
Informační list 
Měsíčník pro občany města Ústí nad Orlicí 
 
Prosinec   ZDARMA 
 
Z jednání rady města a zastupitelstva 
města 
 
Úplná znění usnesení RM a ZM jsou 
zveřejněna na úřední desce Městského 
úřadu v čp. 7 na Mírovém náměstí a na 
www.ustinadorlici.cz 
 
 
Upozornění pro občany 
 
 
V pátek 28.12. 2007 bude Informační 
centrum města Ústí nad Orlicí a ČD 
z důvodu INVENTURY OTEVŘENO 
POUZE DO  12:00 hodin. V sobotu 
29.12.  bude IC ZAVŘENO. 
V pondělí  31.12. 2007 bude  Městský 
úřad pro veřejnost UZAVŘEN. 
 
 
Rozšíření provozní doby agendy 
řidičských průkazů 
 
Odbor dopravy a silničního hospodářství 
MěÚ Ústí n.O., agenda řidičských průkazů 
(ŘP) informuje občany, že v sobotu ve 
dnech 1.12.  a  8.12. 2007 od 9:00 – 12:00 
hod. bude zajišťovat přijímání žádostí o 
výměnu ŘP vydaných v období  od 1.7. 
1964 do 31.12. 1993, jejichž platnost 
končí  dnem  31.12. 2007. Tato výměna je 
bezplatná. 
K výměně ŘP je zapotřebí: 
1. dokladová fotografie 
2. původní ŘP 
3. občanský průkaz 
4. vyplněná žádost 
Žádosti o vydání ŘP se podávají  na MěÚ 
Ústí nad Orlicí, odboru dopravy  a 
silničního hospodářství, agenda řidičských 
průkazů, Mírové náměstí čp.7. 
Informace:  e-mail: stieglit@muuo.cz 
tel : 465514345 
 
Na MěÚ nově výpisy z obchodního 
rejstříku 
 
Obecní živnostenský úřad, odbor MěÚ 
v Ústí n.O., oznamuje občanům, že od 
12.11. 2007 vydává výpisy z obchodního 
rejstříku, podle § 9 zákona č. 365/2000 
Sb.,  o informačních systémech veřejné 
správy.  Tento výpis je považován za platný 
a může být použit pro jednání s dalšími 
subjekty, které jej vyžadují.  
Obecní živnostenský úřad sídlí na Mírovém 
náměstí v budově čp. 7 (vedle dm drogerie) 
ve II. poschodí. Úřední hodiny pro 
veřejnost: pondělí a středa 8:00 – 17:00 
hod.,  úterý, čtvrtek a pátek  8:00 – 14:00 
hod. Správní poplatek za každou, i 
započatou stránku výpisu, činí 50,- Kč. 
Poplatek je vybírán podle zák. č. 634/2004 
Sb. o správních poplatcích. 
 
Kalendář akcí na webu 
 
Na internetových stránkách města 
(www.ustinadorlici.cz) v sekci Informace je 
umístěn nový odkaz – Kalendář akcí, kde 

naleznete přehled akcí konaných ve městě, 
seřazený podle měsíců a jednotlivých dnů. 
V případě, že chcete umístit informace o 
vámi pořádané akci do tohoto Kalendáře, 
posílejte je na e-mailovou adresu: 
prokes@muuo.cz. Zpráva musí obsahovat 
následující informace: kdy, kde, od kolika 
hodin a kdo akci pořádá (včetně kontaktu, 
případně www stránek s bližšími údaji). 
 
 
Záměr prodeje bytu 
 
Město Ústí nad Orlicí zveřejňuje záměr 
prodeje družstevního bytu o velikosti 2 + 
1, o výměře 61,31m2. 
Byt se nachází v ulici Polská v Ústí nad 
Orlicí. Nejnižší kupní cena bytu je 
stanovena na 440 tis. Kč. 
Bližší informace o podmínkách prodeje a 
náležitostech nabídky získáte na úřední 
desce MěÚ, na www.ustinadorlici.cz a na 
telefonním čísle 465 514 266. 
 
 
Dotace města na rok 2008 
 
Rada města Ústí nad Orlicí na zasedání dne 
22.10.2007 schválila „Všeobecné zásady 
Města Ústí nad Orlicí pro poskytování 
finanční dotace z rozpočtu města v roce 
2008“. Město Ústí n.O. poskytne v roce 
2008 ze svého rozpočtu následující druhy 
dotací: 
 
a) na sportovní a volnočasové aktivity 
A1)na sportovní činnost 
A2)na jednotlivé sportovní akce 
A3) na ostatní volnočasové aktivity 
Nově lze žádat i o dotace na odměny 
pracovníkům s mládeží ve volném čase. 
 
b) na rozvoj a údržbu sportovišť 
 
c) na nájemné sportovišť 
 
d) na aktivity v kultuře 
 
e) na zachování a obnovu památkového 
fondu 
 
f) na projekty škol 
 
g) na činnost v oblasti sociálních služeb a 
zdravotnictví 
 
Formuláře žádostí o dotace (včetně 
příloh) jsou k dispozici: na věcně 
příslušném odboru (odbor ŠKMT, odbor 
sociálních služeb), v Informačním centru, 
na www.ustinadorlici (sekce Dotace města, 
nebo Tiskopisy MěÚ) 
 
Žádosti pod písmeny a),c),d),f) zasílejte 
nejpozději do 31.1.2008 
 
Žádosti b) zasílejte nejpozději do 31.12. 
2007 a žádosti e) zasílejte do 30 dnů od 
schválení dotace Krajským úřadem 
Pardubického kraje nebo MK ČR na 
adresu: Městský úřad, odbor ŠKT, 
Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí. 
 
 
Žádost uvedenou pod písmenem g) 
zasílejte nejpozději do 31.1. 2008 na 

adresu: Městský úřad, odbor sociálních 
služeb, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad 
Orlicí.  
Celkový přehled žadatelů o dotace města 
Ústí n.O. a poskytnutých dotacích se 
zveřejňuje na úřední desce a na 
www.ustinadorlici.cz a to do 7 kalendářních 
dnů po jejich schválení. Jednotliví žadatelé 
se písemně nevyrozumívají. 
Na dotaci není právní nárok, podání žádosti 
nezakládá nárok na její kladné vyřízení. 
Informace: na příslušných odborech MěÚ 
(viz výše). 
 
 
Vánoční kamion zavítá i do Ústí nad 
Orlicí  
 
I v letošním roce rozváží Vánoční kamion 
Coca-Cola pravou vánoční atmosféru do 
vybraných měst po celé České republice.   
Do Ústí nad Orlicí na Mírové náměstí 
přijede Vánoční kamion v pátek 14. 
prosince v 11:00 hodin, ale až do 15:00 
hodin bude pro veřejnost uzavřen.  
Slavnostní program bude zahájen 
v 15:00 hodin. 
Co nabídne Vánoční kamion 
návštěvníkům? Uvnitř kamionu se skrývá 
kouzelný pokojíček, ve kterém přebývá 
„Santa“.  Hlavním lákadlem pak budou hry 
a soutěže, (např. Santův komín, Santův 
sněhulák, karaoke, focení se Santou)  
v nichž je možné získat mnoho krásných 
dárků.  
Vše, co Vánoční kamion Coca-Cola přiváží, 
je zdarma. U kamionu nelze nic koupit, 
pouze vyhrát, nebo dostat. 
 
