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Vážení spoluobčané, přejeme Vám klidný 
Advent a radostné Vánoce 

prožité v přítomnosti svých nejbližších.
Petr Hájek, starosta, Jiří Preclík, Michal Kokula a Matouš Pořický, místostarostové

Milý Ježíšku,
naposledy jsem ti psal před třemi lety, pa-
matuješ? Hodně věcí se od té doby v našem 
městě změnilo. Rekonstrukce kanalizace byla 
úspěšně dokončena, chodníky a komunikace 
uvedeny do lepšího než původního stavu. 
Nové vlakové nádraží slouží všem cestujícím 
a ti mají také konečně kde zaparkovat. To-
lik diskutovaná historická výpravní budova 
má nového vlastníka, který se snaží nabízet 
chybějící služby a díky tomu dostává nádraží 
přívětivější tvář. Prostě moje tehdejší přání, 
které jsem Ti psal za všechny spoluobčany, 
bylo vyslyšeno a náročné stavby postupně 
dokončeny. Dnes už si ani nikdo nevzpome-
ne. Život se, milý Ježíšku, valí hrozně rychle. 
Také moje osobní přání bylo splněno a já pod 
stromečkem postupně rozbalil troje hodinky! 
Sice je moc nenosím, ale mám z nich stále 
velkou radost. Takže, milý Ježíšku, ještě jed-
nou moc děkuji!

Asi Ti je jasné, že opět píšu ze zištných důvo-
dů. Byl bych moc rád, kdybys dokázal všem 
mým spoluobčanům jménem vedení města 
Ústí nad Orlicí poděkovat za korektní přístup 
a spolupráci v letošním roce. Poděkuj všem, 
prosím, za projevený zájem a konstruktivní 
připomínky. Za vzájemné diskuse, které nás 
sice leckdy zavazují, ale jsou pro nás také 
zároveň motivující. A to i přesto, že ne vždy 
najdeme shodu v názoru nebo způsobu řeše-
ní. Stále si totiž myslíme, že díky komunikaci 
s veřejností se nám daří eliminovat nedoro-
zumění a snižovat počet chyb, které leckdy 
vznikají zbytečně. Prostě, milý Ježíšku, pro 
nás je zpětná vazba velice důležitá! 

Díky moc.
-ph-

t.č. starosta města 

P.S. Ptáš se, proč všem spoluobčanům ne-
poděkuji sám a přímo, třeba v úvodníku 
Ústeckých listů? Víš, úvodníky všichni určitě 
nečtou. Bývají plné technických údajů a čísel. 
Jenže, jak máš někdy ve zkratce sdělit, co se 
ve městě připravuje nového?! Proto spolé-
hám na Tebe, máš o Vánocích největších vliv.

V Ústí nad Orlicí, 10. listopadu 2016

Český Ježíšek
Boží Dar 1
362 62 Boží Dar

Předvánoční nálada v muzeu
Ve čtvrtek 1. 12. v 17.00 Vás zveme do Her-
nychovy vily na vernisáž hned tří výstav. 
Nejen pro malé slečny je připravena výsta-
va Kde bydlí panenky, na výstavě betlémů 
zavoláme Vstávejte, pastýři. Korálkové vá-
noční ozdoby manželů Čadových představí 
výstava Třpytivý stromeček.

„Přijďte pobejt.. aneb VICENA V ROCE 120“
Vzpomínkový večer na uplynulých deset let 
činnosti Divadelního spolku Vicena se usku-
teční 2.12 od 18.00 hodin v Malé scéně. 
Posezení s tancem, hraje skupina BENKROFT, 
občerstvení v baru Malé scény. Všechny příz-
nivce ústeckého ochotnického divadla srdeč-
ně zveme! Vstupné dobrovolné.

Novoroční výstup na Andrlův chlum
Klub českých turistů v Ústí nad Orlicí pořá-
dá v neděli 1. ledna 2017 osmnáctý ročník 
NOVOROČNÍHO VÝSTUPU NA ANDRLŮV 
CHLUM. Pořadatelé budou milovníky přírody 
očekávat pod rozhlednou „Stříbrnou krasavi-
cí“ od 11 do 18 hodin.
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Z našich škol

Dotační programy pro rok 2017

Rada města Ústí nad Orlicí na svém zasedá-
ní dne 24. 10. 2016 projednala a usnesením 
č. 1579/66/RM/2016 schválila dotační pro-
gramy z rozpočtu města Ústí nad Orlicí pro 
oblast kultury, sportu, volnočasových aktivit 
a památkové péče pro rok 2017.

Pro rok 2017 byly pro oblast kultury, sportu, 
volnočasových aktivit a památkové péče vy-
hlášeny následující dotační programy z roz-
počtu města Ústí nad Orlicí:

1. Podpora kulturních aktivit (kulturní a vol-
nočasové akce, kulturní činnost) v roce 
2017

2. Podpora pravidelné sportovní činnosti 
sportovních organizací v roce 2017

3. Podpora jednotlivých sportovních nebo 
volnočasových akcí sportovního charak-
teru v roce 2017

4. Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2017
5. Podpora sportovních organizací z pro-

středků získaných do rozpočtu města 
z hazardu a loterijních her v roce 2017

6. Podpora údržby nemovitostí (nikoli kul-
turních památek) v městské památkové 
zóně Ústí nad Orlicí v roce 2017

FORMULÁŘE ŽÁDOSTÍ jsou k dispozici 
na věcně příslušném odboru (tj. na odboru 
školství, kultury, sportu, cestovního ruchu 
a propagace) a na internetových stránkách 
www.ustinadorlici.cz (sekce Dotace města).
Žádosti o dotace z výše uvedených dotačních 
programů pro rok 2017 se přijímají na přede-
psaných formulářích od 5.12.2016.

Mgr. Luboš Mikyska, 
vedoucí odboru školství, kultury, sportu, 

cestovního ruchu a propagace

Veřejné projednání nového územního plánu města

Informujeme občany, že v prosinci bude za-
hájeno veřejné projednání nového územního 
plánu. Návrh územního plánu bude vystaven 
k veřejnému nahlédnutí na stavebním úřadu 
MěÚ Ústí nad Orlicí a na internetových strán-
kách města. V rámci veřejného projednání 
se uskuteční jednání, na kterém zpracova-
telé seznámí veřejnost s obsahem nového 
územního plánu. Je předpokládáno, že uve-
dené jednání proběhne v měsíci lednu 2017. 

Informace o zahájení veřejného projednání 
včetně termínu jednání bude zveřejněna 
prostřednictvím veřejné vyhlášky na úřed-
ní desce Městského úřadu Ústí nad Orlicí 
v prosinci 2016. Informace o termínu jednání 
bude zároveň uvedena v lednovém čísle Ús-
teckých listů.

Lukáš Franz
Stavební úřad MěÚ 

Vyúčtování akce Město 
v pohybu 2016

Vážení spoluobčané, v souladu s Programo-
vým prohlášením Vám předkládáme finanční 
vyúčtování letošního ročníku městských slav-
ností Město v pohybu. Prostřednictvím roz-
počtu Klubcentra bylo za honoráře profesio-
nálních účinkujících vynaloženo 616,2 tis. Kč, 
za honoráře amatérských účinkujících 41,5 
tis. Kč, za technické zajištění koncertů (proná-
jem podia, světla, zvuk a ohňostroj) 164,5 tis. 
Kč a za ostatní režijní výdaje 17,6 tis. Kč. Cel-
kové výdaje Klubcentra představovaly 839,8 
tis. Kč. Proti těmto nákladům bylo dosaženo 
celkových příjmů od sponzorů za zajištění re-
klamy a propagace ve výši 903 tis. Kč. Kladné 
saldo 63,2 tis. Kč je převedeno na účelovou 
rezervu pro zajištění akce v příštím roce.
Z rozpočtu města byly zajištěny veškeré spor-
tovní aktivity převážně mateřských a základ-
ních škol ve výši 15,3 tis. Kč, dále pak úklido-
vé práce a ostatní technické služby v nákladu 
124,3 tis. Kč, občerstvení účinkujícím 52,2 tis. 
Kč a ostatní organizační zajištění (personální 
služby, činnost SDH a honoráře moderátorů) 
50,4 tis. Kč. Na reklamu, propagaci a ceny pro 
soutěžící bylo vynaloženo 74,9 tis. Kč. Celko-
vé výdaje města činily 317,1 tis. Kč. Ve schvá-
leném rozpočtu bylo na akci vyčleněno 350 
tis. Kč, tedy i zde došlo k úspoře finančních 
prostředků.
Město Ústí nad Orlicí děkuje ještě jednou 
všem sponzorům a zároveň celému organi-
začnímu týmu spolupracovníků, bez kterých 
by se akce nemohla uskutečnit. 

Petr Hájek, starosta města

Adventní posezení v MŠ 
Kerhartice 

Ve čtvrtek 8.12. v 15.30 hodin srdečně zve-
me všechny rodiče a přátele školy, aby k nám 
spolu s dětmi přišli posedět, vyrobit si malou 
zimní dekoraci a zazpívat vánoční koledy. Na 
setkání se těší kolektiv zaměstnanců MŠ.

Vánoční vystoupení v MŠ Černovír 

Děti a zaměstnanci Mateřské školy Ústí nad 
Orlicí, Černovír 96 vás srdečně zvou ve stře-
du 14. 12. v 16.00 hodin do MŠ na vánoční 
vystoupení dětí.
Po jeho skončení se přesuneme na černovír-
skou náves, kde pod vedením ČČK ÚO, Čer-
novír podpoříme akci Česko zpívá koledy.
Přijďte i vy, těšíme se na vás.
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pokračování na str. 4

Vyrábění v MŠ Na Výsluní

V naší MŠ byl podzim ve znamení tvůrčích 
činností. Děti si nasbíraly spoustu plodů, listí 
a větviček a ve třídách si vytvořily zajímavou 
a pestrou výzdobu v podzimních barvách.
Dokonce se jim podařilo zapojit i rodiče, 
kteří přišli na již tradiční Podzimní tvoření 
neboli EKODÍLNIČKU. V příjemné atmosféře 
a v dobré náladě tak vznikaly krásné a růz-
norodé výrobky, které si děti pyšně odnášely 
domů.
Další podzimní akcí byl 15. listopadu 2. ročník 
„Světélkování s Výsluňáky“. Jak napovídá sám 
název, šlo o hru světel a stínů v lampionovém 
průvodu a následnou tajemnou zahradu 
s ukrytými úkoly. Za jejich splnění čekaly děti 
medaile a samozřejmě sladká odměna. Na 
tento kouzelný večer budeme dlouho vzpo-
mínat. Váš Výsluňáček

Základní škola Kerhartice

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ se uskuteční v úterý 13. 
prosince od 15.30hodin. Na jednotlivých sta-
novištích si děti i rodiče vyzkouší výrobu zají-
mavých vánočních dekorací.
Srdečně zveme.
Za pracovní kolektiv ZŠ Ústí nad Orlicí, Školní 
75 Mgr. Michaela Veselá

Základní škola Komenského 

MY SE ŠESTKY NEBOJÍME - aneb dobrodruž-
né putování školou Komenského
Základní škola Komenského v Ústí nad Orli-
cí pořádá dne 1. prosince 2016 od 14 do 17 
hodin zábavné odpoledne, které je určené 
budoucím šesťákům, jejich mladším kamará-
dům a rodičům. Při putování školou jsou pro 
děti připraveny úkoly, ve kterých si zábavnou 
formou ověří své znalosti a dovednosti. Mo-
hou si také vyzkoušet jednoduché pokusy 
z chemie a fyziky, seznámit se s výukovými 
programy. Nebude chybět ani sport, zpívání 
a malování. Srdečně zvou pracovníci školy

Vánoce Na Štěpnici
I. stupeň ZŠ Komenského si Vás 6. prosince 
dovoluje pozvat na 8. ročník akce Vánoce Na 

Štěpnici. Dopoledne od 9.00 do 11.30 hodin 
bude otevřena výstava, odpoledne od 16.00 
do 19.00 proběhne tradiční jarmark. Přijďte 
si mezi nás zpříjemnit adventní čas.

Velký úspěch našich žáků – vítězství v Par-
dubickém kraji
Na XV. olympiádě dětí a mládeže Pardubické-
ho kraje ve stolním tenisu chlapci ve složení 
Daniel Seidlman, Michal Krupa a Jan Cabalka 
obsadili vynikající 1. místo. 

Úspěšnost našich žáků v Přírodovědném 
klokanu
Cílem soutěže, při níž žáci řeší celkem 24 úloh 
z přírodopisu, chemie, fyziky a matematiky, 
je vzbudit zájem žáků o technické a přírodo-
vědné obory. Žáci Daniel Seidlman z IX. A, 
Ondřej Krátký z VIII. A a Jan Roller z IX. A byli 
úspěšnými řešiteli na ZŠ a poslední dva jme-
novaní obsadili dle statistiky Pardubického 
kraje 5. a 6. místo v kraji.

Základní škola Bratří Čapků 

Učíme se v přírodě
Dne 20.10. se 3.C vydala poznávat okolí měs-
ta a barvy podzimní přírody. Naše cesta vedla 
Orlickým podhůřím přes Ameriku až ke ško-
le. Po cestě jsme objevili 4 studánky a jednu 
z nich vyčistili. Určovali jsme světové strany 
pomocí kompasu a také letokruhů, lišejníků 
a mraveniště. Poznávání nových věcí je pro 
nás společným zážitkem. Iveta Borovcová

Zájezd do Petrohradu a Pobaltí
Nezapomenutelné zážitky si přivezli účastní-
ci desetidenního zájezdu do Petrohradu na 
konci října 2016. Skvostné pamětihodnosti, 
metro, noční otevírání mostů, Ermitáž a Car-
ské selo s Jantarovou komnatou jim braly 
dech. Cestou poznali i daleká města Vilnius, 

Tallinn a Rigu. Počasí mohlo být lepší, ale ji-
nak vše vyšlo na výbornou. G. Cachová

Slámuj – Drátuj - Dýňuj
Dne 31.10. se na naší škole konala tradiční 
akce „Slámuj – Drátuj - Dýňuj“. Žáci se s ra-
dostí zapojili do rozmanitých aktivit. Skupin-
ky dětí se rozptýlily před školou, kde se ze slá-
my postupně „rodila“ rozmanitá zvířata. Děti 
nadšeně pracovaly s dýněmi, drátky, korálky, 
mozaikami a mohly si vyzkoušet anglickou 
halloweenskou soutěž nebo hru na bicí. 

J. Jetmar

V neděli 18.12. Vás srdečně zveme na ad-
ventní vystoupení dětí u betléma před ZŠ 
Bratří Čapků. Pestrý kulturní program začne 
v 16.00 hod. a nebude chybět ani tradiční 
vánoční jarmark. Přijďte s námi strávit pří-
jemný podvečer.

