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V současné době budujeme krásný zelený park 
v centru města, který postavíme z velké části za 
evropské peníze (37 milionů od EU) a 20 miliónů 
si bere úvěr město, protože podmínkou je takzvané 
spolufinancování. Oněch 20 milionů je každoroční 
běžná investice města. Stavíme park z jedné strany 
ohraničený krásnou Hernychovou vilou se socha-
mi a z druhé strany nádhernou budovou gymnázia. 
Park, který si maminky s dětmi, studenti, senioři, 
zkrátka celé rodiny zaslouží.
Všechny stromy, které jsme na pokyn dendrolo-
ga pokáceli, nahradíme mnohonásobně stromy 
zdravými. Zklidníme dopravu, půjde o tzv. „obyt-
nou zónu“, což je z dopravního hlediska v režimu 
20 km/hod. a přednost chodcůA, takže se zdejší 
doprava omezí. O snížení hlučnosti nemluvě.
Parky - dluh občanům města
Smekám před našimi městskými zastupiteli, kte-
ří o Kociánce rozhodli. Park zde totiž chybí. 
V nedávné minulosti zmizelo několik překrásných 
parků na Podměstí, které padly za oběť „Hečman-
dě“. A to i díky architektům a projektantům, kte-
ří měli do toho co mluvit. Město má tedy v této 
oblasti vůči občanům pořádný dluh. Je zajímavé, 
že tato skutečnost našim architektům i ostatním 
odpůrcům nevadí. Park je totiž ryze nekomerční 
prostor a lze se domnívat, že jeho odpůrci mají 
zcela privátní zájmy. Pan architekt Blank napsal, 
že by si místo Kociánky představoval banky, 
pojišťovny, školu a obchodní dům...
Máme platná povolení
V současné době máme park rozestavěný, a dokud 
bylo dobré počasí, šly práce velmi rychle. Nyní 

Stavíme KociánKu – měStSKý parK v centru
čeká ústecká stavební firma A.B.V., (která přispí-
vá k zaměstnanosti v našem městě), na počasí beze 
sněhu a na teploty „nad nulou“, aby mohla začít 
dláždit první etapu.
Vím, že pro firmy a instituce, které jsou dnes 
skryty plotem stavby je situace složitá a finančně 
náročná. Ale dále fungují. Do cestovní kanceláře 
Kalousek, květinářství Rosa, Základní umělecké 
školy, kulturního domu a Hotelu Poprad se dosta-
nete.
Kvůli odpůrcům Kociánky, kteří rozporovali 
územní plán, jsme ztratili čas čekáním na výrok 
rozkladové komise ministerstva dopravy, přestože 
jsme měli od jara pravomocná stavební povolení. 
Jinak bychom začali stavět již v září a první eta-
pa by byla již dávno zadlážděná a zprovozněná. 
Výsledky činnosti občanských sdružení nemusí 
vždy soucítit s celosvětovou krizí.
Termín dokončení je říjen 2010
Ubezpečuji občany, že máme platná potřebná sta-
vební povolení a stavět musíme, protože ve smlou-
vě o evropské peníze je datum dokončení - říjen 
2010. Kdybychom toto datum nestihli, nemáme 
na evropské finanční prostředky nárok a muse-
li bychom celou stavbu financovat ze svého. 
A pak by nebyly prostředky na osadní výbory, 
sport, kulturu, hasiče, granty města, chodníky 
... na dlouhá léta. Mimochodem - v Ústí je velmi 
kuriózní situace - naši odpůrci Kociánky jsou soci-
ologicky titíž lidé, kteří v jiných městech bojují za 
záchranu parků. U nás stejní lidé bojují za opak.
Jestliže někdo svými obstrukcemi zaviní, že 
naše město přijde o evropské peníze, bude zodpo-

