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Vážení spoluobčané,
chceme, abyste všichni dostali v předstihu 
informace o velké akci, kterou připravuje 
společnost Tepvos a která bude mít dlouho-
době vliv na chod města.
Již letos se začne se stavebními prace-
mi ve velkém vodohospodářském projek-
tu s názvem Ústí nad Orlicí – kanalizace 
a ČOV. Podrobně jsme o akci psali v prosin-
covém vydání Informačního listu.
Během následujících čtyř let bude rekon-
struována současná kanalizace a vystavě-
na nová kanalizace. Hlavními cíli projektu 
je zajištění jakosti a množství odváděných 
odpadních vod od znečišťovatelů a vod čiš-
těných na čistírnách odpadních vod tak, aby 
byly splněny hodnoty dle příslušných před-
pisů České republiky a příslušné směrnice 
o zacházení s městskými odpadními voda-
mi. 
Tato akce se dotkne prakticky všech oby-
vatel města. Budeme chodit po rozkopa-
ných ulicích, chodnících, jezdit objížďkami 
a podobně. Řady obyvatel se dotkne citelně-
ji, protože bydlí v ulicích, kde se bude kopat. 
Budou si muset udělat přípojku a napojit se, 
provést nějaké úpravy. Po nějaký čas budou 
omezeni v přístupu na svůj pozemek. Těch-
to obyvatel se akce dotkne i finančně.
Níže uvádím seznam ulic, o které se v Ústí 
nad Orlicí jedná:
Ústí nad Orlicí

1) Kanalizace – rekonstrukce výko-
pem

T.G.Masaryka, S.K.Neumana, M. R. 
Štefánika, 17. listopadu, Letohradská, 
Moravská, Karolíny Světlé, Lázeň-
ská, Mostecká, J.Wolkera, J.Haška, 
Na Ostrově, Nádražní

2) Kanalizace – novostavby
J.Wolkera, J.Haška, J.Štyrsy, Pod 
Horou, Vrbová, Lázeňská, Zelená, 
Královéhradecká, Na Ostrově

3) Kanalizace – vložkování, bezvýko-
pová oprava
Hřbitovní, V Písečníku, Příkopy, Krá-
lovehradecká, M.R.Štefánika, Zelená

4) Vodovody – související rekonstruk-
ce výkopem

Lochmanova, Pickova, M.R.Štefánika, 
T.G.Masaryka. A.Staška, Mostecká, 
Lázeňská, Na Ostrově

Hylváty
1) Kanalizace – rekonstrukce výko-

pem
Pivovarská, Švermova, Lanškroun-
ská, Sluneční

2) Kanalizace – novostavby gravitační
Vrbová, Potoční, Třebovská, Poříční, 
Dukelská, Pod Lesem, Pivovarská, Za 
Vodou, Na Stráni, Sadová

3) Výstavba tlakové kanalizace
Za Vodou, Třebovská, Poříční, Pivo-
varská, Pod Lesem

4) Kanalizace – vložkování, bezvýko-
pová oprava
Dukelská

5) Vodovody – související rekonstruk-
ce výkopem
Pivovarská, Na Stráni, Švermova, Za 
Vodou, Vrbová

Kerhartice nad Orlicí
1) Kanalizace – novostavby gravitační

Pražská, Sokolská, podél trati, Dráž-
ní a bezejmenné za tratí, Truhlářská, 
Kolmá, Karpatská

2) Vodovody – související rekonstruk-
ce výkopem
 Karpatská

Každý občan, kterého se podle označených 
ulic akce dotkne, obdrží ve druhé polovi-
ně roku písemně domů informaci od vede-
ní města a Tepvosu o různých nabídkách 
a možnostech řešení své konkrétní situace.
Město společně se zástupci Tepvosu připra-
vuje také osobní schůzky se všemi obyva-
teli dotčených ulic a podrobně vás seznáme 
s plánovanými úpravami a projednáme stav 
vašich přípojek a pomůžeme vám zajis-
tit vše, co budete potřebovat. Nabídneme 
vám vyřízení formalit a povolení a případně 
i půjčky. Budete seznámeni s vašimi právy 
i povinnostmi. 
Pokud požadujete již nyní více informací, 
pak je dostanete předně ve společnosti Tep-
vos, na odborech MěÚ u jejich vedoucích.
Děkujeme Vám za trpělivost a pochopení.