Kolektiv zaměstnanců ZŠ Bratří Čapků

Dvojnásobný úspěch hráčů 
SO UNO

Stolní tenisté SO UNO při Speciální ZŠ,MŠ 
a PrŠ Ústí nad Orlicí,z.s. - Pavel Richter a Lu-
káš Schauer dosáhli v uplynulých měsících 
dvojnásobného úspěchu. 
Zatímco L. Schauer získal prvenství na sedm-
náctém ročníku východočeského přeboru, 
který už tradičně pořádal 19.října SK Integra 
za podpory Českého svazu mentálně posti-
žených sportovců /ČSMPS/ a města Hradec 
Králové, P. Richter dosáhl dokonce nejvyššího 
stupínku a zlaté medaile na celorepublikové 
úrovni mentálně handicapovaných sportov-
ců, a to na XXIV. Mistrovství České republiky 
v kategorii „Muži A“, které se konalo rovněž 
v Hradci Králové ve dnech 2. a 3. listopadu 
v hale SK Integra. 
Svoji formu pak oba hráči korunovali ještě 
společným ziskem stříbrných medailí z letoš-
ního Mistrovství ČR ve čtyřhře. 
Hráčům patří poděkování za vzornou repre-
zentaci SO UNO a Městu Ústí nad Orlicí za 
finanční příspěvek na podporu sportu zdra-
votně postižených.  Jiří Chaloupka

Speciální ZŠ, MŠ a Praktická škola Ústí n.O.,z.s

Po úspěšném zahájení školního roku se kona-
ly dva pobyty pro mladší žáky v Malé Moráv-
ce a starší žáky v Luckém vrchu u Poličky. Oba 
ozdravné pobyty si žáci moc užili. 
Během října žáci soutěžního oddílu UNO re-
prezentovali naši školu na MČR Horských kol 

konané ve Srubech u Chocně a zúčastnili se 
také přechodu Krkonoš pořádané Českým 
svazem mentálně postižených sportovců 
(ČSMPS).
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pokračování ze str. 3 Základní škola Třebovská

Páťáci mezi zvířaty v nesnázích
V pondělí 10. října 2016 jsme s páťáky navští-
vili záchrannou stanici Pasíčka. Zde se věnují 
odchytu, ošetřování a následnému návratu 
poraněných divokých zvířat do volné přírody. 
Zblízka jsme si mohli prohlédnout lišku, rysa, 
orla, sokola či výra, dozvěděli jsme se mnoho 
zajímavého a na závěr si vymodelovali raka 
z keramické hlíny.
Setkání předškoláků
Ve čtvrtek 20. října 2016 si předškoláci po-
prvé zkusili sedět ve školní lavici. Kouzelník 
podzim s nimi vyčaroval draka, kterého si 
udělali z papíru, pomohli spočítat kaštany 
a projít bludištěm. Říkadla a povídání ukáza-
ly klady i nedostatky v řeči, na které se zaměří 
rodiče i paní učitelky v mateřské škole tak, aby 
mohly děti lehčeji zvládnout nástup do školy.
Návštěva psího útulku
V pátek 4. listopadu 2016 navštívila školní 
družina pejsky v útulku „Na trati“. Děti pej-
skům přinesly spoustu dobrot a také paní 

Ve dnech 2.- 3.11. 2016 se v Hradci Králové 
uskutečnilo XXIV. Mistrovství ČR ve stolním 
tenisu handicapovaných. Za sportovní oddíl 
UNO při naší Spec. ZŠ se zúčastnili 3 hráči 
s výsledky: Nela Vargová, 2. místo, žákyně, 
Pavel Richter, 1.místo, muži A, P. Richter a L. 
Schauer, 2.místo, čtyřhra. V krajském kole 
nás také reprezentoval Matěj Strnad a Albert 
Horvath.
Děkujeme za vzornou reprezentaci!
Za přispění města Ústí nad Orlicí se konal vý-
let do ZOO parku Stěžery.
29. října proběhla Benefice pro našeho žáka 
Jana Hondla. Spolužáci přispěli svými výrob-
ky, které na akci prodali a výtěžek věnovali 
Honzíkovi na pobyt v lázních.
I letos internát školy připravil pro žáky Draki-
ádu, kde si vyzkoušeli své draky a pro všech-
ny to byla opravdu pěkná podívaná.
S vítězným pohárem a třemi nejlépe oce-
něnými sportovci v jednotlivých kategoriích 
(Mariam Nakvetauri, Tomáš Nováček a Sa-
muel Horvath) jsme se 9.listopadu vrátili 
z Her v netradičních disciplínách, které po-
řádala ZŠ Speciální Lanškroun ve spolupráci 
s centrem aplikovaných pohybových aktivit 
FTK UP v Olomouci. Moc děkujeme za krásný 
program a sportovní vyžití a již se těšíme na 
další ročník. Kolektiv pedagogů

Stráníkové, která o pejsky pečuje, předaly 
finanční hotovost ve výši 710,- Kč. Návštěva 
útulku byla moc pěkná a plná emocí, děti od-
cházely obohaceny o mnoho prožitků.
Piškvorky 2016
Tradiční piškvorkový turnaj se konal na konci 
měsíce října. Počet účastníků byl opět velmi 
vysoký, celkem 50 hráčů z druhého stupně. 
V každé třídě se odehrávalo základní kolo, ze 
kterého postoupili dva nejlepší. Celkovým ví-
tězem se stala opět Táňa Bartáčková, hned za 
ní se umístili Martina Vrobelová, Štěpán Ka-
poun a Šimon Motl. Vítězům gratulujeme!!! 
Díky finanční podpoře Města Ústí nad Orlicí 
jim odměnou byly logické a vzdělávací hry. 
Těšíme se na 8. ročník soutěže.

Pozvánka na vánoční dílny

Základní škola Třebovská 147, Hylváty si 
Vás dovoluje pozvat na vánoční tvoření, 
které proběhne ve čtvrtek 15. prosince 
2016 od 15 do 18 hodin v budově školy. 
Tvůrčí dílny budou doplněny vánočním 
jarmarkem s možností zakoupení výrob-
ků žáků školy.

Srdečně zvou žáci i zaměstnanci školy

Třídní hudební besídka žáků hudebního 
oboru p. uč. Martiny Mikulecké – klavír
čt 1.12. | 16.30 hod. | koncertní sál ZUŠ
Mikulášské odpoledne
so 3.12. | 10.30, 13.00, 15.00 hod. | Nová Louže
Vystoupení žáků tanečního oboru
Vánoční koncert DPS Čtyřlístek
ne 4.12. | 17.00 hod. | kostel sv. Zikmunda, 
Sopotnice
Hudební besídka žáků hudebního oboru
po 5.12. | 17.00 hod. | koncertní sál ZUŠ
Vánoční koncertíky
po 5.12. | 8.30, 9.30 hod. | koncertní sál ZUŠ
út 6.12. | 8.30, 9.30 hod. | koncertní sál ZUŠ
Hudební programy pro žáky MŠ a ZŠ
Zimní tancovánky
út 6.12. | 16.00 a 17.00 hod. | sál tanečního 
oboru ZUŠ
Vystoupení žáků tanečního oboru p. uč. Hany 
Hýbalové

Adventní recitál
st 7.12. | 16.30 a 18.00 hod. | sál tanečního 
oboru ZUŠ
Vystoupení žáků tanečního oboru p. uč. Pav-
líny Lipenské (změna začátků představení 
vyhrazena)
Třídní hudební besídka žáků hudebního 
oboru p. uč. Ivany Charousové – kytara
st 7.12. | 17.00 hod. | koncertní sál ZUŠ
Tancovánky
čt 8.12. | 16.00, 17.00 a 18.00 hod. | sál ta-
nečního oboru ZUŠ
Vystoupení žáků tanečního oboru p. uč. Zla-
tuše Bartošové
Třídní hudební besídka žáků hudebního 
oboru p. uč. Miluše Barvínkové – housle
čt. 8.12. | 16.00 hod. | koncertní sál ZUŠ
Vánoční koncert DPS Čtyřlístek
ne 11.12. | 18.00 hod. | Měšťanský pivovar 
Hylváty
J.J. Ryba – Česká mše vánoční „Hej mistře“
ne 11.12. | 15.00 hod. | sál restaurace 
U Dubu, Němčí
Českou mši vánoční hraje symfonický or-
chestr Decapoda
Třídní hudební besídka žáků hudebního 

oboru p. uč. Hany Bauerové – zpěv
po 12.12. | 17.00 hod. | koncertní sál ZUŠ
Adventní hudební besídka žáků hudebního 
oboru p. uč. Lenky Barvínkové – pozoun, 
p. uč. Petra Kubového – trubka
út 13.12. | 17.30 hod. | koncertní sál ZUŠ
Třídní hudební besídka žáků hudebního 
oboru p. uč. Hany Švendové – kytara
pá 16.12. | 15.30 hod. | koncertní sál ZUŠ
„Čas vánočního souznění“
so 17.12. | 17.00 hod. | evangelický kostel 
Džbánov-Voděrady
Koncert v dramaturgii L. Hrodkové, účinkují 
učitelé a žáci ZUŠ a hosté
J.J. Ryba – Česká mše vánoční „Hej mistře“
ne 18.12. | 15.30 hod. |kostel sv. Petra a Pav-
la, Hnátnice
ne 18.12. | 18.00 hod. | kostel sv. Mikuláše, 
D. Dobrouč
Českou mši vánoční hraje symfonický or-
chestr Decapoda
Vánoční hudební besídka žáků hudebního 
oboru
po 19.12. | 17.00 hod. | koncertní sál ZUŠ
Vánoční koncert DPS Čtyřlístek
út 20.12. | 18.00 hod. | koncertní sál ZUŠ
Živý betlém
po 26.12. | 15.00 hod. | Mírové náměstí
Vystoupí žáci tanečního oboru ZUŠ

Základní umělecká škola Jar. Kociana
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OG Soft Akademie

Zjistili jsme, že situace studentů středních 
a základních škol, kteří projevují hlubší zá-
jem o výpočetní techniku a chtějí rozšířit své 
vzdělání nad rámec školní výuky informatiky, 
není v našem městě nijak uspokojivá.
Proto jsme spustili projekt OG Soft Akade-
mie, kde mohou právě takto zaměření stu-
denti najít uplatnění a své vzdělání a zájem 
rozvinout. Studenti se mohou na praktických 
příkladech dozvědět, jak funguje skutečná 
softwarová firma. Zjistit co skutečně obnáší 
práce programátora, webmastera, atd.
Od srpna letošního roku mají tak možnost 
studenti navštěvovat jednou týdně lekce 
v našem školícím centru. Studenti mají k dis-
pozici kvalitní infrastrukturu, díky které si 
mohou prakticky vyzkoušet své dovednosti 
v oblasti informatiky a zejména programo-
vání. Mohou si prakticky ověřit, prohloubit 
a rozvinout získané školní znalosti.
Kapacita Akademie ještě není naplněná. Zá-
jemci nás mohou kontaktovat na e-mailové 
adrese akademie@ogsoft.cz.

Ing. Michal Hornych, 
OG Soft s.r.o.

Střední škola automobilní 

Na Střední škole automobilní Ústí nad Orlicí 
se dne 8.11.2016 konala tzv. Burza zaměst-
navatelů. Zorganizovala ji SŠ automobilní ve 
spolupráci s firmami.
Ve sportovní hale školy se tak setkaly firmy 
jako INA Lanškroun, Policie ČR, Schaltag CZ, 
MD logistika, ale i ČSAD Ústí nad Orlicí, Šmídl 
s.r.o. a další, které prezentovaly studentům 
školy své pracovní pozice. 
Akce byla uskutečněna jako reakce na nedo-
statek pracovníků ve zmíněných firmách. Pro 
studenty to byla vynikající příležitost, jak si 
získat budoucí zaměstnání a pro firmy zase 
možnost, jak si vybírat nové potenciální za-
městnance.

Pavel Jantač

Střední škola uměleckoprůmyslová

V listopadu 2015 se konala poprvé akce Den 
kariéry, která měla za cíl podpořit zájem žáků 
základních škol o technické obory. V Česku 
totiž, i přes kvalitní finanční ohodnocení, 
dlouhodobě scházejí kvalifikovaní pracovníci, 
což pro zaměstnavatele představuje značné 
omezení. Řada firem jde proto cestou užší 
spolupráce se středními školami, které jim 
budoucí zaměstnance vychovávají. Orlicko-
ústecká společnost Rieter CZ s.r.o., člen stej-
nojmenného švýcarského koncernu a jeden 
z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v regi-
onu, navázala na loňskou prezentační akci 

jejím druhým ročníkem. Ke spolupráci opět 
přizvala partnerské školy a v sobotu 12. listo-
padu mezi nimi nechyběla ani Střední škola 
uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí.
Od 9 do 13 hodin si mohli návštěvníci pro-
hlédnout jednotlivá pracoviště a vyzkoušet 
nejrůznější aktivity. Podle personálního ře-
ditele společnosti Rieter Richarda Bednáře 
zaznamenal loňský Den kariéry hmatatelný 
úspěch, proto bylo jeho pokračování nasna-
dě. Že měl Den kariéry pro partnerské školy 
konkrétní přínos, potvrdil také zástupce ře-
ditele SŠUP Zdeněk Salinger. „Zúčastnili jsme 
se druhého ročníku po velice dobrých zkuše-
nostech z minulého roku, kdy se na základě 
této akce u nás rozhodlo studovat dalších 
osm studentů, sedm mechaniků a jeden ná-
strojař,“ sdělil k počtu přijatých.
Výcvik, materiální podpora, stipendia
Pedagogové orlickoústecké „umprumky“, 
kteří prezentovali aktivity maturitního obo-
ru Mechanik-seřizovač a tříletého učebního 
oboru Nástrojař, si pochvalovali nejen ná-
vštěvnost sobotního Dne kariéry, ale také 
obecně vyšší informovanost rodičů a žáků. 
Tříletá spolupráce s firmou Rieter je podle 
vyjádření Zdenka Salingera pro obě strany 
velkým přínosem. Pro žáky základních škol, 
které propagační akce osloví, pak atraktivitu 
studia technických oborů zvyšuje možnost 
stipendií. 

Mgr. Jan Pokorný
Foto: Adam Faltus

Zprávičky ze Stacionáře

1. listopadu uspořádala firma Šmídl pro naše 
uživatelé celodenní výlet do ZOO ve Dvoře 
Králové nad Labem. Nejdříve jsme si prošli 
pavilóny se zvířaty, /opice, plazy,nosorožce 
…/ venku se ještě procházely krásné žirafy, 
zebry, sloni, roztomilé surikaty . Kdo chtěl 
mohl si zasportovat v Lanovém centru. Po 
obědě následovala částečná prohlídka Safari.
V areálu jsme obdivovali vyřezávané dýně po 
Halloweenské akci. Byl to moc krásný výlet, 
přálo nám i počasí a firmě ŠMÍDL a slečně 
Hance Hlavové moc děkujeme za zorganizo-
vání.

Také jsme ukončili taneční kurzy závěrečným 
Věnečkem a tímto děkujeme p. Zářeckému 
za dopravu. Uživatelé měli možnost vyslech-
nout přednášku p. Petra Eisnera Sexualita 
a vztahy lidí s postižením pořádanou o. p. 
Rytmus. 
Připravujeme se na Adventní jarmarky a pro-
dejní trhy. Na KÚ v Pardubicích se budeme 
prezentovat tanečním vystoupením při vá-
nočních trzích.
V úterý 8.11. naši sportovci, kteří se zúčastnili 
Speciální olympiády v USA byli přijati s ostat-
ními sportovci v Praze na americkém velvy-
slanectví panem velvyslancem. Ten si s nimi 
povídal a každému daroval malý odznáček.
Tohoto setkání byli přítomni i členové vedení 
ČHSO a p. Vlastimil Harapes /čestný host/. 
Přejeme všem krásné Vánoce a klidný Advent.
Za kolektiv pracovníků a klientů Stacionáře

H. Zastoupilová



www.ustinadorlici.cz

[ 6
 ]

12 / 2016

Sociální / zdravotní

Senior klub

Silvestr na nečisto
čt 8.12. | 15.00 hodin
Ve spolupráci s výborem obyvatel CSP se 
pořádá akce v jídelně centra. K poslechu 
a k tanci hraje p. Šalda. Na akci je možné při-
nést vlastní občerstvení, káva a čaj zdarma. 
Zveme všechny občany, vstupné 40,- Kč. Akci 
zajišťuje p. Tomanová, JUDr. Králík 

Plavání pro členy SK
pá 9.12. |14.00-15.30 hodin
Plavání pro členy „Senior klubu“ spojené se 
cvičením ve vodě se uskuteční v KPB v ÚO. 
Vstup 50,- Kč na průkazku „Senior klubu“. 
Akci zajišťuje p.Šlegrová 

Senior kino
út 13.12. | 14.30 hodin
Ve spolupráci s Klubcentrem Vás zveme na 
film „ Sully: zázrak na řece Hudson“. Příběh 
o mimořádném přistání plně obsazeného le-
tadla v New Yorku na řece Hudson. Kino se 
hraje v Roškotově divadle, vstupné 40,- Kč 
pro člena SK. Přihlášky se přijímají 6.a13.12. 
ve Sladkovně od 10.00 do 12.00 hodin, nelze 
chodit bez přihlášení. Akci zajišťuje p. Šleg-
rová 

Exkurze do firmy EWE v Hylvátech nejen pro 
ty, kteří by se zde chtěli zaměstnat
st 14.12. | 9.00 hodin
Sraz zájemců do počtu 20 lidí v 8.30 hod. 
u Klubu důchodců /Sladkovna/, případně 
přímo v 8,55 hod. u firmy EWE. Je nutno 
se telefonicky objednat na tel. 734398390 - 
předseda JUDr. Ešpandr. Na místě krátká be-
seda a prohlídka závodu. V případě většího 
zájmu bude následovat další návštěva v úno-
ru 2017.