Zimní údržba 
chodníKů

V rámci informací o zimní údržbě v našem 
městě jsem Vás prosil o to, abyste tak, jako jiné 
roky, uklízeli před svými nemovitostmi sníh. 
Jsem rád, že většina z Vás tak činí. Za to Vám 
velice děkuji a myslím, že i ostatní spoluobča-
né.
Zaznamenali jsme podnět, pro jehož splnění 
jsme hledali řešení. Město pro ty z Vás, kteří 
projeví zájem, připravilo igelitové tašky s 5 kg 
speciální směsi pro posyp chodníků, které 
budou vydány po předložení občanského prů-
kazu v níže uvedených výdejních místech: 
označených „výdej soli“:
1.2.2010 8:00–10:30 hod. – přízemí Centra 
sociální péče, (bývalý Penzion)
8. 2. 2010 13:00 – 15:30 boční vchod 
2.2.2010 8:00 – 10:30 hod. – Základní škola 
Kerhartice
9.2.2010  13:00 – 15:30
3.2.2010 8:00 – 10:30 hod. – Základní škola 
Hylváty
10.2.201 13:00 – 15:30
4.2.2010 14:30 – 17:00 – areál Tepvosu – 
vjezd k bývalým sběrným surovinám
11.2.2010 14:30 – 17:00 
vpravo vedle areálu p. Janáka – bude označeno
Věřím, že tímto Vám péči o schůdnost chodní-
ků ulehčíme a zbavíme Vás alespoň starostí se 
zabezpečením posypového materiálu.

Zdeněk Ešpandr, místostarosta města

vědný za to, že nebudou prostředky na sport, kul-
turu, dobrovolné hasiče, osadní výbory na všech-
ny granty města, chodníky a ostatní činnosti, které 
normálně město plní i při každoročních úvěrova-
ných investičních akcích, jakými jsou třeba Malá 
scéna, Aquapark, krytý plavecký bazén či umělý 
trávník na fotbalovém hřišti.
Podávám ruku ke spolupráci:
Mám návrh a podávám ruku ke spolupráci: Pojď-
me rozdělanou Kociánku dokončit, nenechat 
odtéci evropských 37 milionů jinam a společ-
ně začněme tvořit areál Perly. Tak, abychom 
věděli, jaký názor na využití těchto pozemků 
a možná i původních budov, mají naši architek-
ti, a jak jsou schopni poměřit své síly s archi-
tektonickými ateliéry odjinud.

Richard Pešek, starosta města
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ZIMNÍ ÚKLID
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vám co nejsrdečněji poděko-
val za to, že pomáháte městu s úklidem sněhu. 
Dárek, v podobě zákona, který odpovědnost za 
chodníky přenáší na města, nám dali poslanci 
z Parlamentu právě v době celosvětové krize. 
Vy, kteří takto pomáháte, jste jasným důkazem 
nejskvělejšího patriotismu. Krásného vztahu 
k městu, ve kterém žijete. Když projíždím Ústím 
nad Orlicí, zasaženým kalamitou, vidím, že vy, 
kteří jste vždy sníh uklízeli, uklízíte i nadále. 
A nejen občané z rodinných domků, ale i lidé 
na sídlištích. Vám všem bych chtěl poděkovat 
za to, že jste onen zákon vzali do svých rukou 
a přeměnili jej v heslo „MUSÍME SI POMÁ-
HAT“.  Richard Pešek, starosta

Vážení spoluobčané, 
bytová politika je pro vedení města velmi důležitá 
součást péče města o některé jeho občany a sou-
částí strategie zvyšování počtu obyvatel a je přímo 
uvedená v programovém prohlášení současné koa-
lice. Konkrétně jsme Vám v něm slíbili:
Budeme pokračovat v privatizaci bytového fondu. 
Budeme usilovat o výstavbu dalších nájemních, 
družstevních a stabilizačních bytů. Připravíme 
pozemky pro individuální výstavbu v lokalitách 
U letiště a Dukla. Podpoříme subjekty, řešící byto-
vé problémy města včetně podílu města na zabez-
pečení inženýrskými sítěmi, zejména v lokalitách 
Hylváty, Knapovec a Kerhartice. Budeme vytvářet 
klidná, útulná a estetická zákoutí ve městě, přede-
vším pro odpočinek rodin s dětmi a seniory.
Připravujeme podmínky pro výstavbu domů
Město, jak si mnoho z Vás všimlo, buduje v sou-
časné době infrastrukturu za sídlištěm směrem 
k letišti, kde budou jednak parcely pro rodinné 
domky o rozloze cca 1000 m2, městské vily o roz-
loze cca do 2000 m2 a místo pro 10 bytových 
domů. Očekáváme, že na nich i soukromí investo-
ři postaví byty. Město staví nyní II. etapu, tj. střed 
lokality.
V současné době se do plnění zapojily se i sou-
kromé subjekty, které nabízejí již zainvestované 
parcely jednak v Knapovci (katastrálně Hylváty) 
pod názvem Sluneční stráň a jednak přímo v Hyl-
vátech pod názvem Andělov. 
Bohužel, je nyní ekonomická krize, která se silně 
projevuje ve snížené poptávce, zejména po nových 