 
Neházejte zářivky do popelnic  
 
Nefunkční zářivky a výbojky nepatří do 

kontejneru se směsným komunálním 
odpadem, protože z nich mohou při rozbití 

unikat nebezpečné látky.  

 
Správným místem pro vyřazené světelné 
zdroje (trubicové zářivky, kompaktní 
úsporné zářivky a výbojky) je sběrný dvůr 
v ulici Královehradecká, který slouží jako 
místo bezplatného zpětného odběru 
elektrozařízení z domácností. Mimo 
vysloužilých televizí a ledniček tady 
můžete bezplatně odevzdat i zářivky nebo 
úsporky. Najednou lze přinést maximálně 
třicet kusů, ale po předchozí dohodě s 
provozovatelem sběrného dvora jich 
můžete vrátit i více. Tyto světelné zdroje 
však musí být celé a nepoškozené. Jinak 
nepodléhají bezplatnému zpětnému odběru 
a město je likviduje za poplatek jako odpad. 
Místa zpětného odběru mohou bezplatně 
využívat i právnické a fyzické osoby 
oprávněné k podnikání, aniž by se musely 
v případě odevzdání zářivek a výbojek, 
prokazovat speciální kartou nebo jiným 
dokladem.  
Dalším  místem, kde je možné zdarma 
odevzdat použité zářivky jsou prodejny, ve 
kterých tyto výrobky nakupujete. 
V prodejně vám vezmou zpět tolik kusů 
použitých světelných zdrojů, kolik kupujete 
nových. Při nákupu musí být zákazník 
informován o způsobu a možnostech 
zpětného odběru použitého elektrozařízení. 



V případě, že zákazník v obchodě tuto 
informaci nedostane, je prodejce povinen 
od něj stará elektrozařízení odebrat 
v neomezeném množství, aniž by jejich 
odběr vázal na nákup nových výrobků. 
Poslední prodejci pak mohou tyto odebrané 
světelné zdroje odevzdat v nejbližším 
sběrném dvoře. 
Systém bezplatného odběru použitých 
elektrozařízení, který zajišťují společnosti 
EKOLAMP, Asekol a Elektrowin snižuje 
počet černých skládek a šetří obcím peníze. 
Kolektivní systém EKOLAMP vybavuje 
sběrné dvory speciálně označenými 
kovovými nádobami a zajišťuje jejich 
výměnu za prázdné. Nepoškozené světelné 
zdroje jsou pak na náklady EKOLAMPu 
přepravovány k recyklaci.  
Město Ústí nad Orlicí má zájem, aby se 
množství odevzdaných použitých lineárních 
a úsporných zářivek stále zvyšoval. Proto 
uzavřela smlouvu o zpětném odběru 
s kolektivním systémem EKOLAMP. 
Pomoci můžete i vy - žádnou  zářivku ani 
úsporku neházejte do popelnice nebo do 
kontejneru. Tam se s největší 
pravděpodobností rozbijí. Pokud se však v 
nepoškozeném stavu dostanou k recyklaci, 
bude možné z nich více než devadesát 
procent materiálu (sklo, hliník) využít.  
 
Třídění odpadů - papír 
 
Papírové odpady mají velmi různorodý 
charakter. Například novinový papír má 
úplně jiné vlastnosti než lepenka, ze které 
se vyrábí krabice. Jednotlivé druhy 
odpadního papíru se odlišně zpracovávají a 
je proto nutné papírový odpad dále 
dotřiďovat. To se provádí na dotřiďovací 
lince, kde se pomocí pohyblivého pásu 
posouvá směs papíru, ze které pracovníci 
vybírají jednotlivé druhy a často bohužel 
také odpadky od nezodpovědných občanů.  
Dotříděný papír se pak lisuje do balíků a 
odváží ke zpracování do papíren, kde se 
přidává do směsí, z nichž je následně 
vyroben nový papír. Ten lze takto 
recyklovat celkem pětkrát až sedmkrát. Z 
recyklovaného papíru se vyrábí noviny, 
sešity, krabice, obaly na vajíčka, toaletní 
papíry apod. 
 
 
Sběrný dvůr 
 
Do Sběrného dvora, který je umístěn 
v areálu společnosti Tepvos, s.r.o. na 
Královéhradecké ulici, mohou občané 
odložit odpad, který nepatří do popelnic. 
 
Pondělí:         14:00 – 17:00 hodin 
Úterý:               10:00 – 17:00 hodin 
Středa:             14:00 – 17:00 hodin 
Čtvrtek:            14:00 – 17:00 hodin 
Pátek:              10:00 – 17:00 hodin 
Sobota:               8:00 – 12:00 hodin  
 
 
 
Z městské knihovny + LOGO 
 
Vážení čtenáři, 
blíží se čas vánoční, a proto bych Vám ráda 
poděkovala za celoroční přízeň, kterou naší 
knihovně prokazujete a popřála Vám 

pokojné a šťastné Vánoce a v novém roce 
hodně zdraví a osobní spokojenosti. 
 
Provozní doba o Vánocích 
Oddělení dospělých čtenářů: 
so  22.12.                       9:00 – 11:00 hodin 
čt 27.12. – pá 28.12.      9:00 – 18:00 hodin 
so 29.12.                        9:00 – 11:00 hodin 
po 31.12.                        zavřeno 
 
Oddělení dětských čtenářů: 
Čt 27.12. – pá 28.12.     9:00 – 14:00 hodin     
 
Přejeme Vám všem šťastné prožití Vánoc 
a vše dobré v novém roce. Těšíme se na 
Vaši návštěvu v novém roce. 
 