Hrad Šternberk, Svatý kopeček, Olomouc
čt 15.12. | celodenní zájezd
Závazné přihlášky se přijímají do počtu 41 
lidí dne 6. a 13.12. ve „Sladkovně“ od 10.00 
do 12.00 hodin. Platba při přihlášení. Čle-
nové mají přednost, člen „Senior klubu“ 
hradí 210,- Kč (190,- + 20,-), jako náhradník 
nečlen 240,- Kč (220,- + 20), neobyvatel Ústí 
n.O. 270,- Kč (250,- + 20). V ceně doprava, 
vstup na hrad, průvodce na Svatém Kopečku. 

 

V autobuse bude možno závazně objednat 
oběd v restauraci Knorr z denního menu cca 
za 80,- – 90,- Kč. Osobní volno kolem poled-
ne ve Šternberku, popřípadě na trhu v Olo-
mouci. Předpokládaný návrat v 18.00– 19.00 
hodin. Akci zajišťuje JUDr. Ešpandr, p. Ešpan-
drová
Odjezdy autobusu: Hylváty ČSAO 7.35 hodin, 
Benzina pod Duklou 7.40 hodin, Babyka 7.45 
hodin,   Autobusové nádraží 7.50 hodin, 
Tvardkova 7.55 hodin, Penzion 8.00 hodin

Odpolední vycházka
čt 29.12. | 13.00 hodin
Odpolední vycházka „Běžky nebo pěšky s Ha-
nou Rabovou a Mirkem Králíkem“. Jedná se 
o vycházku s délkou trasy cca 3 - 5 km, sraz 
účastníků u Lidlu ve 13.00 hodin. Jsou vítáni 
i rodinní příslušníci.

Přijímáme závazné přihlášky na: 
Týdenní pobyt v Hokovcích na Slovensku ve 
dnech 25.2. - 4.3. 2017 za cenu 4850,- Kč člen 
SK 4750,- Kč.
Odjezd kolem 16.00 hodin v sobotu od CSP 
bývalý „Penzion“, v neděli ráno snídaně, lé-
kařská prohlídka a přidělení 10 lázeňských 
procedur.
V ceně: doprava tam a zpět luxusním auto-
busem, 10 procedur, 2x sauna, každý den 
neomezeně bazén, plná penze, 2x taneční 
večer, možnost dokoupení výletů.
Členové SK mají přednost. Závazné přihlášky 
se přijímají ve „Sladkovně“ od 10.00 do 12.00 
hodin již 3.1. a 10.1. pro členy a 17.1. 2017 
i pro nečleny a neobyvatele. Současně se vy-
bírá záloha 1 000,- Kč, každý obdrží propozice 
k pobytu. Upozorňujeme, že pořadí přihláše-
ných tvoří zasedací pořádek.V případě odhlá-
šení je nutno za sebe sehnat náhradu. Člen 
SK obdrží příspěvek 100,- Kč. Pokoje 1/2, 1/3, 
1/4, 1/1 se doplácí. Nutné připojištění léčeb-
ných výloh. Návrat v sobotu 4.3. 2017 kolem 
16. hodiny. Doplatek se vybírá na „Sladkov-
ně“ 31.1.2017 od 15.00 hodin.
Akci zajišťuje JUDr. Ešpandr, JUDr. Králík

Připravujeme:
26. ledna 2017 – zájezd Rokytnice nad Jize-
rou a okolí. Podrobnosti v lednových ÚL. Při-
hlášky se budou přijímat 10.1. a 17.1.2017

Výzva členům
Žádáme členy SK, aby se zapojili do tvorby 
plánu akcí na rok 2017. Svoje návrhy a při-

pomínky můžete na „Sladkovně“ vhodit do 
poštovní schránky u vchodu, nebo je sdě-
lit telefonicky předsedovi klubu na telefon 
734398390. Jen společnými silami zajistíme 
akce, které Vás budou zajímat.

Členské základně dáváme na vědomí , že od 
10.1.2017 do výroční schůze výbor pověřil 
Mgr. Hanu Štěchovou výkonem funkce po-
kladní a člena výboru. 

Upozornění
Udržovací příspěvek na rok 2017 ve výši 200,- 
Kč se vybírá na „Sladkovně“ od 10. ledna 
2017 každé úterý od 10.00 do 12.00 hodin, 
do 28.3.2017. Zaplacení udržovacího pří-
spěvku je podmínkou pro poskytnutí slevy na 
akce v roce 2017 a účasti na členské schůzi. 
(platí už na akce pořádané v lednu s výjimkou 
plavání).

Členská schůze se bude konat 16.2. 2017 
v jídelně Centra sociální péče.

První služba ve „Sladkovně“ k výběru při-
hlášek do Hokovců je mimořádně již v úterý 
3.1.2017 od 10.00 do 12.00 hodin, kdy tito 
zájemci si budou moci zaplatit i udržovací 
příspěvek. 

Současně děkujeme za podporu Městu Ústí 
nad Orlicí a jeho vedení, za podporu akcí 
našim sponzorům: Masoeko s.r.o. Letohrad, 
Maixner Hanuš a.s. Letohrad, Moldex Met-
rik v.o.s. Ústí nad Orlicí, Zahradnictví Petr 
a Vlaďka Šťastní Ústí nad Orlicí a Pekárna 
Páclová Hylváty

Přejeme všem členům a občanům města 
klidné prožití vánočních svátků a do nové-
ho roku hodně zdraví a štěstí. Těšíme se na 
společné setkávání na našich akcích v roce 
2017. 

Kontakty na SK: 
p. Šamšulová 722475129, JUDr. Králík 
722475132, p. Šlegrová 722475131, 
p. Tomanová 731601548, p. Rabová 
734188853, JUDr. Ešpandr 734398390, 
p. Ešpandrová 734188855. 

Těšíme se na Vaši účast! 

Za výbor Senior klubu 
JUDr. Zdeněk Ešpandr
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Český červený kříž 

Senior doprava ČČK
Senior doprava ČČK je určena seniorům, oso-
bám zdravotně oslabeným a rodičům s dětmi 
k návštěvě lékaře, úřadu, na nákup, kadeřnici,…
Senior dopravu ČČK lze objednat v pracovní 
den před plánovanou jízdou (v den jízdy bez 
záruky) na tel. 774 412 117
Senior doprava ČČK je provozována každý 
pracovní den od 7.00 do 15.30 hodin
Permanentky jsou k dostání na ČČK - Kopec-
kého 840 nebo na Informačním centru města.
Senior doprava ČČK je provozována za pod-
pory Města Ústí nad Orlicí a Pardubického 
kraje.
V termínu od 23. do 28. prosince 2016 bude 
přerušen provoz služby Senior doprava ČČK. 
Děkujeme za pochopení
Centrum pro život: vzdělávací, relaxační 
a volnočasové centrum pro seniory a nejen 
pro ně, akce jsou určeny široké veřejnosti
Není-li uvedeno jinak akce se konají v budo-
vě OS ČČK, Kopeckého 840

Předvánoční jarmark na Veselém kopci
11.12. | 8.00 odjezd | výlet
Pojeďte s námi na Veselý kopec nadýchat se 
atmosféry vánočních svátků, které znáte na-
příklad z obrázků Josefa Lady. V roubenkách 
vám připomeneme tradiční lidové obyčeje, 
předměty provázející svátky doplněný o vá-
noční jarmark. Přihlásit se můžete na tel. 775 
765 659 nebo každé pondělí od 8.00 do 15.30 
hodin na ČČK, kde se provádí úhrada za vý-
let, čas odjezdu: 8.00 hodin, místo odjezdu: 

autobusové nádraží Ústí n.O., cena:100,- Kč 
člen ČK/děti, 130,- Kč ostatní. Cena obsahuje 
dopravu (na místě se hradí vstupné do skan-
zenu a jarmark)

Výstava vánočního cukroví
15.12. | 9.00-15.00 hodin
Vstupné dobrovolné

Vánoční posezení
15.12. | 15.00 hodin
Příjemné posezení mezi přáteli při vánoční 
atmosféře spojená s ochutnávkou vánočního 
cukroví, vstupné zdarma. 
Bližší informace o akcích Centra pro život na 
www.cckuo.cz
Změna programu Centra pro život vyhrazena

Vánoční výstava
6.12.-9.12. | 9.00-17.00 hodin
Vánoční výrobky dětí ze školských zařízení 
v Ústí n. Orl., MC Medvídek, Péče o duševní 
zdraví a dalších organizací, zasedací místnost 
Městského úřadu - (Galerie), otevřeno od 
9.00 do 17.00 hodin, akce se koná za podpo-
ry Města Ústí n. Orlicí

Strom splněných přání
27.11-13.12. | různé
Splňte přání dětem z dětských domovů a so-
ciálních ústavů zakoupením vánočního dár-
ků, přáníčka naleznete: v Informačním centru 
Města Ústí n. O., v Krytém plaveckém bazénu 
v Ústí n. O. a v Nákupním centru Nová Louže 
- čistírna. Bližší informace o akci naleznete na 
www.cckuo.cz
 
Ošacovací středisko ČČK
Provozní doba v měsíci prosinci:
5.12.2016  od 8,00 do 12,00 hodin
12.12.2016  od 8,00 do 15,30 hodin
19.12.2016  od 8,00 do 15,30 hodin
26.12.2016  zavřeno

Kavárnička - Centrum setkávání: každý čtvr-
tek od 8,00 do 15,30 hodin - přijďte si po-
povídat se svými přáteli do Společenského 
centra ČČK (společenské hry). 8.12. a 29.12. 
bude kavárnička uzavřena - děkujeme za po-
chopení
Snoezelen: relaxační, multismyslová míst-
nost. Bližší informace a objednání na tel. 775 
765 659, vstupné 30,- Kč za 1 hodinu/osoba
Kavárnička v Domově důchodců: otevřeno 
každý den kromě pondělí od 13,00 do 16,00 
hodin
Čistírna, prádelna, opravna obuvi, prodej 
úklidových prostředků
v nákupním centru NOVÁ LOUŽE
PROVOZNÍ DOBA: pondělí - pátek 
od 14,00 do 18,00 hodin
od 23.12. do 1.1.2017 bude provozovna čis-
tírny uzavřena - děkujeme za pochopení

Úklidové služby, drobné opravy - služby 
„Hodinového manžela“
Bližší informace a objednání úklidové služby 
na tel.: 773 001 088
Bližší informace a objednání služeb hodino-
vého manžela na tel.: 775 765 659
 
Nová služba pro Vás
MINI HOTEL NOVÁ LOUŽE
Přijede Vám návštěva a nevíte, kde přeno-
cují, nabízíme vám krátkodobé ubytování 
ve dvoulůžkových a čtyřlůžkových pokojích 
s vlastním sociálním zařízením, TV, interne-
tem. Bližší informace a objednání o ubytová-
ní na tel.: 775 765 659

Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí děkuje 
všem klientům, občanům, sponzorům, přá-
telům a přeje hodně zdraví, štěstí a spokoje-
nosti nejen o vánočních svátcích.

Pobyty pro děti s autismem

Ústecká nezisková organizace Poruchy au-
tistického spektra z.s. uspořádala letos tři 
psychorelaxační pobyty. Pobytů na chatě 
Neratov v Orlických horách se zúčastnilo 15 
rodin s dětmi s autismem, mentálním a kom-
binovaným postižením.
Rodiny doprovázel psycholog Přemysl Miko-
láš, muzikoterapeutka Růžena Gally Jadrná, 
speciální pedagog a asistenti dobrovolní-
ci. Zatímco se rodiče účastnili skupinových 
setkání či individuálního poradenství, děti 
spolu s asistenty tvořily, nebo si užívaly tram-
políny a dětského hřiště. Všichni se těšili na 

opékání párků. Také jsme podnikli několik 
výletů po okolí - byli jsme na houbách a v ne-
daleké pevnosti Hanička.
Zúčastnili jsme se díky KONEP Burzy filantro-
pie kde jsme získali finanční podporu projek-
tu od Konzumu ÚO. Peníze z festivalu Jeden 
Svět od SPOUSTI jsme použili na uhrazení 
pobytů a tábora rodinám z ÚO a okolí. V září 
také proběhla benefiční joga akce v BartStu-
diu jejíž výtěže také využijeme na uhrazení 
pobytů a terapií dvěma autistickým chlap-
cům z ÚO Rýšovi a Adámkovi. Děkujeme 
všem, kdo se akcí zúčastnili a přispěli.
V současné době jsme se zapojili do soutě-
že neziskových organizací projektu Konzu-
mu UO Jsme tu doma Společně za úsměv. 

Můžete na pokladně přispět na naši činnost. 
Z výtěžku zakoupíme vybavení lékárničky pro 
pobyty a naše setkávání zpestříme dětem 
muzikoterapií a canisterapií.
Do konce roku nás čekají dvě sobotní setkání 
rodičů děti s autismem v MC Medvídek spo-
jené s muzikoterapií. Těšíme se i na Vánoční 
jízdu vlakem s čertem a Mikulášem. Přijďte 
mezi nás. 
Aktuální informace o našich akcích 
zuzka.zuzu@seznam.cz,
777882337 Zuzana Poláková
PAS z.s. je nezisková organizace pomáhající 
rodinám dětí s postižením. Pořádá volnoča-
sové, osvětové a pobytové akce, výlety, osvě-
tové akce. Nabízí poradenství a setkávání.
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Pozvánka do Centra sociální 
péče

Centrum sociální péče chce informovat oby-
vatele Ústí nad Orlicí a okolí o následujících 
akcích, které budou uspořádány v jídelně 
Pečovatelské služby Na Pláni 1343. Jedná se 
o vystoupení dětí z MŠ Lentilka dne 8. 12. 
2016, zahájení v 10.30 hodin. Vstupné 20 Kč. 
Výtěžek ze vstupného bude použit na pokrytí 
nákladů – zakoupení květin a drobného ob-
čerstvení pro děti.
Druhá akce pod názvem Silvestr nanečisto, 
kde zazní hudba prostřednictvím pana Šaldy 
dne 8. 12. 2016. Začátek akce od 15.00 hod. 
Vstupné pro obyvatele Na Pláni 1343 bude 
20 Kč, pro ostatní 40 Kč. Výtěžek ze vstup-
ného bude použit na zaplacení muzikanta. 
Předpokládaný konec akce v 19:00 hodin. 
Káva nebo čaj je zdarma, občerstvení si mů-
žete vzít s sebou.

Svaz postižených civilizačními chorobami, základní organizace 
Ústí n.O.

Pozvánka na muzikál „Cabaret“ , Včd Pardu-
bice, úterý 27. prosince 2016. Cena 300 Kč. 
Odjezd: Tvardkova v 16.05 hod. (Hylváty 
v 15.45 hod., Dukla v 15.50 hod., Babyka 
15.55 hod., nádraží ČSAD
v 16 hod., Tvardkova v 16.05 hod., Penzion 
v 16.10 hod.) 
Přihlášky a platba v Klubu důchodců – Slad-
kovně 1. a 2. čtvrtek v prosinci od 10 – 11.30 
hod. nebo telefonicky na č. 737 378 815.

Na Vaši účast se těší členové výboru ZO SP-
CCH.
Pohodové vánoční svátky 2016 a dobré 
zdraví v roce 2017 všem členům a našim 
příznivcům přeje výbor ZO SPCCH Ústí nad 
Orlicí!

Naše poděkování patří fy Bus doprava Zá-
řecký za ochotu a spolehlivost při zajišťová-
ní našich zájezdů v roce 2016.