budujeme byty a podporujeme 
výStavbu domů

bytech. Pro příklad: v současné době je v Ústí nad 
Orlicí velké množství volných bytů. V nově rekon-
struované bývalé budově polikliniky jsou dva, na 
sídlišti Nová Dukla je jich cca 40 a na Štěpnici 
v nově stavěném bytovém domě je jich 8.
Konkrétní telefonní čísla pro spojení v případě 
zájmu najdete přímo v uvedených lokalitách.
A co samo město jako investor bytů může udělat 
pro mladá manželství? 
Město dříve stavělo tzv. startovací byty a i teď 
bychom na ně měli peníze a na sídlišti Štěpnice 
i připravené pozemky. Nemůžeme se však do této 
výstavby pustit, protože ministerstvo pro míst-
ní rozvoj v současné době nemá vyhlášen žádný 
program, prostřednictvím kterého by město mohlo 
získat dotace. 
V současné době je vyhlášen pouze program na 
podporu výstavby sociálních bytů, kde je posky-
tovaná podpora na byty, určené pro osoby, které 
mají malé příjmy, ale stanovené nájmy jsou schop-
né hradit. Pro výstavbu těchto bytových domů, 
podobných jako domy pečovatelské služby na síd-
lišti, jsme již vybrali lokality v Kerharticích a Hyl-
vátech. Rada města rozhodla, že z tohoto progra-
mu provedeme rekonstrukci ubytovny Dukla na 
33 těchto sociálních bytů.
Jako první v celé ČR jsme podali přihlášku a oče-
káváme kladné vyřízení. Samotná rekonstrukce by 
měla začít v letošním roce.
Úkoly, které jsme si v této oblasti dali, průběžně 
i úspěšně plníme. Pokud jsem většinu z Vás pře-
svědčil, jsem rád. Zdeněk Ešpandr, místostarosta

budova bývalé 
poliKliniKy 

v novém
Jsou v ní byty i lékárna
Dlouhou dobu jsme byli nespokojeni se špatným 
až nebezpečným stavem budovy v ulici 17. listo-
padu, ve které kdysi sídlila poliklinika. Budovu, 
která byla zatížena břemenem z minulých let, 
se podařilo úspěšnými jednáními s příslušnými 
ministerstvy této zátěže zbavit. Město Ústí nad 
Orlicí pak transparentní veřejnou nabídkou oslo-
vilo zájemce o koupi této nemovitosti včetně 
okolních pozemků. Po vyhodnocení nabídek byla 
budova prodána firmě Malátek, jejímž záměrem 
bylo vybudovat bytové jednotky.
V současné době se již do nově rekonstruované 
budovy stěhují první rodiny. Celkem 15 bytových 
jednotek bylo postaveno na individuální objed-
návku, od malých až po mezonetové, tedy dvou-
patrové s velikou terasou. Jeden z bytů má i svůj 
výtah. Jsou postaveny i nové garáže a stání pro 
auta obyvatel domu. Téměř všechny byty jsou již 
obsazeny a nedávno byla v přízemí otevřena také 
nová lékárna „U Perly“.
Máme velikou radost, že se v centru města po 
letech objevil hezký a funkční objekt.

Luboš Bäuchel, místostarosta

roZbor nehodovoSti
V regionálním celostátním tisku jste se v roce 2009 dozvěděli, že město Ústí nad Orlicí je dopravně 
nebezpečné, jinými slovy to, že je zde velké množství dopravních nehod oproti jiným městům v okrese 
a že jsme na posledních místech pomyslného žebříčku této statistiky.
Reagoval jsem na tyto informace, protože si myslím, že nejsou pravdivé, což jsem si potvrdil i na Policii 
České republiky. Domníval jsem se, že rozbor nehodovosti a porovnání s jinými městy Vám předložím 
již v tomto čísle. Policejní statistiky za rok 2009 však ještě nejsou úplné. Po dohodě s poručíkem Kap-
lanem z Dopravního inspektorátu Polilcie PČR vypracujeme článek do březnového informačního listu. 
Děkuji za pochopení. Zdeněk Ešpandr, místostarosta