PhDr. Jana Kalousková, ředitelka MěK 
 
 
Základní umělecká škola Jar. Kociana 
 
Hudební besídka žáků hudebního oboru 
3. 12. v 17:00 hod. – koncertní sál ZUŠ 
Taneční vystoupení „Běh na dlouhou 
trať“ 
8. 12. v 19:00 hod. – Roškotovo divadlo 
Třídní přehrávka – klavír paní uč. K. 
Šejnohová 
10. 12. v 17:30 hod. – koncertní sál ZUŠ 
Třídní přehrávka – kytara paní uč. I. 
Charousová 
13. 12. v 16:00 hod. – koncertní sál ZUŠ 
Jan Jakub Ryba „Česká mše vánoční“  
Symfonický orchestr DECAPODA, 16. 12., 
v 16:00 hod. – Dlouhá Třebová, v 19:00 
hod. -  Skrovnice 
Vánoční hudební besídka žáků 
hudebního oboru 
17. 12. v 17:00 hod. – koncertní sál ZUŠ 
Jan  Jakub Ryba „Česká mše vánoční“  
Symfonický orchestr DECAPODA, 20. 12., 
v 17:00 hod. – Němčí, v 19:00 hod. – 
Brandýs n.O. 
Základní umělecká škola Jar.Kociana 
Smetanova 1500, 562 01 Ústí nad Orlicí 
Tel.: 465 569 551, www.ZUSUO.cz 
e-mail:  zus.uo@tiscali.cz 
 
 
Vánoční bohoslužby 
 
Římskokatolická farnost – Děkanství Ústí 
n.O.zve všechny spoluobčany ke 
společnému zahájení doby adventní a 
oslavě Vánoc. 
2.12. První neděle adventní – v 8:30 
žehnání adventních věnců 
24.12. Štědrý den – 15:30 pro rodiny 
s dětmi, 24:00 půlnoční 
25.12. Boží hod vánoční, 26.12. sv. 
Štěpán, 30.12. sv. Rodiny - vždy v 7:00 a 
v 8:30  
31.12.  Poděkování za uplynulý rok 
v 17:00 hodin 
1.1. 2008 Nový rok v 7:00 a 8:30 hodin 
 
P.Th.Bc.Vladislav Brokeš, administrátor 
farnosti 
 
Bohoslužby Českobratrské církve 
evangelické 
 
16. 12. – Adventní neděle - Ústí n.O. – 
8:30 hod. Dětská vánoční besídka, Džbánov 
– 10:00 hod. bohoslužby 

25. 12. – Boží hod vánoční - Ústí n.O. – 
8:30 bohoslužby-Večeře Páně, Džbánov – 
10:00 hod. bohoslužby-Večeře Páně 
26. 12. – mučedníka Štěpána - Ústí n.O. – 
8:30 hod. bohoslužby, Džbánov – 10:00 
hod. Dětská vánoční besídka 
30. 12. – poslední neděle v roce - Ústí n.O. 
– 8:30 hod. bohoslužby, Džbánov – 10.00 
hod.- bohoslužby 
1.1. 2008 – Nový rok 
Ústí n.O. – 8:30 bohoslužby-Večeře Páně 
Džbánov – 10:00 bohoslužby-Večeře Páně 
(Džbánov, Ústí nad Orlicí, budova 
Církve husitské, Sychrova 104) 
 
 
Pozvánka na Novoroční koncert 
 
Srdečně Vás zveme na tradiční Novoroční 
varhanní koncert do chrámu Nanebevzetí 
Panny Marie v Ústí n.O., který se  
uskuteční 1. ledna 2008 v 16:00 hodin. 
Zazní díla J.S. Bacha, G. Litaize, A. 
Dvořáka a dalších autorů. Hostem koncertu 
bude sólista Opavské opery MgA. Zdeněk 
Kapl – přední český odborník na 
interpretaci staré hudby. Na varhany bude 
hrát Martin Kubát. Koncert se koná ve 
spolupráci s Římskokatolickou farností Ústí 
nad Orlicí. 
 
 
Den otevřených dveří na SŠUP 
 
Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí 
nad Orlicí, Zahradní 541 pořádá ve čtvrtek 
13. 12. od 8:00 do 16:00 hodin DEN 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ve všech 
prostorách školy. Divize strojírenských 
oborů bude veřejnosti přístupna též 
v sobotu 15. 12. od 8:00 do 12:00 hodin. 
 
 
Výstava SŠUP a Stacionáře 
 
Ve čtvrtek 15.11. se uskutečnila vernisáž 
společné výstavy Střední školy 
uměleckoprůmyslové z Ústí n.O. a 
Stacionáře Ústí n.O. Společné akce, které 
vzájemně obohacují práci studentů školy a 
tvořivost klientů Stacionáře, se již staly 
tradicí. Letošní téma prací "Letem světem" 
inspirovalo fantazii a umožnilo využití 
různorodých výtvarných projevů - kresby, 
malby a tvorby prostorových objektů.  
Výstavu je možné navštívit do 7.12. ve 
výstavní síni SŠUP ve Špindlerově ulici.  
Poděkování patří městu Ústí nad Orlicí za 
grantovou podporu této akce. 
 
 
Studenti ŠŠUP vystavují  
 
Dne 22. 11. byla v Galerii pod 
radnicí zahájena výstava prací studentů 
Střední školy uměleckoprůmyslové z Ústí 
n.O. Tato výstava byla připravena díky 
podpoře Klubu přátel umění Ústí nad Orlicí 
a je možné ji navštívit do 16. 12. 2007. 
 
 
Pozvání na zájezd za betlémy 
 
České sdružení přátel betlémů-pobočka 
Ústí n.O. a Městské muzeum v Ústí n.O. 
Vás zvou na autobusový zájezd na betlémy 



do Příbrami a na Karlštejn. Zájezd se koná 
4. ledna 2008, odjezd v 6:00 hod. od 
výpravní budovy ČSAD v ÚO se zastávkou 
v 6:05 před hotelem UNO. Předpokládaný 
návrat do Ústí n.O. okolo 22:00. Vstupné si 
hradí každý sám, účastnický poplatek je 
350 Kč.  Při větším počtu zájemců se 
evidují náhradníci, platba po dohodě 
předem, nejpozději u autobusu. Při 
přihlášení nutno poskytnout kontakt – při 
malém počtu zájemců bude zájezd do 
23.12. 2007 odvolán. Závazné přihlášky 
do 20.12. 2007 na tel: V. Procházka – 775 
280 743, J. Süsserová – 736 489 793, L. 
Mátl – 465 525 359. 
 
Vánoce na ZŠ Komenského 
 
ZŠ Komenského Vás srdečně zve na DNY 
OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ, vánoční 
výstavu a jarmark do budovy 1. stupně Na 
Štěpnici. Výstava se uskuteční 10. 12. od 
14:00 do 19:00 hod., a 11. 12. od 8:00 do 
12:00 hod. Jarmark bude zahájen 11. 12. 
v 15:00 hod. a potrvá do 19:00 hod. 
Vánoční atmosféru pomohou vytvořit 
všechna hudební tělesa ZŠ Komenského. 
Těšíme se na Vaši návštěvu. 
 
Zimní koncert 
 
Pěvecké sbory ZŠ Komenského – Notičky, 
Písnička a Zlatý klíček srdečně zvou 
všechny rodiče, prarodiče, přátele a 
kamarády na tradiční Zimní koncert 
v Roškotově divadle, který se uskuteční 
6. 12. v 18:00 hodin. V programu vystoupí 
také flétnový soubor. 
 
My se šestky nebojíme 
 
ZŠ Ústí n.O., Komenského pořádá dne 
4.12. od 14:00 do 17:00 hod. zábavné 
odpoledne – My se šestky nebojíme aneb 
Zábavné putování školou Komenského, 
které je určeno žákům pátých tříd, jejich 
rodičům a mladším kamarádům. 
V rámci putování školou jsou pro děti 
připraveny úkoly, ve kterých si zábavnou 
formou ověří své znalosti a dovednosti. 
Mohou si také vyzkoušet jednoduché 
pokusy z chemie a fyziky, seznámit se 
s výukovými programy. Nebude chybět ani 
sport, zpívání a malování. 
 