Jak se máme v domově

Den otevřených dveří v Domově důchodců: 
ochutnávka, polohování i zpěv
Domov důchodců Ústí nad Orlicí uspořádal 
ve čtvrtek 13. 10. 2016 Den otevřených dveří. 
Více než sedmdesát návštěvníků, včetně mís-
tostarosty Jiřího Preclíka a dalších zástupců 
města, se mohlo v doprovodu zaměstnanců 
seznámit s provozem zařízení a prostorami, 
v nichž se péče o seniory odehrává. Součás-
tí prohlídky bylo i drobné občerstvení jako 
ochutnávka, jak se v Domově vaří. Také pro-
běhla hodinka muzikoterapie a ukázka polo-
hovacích technik. 
V Domově důchodců může díky spolku 
Spousti rehabilitovat i veřejnost
Domov důchodců vybudoval před hlavním 
vchodem do Domova venkovní rehabilitační 
stanoviště pro seniory. Osazení stanoviště 
rehabilitačními prvky bylo umožněno zčásti 
z daru společnosti RWE, zčásti z daru věno-
vaného Spolkem pro organické Ústí (www.

spousti.cz). V trávníku u vchodu do budovy 
byla na betonovou plochu instalována lavič-
ka s rotopedem a přístroj na procvičování 
kloubů horních končetin. Oba stroje byly na 
objednávku vyrobeny ve Španělsku a jsou 
přímo určeny k rehabilitaci seniorů a osob se 
zdravotním postižením. Obyvatelé Domova 
toto rehabilitační stanoviště rádi využívají, 
a protože je umístěno na neoploceném po-
zemku, nabízíme je k využití i široké veřejnos-
ti. Domov důchodců je součástí města, patří 
k městu – proto je jeho prostor otevřený vzá-
jemnému setkávání obyvatel města a obyva-
tel Domova. Děkujeme účastníkům festivalu 
Jeden svět, kteří hlasovali pro náš projekt 
rehabilitačního stanoviště, děkujeme Spolku 
pro organické Ústí i společnosti RWE. 
Všem našim příznivcům děkujeme za proje-
venou podporu v letošním roce a Vám všem 
přejeme rok nadcházející plný pohody, ra-
dosti, zdraví a dostatek času na společná se-
tkávání se svými blízkými.

Kolektiv zaměstnanců Domova
www.dduo.cz

tel.: 734 793 446

Stomatologická pohotovost

3.-4. 12. – MUDr. Sylva Moučková, Dolní 443, 
Choceň, tel.: 606 565 823
10.-11.12. – MDDr. Veronika Pechancová, 
Javornického 198, V. Mýto, tel.: 465 485 155
17.-18.12. – MUDr. Vlastimil Janků, Havlíčko-
va 377, ÚO, tel.: 465 526 261
24.12. – MUDr. Radim Podgorný, Gen. Záva-
dy 116, V. Mýto, tel.: 465 423 957
25.12. – MUDr. Dana Polzerová, Třebovská 
140,ÚO, tel.: 465 524 087
26.12. – MUDr. Jana Ráčková, Dr. Vrbenského 
1075, ÚO, tel.: 465 524 127
27.12. – MUDr. Jiří Richter, D. Libchavy 278, 
tel.: 465 582 058
28.12. – MUDr. Karel Šefrna, Masarykova 
1071, ČT, tel.: 731 784 643
29.12. – MUDr. Zdeněk Škorpil, Štefánikova 
396, V. Mýto, tel.: 465 423 824
30.12. – MUDr. Dagmar Špajová, Masarykova 
1071, ČT, tel.: 465 534 149
31.12. – MUDr. Jarmila Dostálová, Husova 
191, V. Mýto, tel.: 465 423 949
1.1. 2017 – MUDr. Marcela Špátová, Smeta-
nova 1390, ÚO, tel.: 465 524 128

Poděkování

Chtěla bych touto cestou poděkovat za 
péči, kterou mi poskytli na oddělení ARO 
a Chirurgie v Orlickoústecké nemocnici. 
Poděkování patří všem sestřičkám a léka-
řům. Zejména primáři Karešovi a MUDr. 
Bootovi. 
Moc děkuji. Krejčí Marie, Ústí nad Orlicí

Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického 
kraje, o. p. s., detašované pracoviště Ústí n.O.

NABÍZÍME TYTO SLUŽBY:
Sociální rehabilitace
Jste senior nebo osoba se zdravotním posti-
žením a chcete umět pracovat na počítači? 
Dostal/a jste tablet a nevíte, jak ho ovládat? 
Přejete si komunikovat s blízkými přes e-mai-
lovou poštu a nevíte jak na to?
Pracovníci Vás proškolí v požadované oblasti, 
pomohou Vám pochopit výpočetní techniku. 
Projdou s Vámi základní obsluhu počítače/
tabletu, provedou Vás krásami internetu, 
naučíte se ovládat základní programy jako 

je Microsoft Word, Excel nebo Power-Point 
a mnoho dalšího podle Vašich potřeb. 
Naším cílem je zapojit seniory a zdravotně 
postižené do běžného života. Služba je po-
skytována ZDARMA. 

Služba dále zahrnuje tyto činnosti: Nácvik 
obsluhy běžných zařízení a spotřebičů, nácvik 
péče o domácnost, nácvik péče o děti nebo 
další členy domácnosti, nácvik samostatné-
ho pohybu, nácvik dovedností potřebných 
k úředním úkonům, doprovody (na úřad, 
do zaměstnání, k lékaři), nácvik schopnosti 
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využívat dopravní prostředky, nácvik efektiv-
ního hledání pracovního místa a vystupování 
při pracovním pohovoru, nácvik komuni-
kačních dovedností a práce s informacemi, 
nácvik základů znakového jazyka, podávání 
informací o možnostech získávání rehabili-
tačních a kompenzačních pomůcek a infor-
mační servis a zprostředkování dalších slu-
žeb.

Osobní asistence
Poskytováním této služby se snažíme, v co 
největší míře umožnit zdravotně postiženým 
občanům, dětem a seniorům žít soběstačný 
a plnohodnotný život v jejich přirozeném 
prostředí. Za pomoci osobních asistentů se 
mohou realizovat v osobním, společenském 
a případně i pracovním životě. Osobní asis-
tenti pomáhají uživatelům při zvládání kaž-
dodenních běžných činností, jako je pomoc 
v domácnosti, v práci, ve školách, v ma-
teřských školkách, doprovody k lékaři, na 
úřady, na nákupy a další, dle individuálních 
požadavků uživatele. Hlavním cílem je větší 
množství služeb pomáhajících občanům se 

zdravotním postižením a seniorům při za-
čleňování do společnosti a při řešení jejich 
osobních problémů vyplývajících z jejich 
handicapu a pomoci člověku se zdravotním 
postižením zvládnout prostřednictvím osob-
ního asistenta ty úkony, které by zvládal sám, 
kdyby neměl postižení. 
Osobní asistenci poskytujeme nepřetržitě, 
občanům od 1 roku. Cena za službu je do 18 
let- 60 Kč za hodinu, od 18 hodin a o víkendu 
120 Kč za hodinu, od 18 let -70 Kč za hodinu, 
od 18 hodin a o víkendu 130 Kč za hodinu.

Odborné sociální poradenství
Můžete nás kontaktovat s nejrůznějšími do-
tazy a problémy. Jedná se například o pomoc 
v orientaci v systému sociálního zabezpeče-
ní ČR a to zejména v oblasti státní sociální 
podpory, příspěvku na péči, dávek pomoci 
v hmotné nouzi, průkazů osob se zdravotním 
postižením, příspěvku na mobilitu, příspěvku 
na zvláštní pomůcku atd. Můžete se na nás 
také obrátit při sepisování žádostí, námitek, 
odvolání a s vyplňováním formulářů. Naše 
pomoc také spočívá v podpoře při hledání 

vhodného pracovního místa a při sepisování 
strukturovaného životopisu. Při řešení situ-
ace vám bude umožněna práce na počítači, 
využití scanneru, tiskárny a telefonu. Nevá-
hejte se na nás obrátit.
Kde nás najdete: Čs. armády 1181 (vy-
soká budova Rieter – 3. podlaží), ÚO, tel: 
465 525 324, 775 693 985, 775 693 983
web: www.czp-pk.cz

Poděkování

Centrum pro zdravotně postižené a senio-
ry Pardubického kraje, o.p.s., detašované 
pracoviště Ústí nad Orlicí děkuje Měs-
tu Ústí nad Orlicí za poskytnuté dotace 
v roce 2016 na odborné sociální poraden-
ství, osobní asistenci, sociální rehabilitaci 
a plavání pro zdravotně postižené občany 
a seniory. Finanční prostředky byly využity 
ve prospěch občanů Ústí nad Orlicí.

Eva Jiřincová, vedoucí Centra

Mateřské centrum Medvídek 

PROVOZNÍ DOBA:
Pondělí od 8:00 do 12:00 hod. - Cvičení rodi-
čů s dětmi s Veronikou
Pondělí od 16:00 do 18:00 hod. – Jóga pro 
děti (od 16 hod), jóga pro dospělé (od 17 
hod)
Úterý od 9:00 do 12:00 hod. - Přednášky, be-
sedy dle programu, volná herna, k dispozici 
je vám každé úterý profesionální pěstounka
Středa od 9:00 do 10:00 hod. - S kašpár-
kem za písničkou (liché středy), volná herna 
(sudé)
od 10:00 do 12:00 hod. – Přednášky dle pro-
gramu, volná herna 

Čtvrtek od 9:00 do 10:00 hod. – Přednášky 
dle programu, volná herna
Pátek od 9:00 do 12:00 hod. - Nosíme a šát-
kujeme, nemluvňátka, těhulky (nejen nosící 
rodiče a nosící se děti)
Pondělí - Pátek od 14:00 do 16:00 hod. - 
Volná herna případně tvořivé odpoledne dle 
programu

Kontakt: Míla Crhonková 605/774569, Kat-
ka Fišarová 605/965463, medvidekuo@se-
znam.cz, www.medvidekuo.cz, FB – Mateř-
ské centrum Medvídek, Ústí nad Orlicí

Každý pracovní den Vám po předchozí do-
mluvě rády pohlídáme děti v Dětském klubu 
Fialka. 

!!! POZOR !!! V době od 19. 12. 2016 do 8. 1. 
2017 bude MC uzavřeno.
 
Přejeme radostné prožití vánočních svátků 
a šťastné vykročení do nového roku 2017
Váš Medvídek. 

Všem sponzorům, dárcům a dobrovolní-
kům, kteří nás v roce 2016 podpořili, ze srd-
ce děkujeme.

Kavárnička
čt 1.12. | 10.00 hodin

Nosíme a šátkujeme
každý pá | 9.00-12.00 hodin
Přijďte mezi nosící rodiče, kteří se schází pra-
videlně každý pátek. Objevte kouzlo nošení 
dětí v šátcích a ergonomických nosítkách. 
Program si utváří skupinka sama.

Síla a léčivá moc kamenů
so 3.12. | 14.00-18.00 hodin
Dorazte v sobotu na povídání Ládi Skřivánka. 
S sebou papír a tužku na poznámky, bude co 
psát :) Kameny je možné si osobně osahat – 
procítit, koupit, …Pro zájemce bude po 18. 
hodině něco z povídání mystiků aneb jak to 
tu vlastně funguje

Pekelná Louže
so 3.12. | 10.00-17.00 hodin
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Přijďte za námi na Louži. Od 10 hod bude pro 
děti i rodiče připravený zábavný i hudební 
program. Od 14 do 17 hodin s námi můžete 
tvořit čertíky v 1. patře na označeném místě 
naproti kadeřnictví

Cvičení pro rodiče s dětmi od 4 měsíců do 
cca 2 let pro předem přihlášené
po 5., 12. a 19.12. | různé
Od 8.30 hod - děti do cca 1 roku ležící, lezou-
cí, od 9.30 hod - děti od cca 1 roku chodící 
Přijďte si s dětmi zacvičit pod vedení fyzio-
terapeutky Veroniky Duškové (775 290 683), 
cena 60,- / 40min.

Jóga pro děti a dospělé
po 5., 12. a 19.12. | různé
Miluška Spíchalová s námi bude pravidelně 
každé pondělí cvičit jógu. Od 16 hodin se 
těší na děti od 6 let a od 17 hod na dospělé. 
S sebou karimatku, volný oděv a pití.Vstupné 
40,- / lekce.

Podpůrná skupina kojících maminek
út 6.12. | 10.00 hodin
Přijďte se podělit o své zkušenosti, nabrat 
sílu a podporu a získat odpovědi na otázky 
a odbornou pomoc při kojení od certifikova-
né lektorky Kataríny Konopíkové z o.z. Mami-
la. Hlaste se prosím předem na tel. 608 375 
333 nebo e-mailu nitrek@azet.sk. Vstupné 
60,- Skupinka se sejde pouze při min. počtu 
4 účastníků.

S kašpárkem za písničkou
st 14.12. | 9.00-10.00 hodin
Přijďte si s dětmi zazpívat a zatancovat 
s Blankou Sychrovou při doprovodu kláves

Pečeme perníčky
st 14.12. | 16.00 hodin
Přijďte nám s dětmi pomoct zdobit napeče-
né perníčky na Vánoce. Každý malý pekař si 
domů odnese výslužku.

Rodinné centrum Srdíčko 

Provozní doba: (během této doby začátky 
programů cca 10.00-10.30 hod., pobytné 30 
Kč/1 dítě, 40 Kč/více dětí, možnost měsíční per-
manentky – 150 Kč/1 dítě, 200 Kč/více dětí)
Kontakt: Mgr. M. Dostrašilová, 
tel.: 604 313 249, 603 976 036, 
e-mail: rcsrdicko@jbuo.cz, 
www.rcsrdicko.estranky.cz
Práci Rodinného centra Srdíčko podporuje 
MPSV, Pardubický kraj a město Ústí nad Orlicí

Herna, výtvarná dílna (především) pro do-
spělé
po | 8.30-12.30 hodin

Herna, prográmek pro děti
st | 8.30-12.30 hodin

Herna, Baby angličtina
pá | 8.30-12.30 hodin

Pondělní výtvarné dílny (cena dle spotřeby 
materiálu):
Vánoční dekorace se Sabinou
po 12.12. | 10.00 hodin
Naše slovinská výtvarnice Sabina nám pomů-
že s vánoční výzdobou

Odpolední programy (multifunkční sál, 1. 
patro nebo Zambar, přízemí, vchod ze dvora):
Klub EXIT – pro mládež
pá | 16.00-18.00 hodin
Kontakt: Martin Kalášek, tel.: 739 420 287

Klub deskových her s kavárnou
pá | 18.00-24.00 hodin

Kontakt: Bc. Dan Dostrašil, tel.: 603 913 885
Jednorázové akce

Mikuláš s Srdíčku
po 5.12. | 10.00 hodin | herna a sál RC
Do naší herny přijde Mikuláš a Anděl! Společ-
ně si zazpíváme, vyfotíme se chybět nebudou 
ani balíčky pro každé dítě – prosíme o před-
chozí nahlášení účasti na tel.: 603 976 036 
kvůli přípravě balíčků, cena balíčku 50 Kč

Manželské večery
úterky | 17.00 hodin | sál RC
Kurz komunikace v manželství podle meto-
diky zpracované manžely Leeovými z Anglie 
– letos podle nových materiálů, s večeří, osm 
setkání pro prohloubení partnerského vzta-
hu. Hlídání dětí po domluvě zajišťujeme. tel: 
603 913 885. dotovaná cena kurzu je 800 Kč 
na dvojici (v ceně 8 lekcí a 16 večeří pro pár). 
www.manzelskevecery.cz

Vzdor a vztek dítěte
st 7.12. | 10.00 hodin | herna RC
Proč vzniká, jak mu předcházet a jak na něj 
reagovat, poradí lektor Mgr. Evald Rucký

Dětská vánoční slavnost
ne 18.12. | 16.00 hodin | herna a sál RC
Čeká vás pohoda, vánoční příběh, aktivity 
pro děti a pro každé dítě malý dárek, vstup 
zdarma

Zdravé mlsání
po 19.12. | 10.00 hodin | herna RC
Beseda se zdravotníkem Martinem Kaláškem

Silvestr bez alkoholu
so 31.12. | 17.00 hodin 
Pro rodiny s dětmi, dorost a mládež i starší, 
večer plný her, soutěží, zpívání, veselí a mož-
ná i tance

Běžný provoz v roce 2016 končí v úterý 
20.12. Manželskými večery. V roce 2017 
otevíráme v pátek 6.1.

Vánoční výstava výrobků kroužků keramic-
kého, tvořivého a paličkování v rámci Vánoč-
ní výstavy ČČK v Galerii pod radnicí, termín: 
6. – 9. 12. 2016

Vánoční besídka
Dne 18. 12. 2016 v Roškotově divadle od 
14.00 hodin. Program: vystoupení umě-
leckých a sportovních kroužků DDM Duha 
a kouzelnické představení. Srdečně zveme 
rodiče, prarodiče, děti a kamarády!