Zdeněk Ešpandr, místostarosta

Cena Města 
Ústí nad OrliCí 

za rOk 2009 
Již od roku 2002 je v našem městě každoročně vyhlašo-
vána CENA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ, jejíž nositelé 
se významným způsobem zapsali nejen do života našeho 
města, ale často svým působením či svými činy jeho hrani-
ce daleko překračují. Je udělována:

za vynikající tvořivé výkony a významné výsledky • 
vědecké, technické, umělecké, sportovní, publicistické 
a veřejně-prospěšné činnosti,
za činnost osob, které významným způsobem přispěly • 
k hospodářskému a kulturnímu rozvoji města, za jeho 
propagaci doma i v zahraničí,
za činnost osob při záchraně lidských životů a majetku.• 

Návrhy na udělení Ceny Města Ústí nad Orlicí za rok 2009 
mohou zastupitelstvu města předkládat členové zastupitel-
stva a občané města do 23. dubna 2010 na adresu Měst-
ského úřadu Ústí nad Orlicí, Sychrova 16. Návrhy musí být 
písemné, označené k jednání Zastupitelstva města Ústí nad 
Orlicí a musí být řádně odůvodněné.  -mik-

nejlepší spOrtOvCi 
kraje vyhlášeni 

u nás
V pondělí 8. března 2010 se uskutečnilo v Kulturním domě 
v Ústí nad Orlicí slavnostní vyhlášení nejlepších sportovců 
Pardubického kraje. Tato velmi atraktivní akce, nad kterou 
převzal záštitu hejtman Radko Martínek, se konala v našem 
městě poprvé.
V rámci slavnostního programu, kterého se zúčastnila řada 
významných hostů, bylo oceněno více než 50 úspěšných spor-
tovců a v doprovodném programu vystoupila Monika Absolo-
nová, Martina Pártlová, Monika Agrebi a artisté. 

L.Bäuchel, místostarosta

Oprava kanalizaCe už letOs
Velká stavební akce se dotkne mnoha našich obyvatel

Foto: Lukáš Prokeš
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infOrMaCe 
O prOjektu – 

„Ústí nad OrliCí 
– kanalizaCe 

a ČOv“
Koncem roku 2008 jsmeVás informovali o naší 
snaze napomoci při řešení povinnosti Města Ústí 
nad Orlicí zajistit čištění městských odpadních 
vod v aglomeraci Ústí nad Orlicí.
Přestože se příprava tohoto náročného úkolu 
zatím nachází ve fázi projednávání podané žádosti 
o finanční podporu z OPŽP, musíme se postupně 
všichni připravit na koordinaci dalších příprav-
ných kroků před vlastní realizací projektu.
Chceme Vám postupně nabídnout dostatečnou 
řadu informací, kterých budete schopni využít pro 
řešení Vašich technických problémů s nemovitos-
tí, ve které žijete či ji jinak využíváte.
Jakého území se tedy projekt dotýká:

projekt řeší území aglomerace Ústí nad Orlicí, • 
podrobnosti na www.tepvos.cz 

Jaké jsou konkrétní cíle projektu „Ústí nad Orlicí 
– kanalizace a ČOV“:

Rekonstrukce kanalizace v Ústí nad Orlicí• 
Výstavba nové kanalizace v Ústí nad Orlicí• 
Intenzifikace ČOV v Ústí nad Orlicí • 
Výstavba nové splaškové kanalizace v Dlouhé • 
Třebové

Jaký je předpokládaný harmonogram realizace 
projektu:

předpokládáme, že vybraný zhotovitel bude • 
realizovat projekt „Ústí nad Orlicí –kanaliza-
ce a ČOV“ v období od 11/2010 do 06/2013. 
Harmonogram se bude postupně dopracová-
vat a upřesňovat a to nejenom ve spolupráci 
s vybraným zhotovitelem, ale zejména s pra-
covníky odboru dopravy. Zahájení realizace 
bude záviset zejména na včasném schválení 
žádosti a na průběhu výběru zhotovitelů.