Srdečně zve kolektiv pedagogů ZŠ 
 
Pozvánka na maškarní karneval 
 
CZPPK Ústí n.O. pořádá Maškarní 

karneval pro děti všech věkových kategorií 

dne 8.12. od 14:00 hod. v hostinci U Bobše 

v Černovíru. K poslechu a tanci hrají 
manželé Pluskalovi. Doprava zajištěna 
zdarma autobusem z Ústí n.O.: z vlakového 
nádraží 13:30 hod., z aut. nádraží 13:40 
hod., od Penny Marketu 13:50. Vstupné: 
děti 5Kč, dospělí 10 Kč.Těšíme se na Vás a 
vy se můžete těšit na bohatou tombolu a 
soutěže! 
 
 
Acri Tibia na VIII. Setkání souborů 
zobcových fléten v Třebíči 
 

Ve dnech 21.9.a 22.9  se soubor zúčastnil 
tohoto setkání, které se konalo v rámci 
Národního festivalu neprofesionálních 
komorních a symfonických těles za 
podpory NIPOS Artama z pověření 
Ministerstva kultury ČR. Celkem čtyři 
koncerty se konaly na státním zámku 
Náměšť nad Oslavou, v Zadní synagoze 
Židovského města Třebíč a ve foyeru 
Divadla Pasáž v Třebíči. Celkem patnáct 
souborů např.: Aulodie (Praha), Soubor 
zobcových fléten (ZUŠ V.Kálika Opava), 
Camerata (ZUŠ Pardubice-Polabiny), 
Flauto Libeniensis (Praha-pí Vlasta 
Bachtíková), Camerata (ZUŠ G.Mahlera 
Humpolec), Fautores Flautae (Písek), 
Consort (Chrudim), Syrinx (Praha) a 
další…Koncerty se tak staly mimořádnou 
kulturní událostí a za velmi dobrý výkon 
bylo souboru Acri Tibia vysloveno 
poděkování od ředitele NIPOS PaedDr. 
Františka Zborníka. Součástí setkání bylo 
natáčení Českého rozhlasu, který bude 
záznam jednoho z koncertů vysílat na 
stanici Vltava dne 9.1. 2008 v 17:00 hod.  
 Náš soubor tak důstojně reprezentoval 
město Ústí nad Orlicí a zároveň oslavil 
desáté výročí založení. 
 
Dagmar Krejsová 
    
 
Dům dětí a mládeže 
  
Pátek 7. 12., 19:00 – 20:00 hodin  
Úvodní lekce Powerjógy – Markéta 
Strnadová, ukázková hodina s možností 
navštěvovat lekce pravidelně od ledna 
2008. 
Sobota 8. 12., 19:00 hodin 
Afrika – Namibie, Člověk v tísni, o.p.s. a 
Martina Novotná – vyprávění s projekcí 
fotografií o účasti na misi, výstava 
v čajovně: Martina Novotná – Namibie - 
fotografie 
15. 12. Vánoce v DDM – 18:00 hodin  
břišní tance ddm, 18:30 hod. break dance 
ddm, 19:00 hod. Jakub Folvarčný, DAMU 
Praha, Vlk a Hlad, divadlo pro děti a 
dospělé, 20:00 hod. koncert kapely 100 ° 
C, www.100c.cz, výstavy, jarmarky, guláš, 
punč…soutěž o nejkreativnější dort či 
koláč…vstup zdarma 
Snowboardové jarní prázdniny 2008 na 
Dolní Moravě, poslední volná místa, 
3500,- Kč. 
www.ddm-usti.cz 

 
Český červený kříž 
 
Vánoční výstava - 3. - 6. prosince  
Zasedací místnost ČSSZ, (budova bývalého 
OkÚ, Smetanova ul., boční vchod), od 9:00 
do 17:00 hod.. Akce se koná ve spolupráci 
se školskými zařízeními z Ústí n. O., MC 
Medvídek, RC Srdíčko a za  podpory Města 
Ústí n.O. 
Strom splněných přání - 1. - 17. prosince 
Splňte přání dětem z dětských domovů a 
sociálních ústavů zakoupením vánočního 
dárku, přáníčka naleznete: Cukrovinky - 
ulice Barcalova a v Hračkárně - na 
Mírovém náměstí, děkujeme 
Klicperovo divadlo - Hradec Králové 
4. prosince  - Petrolejové lampy 

Odjezd v 17:00 hod. od kulturního domu, 
v 17:10 hod. od budovy Penzionu, Na Pláni 
Cena: pro členy ČČK a klienty Senior 
dopravy 150Kč, ostatní 170Kč, cena 
obsahuje dopravu + vstupenku na 
vystoupení. Přihlášky: tel. 775 112 998 
nebo u pracovníka Senior dopravy 
Výlet do Nového Města nad Metují 
15. prosince  - Vánoční výstava v 
prostorách zámku 
Odjezd v 8:00 hod. od kulturního domu, 
v 8:10 hod.od budovy Penzionu, Na Pláni 
Cena: pro členy ČČK a klienty Senior 
dopravy 50 Kč, ostatní 60 Kč, přihlášky:viz 
výše  
Silvestr na Moštárně 
31. prosince  od 19:30 hodin 
Místo konání: budova zahrádkářského 
svazu, cena vstupenky 300 Kč, v ceně jsou 
dvě večeře, přípitek a kulturní program 

  
Tříkrálová sbírka 
 
Začátkem ledna 2008 (od 4. do 13. ledna) 
bude probíhat již osmá Tříkrálová sbírka. 
Koledníkům, kteří zazvoní u vašich dveří 
můžete přispět do zapečetěných 
pokladniček na pomoc lidem opuštěným, 
starým, nemocným i lidem v těžké životní 
situaci.  
Vedoucí koledníků budou mít platný OP a 
průkazku s číslem totožným s číslem na 
pokladničce. V roce 2008 je obecným 
účelem sbírky pomoc rodinám a lidem 
v nouzi u nás i v zahraničí a podpora 
charitního díla. 

 
Poděkování místní skupiny ČČK 
Černovír 
 
Naše skupina zajišťuje zdravotní hlídky na 
akcích pro místní organizace SDH a Sokol. 
Mezi naše další projekty patří školení první 
pomoci, ukázky maskování úrazu a názorné 
obvazování. 
Během roku navštěvujeme seniory při 
životních jubileích. Při naší návštěvě 
seznámíme seniory s novinkami ve městě a 
předáme jim drobnou pozornost, nebo 
doplňkové vitamíny. 
Tímto děkujeme městu Ústí nad Orlicí za 
finanční podporu při realizaci těchto 
projektů. 
 