Lezení pro veřejnost: 
Přijďte si zalézt na stěnu pod vedením zku-
šených instruktorů! Zapůjčení lezeckého vy-
bavení je samozřejmostí.
Po: 18.45 – 20.45
Út: 18.00 – 20.00
Čt: 19.00 – 21.00

Cena: 35 Kč – dospělý, 25 Kč - dítě
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Klubcentrum Ústí nad Orlicí

Nabídka pořadů – prosinec 2016 

Předprodej: Informační centrum Městské-
ho úřadu, budova radnice, tel.: 465514271 
a kancelář Klubcentra, Lochmanova ul. 1400, 
Ústí n. O. Rezervační a prodejní systém on-
-line.
Informace: KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí, 
tel.: 736 503 564, 606 684 449, info@klub-
centrum.cz. www.klubcentrum.cz

Expres na Západ
ne 4.12. | 19.30 hodin
Nevšední setkání dvou diametrálně odliš-
ných lidí v zašlém newyorském bytě - univer-
zitního profesora a bývalého trestance. 
V režii Petra Slavíka hrají: František NĚMEC, 
Radek HOLUB. Divadelní předplatné - zbý-
vající vstupenky v omezeném počtu v před-
prodeji a hodinu před začátkem představení 
u pokladny divadla. Vstupné 360 Kč

Tradiční vánoční trhy
út 6. a st 7.12. | 9.00-17.30 hodin | Kulturní 
dům

Čtyři dohody
st 7.12. | 19.30 hodin | Roškotovo divadlo
Úspěšné představení J. Duška – VYPRODÁ-
NO!

Putování za vánoční hvězdou
so 10.12. | 15.00 hodin | Roškotovo divadlo
Pohádka pro děti, vstupné 50 Kč

Věneček tanečních kurzů
so 10.12. | 17.00-23.00 hodin | Kulturní dům
Hudba: Betl Band Vysoké Mýto. Vstupné: 
účastníci kurzů zdarma po předložení průka-
zu, ostatní 100 Kč

Koncert kapely PPS
út 13.12. | 16.00-17.00 hodin | Mírové ná-
městí
Adventně laděné vystoupení ústeckého 
„elektroakustického bigbítku“

Zpívání koled s regionálním Deníkem
st 14.12. |17.15 hodin | Mírové náměstí

Česko zpívá koledy
st 14.12. | 18.00 hodin | Mírové náměstí

Ze srdce Evropy do Santiaga de Compostela
st 14.12. | 19.00 hodin | Roškotovo divadlo
Cestopisná přednáška Patrika Kotrby. Vstup-
né 70 Kč

Koncert kapely Ponny Expres
čt 15.12. | 16.00-17.00 hodin | Mírové ná-
městí

Flow Dance Show
so 17.12. | 17.30 hodin | Roškotovo divadlo
Strhující taneční vystoupení úspěšné skupi-
ny FLOW. V programu vystoupí i hosté: TINY 
BEAT (beat box) a PÁJA MICHALOVIČOVÁ (ra-
pperka, DJ, speaker, dancer). Vstupné 120 Kč

Jiří Stivín a Beladona Quartet
po 19.12. | 19.30 hodin | ZUŠ J. Kociana
Classic Meets Jazz. Barokně-jazzový pořad 
proslulého multiinstrumentalisty, jazzmana 
a improvizátora provázený vtipným komen-
tářem za doprovodu půvabného dámského 
smyčcového kvarteta. Koncertní předplat-
né - zbývající vstupenky v omezeném počtu 
v předprodeji a hodinu před začátkem kon-
certu u pokladny divadla. Vstupné 200 Kč 

Kino „Naslepo“
st 21.12. | 19.30 hodin | Kino Máj
Pojďte do kina, aniž byste věděli na co, po-
hodlně se usaďte – a výběr titulu nechte na 
nás. Vstupné se neplatí, až při odchodu dle 
vaší spokojenosti a uvážení můžete věnovat 
„odchodné“. 

Konec roku na Mírovém náměstí
so 31.12. | 17.00 hodin | Mírové náměstí
K poslechu a celkové pohodě zahraje origi-
nální revivalová kapela Prajzský Výběr, v 18 
hodin bude odpálen slavnostní ohňostroj. 

3D Kino Máj – prosinec

Trollové  3D
pá 2.12. | 17.00 hodin
Animovaný / Rodinný, USA, české znění, 
vstupné 130 Kč

Doctor Strange
pá 2.12. | 19.30 hodin
Akční/ Fantasy, USA, české titulky, vstupné 
100 Kč

Fantastická zvířata a kde je najít
so 3.12. | 19.30 hodin
Dobrodružný/Fantasy, VB, USA, české znění, 
vstupné 120 Kč

Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny
út 6.12. | 19.30 hodin
Válečný, USA, Austrálie, české titulky, vstup-
né 100 Kč

Anděl Páně 2
čt 8.12. | 19.30 hodin
Pohádka, ČR, vstupné 120 Kč

Pařba o Vánocích
pá 9.12. | 19.30 hodin
Komedie, USA, české titulky, vstupné 100 Kč

Anděl Páně 2
so 10.12. | 19.30 hodin
Pohádka, ČR, vstupné 120 Kč

Underworld: Krvavé války
ne 11.12. | 19.30 hodin
Akční/Horor, USA, české znění, 
vstupné 120 Kč

Dívka ve vlaku
po 12.12. | 19.30 hodin
Mysteriózní, USA, české titulky, 
vstupné 100 Kč

Sully: Zázrak na řece Hudson 
út 13.12. | 14.30 hodin| Senior kino
Drama, USA, české titulky, vstupné 60 Kč

Egon Schiele
út 13.12. | 19.30 hodin
Drama, Rakousko, Lucembursko, české titul-
ky, vstupné 100 Kč

Fantastická zvířata a kde je najít
čt 15.12. | 19.30 hodin
Dobrodružný, VB, USA, české titulky, vstupné 
140 Kč

Rogue One: Star Wars Story
pá 16.12. | 19.30 hodin
Akční/Fantasy, USA, české titulky, 
vstupné 130 Kč
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Městská knihovna

Vánoční punčování
st 7.12. | 18.00 hodin
Srdečně vás zveme na tradiční vánoční čtení. 
K malé dávce punče (od 18 let) velká porce 
vánočních povídek!

Vánoční setkání
čt 15.12. | 16.00 hodin
Čtení, povídání a tvoření na vánoční téma. 
Vhodné pro děti do 8 let. Prosíme o příspě-
vek 10 Kč na materiál.

Kultura

Rogue One: Star Wars Story  3D
út 20.12. | 19.30 hodin
Akční/Fantasy, USA, české titulky, vstupné 
150 Kč

Kino naslepo
st 21.12. | 19.30 hodin
Akční?/Komedie?, vstupné?

Manžel na hodinu
čt 22.12. | 19.30 hodin
Komedie, ČR, vstupné 120 Kč

Zpívej
pá 23.12. | 17.00 hodin
Animovaný/Rodinný, USA, české znění, 
vstupné 120 Kč

Anděl Páně 2
pá 23.12. | 19.30 hodin
Pohádka, ČR, vstupné 120 Kč

Lichožrouti
út 27.12. | 10.00 hodin
Animovaný, ČR, vstupné 90 Kč

Rogue One: Star Wars Story
út 27.12. | 19.30 hodin
Akční/Fantasy, USA, české znění, vstupné 130 
Kč

Trollové
st 28.12. | 10.00 hodin
Animovaný/Rodinný, české znění, vstupné 
90 Kč

Anděl Páně 2
st 28.12. | 17.00 hodin
Pohádka, ČR, vstupné 120 Kč

Zpívej
čt 29.12. | 10.00 hodin
Animovaný, USA, české znění, vstupné 120 Kč

Manžel na hodinu
čt 29.12. | 19.30 hodin
Komedie, ČR, vstupné 120 Kč

Fantastická zvířata a kde je najít
pá 30.12. | 10.00 hodin
Dobrodružný, USA, VB, české znění, vstupné 
120 Kč

Pařba o Vánocích
pá 30.12. | 19.30 hodin
Komedie, USA, české znění, vstupné 100 Kč

Městské muzeum

Předvánoční nálada v muzeu
Podzimní vítr jedny výstavy odnesl a do ad-
ventní atmosféry nám přináší nové. Hned 1. 
prosince v 17:00 Vás vřele zveme do Herny-
chovy vily na jejich vernisáž.
Výstava vzniklá z fondu Muzea hraček v Rych-
nově nad Kněžnou a dalších soukromých 
sbírek nese název KDE BYDLÍ PANENKY. Pro-
hlédneme si v ní pokojíčky panenek, koupel-
ny, školní třídy i malé obchody mapující by-
tový design od roku 1880 až do roku 1980, 

které věrně napodobují interiéry velkých. 
Velkou zajímavostí je cestovní pokojíček uza-
vřený do malého kufříku nebo obdobně ad-
justovaná církevní škola i s řádovou sestrou 
a malými žačkami. Nebude zde chybět ani 
pokojíček vyrobený firmou Blank nebo sklá-
dací papírový pokojíček z roku 1890, či tvorba 
místního nadšence.
Na výstavě betlémů zavoláme PASTÝŘI VSTÁ-
VEJTE!, přesně tak, jak to činili naši předci, 
když svůj rodinný skvost snesli o adventu do 
místnosti a poklepali na bedýnku, v níž byl 
celého tři čtvrtě roku uložen. Všem návštěv-
níkům tak v interiérech připomeneme ad-
ventní atmosféru zažívanou i v současnosti 
v mnoha rodinách v Ústí a okolí. Mimo jiné 
Vám také představíme dosud nevystavovaný 
oustecký betlém v prostředí, ve kterém mohl 

vznikat - tedy v domácnosti ševce. Ani letos 
nebudou chybět postavičky, rozhýbané pro 
připravovaný mechanický malovaný betlém, 
ve kterém hudebníci hrají na housličky a bu-
bínek, trkají se kozli nebo skáče pod stromem 
pes.
TŘPYTIVÝ STROMEČEK - korálkové vánoční 
ozdoby se dostaly do sbírky Marie a Fran-
tiška Čadových při hledání původních vzorů 
pro vlastní tvorbu. Vy budete mít možnost 
si je nejen prohlédnout, ale sami dostane-
te možnost si ozdobu složit a odnést domů. 
V pokladně bude možné také zakoupit vystři-
hovací betlémy.
Všechny výstavy budou ke zhlédnutí do 
29.1.2017 a pro děti bude opět připraven bo-
hatý doprovodný program.

Vánoční přání
po 19.12. | 14.00 hodin
Vytváření vlastní gratulace na počítači. 
Lekce vhodná pro seniory, vlastní notebook 
výhodou.

5. 12. 2016 - 28. 1. 2017 
Zapomenuté Oustí 
Spojené dvě výstavy starých a novějších foto-
grafií města (přes 100 porovnání)

Provozní doba během Vánoc:
Oddělení pro dospělé:
23. 12.   9 - 18 hod.
24. 12.   zavřeno
26. 12 - 30. 12.  9 - 18 hod.
31. 12.   zavřeno
2. 1.   9 - 18 hod.
Dětské oddělení:
23. 12.   9 - 14 hod.
26. - 30. 12. 9 - 14 hod.
2. 1.   12.30 – 17.30 hod.
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Program Malé scény – prosinec 

Klobouky a kloboučky
1.12. | 17.00 hodin | vernisáž
Výstava Fotoklubu OKO potrvá v Malé scéně 
do 31.12.

Boj
1.12. | 19.00 hodin
Dánsko / 2015 / 115 min. / režie: Tobias 
Lindholm, Dánská vojenská jednotka v Af-
ghánistánu a vojenský soud po návratu jejího 
velitele do vlasti. To je film Boj, který byl za 
Dánsko nominován na Oscara. Vstupné 80 Kč 
/ členové FK 60 Kč

„Přijďte pobejt.. aneb VICENA V ROCE 120“
2.12. | 18.00 hodin
Vzpomínkový večer na uplynulých deset let 
činnosti Divadelního spolku Vicena. Posezení 
s tancem, hraje skupina BENKROFT, občerst-
vení v baru Malé scény. Zveme všechny příz-
nivce ústeckého ochotnického divadla.
Vstupné dobrovolné

Madam Colombová zasahuje aneb Kam 
zmizel ten diamant?
9.12. | 19.30 hodin
Slavnostní derniéra lehce bláznivé detektivní 
komedie Jana Váchala v podání Divadelního 

spolku Vicena Ústí nad Orlicí.
Vstupné 90 Kč

Vánoční překvapení
13.12. | 18.00 hodin
Cyklus přednášek o umění nazvaný Nejstarší 
umění - od jeskyně ke katedrále. Tentokrát 
s pozvaným hostem.
Vstupné 50 Kč / studenti a důchodci 30 Kč 

Jazz Jam
14.12. | 19.00 hodin
Hudební večer v Baru Malá scéna. Rezervace 
míst k sezení na tel. čísle 733 61 77 21

Mlčení jehňátek
15.12. | 19.00 hodin
USA / 1991 / 119 min. / režie: Jonathan 
Demme. Nejnapodobovanější psychothriller 
90. let zůstává i po pětadvaceti letech od 
svého natočení stejně démonicky uhrančivý 
a znepokojující. A to nejenom díky postavě 
největšího zloducha v historii kinematografie 
– kanibalského psychiatra Hannibala Lectera. 
Vstupné 80 Kč / členové FK 60 Kč

Štěpánská na Malé scéně
26.12. | 19.00 hodin
Tanec, hudba se skupinou Skelet, dobré víno 
Baru Malá scéna. Vstupné 100 Kč

Generace na Malé scéně
27.12. | 18.00 hodin
Posezení při hudbě a zpěvu vokálního okteta 
Generace. Vstupné 100 Kč

Tradiční předvánoční koncert

Komorní pěvecký soubor CANTILENA při 
sboru Církve československé husitské v Ústí 
n.O. pod vedením Jarmily Hackenschmiedo-
vé zve srdečně na tradiční předvánoční kon-
cert v neděli 18. prosince 2016 ve 14 hod. 
Husův sbor Malé Hamry.
Program: Josef Schreier: Missa pastoralis 
(Moravská mše vánoční), Pásmo nejznáměj-
ších koled (které si můžete zazpívat s námi)

Adventní koncert  
R. Pachmana

Skladatel a zpěvák Richard Pachman spolu 
se zpěvačkou a herečkou Ditou Hořínkovou 
vyjíždí na své letošní adventní turné. Advent-
ní koncert se uskuteční 15. 12. v 18.00 hodin 
v koncertním sále ZUŠ Jaroslava Kociana. Za-
zní v něm řada známých i neznámých českých 
i zahraničních vánočních melodií, duchovní 
skladby i novinkové písně včetně ukázky z le-
tošního alba „Pašije“. Výtěžek z adventního 
turné bude věnován dětem z Dětského do-
mova ve Strančicích. 
Vstupenky v předprodeji na Ticket-Art: 
www.ticket-art.cz, tel. 222 897 552 // prodej 
vstupenek i na místě před akcí

Info: www.pachman.cz, 
www.richardpachman.cz, 
www.facebook.com/richardpachman

Čas vánočního souznění

Sbor Českobratrské církve evangelické ve 
Džbánově – Ústí nad Orlicí Vás srdečně zve 
na koncert v dramaturgii Ludmily Hrodkové 
ČAS VÁNOČNÍHO SOUZNĚNÍ. V programu 
vystoupí učitelé a žáci ZUŠ Jaroslava Kociana 
Ústí nad Orlicí.
Sobota 17. prosince od 17.00 hodin – Evan-
gelický kostel ve Džbánově.

Adventní koncert Alou Vivat

Srdečně Vás zveme na jubilejní X. ADVENT-
NÍ KONCERT ALOU VIVAT, který se uskuteční 
v úterý 13. prosince v 18.00 hodin v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí. 
Účinkují: smíšený pěvecký sbor ALOU VIVAT, 
Filip HÁJEK a dechová sekce, Hana BAUERO-
VÁ – zpěv.
Vstupné dobrovolné. Činnost souboru Alou 
Vivat podporuje město Ústí nad Orlicí

Knapovecký rok 2016 v předvánoční a vánoční době

Neděle 4.12. v 15.00 hodin – Mikuláš v Kna-
povci
Štědrý den 24.12. v 16.00 hodin – Zpívání 
u jeslí
Sobota 7.1. a neděle 8.1. 2017 – Tříkrálová 
sbírka

Mikuláš v Knapovci 
Zveme Vás v neděli 4. prosince 2016 na ad-
ventní odpoledne v kostele sv. Petra a Pavla 
v Knapovci. V 15 hodin je mše svatá. V 16 
hodin zazpívají zpěváčci z 1. až 5. tříd ZŠ Na 
Štěpnici Ústí nad Orlicí ze sboru PÍSNIČKA. 
V 16.30 hodin vystoupí se svým předvánoč-
ním programem děti z Mateřské školky Kna-
povec. Zpívání našich dětí ukončí příchod sv. 
Mikuláše s nadílkou. Občerstvení je zajištěno. 