Co chceme nabídnout ve spolupráci s Městem Ústí 
nad Orlicí: 

občanům přímo dotčeným realizací připravo-• 
vané stavby doručíme vhodným způsobem 
podrobnější informace o možnostech jak se 
zapojit do realizace projektu. Připravujeme 
„Program výstavby a rekonstrukcí kanalizač-
ních a vodovodních přípojek ve městě Ústí nad 
Orlicí“, který má mít za cíl připravit občanům 
návod, jak si za výhodných podmínek vybudo-
vat své nové kanalizační přípojky, ale i rekon-
struovat své stávající vodovodní a kanalizační 
přípojky.

Co když nebudete mít dostatek peněz na realizaci 
nové přípojky nebo její rekonstrukci:

vedení Města Ústí nad Orlicí v současné době • 
projednává možnosti a podmínky poskytování 
výhodných finančních půjček z fondu rozvoje 
bydlení pro občany přímo dotčené realizací. 

Co Vám přinese realizace projektu „Ústí nad Orli-
cí – kanalizace a ČOV“:

za výhodných podmínek budete schopni rea-• 
lizovat rekonstrukci svého majetku – rekon-
strukcí starých vodovodních a kanalizačních 
přípojek zhodnotíte své nemovitosti
za ekonomicky výhodných podmínek bude • 
umožněno dosud nenapojeným objektům zaú-
stit splaškové vody do veřejné kanalizační sítě 
a tímto nejekonomičtějším a nejekologičtějším 
způsobem odvádět splaškové odpadní vody 
v souladu s předpisy.

Ing. Martin Lang, jednatel a ředitel společnosti 

Dne 20. 2. 2010 mělo v Ústí nad Orlicí občanské 
sdružení „Nádraží nedáme“ svou další schůzi. 
Také proto nás doma navštívila moje švagrová 
Olga Sommerová, která je spolu s panem Mar-
tinem Kadrmanem přední aktivistkou uvedené 
občanské iniciativy. Popovídali jsme si a odpo-
ledne jsem zavezl „tetu Nádraží“, jak jí láskyplně 
přezdíváme, do nádražní hospody, s předtuchou 
ničeho dobrého. 

Náměstek generálního ředitelství Správy želez-
niční a dopravní cesty /SŽDC/ pan Pavel Mathé 
sdělil členům sdružení, že ministerstvo dopravy 
vydalo souhlas se změnou projektu a proto se 
nová budova nádraží stavět nebude. „Jestliže 
existuje nějaké veřejné mínění, tak zkrátka změ-
níme rozhodnutí,“ prohlásil pan Mathé. 

Za veřejné mínění jsou zřejmě považováni 
aktivisté občanského sdružení, jejichž inici-
ativy zpozdily stavbu koridoru již nejméně 
o rok. Staré nádraží, byť se mi jeho budova 
líbí, které je prolezlé dřevomorkou a má nar-
ušenou statiku, zůstane tedy stát a projekt za 
6O milionů se musí rychle znovu přepracovat, 
aby se mohlo začít se stavbou, jejíž stavební 
povolení vyprší v tomto roce. 

Co z toho vyplývá pro město Ústí nad Orlicí?
1/ Nové nádraží, které by pro občany města zna-

menalo výrazný posun v kultuře cestování, 
nebude stát. 

2/ Staré nádraží se rovněž rekonstruovat nebude, 
dráhy použijí jen přízemí budovy, jako dosud. 

3/ Další využití budovy je ve hvězdách. Těžko si 
lze představit, kdo by investoval do literárního 
musea, hotelu a pod. 

4/ V budoucnu hrozí nebezpečí, že v malém pro-
vinčním nádraží v Ústí nad Orlicí nebudou ani 
rychlíky stavět, protože pro dráhy bude jedno-
dušší používat kvalitní rekonstruovaná nádraží 
v Chocni a České Třebové. 