Za MS ČČK M. Diblíková 

 
Služby lékáren 
 
26.11. – 2.12.    Lékárna Arnika, ČT 
3.12. – 9.12.   Lékárna na Kociánce, ÚO 
10.12. – 16.12.  Lékárna Anna, ČT 
17.12. – 23.12.  Lékárna Nemocniční, ÚO 
24.12. – 30.12.  Lékárna u nádraží, ČT 
31.12. – 6.1. 2008 Lékárna Na Štěpnici, ÚO 
Výkon lékárenské pohotovostní služby je 
v pracovní dny od 18:00 do 20:00 hod., 
v nepracovní dny 8:00 – 12:00 hod. Po této 
době je k dispozici příslužba pouze pro 
neodkladné požadavky nemocnic, LSPP či 
ZZS ve všední dny do 21:00, v nepracovní 
dny do 18:00 hod. 
 
Stomatologická pohotovost 
 



1.-2.12. -  MUDr. J. Pirkl, Depo kolej. 
vozidel, ČT, tel.: 972 325282 
8.-9.12. – MUDr. S. Šafář, žel. poliklinika, 
ČT, tel.: 465 531198 
15.-16.12. – MUDr. K. Šefrna, 
Habrmanova 306, ČT, tel.: 465 534834 
22.-23.12. – MUDr. B. Šiklová, Pernerova 
1573, Choceň, tel.: 465 471692 
24.12. – MUDr. Z. Škorpil, Štefánikova 
396, V. Mýto, tel.: 465 423824 
25.12. – MUDr. D. Špajová, Masarykova 
1071, ČT, tel.: 465 534149 
26.12. – MUDr. M. Špátová, Smetanova 
1390, ÚO, tel.: 465 524128 
29.-30.12. – MUDr. J. Štancl a 31.12. – 
MUDr. I. Štanclová, F.V.Krejčího 405, 
ČT, tel.: 465 530247 
1.1.2008 – MUDr. M. Vávrová, D. 
Dobrouč 446, tel.: 465 543015 
5.-6.1. – MUDr. E. Víšová,  Husova 191, 
V. Mýto, tel.: 465 423949 
 
 
Mateřské centrum Medvídek + LOGO 
 
Kosmetika Silvita – pondělí 3.12. od 10:00 
hodin 
Dny pro krásu s Mary Kay – úterý 4.12. a 
středa 5.12. od 10:00 hodin 
Rodinné konstelace – úterý 4.12. od 17:00 
hodin, vstupné dobrovolné 
Zdobíme vánoční perníčky – středa 5.12. 
od 14:30 hodin 
Aloe Vera – čtvrtek 6.12. od 9:30 hodin 
Kavárnička – pondělí 10.12. od 10:00 
hodin 
Solná jeskyně – úterý 11.12.od 16:00 a 
17:00 hod. Kapacita omezena, hlaste se, 
prosím, v MC, telefonicky nebo e-mailem. 
Zvýhodněný vstup 100Kč dospělý +  děti 
zdarma. 
Zdravé pečení na Vánoce – středa 12.12. 
od 9:30 hodin 
Vánoční dekorace s borových šišek – 
středa 12.12. od 14:30 hodin 
Vyrábíme ze včelího vosku – středa 19.12. 
od 14:30 hodin 
Kurz základní sebeobrany pro ženy a 
dívky „Ženy, chcete se umět bránit?“ 
pokračuje na jaře, termíny budou 
upřesněny! 
Kontakt: M. Crhonková 605/774 569, K. 
Fišarová 605/965 463, 
medvidekuo@seznam.cz, 
www.sweb.cz/medvidekuo 
 
Rodinné centrum Srdíčko 
 
Za RC Srdíčko bychom chtěli poděkovat 
všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na 
organizaci a realizaci Lampiónového 
průvodu konaného dne 4.11. Děkujeme a  
těšíme se na další spolupráci. 
Mgr. N. Brožová, vedoucí RC Srdíčko 
 
Provoz RC Srdíčko 
Pondělí: 8:00 – 12:00 hodin  
od  9:00 flétnička pro děti od 4 let 
od 10:00 angličtina pro nejmenší 
Úterý: 9:00 – 11:30 hodin 
Krytá herna 
Středa: 8:00 – 12:00 hodin 
Cvičení, pohybové aktivity 
Pátek: 8:00 – 12:00 hodin 
Od  10:00 „školička“ pro děti 3-6 (7) let 

Čtvrtek: 17:00 – 18:30 hodin 
Angličtina pro dospělé, kontaktní osoba: p. 
Krčmář, tel.: 777 558 501, během výuky lze 
zajistit hlídání děti, info na tel.: 604 313249 
4. prosince v 17:00 hodin 
Přednáška – „Řešení problémů při 
výchově malých dětí“, vstupné: 20 Kč 
11. prosince v 17:00 hodin 
Přednáška na téma „Finance“, vstupné: 20 
Kč 
17. prosince v 17:00 hodin 
Dámská jízda 
19. prosince v 17:00 hodin 
Vyrábění vánočních ozdob, vstupné: 40 Kč 
23. prosince 
Dětská vánoční slavnost v 10:00 hodin 
Na programu se budou podílet částečně i 
děti a rodiče našeho centra ve spolupráci 
s Jednotou bratrskou, vstupné: 20 Kč 
30. 12. 2007 – 1.1. 2008  Silvestr pro 
rodiče s dětmi 
Informace u vedoucí RC N. Brožové 
 
Kontaktní osoba: Mgr. N. Brožová, vedoucí 
RC Srdíčko, tel.: 604 313249, e-
mail:nicol.brozova@jbuo.cz, www.jbuo.cz 
 
 
Přehlídka pracovních příležitostí 
 
Ve středu  5. 12. se na SOŠ technických 
oborů Skalka v České Třebové uskuteční 
od 9:00 do 16:30 hod. Přehlídka 
pracovních a vzdělávacích příležitostí. 
Je určena žákům ZŠ, kteří se rozhodují o 
volbě studijního nebo učebního oboru. 
Studenti SŠ zde naleznou široké spektrum 
zaměstnavatelů, kteří jim poskytnou 
informace důležité pro jejich rozhodování 
při prvním vstupu na trh práce. Získáte zde 
i  nabídku možností rekvalifikací či  
seznamy vzdělávacích institucí. Na setkání 
s vámi se těší odborní  pracovníci úřadu 
práce a dále zástupci SŠ a zaměstnavatelů. 
 