Změna v pohotovoStní 
Službě

Dnem 1. 1. 2010 došlo ke změně poskytování lékařské služby první pomo-
ci - pohotovosti. Dříve byla tato LSPP zajišťována Zdravotnickou záchran-
nou službou Pardubického kraje na několika místech okresu. Nyní bude 
tato služba zajišťována pouze Orlickoústeckou nemocnicí, a.s. v prosto-
rách nemocnice. 
Pohotovost pro děti je v sobotu, neděli a ve svátek zajišťována od 8:00 
hod. do 18:00 hod. v prostorách ambulance dětského oddělení (tel. 
465 710 191). 
Pohotovost pro dospělé je v pátek od 17:00 hod. do 21:00 hod. a v sobotu, 
neděli a ve svátek od 9:00 hod. do 18:00 hod. v prostorách přízemní neuro-
logického oddělení (tel. 465 710 192). 
V návaznosti na provoz pohotovostí je v nemocniční lékárně nově v neděli 
a ve svátek zajištěn provoz od 8:00 hod. do 12:00 hod. 
Tyto pohotovostní služby jsou určeny pro případy náhlé změny zdravotní-
ho stavu, zhoršení průběhu onemocnění vzniklého mimo pravidelný pro-
voz ambulantních zdravotnických zařízení. Není určena pro běžné vyšetřo-
vací a léčebné výkony, které lze vyžádat v době běžného denního provozu 
zdravotnických zařízení. Tyto pohotovostní služby jsou nevýjezdní, tedy 
nezajišťují návštěvní službu. V případě bezprostředního ohrožení života 
funguje nadále výjezdová Zdravotnická záchranná služba na čísle 155. 
 Martin Procházka

Sledujte Změny 
v jíZdních řádech

Správa železniční dopravní cesty vydala 5. 12. 2009 pod Č.j. 44 932/08-
OŘ Prohlášení o dráze celostátní a regionální, kde na str. 45 jsou u uvedeny 
termíny pro tvorbu a změny ročního jízdního řádu 2009/2010, který platí 
od 13. 12. 2009 do 11. 12. 2010. Do prvního připomínkového řízení sou-
časně platného jízdního řádu ČD byly připomínky občanů zaslány.
Dále Správa železniční dopravní cesty vydala v prosinci 2009 pod Č.j. 
57861/09-OŘ Prohlášení o dráze celostátní a regionální, kde na str. 46 - 47 
jsou u uvedeny termíny pro tvorbu ročního jízdního řádu 2010/2011, který 
bude platit od 12. 12. 2010 do prosince 2011.
(JŘ 2010/2011). Tyto dokumenty jsou zveřejněny na http://www.szdc.cz/
index.html
Návrhy nových jízdních řádů budou zveřejněny pravděpodobně v průběhu 
dubna nebo května (budou zveřejněny též na stránkách kraje www.pardu-
bicky kraj.cz).
Upozorňujeme, že je v zájmu každého občana, který cestuje vlakem, tyto 
informace sledovat. Díky Vašim podnětům můžeme zasílat podněty k tvor-
bě jízdních řádů.

Marta Pirklová, odbor dopravy, SH a správních agend
tel.: 465 514 346
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Město Ústí nad Orlicí již od roku 2008 usiluje 
o získání areálu objektu Perla 01 ŘAS v Lochma-
nově ulici a v tomto směru již vyvinulo a i nadále 
vyvíjí značné úsilí při mnoha jednáních. Ta vyús-
tila v téměř čtyřicetistrannou smlouvu mezi měs-
tem a společností Perla, kterou schválilo městské 
zastupitelstvo.
Bohužel, další situace v Perle vedla k vyhlášení 
konkurzu na tuto firmu a v současnosti rozhodu-
je o nakládání s majetkovou podstatou této spo-
lečnosti insolvenční správkyně a věřitelský výbor. 
Z rozhodnutí těchto orgánů bylo vyhlášeno výbě-
rové řízení na prodej areálu. 
Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí se po vyhod-
nocení všech informací rozhodlo svým usnesením 
výběrového řízení se neúčastnit. Důvodem je pře-
devším stanovená minimální cena ve výši šedesát 
milionů korun. Pokud ještě k této ceně přičteme 