Advent v Knapovci je součástí Knapoveckého 
roku podpořeného městem Ústí nad Orlicí. 

Zpívání u jeslí v Knapovci 
Přijďte s dětmi na Štědrý den 24. prosince 
2016 v 16.00 hodin ke knapoveckému betlé-
mu ztišit se a zazpívat vánoční koledy v kos-
tele sv. Petra a Pavla. Svíce a lucerny pro bet-
lémské světlo s sebou. 

Třikrálová sbírka v Knapovci 
Místní část Knapovec se připojuje k Tříkrálo-
vé sbírce Charity ČR. Tři králové budou v Kna-
povci, Dolním Houžovci a Horním Houžovci 
koledovat odpoledne v sobotu 7. a neděli  
8. ledna 2017. 

Jana Staňková, Knapovec 122, 
tel. 603 569 884
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pokračování na str. 19

Jarmark hezkých věcí

Srdečně vás zveme na Vánoční jarmark regi-
onálních výrobců v prostorách kavárny Café 
MAX (Komenského 160). Letos se tento jar-
mark uskuteční v neděli 4.12. od 10.00 do 
17.00 hodin. 
Místní výrobci nabídnou své rukodělné vý-
robky – šperky, pletené zboží, diáře, přírodní 
kosmetiku a mnoho dalšího.

Klub přátel umění  
Ústí nad Orlicí

Do čtvrtka 1. prosince bude v Galerii pod 
radnicí otevřena prodejní výstava 
– PATCHWORK. 

O  čtrnáct dní později, ve čtvrtek 15. pro-
since, bude v Galerii pod radnicí vernisáží 
v  17.00 hodin zahájena výstava pod ná-
zvem – UMPRUMKA POD RADNICÍ – 
studenti Střední školy uměleckoprůmyslo-
vé Ústí nad Orlicí. Tuto nově instalovanou 
výstavu si budou moci návštěvníci prohléd-
nout do 8. ledna 2017.

Galerie pod radnicí je otevřena denně, 
mimo pondělí, úterý až pátek 10-12, 14-
17 hodin, sobota a neděle 14-17 hodin.

Přijďte si společně zazpívat koledy

Už potřetí se milovníci koled v Ústí nad Or-
licí zapojí do celonárodního projektu regio-
nálních Deníků Česko zpívá koledy. Letos se 
bude zpívat pět vybraných koled a osvědčená 
„hitovka“ Vánoce, Vánoce přicházejí ve stře-
du 14. prosince navečer na Mírovém náměs-
tí. V Ústí se společné zpívání koled realizuje 
především díky podpoře místního smíšeného 
sboru Alou Vivat, jehož členové projekt pod-
porují už třetím rokem tím, že nadšeně a ne-
zištně z pódia u vánočního stromu všem, kdo 
přijdou, přezpívávají. A v minulých dvou le-
tech nebylo příchozích rozhodně málo, vždy 
jich přišlo kolem tří set, možná i víc. A společ-
né zpívání mělo krásnou atmosféru.
Letos bude určitě „do třetice všeho dobré-
ho“. A navíc i s jednou novinkou. Po dohodě 
s Alou Vivat se totiž budou koledy zpívat už 
od 17.15 hodin, aby byli všichni zpěváci do-
statečně rozezpíváni a naladěni na finále, 

tedy 18. hodinu, kdy se začnou zpívat vybra-
né koledy. V té době se v celém Česku vytvo-
ří obrovský sbor, protože zpívat se bude na 
stovkách míst. 
Sbor Alou Vivat ve spolupráci s Klubcentrem 
vytváří malý zpěvníček, který bude zpívajícím 
k dispozici. Orlický deník by pak měl distri-
buovat i další zpěvník s texty pěti vybraných 
koled a „hitovky“ Vánoce, Vánoce přicházejí. 
Připraveno by mělo být i malé občerstvení, 
a to z iniciativy místní Jednoty bratrské a Čer-
veného kříže.
Organizátoři zvou malé i velké Oušťáky, děti 
ze školních sborů a prostě všechny, kdo ctí 
tradici zpívání koled. Přijďte společně zpívat 
a radovat se v čase, kdy se blíží nejkrásnější 
svátky v roce. Určitě nám bude na náměstí 
u svítícího vánočního stromu dobře! 

(ký) 

Římskokatolická farnost 
– děkanství informuje 

Vánoční bohoslužby římskokatolické církve
24. 12. - Štědrý den
15.30 hod. - Mše svatá pro rodiny s dětmi 
v kostele Nanebevzetí Panny Marie
24.00 hod. - Půlnoční mše svatá v kostele Na-
nebevzetí Panny Marie

25.12. Slavnost Narození Páně - Boží hod 
vánoční
7.00 a v 8.30 hod. - Mše svatá v kostele Nane-
bevzetí Panny Marie
11.10 hod. - Mše svatá, Černovír, kaple sv. 
Gotharda

26.12. Sv. Štěpán
8.30 hod. - Mše svatá v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie
15.00 hod. - Živý betlém na náměstí

30.12. Svátek sv. Rodiny
18.00 hod. - Mše svatá v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie

31. 12. Silvestr 
16.30 hod. - Mše svatá na poděkování za 
uplynulý rok

1. 1. 2017 Nový rok
8.30 hod. - Mše svatá v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie
11.10 hod. - Mše svatá, Hylváty, kaple sv. 
Anny

6. 1. 2017 - Slavnost Zjevení Páně – Tří králů
18.00 hod. - Mše svatá v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie

Betlémy v kostele Nanebevzetí Panny Marie
V době vrcholícího adventu a o Vánocích 
bude možno v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie zhlédnout vzácné betlémy. Díky neú-
navné a trpělivé práci ústeckých betlémářů, 
zvláště pana Václava Procházky a mnoha 
dobrovolníků, budou umístěny v lodi koste-
la a v určených hodinách zpřístupněny. Přes 
uzavřenou mříž je možné je zdálky zhlédnout 
i v průběhu celého dne. Připomínáme, že 
podle tradice se vzhled betlémů v průběhu 
Vánoc mění: před Vánocemi nebude ještě 
Jezulátko v jesličkách, do jesliček bude vlo-
ženo teprve po dětské půlnoční, která začíná 
v 15.30 na Štědrý den a 6. ledna se betlémy 
změní na tříkrálové. 
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Betlémy bude možno zhlédnout od neděle 
18. 12. do konce ledna dle zvláštního rozpisu 
zveřejněného zde v ÚL v Kalendáři akcí a také 
na webu farnosti:www.farnostuo.cz. Připra-
veny jsou také dvě komentované prohlídky, 
a to: 25. 12. v 16 hodin a 31. 12. také v 16 
hodin.

Živý betlém 
Římskokatolická farnost Ústí nad Orlicí ve 
spolupráci s Městem Ústí nad Orlicí vás zve 
na:
Setkání u jesliček aneb Živý betlém v pondělí 
26. prosince 2016. Začátek v 15 hodin na ús-
teckém náměstí.
Program: zvěstování pastýřům, vánoční ko-
ledy, průvod ke kostelu, svatá rodina, živá 
zvířata.
Těšíme se, že přijdete v převlečení za pastýře 
a darovníky z Betléma. Můžete si přinést lu-
cerničky na Betlémské světlo.

Betlémské světlo
Křesťanské Vánoce jsou svátky narození Ježí-
še Krista. Ten bývá na různých místech Písma 
svatého nazýván Světlem. Světlo, zapálené 
právě v místě jeho narození – v Betlémě, pu-
tuje ve speciálním bezpečnostním obalu le-
tecky ze Svaté země do 25 zemí světa. Kromě 
toho doputuje též do různých veřejných in-
stitucí, například do Evropského parlamentu 
nebo OSN. Motto letošního ročníku Betlém-
ského světla zní Odvážně vytvářet mír. Motto 
je inspirováno Horským kázáním, kde Ježíš 
učí: „Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni 
budou nazváni syny Božími. Blaze těm, kdo 
jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť 
jejich je království nebeské.“ (Mt 5, 9–10). 
O důstojný doprovod Betlémského světla se 
postarají skauti z celé České republiky. Pře-
dává se ve vlakových stanicích. Podrobnosti 
o rozvozu a ostatní informace naleznete na 
www.betlemskesvetlo.cz. 
V Ústí nad Orlicí si můžete Betlémské světlo 
vyzvednout v kostele Nanebevzetí Panny Ma-
rie po celý vánoční čas.

Za římskokatolickou farnost 
P.ThLic. Vladislav Brokeš

Ústí nad Orlicí 2016 – Rok divadla

Na závěr letošních oslav ústeckých divadel-
ních výročí zve Divadelní spolek VICENA na 
vzpomínkový večer
„ PŘIJĎTE POBEJT… aneb VICENA V ROCE 
120“ Zavzpomínáme na všechny inscenace, 
které Vicena vyprodukoval
za posledních deset let, odměníme úspěšné 
členy spolku a společně si zatančíme se sku-
pinou BENKROFTI !
Občerstvení zajištěno v baru Malé scény. 
Srdečně zveme příznivce ústeckého ochot-
nického divadla. Malá scéna – pátek 2. pro-
since 2016 v 18.00 hodin

Derniéra 
Úspěšná inscenace Divadelního spolku Vice-
na komediální detektivky Jana Váchala MA-
DAM COLOMBOVÁ ZASAHUJE aneb KAM 
ZMIZEL TEN DIAMAT míří po dvou letech ke 
své derniéře, která se bude konat
v pátek 9. prosince 2016 v Malé scéně 
v 19.30 hodin. 

Kdo jste ještě neviděli manželku slavného 
detektiva při vyšetřování krádeže vzácného 
diamantu, máte poslední možnost!!

Naši furianti - premiéra
Oslavy 120. výročí založení Divadelního spol-
ku VICENA vyvrcholí slavnostním divadelním 
představením hry českého klasika Ladislava 
Stroupežnického Naši furianti v režii Lenky 
Janyšové. Premiéra se uskuteční 13. ledna 
2017 v Roškotově divadle.
„Naši furianti“ se vracejí na ústecké jeviště po 
více než třiceti letech. V roce 1983 je nacvičili 
ústečtí ochotníci ke 100. výročí otevření Ná-
rodního divadla v Praze. Inscenaci režíroval 
František Marčík. 

Všechny akce k letošním divadelním výročím 
se konají pod záštitou a za finanční podpory 
Města Ústí nad Orlicí.

pokračování ze str. 18

Inzerce  
v Ústeckých listech nově 

Rada města schválila s platností od 1.1. 
2017 nový ceník inzertních ploch v Ústec-
kých listech. Více informací naleznete na 
webových stránkách www.ustinadorlici.
cz, v záložce Média / Ústecké listy.

Program „Ústí sobě!“ opět přijímá přihlášky!

Ústí sobě! je program spolku SPOUSTI využí-
vající finanční prostředky získané ze vstupné-
ho na MFF Jeden svět Ústí nad Orlicí, které 
putují na podporu projektů, jejichž cílem je 
pečovat o veřejný život v našem městě a při-
lehlých oblastech, a to v podobě kulturní, 
sportovní, společenské, či jiné akce. V roce 
2016 proběhl úspěšně 1. ročník a podpořeny 
byly projekty „Kondiční cvičení bez bariér“ 
a „Osvěta o autismu“, které si rozdělily částku 
61 300 Kč.

Přihlásit svůj projekt může do 31. 1. 2017 
každý jednotlivec, neformální skupina či or-
ganizace, kteří splní několik obecných pod-
mínek. Veškeré informace včetně přihlašo-
vacího formuláře naleznete na www.spousti.
cz. O vítězi rozhodnou návštěvníci Jednoho 
světa. Koupí každé vstupenky se podílejí na 
vytváření finančního fondu a vstupenka pak 
slouží i jako jejich hlas. Podpořeny pak budou 
projekty s největším počtem hlasů, a to až do 
vyčerpání celého fondu programu Ústí sobě!
Pojďme dělat naše město lepším!
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Divadelní spolek VICENA slaví 120 let 

V září 1896 byl v Ústí nad Orlicí založen řád-
ný spolek divadelních ochotníků, který si dal 
do svého názvu jméno nestora ústeckých di-
vadelníků Hynka Viceny, současníka J.K.Tyla. 
Spolek vznikl z volného sdružení divadelních 
ochotníků, jehož tradice sahá až do roku 
1836.
Prvním představením byla divadelní hra Jar. 
Hilberta „Vina“ dne 28.září 1896. Tehdy se 
hrálo v Dolním hostinci, který  byl později 
přestavěn na hotel Friml. Ten byl v sedm-

desátých letech minulého století zbourán. 
Spolek přetrval obě světové války,  přežil 
i dlouhou pauzu na přelomu šedesátých a se-
dmdesátých let minulého století.
Od roku 1973 přináší Vicena pravidelně ka-
ždý rok nové premiéry, bohatá je i jeho spo-
lečenská aktivita. Za celou dobu existence 
souboru bylo odehráno přes 1300 předsta-
vení a jen od obnovení činnosti v roce 1973 
vzniklo 56 inscenací.
V pátek 21. října zavzpomínali současní čle-
nové spolku na své předchůdce na ústeckém 
hřbitově pietním aktem. Předseda spolku Jan 
Štěpánský nejprve položil symbolicky kytici 
k hlavnímu kříži a potom byla na více než 
čtyřicet hrobů zasloužilých členů spolku po-
ložena kytička.

V podvečer pak přijal v obřadní síni ústecké 
radnice členy divadelního spolku Vicena sta-
rosta
města Petr Hájek. Sám jako divadelník a člen 
Viceny, mohl z vlastních zkušeností ocenit 
v krátkém proslovu náročnou práci členů 
souboru, jejímž výsledkem je spokojenost 
náročných diváků. Předal členům poděko-
vání města ve formě diplomu, jehož podtisk 
tvoří názvy všech titulů, které se ve 120 leté 
historii Viceny hrály – od „Viny“ v roce 1896 
až po “ Natěrače“ v roce 2016.
Oslavy letošního jubilea budou zakončeny 
vzpomínkovým programem „Přijďte pobejt“ 
2. prosince v Malé scéně a premiérou Strou-
pežnického „Našich furiantů“ v lednu 2017 
v Roškotově divadle.
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V souladu s tiskovým zákonem č. 46/2000 
Sb., zveřejňujeme příspěvky členů Zastupi-
telstva města Ústí nad Orlicí.

Na časté dotazy čtenářů, proč je poskyto-
ván prostor pro členy zastupitelstva města, 
odkazujeme na § 4a tiskového zákona: 

„Vydavatel periodického tisku územního sa-
mosprávného celku je povinen poskytovat 
objektivní a vyvážené informace
o územním samosprávném celku a poskyt-
nout přiměřený prostor pro uveřejnění sděle-
ní, které vyjadřuje názory 
členů zastupitelstva územního samosprávné-
ho celku, týkající se tohoto územního samo-
správného celku.“

ŘEHÁČEK: Diskriminace budiž pochválena 

Jak dopadly nedávné krajské volby v našem 
městě? Velmi odlišně od celostátního prů-
měru. Zde jsou ústecké výsledky: 1. ČSSD 
22,93 %, 2. Koalice pro Pardubický kraj 16,35 
%, 3. ANO 15,61 %, 4. TOP 09 9,37 %, 5. KSČM 
8,55 %, 6. ODS 7,25 %, ostatní pod 5 %. ČSSD 
v Ústí tedy drtivě zvítězila. A to i přesto, že za 
Koalici pro Pardubický kraj kandidoval na 9. 
místě starosta Hájek a na 13. místě místosta-
rosta Kokula. 
Mimochodem, tato „Koalice“ je jen jakým-
si výhonem KDU-ČSL umě zakrytým dvěma 
pidistranami do tvaru „pardubické“ koalice. 
To že páni Hájek s Kokulou svorně kandidují 
za tuto lidoveckou „Koalici“ také vysvětluje, 
proč se nynější vedení města chová jako slu-
žebníček katolické církve.