 
Vláčkem plným úsměvů až do Brna 
 
V měsíci říjnu cestovali klienti společně 
s tetami na brněnské výstaviště „Vláčkem 
plným úsměvů“ na výstavu rehabilitačních 
a zdravotních pomůcek pod názvem 
„Hospimedica“. Tento vlak byl vypraven 
z Prahy za laskavé spolupráce Českých 
drah a.s. a Správy železniční dopravní 
cesty. 
Za Stacionář H. Zastoupilová 
 
 
Pozvánka na koncert 
 
Vokální okteto GENERACE Vás srdečně 
zve na tradiční VÁNOČNÍ  LADĚNÍ 
v sobotu 1. prosince  do ZUŠ J. Kociana 
v 18:00 hodin. Vstupné dobrovolné. 
Dana Špindlerová 
 
 
Mikulášské odpoledne v Knapovci 
 
TJ Knapovec pořádá 1.12.2007  v 15:00  
hodin na sále TJ 
 
Mikulášské odpoledne  s nadílkou
 

Dostane se na každého, hodného i 
zlobivého. 
Soutěže, hudba, občerstvení zajištěno. 
Večer od  19:00 hod. - Mikulášská  
diskotéka   
(„Vyhoďte si z kopýtka…..“) 
 
 
Premiéra souboru C - Dance 

 
Soubor C-Dance a Taneční sdružení Eva  
děkují městu Ústí nad Orlicí za podporu a 
zvou všechny příznivce scénického tance na 
pátou celovečerní premiéru s názvem Běh 
na dlouhou trať, která se koná 8. 
prosince v Roškotově divadle. Dvě 
generace tanečníků se představí kromě 
zbrusu nových choreografií i v těch, které 
patří do rané souborové tvorby. Diváci 
budou mít možnost shlédnout také práce 
mladých talentovaných začínajících 
choreografek, které mají úspěšně 
nakročeno, aby dál navázaly na silnou 
tradici scénického výrazového tance, který 
k našemu městu neodmyslitelně patří již tři 
desetiletí. Přijďte se podívat, těšíme se na 
vás! 
 
Za soubor C-Dance Kateřina Řehořová 
 
 
Pozvánka do MŠ Na Výsluní 
 
Srdečně Vás zveme na „Adventní tvoření 
a zpívání“, které se koná ve čtvrtek 6. 
prosince v 15:30 hodin v naší mateřské 
škole. 
Přijďte si s námi užít krásu předvánoční 
atmosféry a vytvořit si něco pro radost a 
zkrášlení svého domova. 
 
Těší se na Vás pedagogický kolektiv MŠ 
 
 
Kino Máj – prosinec 
 
Sobota 1. a neděle 2. v 19:30 hodin 
KOŘENÍ ŽIVOTA 
Titulky. Vstupné: 70 Kč 
 
Úterý 4. v 19:30 hodin 
DENNÍ HLÍDKA 
Titulky. Vstupné: 60 Kč 
 
Pátek 7. v 17:00 hodin – Hrajeme pro děti 
SHREK TŘETÍ  
Česká verze. Vstupné: 60 Kč 
 
Pondělí 10. a úterý 11. v 19:30 hodin 
KŘIŽOVATKA SMRTI 3 
Titulky. Vstupné: 65 Kč 
 
Sobota 15 v 17:00 hodin – Hrajeme pro děti 
RATATOUILLE 
Česká verze. Vstupné: 65 Kč 
 
Pondělí 17. a úterý 18. v 19:30 hodin 
KRÁLOVSTVÍ 
* Titulky. Vstupné: 60 Kč 
 
Středa 19. a čtvrtek 20. v 19:30 hodin 
ZBOUCHNUTÁ 
* Titulky. Vstupné: 60 Kč 
 
Nabídka pořadů -  prosinec 
 



Sobota 1. prosince 
20:00 hodin – Kulturní dům  
ŽLUTÝ PES – rockový koncert, vstupné: 
190 Kč 
 
Pondělí 3. prosince 
19:00 hodin – Roškotovo divadlo 
VICTORIA NA CESTĚ KOLEM 
SVĚTA, přednáška mořeplavce I. Orla, 
autogramiáda, vstupné: 60 Kč 
 
Neděle 9. prosince 
15:00 hodin – Roškotovo divadlo 
TRAMPOTY ČERTÍKA BELÍNKA, 
Divadlo Kapsa Andělská Hora, pohádka 
pro děti, vstupné: 40 Kč 
 
11. – 12. prosince 
9:00 – 17:00 hodin – Kulturní dům 
IX. ÚSTECKÉ VÁNOČNÍ PRODEJNÍ 
TRHY lidových řemesel, dárků a zboží 
s vánoční tématikou 
 
Čtvrtek 13. prosince 
19:30 hodin – Roškotovo divadlo 
S. McPherson: MARVINŮV POKOJ 
Divadlo ROKOKO Praha, divadelní 
předplatné, vstupné: 180 Kč 
 
Pátek 14. prosince 
19:00 – 24:00 hodin – Kulturní dům 
PLES KLUBCENTRA se skupinou 
SURF Blansko a přáteli z Chorvatska, 
vstupné: 120 Kč 
 
Úterý 18. prosince 
19:30 hodin – Chrám Nanebevzetí Panny 
Marie 
ALOU VIVAT – VÁNOČNÍ KONCERT 
pěveckého smíšeného sboru, DPS 
Čtyřlístek jako host, koncertní předplatné, 
vstupné: 60 Kč 
 
Předprodej vstupenek v Informačním 
centru v budově radnice, tel.: 465 514 
111, 465 514 271 
 
DIVADELNÍ  PŘEDPLATNÉ 
únor – červen 2008 
 
Vážení a milí diváci, příznivci divadelního 
umění, 
v roce 2008 oslavíme společně již desátou 
sezónu, kdy se scházíme v ústeckém 
Roškotově divadle v rámci divadelního 
předplatného. O tom, že má vzrůstající 
úroveň, svědčí stále vyšší počet 
předplatitelů, který nás těší, ale zároveň je 
pro nás závazkem, aby výběr titulů byl 
nejen kvalitní, ale i žánrově různorodý.  
 Změna titulů i termínů je vyhrazena, proto 
podrobnosti o jednotlivých představeních 
sledujte na plakátech, nebo se informujte 
v Informačním centru, příp. na tel.čísle 
14000.  Program lze vyhledat i na 
stránkách: www.klubcentrum.cz 
 
Dana Chládková 
 
Začátky představení jsou v Roškotově 
divadle v 19:30 hodin. 
 
Únor 2008 
A. Watkyn: CO V DETEKTIVCE 
NEBYLO, Agentura HARLEKÝN Praha 

Hrají: P. Nárožný, E. Boušková, V. Vydra, 
O. Vlach, M. Hlavica… 
 
Čtvrtek 13. března  
J. Voskovec, J. Werich, J. Ježek: KAT A 
BLÁZEN, Klicperovo divadlo Hr. Králové 
Satirická komedie o deseti obrazech: Hrají: 
O. Malý, V. Hájek, J. Klepl, K. Francová, 
H. Plecháčková… 
 
Čtvrtek 24. dubna 
W.S. Maugham: KOUZLO DOMOVA, 
Konverzační salonní komedie. Hrají: T. 
Bebarová, P. Rychlý, V. Svoboda, E. 
Balzerová, Z. Maryška… 
 
Květen 
N. Simon: DRUHÁ KAPITOLA, Divadlo 
Palace Theatre Praha 
Konverzační komedie. Hrají:D. Prachař, D. 
Matásek, V. Zawadská, M. Hudečková 
 
Úterý 3. června 
J. Nvota: KOSA, Divadlo Bolka Polívky a 
DS FRÍDA Brno. Hrají: B. Turzonovová, 
M. Trnavský, R. Novák 
 
Podmínky divadelního předplatného 
 
-  členem se může stát každý, kdo podá 
přihlášku 
-  předplatné se platí jednorázově 
v Informačním centru MěÚ, organizace 
obdrží fakturu se složenkou 
-  abonentní vstupenky obdrží každý 
předplatitel ihned po zaplacení příslušné 
částky 
-  na představení v Roškotově divadle má 
předplatitel právo vybrat si řadu i místo 
-  bližší informace o představeních, 
termínech i případných změnách budou 
zveřejňovány v Informačním listu, na 
výlepových plochách, internetu a na čísle 
14000 
-  pořadatelé si vyhrazují právo na změnu 
programu 
-  současným předplatitelům 
rezervujeme místa do 14. prosince 2007!! 
 