na veletrhu regiontour a go 
v brně poprvé SamoStatně

Začátek další turistické sezóny tradičně odstartovaly mezinárodní veletrhy cestovního ruchu Regiontour 
a Go v Brně. Naše město se ve dnech 14. - 17. ledna zúčastnilo poprvé samostatně, tedy s vlastním stán-
kem, vždy v minulosti jsme byli součástí expozice většího regionu.
Naše město nabízelo pro laickou i odbornou veřejnost vše co se cestovního ruchu ve městě či okolí týká 
(sportovní areály, tábořiště v Cakli, areál Andrlova chlumu, kulturní památky, restaurace, hotely…)
Výraznou pozornost jsme věnovali také propagaci v březnu otevíranému ubytovacímu zařízení SPORT-
HOTEL Tichá Orlice, vybudované síti cyklostezek mezi městy Ústí nad Orlicí, Letohrad, Choceň a Čes-
ká Třebová a také překrásnému okolí našeho města. 
Součástí naší expozice byla i nabídka cestovní kanceláře Jiří Kalousek a hlavně časopisu pro cestovní 
ruch KAM po česku. Luboš Bäuchel, místostarosta

daň z převodu nemovitosti a nutné demoliční 
práce, které na tomto prostoru budou následovat, 
pak by výsledné finanční náklady byly pro měst-
ský rozpočet neúnosné a znamenaly by úvěrové 
zatížení, které je pro vedení města nepřijatelné. 
 V loňském roce bylo město připraveno koupit Per-
lu za 61 milionů. V této částce však byla vyjádřena 
vůle města, zachovat zde textilní výrobu a přede-
vším pracovní místa pro naše občany. V současné, 
zcela jiné situaci, jde město do soutěže o areál Per-
ly s čistě obchodním 
postojem, tedy za co nejnižší možnou cenu.
I přes tyto skutečnosti má město Ústí nad Orlicí 
stále zájem o získání areálu do svého vlastnictví 
a zastupitelé svým usnesením pověřili starostu 
města dále jednat o podmínkách, za kterých by 
bylo možné odkoupení realizovat. 

Přemysl Šťovíček, majetkový odbor města

jaK je to S perlou?

užitečné SetKání
Ve čtvrtek 28. ledna se v Základní škole Bratří Čapků konalo pracovní setkání ředitelů všech pří-
spěvkových organizací zřizovaných městem se zástupci města i jeho úředníky. Na programu porady, 
která se konala v moderně vybavené posluchárně fyziky základní školy, byly především praktické 
problémy, se kterými se budou během roku příspěvkové organizace na straně jedné i jejich zřizovatel 
na straně druhé potýkat. 
Hovořilo se tak samozřejmě o rozpočtu pro letošní rok, o problematice datových schránek a zkušenos-
tech s tímto novým nástrojem komunikace, o možnostech spisové služby apod. Velká pozornost byla 
rovněž věnována novým zřizovacím listinám příspěvkových organizací, které vycházejí z novelizo-
vaného zákona o rozpočtových pravidlech a které nově upravují činnosti příspěvkových organizací 
zejména v oblasti hospodaření s majetkem a v oblasti ekonomické. Došlo i na praktické dotazy ředi-
telů z širokého spektra jejich činnosti. Porada tak byla užitečným setkáním mezi zřizovatelem a jeho 
organizacemi z oblasti školství, kultury i sociální péče. Za samosprávu se zúčastnili místostarostové 
Luboš Bäuchel a Zdeněk Ešpandr, za městský úřad pak tajemnice Eva Kalousková a vedoucí odborů 
sociálních věcí, školství, kultury, mládeže a tělovýchovy a odboru finančního Anna Škopová, Luboš 
Mikyska a Jozef Polák.  Luboš Mikyska, vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy

Sporthotel 
tichá orlice 

Máme ubytovací zařízení pro aktivní turistiku na 
Tiché Orlici – SPORTHOTEL Tichá Orlice
Město Ústí nad Orlicí začalo po řádném projedná-
ní a schválení v zastupitelstvu města v roce 2008 
s rekonstrukcí bývalé ubytovny u Aquaparku na 
moderní ubytovací zařízení.
Celkové náklady na modernizaci činily 41 miliónů 
Kč, z toho evropská dotace z Regionálního ope-
račního programu činila 15,5 miliónů Kč.
V současné době probíhají poslední dokončovací 
práce a nové zařízení s názvem „SPORTHOTEL 
Tichá Orlice“ bude otevřen pro veřejnost na konci 
1. čtvrtletí tohoto roku.
V novém objektu bude 85 lůžek ve 2 a 3 lůžko-
vých pokojích nebo 4 a 5 lůžkových rodinných 
suitách, vždy s vlastním sociálních zařízením.
Součástí objektu bude fitcentrum, vířivá vana pro 
6 osob, na objednávku sportovní masáže.
Cena za lůžko a noc bude již od 300 korun, stravo-
vání plná penze za 220 Kč na osobu a den.
Provozování objektu vyhrála ve výběrovém řízení 
firma UO.SPORT, s.r.o.
Kontakty: info@sporthotel-tichaorlice.cz
www.sporthotel-tichaorlice.cz,
tel. 737 373 377  Luboš Bäuchel, místostarosta

dotační říZení je 
v plném proudu

Jak je v tomto období začátku nového roku již 
obvyklé, na odboru školství, kultury, mládeže 
a tělovýchovy úředníci zpracovávají žádosti 
občanských sdružení, občanů, institucí a dalších 
subjektů o dotace z rozpočtu města do oblasti, 
sportu, kultury a volnočasových aktivit. 
Na dotační programy vyhlášené městem v listo-
padu loňského roku se v rozpočtu pro letošní rok 
podařilo navzdory dopadům hospodářské krize 
zajistit dostatek finančních prostředků. Přece jen 
budeme i v této oblasti muset více šetřit a hledět 
na efektivitu a hospodárnost. 
V řádném termínu jsme do příslušných dotačních 
programů přijali téměř 250 žádostí, což je podob-
né jako v loňském roce. Na kulturní aktivity bylo 
podáno přes 40 žádostí, o podporu na sportovní 
a volnočasové aktivity se přihlásilo více než 80 
žadatelů. Na nájem, údržbu a rozvoj sportovišť 
bylo podáno 22 žádostí, do oblasti školství bylo 
přijato téměř 90 žádostí. Další projekty směřují do 
oblasti podpory zachování a obnovy památkové-
ho fondu. Došlé žádosti je teď nutné administro-
vat, to znamená roztřídit, zkontrolovat, vyhodnotit 
a přehledně uspořádat pro příslušné komise, kte-
ré připraví pro rozhodování rady a zastupitelstva 
města konečné návrhy komu a v jaké výši dotace 
poskytnout. 
S tím ovšem souvisí i kontrola vyúčtování dotací 
z minulého roku, aby peníze šly tam, kde s nimi 
umějí rozumně hospodařit. Celý tento proces by 
měl být ukončen v měsíci březnu a dubnu, kdy 
předpokládáme projednání dotačních programů 
v radě a zastupitelstvu města a po vyhotovení 
dohod o poskytnutí dotace s úspěšnými žadate-
li i odeslání finančních prostředků na jejich účty. 
Všichni, kdo se na přípravě i administraci dotací 
podílejí, jsou přesvědčeni, že poskytnuté finanční 
prostředky splní svůj úkol, totiž pozitivně ovlivní 
situaci v dané oblasti.  Luboš Mikyska

vedoucí odboru školství, 
kultury, mládeže a tělovýchovy
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Za posledních deset let došlo k její velké 
modernizaci