Pojďte si zacvičit do STUDIABART

STUDIOBART - POWERJÓGA, ZDRAVÁ ZÁDA, 
TANEC, FYZIO CVIČENÍ (Smetanova 470, pod 
Popradem)
Otevíráme nové kurzy od ledna 2017 - zdravá 
záda, sm systém, joga s hormonální temati-
kou, powerjóga pro začátečníky, bodybalan-
ce, jóga pro těhotné, jóga po porodu,taj-ji...
Malé individuální skupinky (3-5osob) s fyzio-
terapeutem a zdravá chůze s holemi.
Dopolední hodiny s Markétou Skalickou - 
jóga pro zdravá záda - pondělí 8,30-9,30, bo-
dybalance (joga, pilates, tanec) - středa 8,30-
9,30, Jóga po porodu - středa dopoledne, 
jóga pro těhotné - pondělí dopoledne a od-
poledne, jóga pro rodiče s dětmi (1-4roky) 
- pátky dopoledne, jóga pro děti (5-10let) - 
středy odpoledne.
Ranní nádech pro seniorky a seniory ve Stu-
dioBart. Cvičitelka: Dana Holubářová, www.

studiobart.cz, Termín: říjen 2016 - květen 
2017, Čas: čtvrtek 8.15 - 9.15 hod.
4.12. - 9 - 11.30 - jóga s hormonální temati-
kou, Port de bras, dancejóga
10.12. - 13.00 - 16.00. - pránajama - dechové 
techniky s Radoslavem Panajotovem
18.12 - 10.00 - 12.00. - zdravá záda na vál-
cích, powerjóga
Novinky: Move like animals s Pavlem To-
máškem a Lenie Huňkovou, Flexi legs s Lenie 
Huňkovou, Flow s Olinkou Čopiánovou, Port 
de Bras se Zuzankou Strnadovou, Taj-ji s Pav-
lem Břízou, SM systém s Marcelkou Vašíčko-
vou, Jóga pro těhotné a po porodu s miminky 
s Markétou Skalickou
Více info na www.studiobart.cz, Markéta 
Skalická 602 245 393, Fb: Powerjóga v Ústí, 
Akrojóga v Ústí, Studiobart

Program ST-AR Klubu na 
prosinec

Dne 3. 12. 2016 vás zveme na turistický po-
chod z kalendáře KČT pod názvem „Skobácké 
putování“. Trasa vede z Ústí nad Orlicí přes 
Hrádek, Řetůvku, Andrlův Chlum zpět do ÚO. 
Délka pochodu je 15 km. Sraz účastníků je 
v 9.30 h před novým nádražím ČD. 
Informace k akci: tel. 730 574 527 nebo mail: 
starklub@post.cz. 

Všem příznivcům turistiky přejeme klid-
né prožití Vánoc, do roku 2017 vše dobré 
a hlavně zdraví. Děkujeme za vaši účast na 
výletech v roce 2016 a těšíme se s vámi na 
další setkávání při akcích v příštím roce. 

Tomanovi 

Pilates

Srdečně zvu všechny nové i zkušenější cvi-
čenky pilatesovy metody do nově vybu-
dovaného sálu v přízemí Hotelu Poprad 
- STUDIOBART. Přijďte si posílit hluboké sta-
bilizační svaly, předejít bolestem zad, vytva-
rovat svou postavu a příjemně se odreago-
vat. Pondělí 18:00 - 19:00. S sebou: podložka, 
ručník. Vstup: 50 Kč. 
Info: Jana Šparlinková, tel: 777 087 220.

Pozvánka na pilates

Pozvánka na Uzavřený „Stott“ PILATES kurz 
pro mírně pokročilé, ve Faynfitu ÚO Nová 
Louže, od 23.1. 2017 do 30. 3. 2017, pondělí 
a čtvrtek od 15.45 hod., info: pavlina.dvo-
ranova@gmail.com nebo tel.: 732552850, 

www.faynfit.cz. „Člověk je starý jako jeho pá-
teř. Pokud je tvoje páteř nepohyblivá /ztuh-
lá/ ve 30, jsi starý. Pokud je flexibilní v 60, jsi 
mladý.“

Příspěvky zastupitelů města

Vraťme se ale k vítězi voleb. Chci poděkovat 
všem voličům ČSSD z Ústí za velkou podpo-
ru. Věřím, že i místní organizace ČSSD má na 
tomto úspěchu svůj podíl. Poděkovat mu-
sím paradoxně ale i vedení města. Otevřelo 
totiž Oušťákům oči. Třeba svojí okatou sna-
hou o „zneviditelnění“ mých opozičních pří-
spěvků v Ústeckých listech. O čem hovořím? 
O měsíční cenzuře jednoho z textů, o občas-
né „úpravě“ příspěvků, o zmenšování a ztrá-
tě barvy nadpisů, o omezování délky textů, 
o postupném přesunu příspěvků ze strany 
2 až na stranu 18 Ústeckých listů a nakonec 
i o absurdním přeřazení textu „Zničit krtka“ 
do rubriky Kultura, kde by příspěvek zastupi-
tele nikdo nehledal. Děkuji tedy vedení měs-
ta i za tuto očividnou diskriminaci. 

Autor je zastupitel za ČSSD, rehacek@muuo.cz

(redakčně neupraveno)
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Zimní Spartan Race  
na Dolní Moravě

V sobotu čtrnáctého ledna se v areálu Dolní 
Moravy uskuteční zimní verze oblíbeného zá-
vodu Spartan Race. Tento den tak bude patřit 
všem nadšencům extrémního překážkového 
běhu, nejen závodníkům, ale také divákům, 
pro které to bude jistě velká podívaná. Zá-
vodní trasa dlouhá přes pět kilometrů, více 
než dvacet různorodých překážek, startovní 
vlny od rána až do odpoledních hodin, zá-
vody pro děti, občerstvení, skvělí moderá-
toři, hudba a hlavně úžasná atmosféra – to-
hle čeká na všechny, kteří ten den na Dolní 
Moravu zavítají. Součástí akce budou také 
závody Spartan Kids pro děti od čtyř do čtr-
nácti let. I děti se mohou těšit na trasu plnou 
překážek přizpůsobenou zimnímu období, 
a především jejich věkové kategorii. Stejně 
jako dospělí závodníci, i každý malý Sparťan 
dostane po doběhnutí závodu speciální trič-
ko a medaili. Závody Spartan Kids budou pro-
bíhat od 12.05 do 13.05 hodin. Děti je možné 
registrovat i na místě. 

Více na www.spartan-race.cz

Novoroční výstup  
na Andrlův chlum

Klub českých turistů v Ústí nad Orlicí pořá-
dá v neděli 1. ledna 2017 osmnáctý ročník 
NOVOROČNÍHO VÝSTUPU NA ANDRLŮV 
CHLUM. Pořadatelé budou milovníky přírody 
očekávat pod rozhlednou „Stříbrnou krasavi-
cí“ od 11 do 18 hodin.
Akce probíhá za finanční podpory Města Ústí 
nad Orlicí. Přijďte pobejt. MR.

Z činnosti Junior Klubu  
Ústí nad Orlicí

Na začátek školního roku připravil JUNIOR 
KLUB Ústí nad Orlicí pro své členy výlet do 
zábavního parku MIRAKULUM v Milovicích. 
Lesní hřiště, ZOO, obří trampolíny a houpač-
ky, lanová centra, podzemní chodby, úzkoko-
lejná železnice, tankodrom, vodní svět – za 
jeden den jsme ani vše nestihli navštívit a proto 
jsme odjížděli se slibem dětem, že tento spo-
lečný výlet zopakujeme. Pak už se naše činnost 
soustředila na přípravu Mistrovství ČR mládeže 
v leteckém modelářství, které se uskutečnilo 
v sobotu 8. října 2016 v Kožlanech. Z našeho 
klubu soutěžilo v družstvu Pardubického kraje 9 
členů. Celkem na Mistrovství ČR létalo 127 mo-
delů letadel mladých modelářů ze všech koutů 
republiky. V kategorii P 30 se umístil junior Jan 
Bříza na 2. místě, mezi žáky byl v této kategorii 
Pavel Pernica na 6. místě, Barbora Fišarová na 
7. místě a Patrik Solar na 8. místě. V kategorii A3 
se umístil Jan Doležal na 5. místě. Zimní měsíce 
věnují členové klubu stavbě nových modelů 
letadel, v prosinci na závěrečné schůzce klubu 
odměníme pohárem NEJLEPŠÍHO SPORTOVCE 
ROKU 2016.
První soutěží, kterou náš klub uspořádá 
v příštím roce, bude JARNÍ ÚSTECKOORLICKÁ 
v neděli 23. dubna 2017.
Děkuji tímto všem členům klubu, kteří se zú-
častnili MČR mládeže za dobrou reprezenta-
ci nejen našeho klubu, ale i Města Ústí nad 
Orlicí a Pardubického kraje. Poděkování patří 
Městu Ústí nad Orlicí a Pardubickému kraji 
za dlouholetou podporu činnosti klubu. Ro-
dičům dětí a příznivcům našeho klubu děkuji 
za pomoc při organizování soutěží a společ-
ných akcí.

Ivan Kubový, předseda klubu

Mezinárodní závody v karate

16. ročník mezinárodních závodů v karate - 
Velká cena města Ústí nad Orlicí - Generali 
CUP se konal první listopadovou sobotu v tě-
locvičně textilní školy. Letos se závodů účast-
nilo rekordních 308 závodníků ze 32 oddílů 
z Čech a Slovenska. Domácí organizátorský 
tým měl tak nelehký úkol zvládnout průběh 
celého turnaje.
Maraton 72 kategorií odstartoval v 9 hodin 
ráno a závěrečné vyhlášení výsledků proběh-

lo v 8 hodin večer. Ústecký oddíl reprezento-
valo 30 bojovníků, většina především v žá-
kovských kategoriích. Celkem se domácím 
podařilo získat 16 medailí. Nejvíce se dařilo 
a vítězství získali závodníci Nikolas Olšavský, 
Marián Olšavský, Jan Vaňous a Michal Jirout. 
Ústečtí ovládli soutěže týmů kumite v žákov-
ských a dorosteneckých kategoriích. Nej-
úspěšnějším oddílem se stal KCK Letohrad 
a nejlepším závodníkem David Beran, který 
získal celkem tři vítězství a odvezl si broušený 
pohár darovaným městem Ústí nad Orlicí.

Nejlepší automobiloví 
závodníci do vrchu

Slavnostní předání trofejí Mistrům České re-
publiky a vítězům seriálu Mistrovství České 
republiky, České trofeje i Mistrovství České 
republiky historických automobilů v závo-
dech do vrchu se v sobotu 15. října uskuteč-
nilo v Měšťanském pivovaru v Hylvátech.
V rámci Česká trofeje v Závodech do vrchu 
historických automobilů 2016 bylo vyhla-
šováno celkem 6 tříd. Mistrovství České re-
publiky v Závodech do vrchu historických 
automobilů 2016 bylo vyhlašováno ve třech 
kategoriích a Mistrovství České republiky 
v Závodech automobilů do vrchu 2016 bylo 
složeno z více jak 2 desítek tříd a skupin.
Mistrem ČR v závodech automobilů do vrchu 
se stal David Komárek.

Poděkování městu  
Ústí nad Orlicí 

Děkuji městu Ústí nad Orlicí za podporu mé at-
letické přípravy.  

Jáchym Procházka
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Provozní doba prosinec 2016

Den Datum Ranní plavání Plavání pro veřejnost
Čt 1.12. 5:30 – 7:55 13:00 – 21:00
Pá 2.12. 5:30 – 7:55 13:00 – 21:00
So 3.12.  10:00 – 21:00
Ne 4.12.    9:00 – 20:00
Po 5.12.  16:00 – 21:00
Út 6.12. 5:30 – 7:55 14:30 – 19:00
St 7.12.  17:00 – 21:00
Čt 8.12. 5:30 – 7:55 13:00 – 21:00
Pá 9.12. 5:30 – 7:55 16:00 – 21:00
So 10.12.  10:00 – 21:00
Ne 11.12.    9:00 – 20:00
Po 12.12. SANITÁRNÍ DEN
Út 13.12. 5:30 – 7:55 14:30 – 19:00
St 14.12.  17:00 – 21:00
Čt 15.12. 5:30 – 7:55 13:00 – 21:00
Pá 16.12. 5:30 – 7:55 13:00 – 21:00
So 17.12.  10:00 – 21:00
Ne 18.12.    9:00 – 20:00
Po 19.12.  16:00 – 21:00
Út 20.12. 5:30 – 7:55 14:30 – 19:00
St 21.12.  17:00 – 21:00
Čt 22.12. 5:30 – 7:55 13:00 – 21:00
Pá 23.12. 5:30 – 7:55   8:00 – 21:00
So 24.12.    8:00 – 12:00
Ne 25.12.    9:00 – 21:00
Po 26.12.    9:00 – 21:00
Út 27.12.    9:00 – 21:00
St 28.12.    9:00 – 21:00
Čt 29.12.    9:00 – 21:00
Pá 30.12.    9:00 – 21:00
So 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 nebo na www.bazenusti.cz

Připravujeme pro Vás a Vaše nejmenší:
Mikulášské odpoledne pro děti: 4. 12. 2016 - 16:00 – 19:00 hod. 

Andělské nahaté koupání: 4. 12. 2016 – 20:00 – 22:00 hod.   
Relaxační centrum otevřeno z důvodu probíhajícího kurzu PLAVÁNÍ KOJENCŮ A BATOLAT, v těchto časech: 

každé PO v čase pro veřejnost, ÚT 16:30 h., ST 17:30 h., ČT 16:00 h., PÁ 2. 12., 16. 12.  od 15:00 h.

Út a Čt  16:00 – 17:00 a 18:00 – 19:00 h. vyhrazena 1 plavecká dráha 17:00 – 18:00 h.
vyhrazeny 2 plavecké dráhy pro plavecký oddíl.

AQUAAEROBIK každé Út 20:00 – 21:00 h.
 PLAVÁNÍ PRO TĚHOTNÉ každou St 13:30 – 15:00 h., účast hlaste na tel. čísle: 465 710 243.
 Plavání Senior Klub Ústí nad Orlicí 9. 12. – 14:00 – 15:30 h.

Nabízíme kurzy plavání kojenců a batolat, tel. číslo: 775 858 670
a kurzy plavání dětí s rodiči, tel. číslo: 777 673 357

KONDIČNÍ PLAVÁNÍ S TRENÉRKOU každé ÚT od 19:00 – 20:00 h.

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

Sauna - PROSINEC 2016

Po 16:00 – 21:00 společná
Út 14:00 – 21:00 ženy
St 14:00 – 21:00 muži
Čt 13:00 – 17:00 ženy
 17:00 – 21:00 muži
Pá 14:00 – 21:00 muži
So 15:00 – 18:30 ženy
 18:30 – 21:00 společná
Ne 14:00 – 20:00 společná
Sanitární den 5. 12. 2016 pro veřejnost uzavřeno
Saunování s rituály 10. 12. 2016  

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

Zimní stadion (zimní provoz)
O vánočních prázdninách 
bude veřejného bruslení více

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 14:30 – 16:00
St dospělí 15:00 – 16:30

Více informací na tel.: 608 553 305

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 Skatepark (provozní doba)

Pondělí 14:00 – 19:00
Úterý 14:00 – 17:30
Středa – pátek 14:00 – 19:00
Sobota – neděle 13:00 – 19:00

Provozní dobu o Vánočních prázdninách 
sledujte na našich webových stránkách:                                  
www. bazenusti.cz nebo se informujte na: 
info@skateparkustinadorlici.cz 
nebo tel.: 731 473 409

Inzerce
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Výstava v Galerii pod radnicí

Výstava exlibris a grafických novoročenek, 
z tvorby a sbírek jubilantů Spolku sběratelů 
a přátel exlibris, byla v Galerii pod radnicí 
k vidění do 17. listopadu. Výstava představu-
je bohatou tvorbu sběratelů, umělců a přátel 
drobné a příležitostné grafiky, které do Ústí 
nad Orlicí pozval místní Klub přítel umění.