Předplatné: Informační centrum MěÚ a 
ČD, Sychrova 16, tel.: 465 514 111, 465 
514 271, po – pá: 7:00 – 17:00 hod., so: 
8:00 – 12:00 hod. 
 
Cena předplatného:  
 
I. místo (přízemí) ………………  850 Kč 
II. místo (balkón) ………………  750 Kč 
Info: Klubcentrum, Lochmanova 1400, tel.: 
465 521047, 465 525245 i fax, 
info@klubcentrum.cz, 
www.klubcentrum.cz 
 
 
Sportovní centrum RADAVA 
 
Neděle 2.12. – 19:30 – 23:00 hodin 
SBL (družstva) 
Pondělí 3.12. – 18:00 – 22:00 hodin 
Merka cup dvojic (dvojice) 
Čtvrtek 6.12. – 18:30 – 23:00 hodin 
Dámská jízda (ženy) 
Neděle 9.12. – 19:30 - 23:00 hodin 
SBL (družstva) 
Pondělí 10.12. – 18:00 – 22:00 hodin 
Pohár Holby (jednotlivci) 

Neděle 16.12. – 19:30 – 23:00 hodin 
SBL (družstva) 
Pondělí 17.12. – 16:30 – 23:00 hodin 
Mobil centrum cup (jednotlivci) 
Středa 19.12. – 18:00 – 22:30 hodin 
Tacl cup (jednotlivci) 
 
Tel. rezervace: 465 529 477-9, e-
mail:radava@radava.cz, www.radava.cz 
 
 
Turnaj ve stolním tenisu 
 
Dne 31.10. pořádala SZŠ Ústí n.O. 
regionální kolo Středoškolských her ve 
stolním tenisu družstev. Těchto her se 
účastnilo 8 družstev chlapců a 3 družstva 
dívek, celkem 41 hráčů. Turnaj probíhal 
v herně TTC Ústí n.O. V kategorii juniorů 
zvítězilo družstvo Gymnázia Ústí n.O. (J. 
Šedaj, M. Hodas, T. Pražák, P. Flídr). Mezi 
juniorkami suverénně zvítězilo také 
družstvo Gymnázia Ústí n.O. (E. Částková, 
L. Cyrányová, L. Dulová). Obě družstva 
postupují do krajského kola. K úspěchu 
akce přispěla velmi dobrá výkonnost hráčů 
a obětavost organizátorů. Všem 
zúčastněným děkujeme. 
 
SZŠ Ústí nad Orlicí 
 
 
Provoz na zimním stadionu 
 
Bruslení pro veřejnost 
Středa:      17:00 – 20:00 hodin 
Sobota:     13:30 – 16:00 hodin 
Neděle:     13:30 – 16:00 hodin 
Ceník vstupného 
Mládež do 15 let:      15 Kč 
Ostatní nad 15 let:     25 Kč 
Ostatní návštěvníci:     5 Kč 
Permanentky 
Mládež do 15 let:    150 Kč/11 vstupů 
Ostatní nad 15 let:   250 Kč/11 vstupů 
Broušení bruslí – 20 Kč/pár 
 
Bližší informace o provozu: 608 553 305 
 
 
Krytý plavecký bazén 
 
Sobota 1.12.           8:00 – 22:00 hodin 
Neděle 2.12.           8:00 – 21:00 hodin 
Pondělí 3.12.         15:00 – 20:00 hodin 
Úterý 4.12.     5:30-8:00, 16:00-21:00 hod. 
Středa 5.12.           15:30 – 18:00 hodin 
Čtvrtek 6.12.  5:30-8:00, 15:00-20:00 hod. 
Pátek 7.12.     5:30-8:00, 13:00-22:00 hod. 
Sobota 8.12.        8:00 – 22:00 hodin 
Neděle 9.12.        8:00 – 21:00 hodin 
Pondělí 10.12.    14:00 – 20:00 hodin 
Úterý 11.12.    5:30-8:00, 16:00-21:00 hod. 
Středa 12.12.     16:00 – 21:00 hodin 
Čtvrtek13.12.  5:30-8:00, 16:00-20:00 hod. 
Pátek 14.12.    5:30-8:00, 13:00-22:00 hod. 
Sobota 15.12.        8:00 – 22:00 hodin 
Neděle 16.12.        8:00 – 21:00 hodin 
Pondělí 17.12.     15:00 – 20:00 hodin 
Úterý 18.12.     5:30-8:00, 14:00-21:00 hod. 
Středa 19.12.       16:00 – 21:00 hodin 
Čtvrtek 20.12.  5:30-8:00, 15:00-20:00 hod. 
Pátek 21.12.     5:30-8:00, 13:00-22:00 hod. 
Sobota 22.12.      sanitární den   
               otevřeno   14:00 - 22:00 hodin 
Neděle 23.12.         8:00 – 21:00 hodin 



Pondělí 24.12.        8:00 – 12:00 hodin 
Úterý 25.12.           8:00 – 21:00 hodin 
Středa 26.12.          8:00 – 21:00 hodin 
Čtvrtek 27.12.        8:00 – 21:00 hodin 
Pátek 28.12.           8:00 – 22:00 hodin 
Sobota 29.12.        8:00 – 22:00 hodin 
Neděle 30.12.        8:00 – 21:00 hodin 
Pondělí 31.12.       8:00 – 12:00 hodin 
 
Plavání pro těhotné ženy – každou středu 
(mimo 26.12.) od 12:30 do 14:00 hodin. 
Vodní aerobik každé pondělí a středu 
(mimo 24.12., 26.12. a 31.12.) od 20:00 do 
21:00 hodin. 
Informace na tel.: 465 524 254, nebo na 
www.tepvos.cz 
 
 
Provoz sauny 
 
Pondělí: 16:00 – 21:00 hodin (společná) 
Úterý: 15:00 – 21:00 hodin (ženy) 
Středa: 14:00 – 21:00 hodin (muži) 
Čtvrtek: 14:00 – 20:00 hodin (ženy) 
Pátek: 14:00 – 21:00 hodin (muži) 
 