Orlickoústecká nemocnice je nyní jediným zdra-
votnickým zařízením akutní lůžkové péče v okre-
se Ústí nad Orlicí a jednou z 5 nemocnic akutní 
péče v Pardubickém kraji.
Za posledních 10 let došlo k nebývalé moderniza-
ci a vybavení nemocnice. Vybudována byla ústav-
ní lékárna, nové dětské oddělení, došlo k zásadní 
rekonstrukci centrální sterilizace, porodnického, 
gynekologického a novorozeneckého oddělení, 
vzniklo 12 lůžkové oddělení ARO s jednotkou 
intenzivní péče operačních oborů, 10 lůžkové 
oddělení intenzivní péče interny, radiodiagnos-
tické oddělení. Zásadně se změnilo chirurgické 
a urologické oddělení s vlastními ambulantními 
trakty. Oddělení a především intenzivní péče byly 
vybaveny novými přístroji.
Budovy propojily spojovací chodby. Před dokon-
čením je nyní spojovací trakt mezi internou a neu-
rologii, který zakončí propojení všech lůžkových 
oddělení vnitřními chodbami. Nadále se již nebu-
de muset jezdit s pacienty i v nepřízni počasí ven-
kovními prostory.
V říjnu 2009 bylo nákladem 40 mil Kč otevře-
no pracoviště magnetické rezonance, které je po 
Pardubicích 2. pracovištěm tohoto typu v kraji. 
Zásadním způsobem se tak zvyšuje úroveň kva-
lity vyšetřovacích metod. Pacienti východní čás-
ti Pardubického kraje již nemusí za vyšetřením 
dojíždět do krajského města, výrazně se zkrátila 
doba objednání.
Porodnice zažívá boom
Neustálý zájem rodiček o orlickoústeckou porod-
nici vypovídá o dlouhodobě vysoké úrovni posky-
tované zdravotní péče a služeb v příjemném, 
maminkám nakloněném prostředí. V porodnici 
oceněné titulem Baby friendly hospital přišlo loni 
na svět 1.224 dětí, což je historicky rekordní počet. 
I přes neustálou vytíženost nebyla žádná budou-
cí maminka odmítnuta, pro vyhlášenou výbor-
nou úroveň si tuto porodnici vybírají maminky 
i z okolních regionů.
Svoji úroveň si již léta drží i kardiostimulační stře-
disko, které ročně aplikuje kolem 300 kardiosti-
mulátorů (lidově řečeno budíků na podporu srdeč-

nemocnice v našem měStě 
Stojí již 71 let

ní činnosti). Toto středisko funguje pro 3 okolní 
okresy.
Provoz nemocnice byl zahájen 1. ledna 1939
První písemný záznam o nemocnici ve městě Ústí 
nad Orlicí je uveden v gruntovních knihách z roku 
1605, kdy Pavel Fabikar za 60 kop míšeňských 
odprodal městu na výstavbu špitálu louku. Tento 
špitál se potom připomíná i v artikulích cechu řez-
nického z roku 1609, kde se v bodu 9 praví: „Kdo 
by svého krámu zakoupeného neměl, ten k ruce 
své řemeslo ani v městě, ani vsi 1 míli od města 
provozovati nesmí, kdyby kdo odjinud maso vozil 
a nosil, má mu být pobráno a dáno do špitálu, nám 
pak 1 kopu grošů zaplatiti musí“. Kdy byl tento 
špitál zrušen, se nepodařilo z historických prame-
nů zjistit.
Dne 1. listopadu 1843 odevzdala vdova po ústec-
kém lékárníkovi Anna Andresová 1000 zlatých 
městské radě se žádostí „aby se ve městě ústav 
založil, v němž by zchudlí a výdělku neschopní 
měšťané obojího pohlaví i onemocnělá čeleď včas 
potřeby útulku nalézti mohli“. Na základě dalších 
darů městská rada dne 10. 6. 1857 zakoupila od 
Jana Čermáka stavení s přilehlou zahradou za 
trhovou cenu 1 377 zlatých 60 kr. a na místě staré-
ho stavení postavila novou budovu, která sloužila 
jako městská nemocnice. O tom, že plně nevyho-
vovala svému účelu, svědčí návrh městské rady 
z roku 1895 na postavení nové nemocnice o 25 
lůžkách nákladem 25 000 zlatých.
V roce 1910 zde skutečně byla uvedena do provo-
zu menší nemocnice, která se měla stát veřejnou, 
ale to se nestalo a nemocnice byla v roce 1913 
zrušena a přeměněna v chorobinec. Vypuknutím 
1.světové války byla otázka výstavby všeobecné 
veřejné nemocnice odsunuta do pozadí.
Až teprve do rozpočtu na rok 1936 byla dána část-
ka 5 mil. korun na výstavbu nemocnice. Dne 6. 
března 1936 byly plány na výstavbu schváleny 
a za 6 měsíců se konala slavnost kladení základ-
ního kamene, která je popsaná v Pamětní knize 
města Ústí nad Orlicí, které se zúčastnilo 2 000 
obyvatel města a okresu. Provoz nemocnice pak 
byl zahájen 1. ledna 1939.

