třeba. Tu práci neváhají dobro-
volně přijmout každý rok.
Ale přesto. DÍKY!

Skalda a Bajda
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