Ulice V Lukách, Ústí nad Orlicí, kontakt. 
tel.: 465 525 809 
 

 
LK Spinning Centrum 
 
Hala SŠUP, Zahradní 541 
 
1.12. – Mikulášská prodloužená nadílka 
(90), 14:00 hodin  
2.12. – Spinning&Bodyforming (30+45), 
14:00 hodin 
8.12. – Prodloužené lekce (90), 14:00 hod. 
9.12. – Spinning&Bodyforming (30+45), 
10:00 hodin 
15.12. – Spinning&Bodyforming(30+45), 
14:00 hodin 
16.12. – Prodloužené lekce (90), 10:00 hod. 
22.12. – Vánoční prodloužená lekce (90), 
14:00 hodin 
23.12. – Sváteční Spinning&Bodyforming 
(30+45) s dárečkem, 10:00 hodin 
29.12. – Odbourávací 
Spinning&Bodyforming (30+45), 14:00 
hodin 
30.12. – Silvestrovská prodloužená lekce 
(90), 10:00 hodin 
Cena za spinner: 120 Kč 
Týdenní rozvrh běžných lekcí 
po – pá: 10:00, 16:00, 17:30, 19:00 hodin 
so – ne: 10:00, 14:00, 16:00, 17:30 hodin 
V prosinci naposled za staré ceny: 
1 lekce/75 Kč  
10 lekcí (permanentka)/650 Kč + iontový 
nápoj zdarma 
skupiny 600 Kč 
rezervace předem: 736 427 378, info: 
www.lkspinning.com 
 
Aerobik, bodystyling, powerjóga 
 
Neděle  9. 12. 2007 
Prezentace od 9:00 do 9:30 hod., vstupné: 
100 Kč, tělocvična TJ Sokol Kerhartice, 
podložky a malé občerstvení k dispozici 
v tělocvičně. 
9:30 – 10:30 hodin  
Aerobik – Nikola Šulcová – instruktorka 
aerobiku 

10:45 – 11:45 hodin 
Aerobik, bodystylling - Zdena Urbanová - 
instruktorka aerobiku 
12:00 – 13:00 hodin 
Powerjóga – Markéta Strnadová – abs. FTK 
UP Olomouc 
Info: TJ Sokol Kerhartice,  Zuzana 
Strnadová, 602 260 043  
 
 
Poděkování  fotbalistům Kerhartic 
 
Dne 20.10. se mi podruhé narodila dcera.  
Na této skutečnosti měli zásluhu fotbalisté 
Kerhartic, za což jim vyslovuji poděkování. 
Poblíž fotbalového hřiště v Kerharticích při 
právě probíhajícím utkání, se moje dcera 
projížděla na koni. Ten se náhle zalekl 
vykopnutého míče, uklouzl, spadl na zem a 
způsobil dceři těžký otřes mozku. Nejdříve 
se pokoušela vzkřísit bezvládné tělo moje 
žena, ale fotbalisté duchapřítomně 
přeskákali přes plot hřiště a vytáhli dceři 
zapadlý jazyk. Přivolaná záchranná služba 
ji odvezla do Ústecké nemocnice a po 
krátké rekonvalescenci byla propuštěna do 
domácího léčení. 
Dnes už znám jména zachránců, ale jelikož 
jsem nebyl svědkem celé události, nechci je 
jmenovat, abych neubral na obětavosti 
druhým. 
Ještě jednou děkuji fotbalistům Kerhartic za 
jejich obětavost při záchraně života mé 
dcery. 
 
Z. Junek 
 
Kam za sportem v prosinci 
 
Sobota 1.prosince 
TTC Ústí n.O. – Mor. Třebová (VČ divize 
ve stol.tenisu mužů ve 13:30 hod. v herně 
na Kopečku) 
8. ročník Skobáckého putování – pěší 
turistika, různé trasy, start 7-10 hod., 
Pivnice U Skoby 
Sokol Kerhartice – Choceň (krajský přebor 
ve volej. mužů, dvojzápas v 10:00 hod. 
Sokolovna Kerhartice 
Neděle 2. prosince 
Jiskra Ústí n.O. – Hradec Králové (krajský 
volej.přebor juniorek, dvojzápas od 10:00 
hod. ve sport. hale) 
Okresní přebor v ledním hokeji ml. žáků, 
turnaj od 9:00 hod. na zimním stadionu 
Sobota 8. prosince 
TTC Ústí n.O. – Voděrady (II.liga ve 
stol.tenisu žen v 10:30 v herně na Kopečku) 
Jiskra Ústí n.O. – Semily (II. volej. liga 
mužů v 10:00 hod., dvojzápas ve sport. 
hale) 
Neděle 9. prosince 
Okresní přebor v ledním hokeji ml. žáků, 
turnaj od 9:00 hod. na zimním stadionu 
Sobota 15. prosince 
TTC Ústí n.O. – Linea Chrudim a Skuteč 
(Východočeská divize ve stol.tenisu v 9 a 
13:30 v herně na Kopečku) 
Jiskra Ústí n.O. B- Litomyšl (krajský volej. 
přebor mužů, dvojzápas v 10:00 hod. ve 
sport. hale) 
Sokol Kerhartice – Sokol Hnátnice (krajský 
přebor ve volej. mužů, dvojzápas v 10:00 
hod. Sokolovna Kerhartice) 
Neděle 16. prosince 

TTC Ústí n.O. C – Vítějeves a Vendolí 
(krajský přebor ve stol.tenisu mužů v 9 a 
13:30 v herně na Kopečku) 
Středa 26. prosince 
39. ročník Memoriálu Oldřicha Hájka 
v bleskovém šachu 
 
 
Novoroční výstup na Andrlův chlum 
 
Klub českých turistů  v Ústí nad Orlicí 
pořádá v neděli 1. ledna 2008 devátý ročník 
Novoročního výstupu na Andrlův chlum. 
Pořadatelé budou milovníky zimní přírody 
očekávat pod rozhlednou „Stříbrnou 
krasavicí“ od 11:00 do 18:00 hodin. 
Pamětním diplomem budou odměněni 
pěšáci, cyklisté, jezdci na koních, lyžaři i 
motoristé. 

 
Akademie vzdělávání Ústí nad Orlicí 
 
4. prosince 
Daňová reforma II – Novely ostatních 
daňových zákonů 
10. prosince 
DPH a daňový balík, Uplatňování DPH 
v roce 2008 
Info: www.akademieuo.cz, tel.: 465 523129 
 
 
Nové kosmetické studio 
 
Studio Paradise je nové kosmetické a 
nehtové studio v Ústí n.O. v ulici Vicenova 
749. 
Nabízí kompletní péči pro všechny, kteří 
chtějí pečovat o svůj vzhled a zdraví. 
Nabídka dárkových a slevových kupónů. 
Na Vaši návštěvu se těší Jana Jedličková, 
tel.:  732 119 947, www.studio-
paradise.com 
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