Martin Procházka, 
ředitel Orlickoústecké nemocnice, a.s.

informace 
pro žadatele 
o příSpěveK 
na provoZ 

motorového 
voZIDLa

Na základě vyhlášky MPSV č. 451/2009 Sb., se od 
1. ledna 2010 snížil příspěvek na provoz motoro-
vého vozidla takto:

7 920 Kč pro občany, jejichž zdravotní • 
postižení odůvodňuje přiznání mimořádných 
výhod III. stupně (ZTP/P)
3 000 Kč pro občany, jejichž zdravotní • 
postižení odůvodňuje přiznání mimořádných 
výhod II. stupně (ZTP)
9 900 Kč pro rodiče dětí s uvedeným onkolo-• 
gickým onemocněním

Ostatní podmínky se nemění.
Příspěvek na provoz motorového vozidla se 
poskytuje na kalendářní rok a to vlastníku nebo 
provozovateli motorového vozidla

jehož zdravotní stav odůvodňuje přiznání • 
mimořádných výhod II. nebo III. stupně a kte-
rý bude používat toto motorové vozidlo pro 
svou pravidelnou dopravu
který motorové vozidlo bude používat pro pra-• 
videlnou dopravu manžela (manželky), dítě-
te nebo jiné osoby blízké, jejichž zdravotní 
postižení odůvodňuje přiznání mimořádných 
výhod II. nebo III. stupně,
který je rodičem nezaopatřeného dítěte, které je • 
léčeno na klinice fakultní nemocnice pro one-
mocnění zhoubným nádorem nebo hemoblas-
tosou, a to v v době nezbytného léčení akutní 
fáze onemocnění v tomto zdravotnickém zaří-
zení. Anna Škopová

finance do Sociálních Služeb
Z měStSKého roZpočtu

V roce 2009 se rozpočet města Ústí nad Orlicí podílel na financování činností na úseku sociálních věcí 
a zdravotnictví částkou 7 257 801 korun.
Příspěvky organizacím zřízených městem za účelem poskytování sociálních služeb činily 4 201 700 Kč 
(Stacionář 891 200 Kč. Centrum sociální péče 3 310 500 Kč), částka na investice 2 150 000 Kč (700 000 
Centrum sociální péče, 1 450 000 Domov důchodců). 
Ostatními finančními prostředky byly pokryty žádosti o účelové dotace na projekty neziskových organi-
zací působících v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví. Tato částka činila 886 280 korun v roce 2009. 
Z toho šlo 552 000 korun na část provozních nákladů Oblastní charity Ústí nad Orlicí a na provoz Domu 
pokojného stáří sv. Krištofa. Českému červenému kříži jsme poskytli 149 659 (převážnou část spotřebo-
vala Senior doprava).
Dále: 50 000 korun příspěvek Orlickoústecké nemocnici na CT přístroj, 20 000 pro mateřské centrum 
Medvídek a 17 000 pro rodinné centrum Srdíčko 
Zbylá částka ostatním občanským sdružením nepřevyšovala u jednotlivých dotací 10 000 korun..
Částkou 19 821 korun město pokrylo náklady na víkendový pobyt pro děti ze sociálně znevýhodněného 
prostředí.  Anna Škopová, vedoucí odboru sociálních služeb

Motto: 
„Telefonní linka 156 

- linka pro Vaše bezpečí“

měStSKá policie 
informuje

V prosinci loňského roku a v lednu roku letošní-
ho došlo na území města Ústí nad Orlicí ke třem 
případům loupežných přepadení. K prvnímu pří-
padu došlo v prostoru nádraží ČD kde dva pacha-
telé, za použití fyzického násilí, oloupili muže o 
peněženku. Ve dvou dalších případech, k nimž 
došlo v centru města, dokonce pachatel své obě-
ti ohrožoval nožem a pod pohrůžkou jeho použití 
požadoval peníze. Ze svých lupů se však žádný ze 
tří pachatelů neradoval dlouho. Strážníci městské 
policie všechny pachatele zadrželi nedlouho po 
jejich řádění a všem zadrženým pachatelům vyšet-
řovatel sdělil obvinění. Ze svých skutků se budou 
nyní zodpovídat před soudem.

Jako dovětek musím uvést, že žádný z pachatelů 
nebyl občanem Ústí nad Orlicí a do našeho města 
přijeli za účelem páchání trestné činnosti.

Ing. Bc. Martin Faltus
velitel městské policie