Slámuj – Drátuj - Dýňuj

Již potřetí uspořádala poslední říjnový den 
Základní škola Bratří Čapků celoškolní akci, 
přístupnou veřejnosti, nazvanou „Slámuj – 
Drátuj – Dýňuj!“. Žáci z obou stupňů školy 
zasedli do lavic jen na dopolední vyučovaní 
a po obědě se zapojili do připravených akti-
vit.
Jako každý rok bylo i letos připraveno tvoře-
ní ze slámy v rámci kterého vznikly postavy 
pro školní Betlém. Další aktivitou bylo drát-
kování. Děti si drátky mohly oplést sklenice 

Ohlédnutí za událostmi – 15. října – 15. listopadu 2016

Ústecké listy

Periodický tisk územně samosprávného celku
Místo vydání: Ústí nad Orlicí
Vydává: Město Ústí nad Orlicí
Sychrova 16, Ústí nad Orlicí,
IČO: 279 676
Redaktorka: Zuzana Pražáková
tel.: 465 514 313
e-mail: prazakova@muuo.cz
Tisk: Grantis, s.r.o., tel.: 465 525 741
Cena: Zdarma
Roznáší Česká pošta s.p.
Uzávěrka je každého 10 dne v měsíci
Číslo 12/2016 vychází 25. 11. 2016
Měsíčník pro občany města Ústí nad Orlicí.
MK ČR E100 39

Text a foto L. Prokeš
Více na www.ustinadorlici.cz

Nová technická učebna 
v DDM

V Domě dětí a mládeže Duha v Ústí nad Orlicí 
byla v pondělí 17. října slavnostně otevřena 
nová učebna pro technické kroužky. Tuto 
učebnu, tedy spíše dílnu pro děti vybavila fir-
ma RIETER, která se tímto způsobem rozhod-
la podporovat technické vzdělávání v Ústí 
nad Orlicí. V učebně s 10 pracovními místy 
se bude odehrávat kroužek, kde se děti učí 
pracovat se dřevem, ale především kroužek 
Transformers, kde děti pracují s kovem, a ze 
starých vyřazených elektrosoučástek vyrábějí 
nové malé dynamické robůtky podle svých 
představ.

Festival smíšených pěveckých 
sborů

13. ročník Festivalu smíšených pěveckých 
sborů se konal v sobotu 22. října v sále ZUŠ 
Jaroslava Kociana. Vystoupil zde samozřejmě 
pořádající domácí sbor ALOU VIVAT, který 
připravil pro posluchače písně českých i svě-
tových autorů. Hostem večera byl letos sbor 
OTAKAR z Vysokého Mýta, který patří s více 
jak 155 lety mezi nejstarší spolky ve střední 
Evropě. Do repertoáru zařazuje různé úpravy 
lidových písní, dále písní předních českých 
i zahraničních zpěváků, písní z muzikálů, 
úpravy jazzových kousků např. z pera Jarosla-
va Ježka atd.

nebo si vyrobily různé ozdoby. Jak název akce 
napovídá dlabaly a vykrajovaly se také dýně. 
Nakonec jich vzniklo celek 142.
Halloweenskou atmosféru doplnilo malová-
ní na obličej, soutěže v anglickém jazyce na 
téma Halloween a bubnování s profesionál-
ním bubeníkem.

Výstava Fotoklubu OKO

Fotografickou tvorbu člena Fotoklubu OKO 
Oldřicha Ambrože vystavuje Malá scéna 
v Ústí nad Orlicí. Ve středu 2. listopadu byla 
zahájena výstava více jak 50 fotografií tohoto 
ústeckého rodáka. Fotografii a filmařství se 
věnoval mezi lety 1960 - 1980 a k digitální 
fotografii se jako nováček dostal před nece-
lými dvěma lety. Na výstavě prezentoval své 
fotografie z tvorby jak původní na film, které 
následně upravuje na počítači, tak nové foto-
grafie focené digitálním fotoaparátem.

• JESSI psí salón v ordinaci MVDr. Pirkla: 
STŘÍHÁNÍ, TRIMOVÁNÍ, KOUPÁNÍ, ČIŠTĚNÍ 
ZUBŮ ultrazvukem.

 Tel.:728 014 076, 602 431 141. Ježkova 
1073, Ústí nad Orlicí, (pod divadlem).

• Sháním rodinný dům se zahradou v okre-
se Ústí nad Orlicí. Cena dle stavu nemovi-
tosti. Nabídky prosím volejte nebo SMS na 
tel. 777 597 194.

• Cestovní agentura CAM s.r.o., Ústí nad 
Orlicí, M.R. Štefánika 234, tel.: 465 527 
696 mobil: 606 748 616 ww.ckm-tour.cz

 Pojeďte se s námi ohřát do termálních láz-
ní do Maďarska, BUKFURDÓ hotel Répce 
Gold****

 termín: 16.2.-19.2.2016, Kč 4 350,-
 Cena zahrnuje: 3x ubytování s polopenzí /

šv.stoly/, neomezené vstupné do termál-
ních lázní, zapůjčení županu, pobytovou 
taxu EU 5,1

Zahájili jsme prodej zájezdů do Chorvatska
 12-denní zájezd do Baška Voda, Makarska, 

Tučepi, termín: 28.6.-9.7. 2017 /9 nocí/, 
ubytování v apartmánech, možnost zajiš-
tění polopenze

 Cena: Kč 6 950,-/osoba dítě 3-12 let Kč 6 
400,- dítě do 3. let Kč 2 500,-

 Cena zahrnuje: 9x ubytování v apartmá-
nech, doprava autobusem z ÚO, ČT

• INFRASAUNY-prodej. Kozinova 861, UO. 
Tel: 603994414.www:bazenyulrich.cz

• Děkuji všem, kteří využili nabídky cestov-
ní kanceláře VIA v letošním roce.

 Pokud nevíte, jaký dárek k Vánocům, nabí-
zíme dárkové poukazy na dovolenou 2017. 
Dárkové poukazy jsou k dispozici v libovol-
né hodnotě dle vašeho přání.

 Více informací získáte na stránkách: www.
cavia.cz/poukaz, na telefonu 733 781 781, 
nebo při osobní návštěvě v kanceláři ces-
tovní agentury Čs. armády 1181, v Ústí nad 
Orlicí. Lydie Sloupenská Ca VIA

• Obec Sudislav nad Orlicí hledá nového 
provozovatele kulturního zařízení s hos-
podou. Bližší informace na www.sudislav.
cz ; +420 605 149 507 nebo na e-mailu sta-
rosta@sudislav.cz

Inzerce
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www.ppas.cz  800 134 134

VŽDY NĚCO NAVÍCVŽDY NĚCO NAVÍC
více výhodvíce výhod

Plyn a elektřina výhodně
k tomu bonusy zdarma

Nová pobočka otevřena od 5. 12. 2016 

Adresa: Zákaznické centrum TEPVOS, spol. s r. o.,  
Královéhradecká 1566, Ústí nad Orlicí, 562 01
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ČTVRTEK 1. PROSINCE
Městské muzeum 17.00 hodin Kde bydlí panenky/vernisáž
 17.00 hodin Pastýři vstávejte!/vernisáž
 17.00 hodin Třpytivý stromeček/vernisáž

NEDĚLE 4. PROSINCE
Kavárna Café MAX 10.00-17.00 hodin Jarmark hezkých věcí
Knapovec, kostel sv. Petra a Pavla 15.00 hodin Mikuláš v Knapovci
Plavecký bazén 16.00-19.00 hodin Mikulášské odpoledne pro děti
Sopotnice, kostel sv. Zikmunda 17.00 hodin Vánoční koncert DPS Čtyřlístek
Plavecký bazén 20.00-22.00 hodin Andělské nahaté koupání

PONDĚLÍ 5. PROSINCE
Koncertní sál ZUŠ Jar. Kociana 8.30 a 9.30 hodin Vánoční koncertíky / pro MŠ a ZŠ
Rodinné centrum Srdíčko 10.00 hodin Mikuláš v Srdíčku

ÚTERÝ 6. PROSINCE
Galerie pod radnicí 9.00-17.00 hodin Vánoční výstava
ZŠ Komenského 9.00-11.30 hodin Vánoce na Štěpnici/výstava
Kulturní dům 9.00-17.30 hodin Vánoční trhy
Koncertní sál ZUŠ Jar. Kociana 8.30 a 9.30 hodin Vánoční koncertíky / pro MŠ a ZŠ
Sál tanečního oboru ZUŠ Jar. Kociana 16.00 a 17.00 hodin Zimní tancovánky
ZŠ Komenského 16.00-19.00 hodin Vánoce na Štěpnici/tradiční jarmark

STŘEDA 7. PROSINCE
Galerie pod radnicí 9.00-17.00 hodin Vánoční výstava
Kulturní dům 9.00-17.30 hodin Vánoční trhy
Sál tanečního oboru ZUŠ Jar. Kociana 16.30 a 18.00 hodin Adventní recitál

ČTVRTEK 8. PROSINCE
Galerie pod radnicí 9.00-17.00 hodin Vánoční výstava
MŠ Kerhartice 15.30 hodin Adventní posezení v MŠ 
Sál tanečního oboru ZUŠ Jar. Kociana 16.00, 17.00 a 18.00 hod. Tancovánky

PÁTEK 9. PROSINCE
Galerie pod radnicí 9.00-17.00 hodin Vánoční výstava

NEDĚLE 11. PROSINCE
Němčí, restaurace U Dubu 15.00 hodin J.J.Ryba – Česká mše vánoční / 
  Decapoda
Hylváty, Měšťanský pivovar 18.00 hodin Vánoční koncert DPS Čtyřlístek
Český červený kříž 8.00 hodin/odjezd Předvánoční jarmark 
  na Veselém kopci

ÚTERÝ 13. PROSINCE
Mírové náměstí 8.00-18.00 hodin Adventní trhy
Mírové náměstí 16.00-17.00 hodin Koncert kapely PPS
Koncertní sál ZUŠ Jar. Kociana 17.30 hodin Adventní hudební besídka
ZŠ Kerhartice 15.30 hodin Vánoční tvoření
Kostel Nanebevzetí Panny Marie 18.00 hodin Adventní koncert Alou Vivat

STŘEDA 14. PROSINCE
Mírové náměstí 8.00-18.00 hodin Adventní trhy
MŠ Černovír 16.00 hodin Vánoční vystoupení dětí
Mírové náměstí 17.15 hodin Zpívání koled s PS Alou Vivat
 18.00 hodin Česko zpívá koledy

ČTVRTEK 15. PROSINCE
Mírové náměstí 8.00-18.00 hodin Adventní trhy
Český červený kříž 9.00-15.00 hodin Výstava vánočního cukroví
Český červený kříž 15.00 hodin Vánoční posezení
Mírové náměstí 16.00-17.00 hodin Koncert kapely Ponny Expres
ZUŠ Jar. Kociana 18.00 hodin Adventní koncert R. Pachmana

SOBOTA 17. PROSINCE
Džbánov-Voděrady, evangelický kostel 17.00 hodin Čas vánočního souznění

NEDĚLE 18. PROSINCE
Roškotovo divadlo 14.00 hodin Vánoční besídka DDM
Husův sbor, Malé Hamry 14.00 hodin Předvánoční koncert PS Cantilena
Hnátnice, kostel sv. Petra a Pavla 15.30 hodin J.J.Ryba – Česká mše vánoční /
Decapoda
Rodinné centrum Srdíčko 16.00 hodin Dětská vánoční slavnost
Kostel Nanebevzetí Panny Marie 16.00-17.30 hodin Prohlídka betlémů 
Dolní Dobrouč, kostel sv. Mikuláše 18.00 hodin J.J.Ryba – Česká mše vánoční / 
Decapoda

ÚSTECKÝ ADVENT 2016

POŠTA PRO JEŽÍŠKA
I v letošním předvánočním čase je pro děti připravena Pošta pro Ježíška. Schránka pro dopisy bude poprvé umístěna na Mírovém náměstí během adventního 
programu v neděli 27.11. od 14.00 do 17.00 hodin. Dále v době konání adventních trhů 13. – 15. prosince od 14.00 do 16.00 hodin a pak o sobotách 3., 10. 
a 17. prosince a to vždy od 9.30 do 11.30 hodin. Nezapomeňte na zpáteční adresu!

Přejeme Vám krásné Vánoce 2016 
www.ustinadorlici.cz

Město  Ústí nad Orlicí

PONDĚLÍ 19. PROSINCE
Kostel Nanebevzetí Panny Marie 16.00-17.30 hodin Prohlídka betlémů 
Koncertní sál ZUŠ Jar. Kociana 17.00 hodin Vánoční hudební besídka

ÚTERÝ 20. PROSINCE
Kostel Nanebevzetí Panny Marie 16.00-17.30 hodin Prohlídka betlémů 
Koncertní sál ZUŠ Jar. Kociana 18.00 hodin Vánoční koncert DPS Čtyřlístek

STŘEDA 21. PROSINCE
Kostel Nanebevzetí Panny Marie 16.00-17.30 hodin Prohlídka betlémů 

ČTVRTEK 22. PROSINCE
Kostel Nanebevzetí Panny Marie 16.00-17.30 hodin Prohlídka betlémů 

PÁTEK 23. PROSINCE
Kostel Nanebevzetí Panny Marie 16.00-17.30 hodin Prohlídka betlémů 

SOBOTA 24. PROSINCE
Kostel Nanebevzetí Panny Marie 14.00-15.30 hodin Prohlídka betlémů
 15.30 hodin „Půlnoční“ mše svatá pro rodiny s dětmi
 23.15-24.00 hodin Prohlídka betlémů
 24.00 hodin Půlnoční mše svatá
Knapovec, kostel sv. Petra a Pavla 16.00hodin Zpívání u jeslí

NEDĚLE 25. PROSINCE
Kostel Nanebevzetí Panny Marie 7.00 hodin Mše svatá ze Slavnosti Narození Páně
 8.30 hodin Mše svatá 
  ze Slavnosti Narození Páně
 9.45-10.15 hodin Prohlídka betlémů
Jednota bratrská 9.30 hodin Vánoční bohoslužba
Černovír, kaple sv. Gotharda 11.10 hodin Mše svatá
Kostel Nanebevzetí Panny Marie 16.00-17.30 hodin Komentovaná prohlídka betlémů

PONDĚLÍ 26. PROSINCE
Kostel Nanebevzetí Panny Marie 8.30 hodin Mše svatá ze svátku sv. Štěpána
 9.30-10.00 hodin Prohlídka betlémů
 14.00-18.00 hodin Prohlídka betlémů
Mírové náměstí, 
kostel Nanebevzetí Panny Marie 15.00 hodin Živý betlém
Malá scéna 19 00 hodin Štěpánská na Malé scéně

ÚTERÝ 27. PROSINCE
Kostel Nanebevzetí Panny Marie 16.00-17.30 hodin Prohlídka betlémů
Malá scéna 18 00 hodin Generace na Malé scéně

STŘEDA 28. PROSINCE
Kostel Nanebevzetí Panny Marie 16.00-17.30 hodin Prohlídka betlémů

ČTVRTEK 29. PROSINCE
Kostel Nanebevzetí Panny Marie 16.00-17.30 hodin Prohlídka betlémů

PÁTEK 30. PROSINCE
Kostel Nanebevzetí Panny Marie 16.00-17.30 hodin Prohlídka betlémů
 18.00 hodin Mše svatá ze svátku sv. Rodiny

SOBOTA 31. PROSINCE
Kostel Nanebevzetí Panny Marie 15.00-16.00 hodin Prohlídka betlémů
 16.00-16.30 hodin Komentovaná prohlídka betlémů
 16.30 hodin Mše svatá na poděkování za uplynulý rok
Rodinné centrum Srdíčko 17.00 hodin Silvestr pro každého
Mírové náměstí 17.00 hodin Koncert kapely Prajzský Výběr
 18.00 hodin Slavnostní ohňostroj

NEDĚLE 1. LEDNA 2017
Kostel Nanebevzetí Panny Marie 8.30 hodin Mše svatá ze Slavnosti Matky Boží,  
  Panny Marie
 9.45-10.15 hodin Prohlídka betlémů
Hylváty, kaple sv. Anny 11.10 hodin Mše svatá
Kostel Nanebevzetí Panny Marie 16.00-17.30 hodin Prohlídka betlémů