Jak se říká: „Kdo chce kam, pomozme mu tam.“ 
Ale představují si takto železniční spojení se svě-
tem občané Ústí nad Orlicí ? Z předních aktivistů 
v Ústí nad Orlicí nikdo nebydlí , tedy ho cesto-
vání lidí nezajímá. Nikdo nemá žádnou zodpo-
vědnost za toky peněz, které jsou ve hře. Podpi-
sy pod iniciativou Nádraží nedáme jsou z velké 
části podpisy lidí, kteří v Ústí nad Orlicí a okolí 
vůbec nežijí . 
Jak je však možné, že partnerem pro jednání se 
SŽDC je občanská iniciativa a ne představitelé 
města? V prosinci zastupitelstvo města drtivou 
většinou podpořilo původní záměr zbourat sta-
ré nádraží a vybudovat nové. Své zastupitelstvo 
jsme si zvolili. Na tuto možnost jsme museli 
čekat desítky let. Zvolili jsme si ho svobodně 
a jen ono je oprávněno brát se za naše zájmy.
Iniciativa Nádraží nedáme je součástí tak čas-
to vzývané tzv. občanské společnosti, která 
má být zárukou demokracie. Pokud si mám 
ale představit občanskou společnost podle ini-
ciativy Nádraží nedáme, tak nás před ní Pán 
Bůh ochrániti ráčiž!

V Ústí nad Orlicí, 1. 3. 2010 
MUDr. Lubor Špáta

Vážení spoluobčané,
máme za sebou dosti náročnou zimu, která pro-
věřila zejména způsob zimní údržby komunikací 
a chodníků stanovený Plánem zimní údržby, ale 
také zejména řidičské schopnosti, ohleduplnost 
a slušnost řidičů a solidárnost spoluobčanů zejmé-
na s odhrnováním sněhu na chodnících tam, kde 
to nedělalo město. Jenom připomínám, že chod-
níků máme 52 km a v červené trase se uklízelo 
13,5 km, ve žluté dalších 6 km a zbytek se uklízel 
příležitostně.
Zima byla netypická nejen množstvím spadlé-
ho sněhu, ale i četností srážek. Chci Vás ujistit, 
že jsme ve štábu zimní údržby postupovali pod-
le našeho nejlepšího vědomí a svědomí s tím, aby 
zbylo i na letní údržbu a zejména na opravu děr 
v komunikacích. A k tomu chci hlavně hovořit. 
Jak roztál sníh, doslova jsme se všichni lekli, kolik 
dalších děr se ukázalo. Jejich opravu plánujeme na 
období od dubna, jakmile začnou obalovny praco-
vat a provede se úklid města po zimní údržbě.
Již došlo k nákupu 1,5 t tzv. studené směsi, s kte-
rou jsme nechali vyspravit ty nejhorší díry, které 
byly opravdu nebezpečné. Bohužel taková opra-
va vydrží kolem dvou měsíců a je poměrně drahá. 
Chystáme se tedy město uklidit a opravit značně 
poškozené komunikace v co nejbližším termínu.
Samozřejmě, že se zamýšlíme, zda zvolený postup 
zimní údržby byl ten nejsprávnější. Byli mezi 
Vámi ti, kteří kritizovali a i ti, kteří byli spokoje-
ni. Sami se chystáme provést některé úpravy plá-
nu, například v tom, že změníme dosud uklizený 

ziMa kOnČí a CO dál?

chodník na chodník protější, některý úsek přidá-
me apod. Zamýšlíme se také nad tím, jak pomo-
ci nemocným a přestárlým spoluobčanům, kteří 
skutečně nemohou sníh uklízet. Otázkou je zjistit, 
kteří to jsou.
A co s vozidly, se kterými nikdo celou zimu nejez-
dí a brání vyhrnování parkovišť a tím se komu-
nikace neustále zužují! Byli by majitelé ochotni 
je uklidit na některé vyhrazené parkoviště? A co 
s automobily, se kterými sice jejich majitelé jezdí, 
ale vozidla téměř brání prohrnování ulic?
Určitě se chystáme už v říjnu znovu bezplatně 
rozdávat směs na sypání chodníků, přijmout neza-
městnané na ruční úklid, tzv. VPP (veřejně pro-
spěšné práce) a to ve větším množství, protože 
v převážné většině jsme přesvědčeni, že odvedli 
dobrou práci.
Město vzhledem k odpovědnosti za případné úra-
zy na chodnících prověřilo svoje pojištění, které 
je v pořádku a dostatečné. Začátkem března bylo 
oznámeno zhruba 20 takových úrazů. Tam, kde 
město je odpovědné, budou občané odškodněni.
Plán zimní údržby pro zimu 2010/2011 bude přijat 
v říjnu, nicméně se nebráníme průběžně přijímat 
Vaše návrhy, požadavky, názory na zimní údržbu, 
diskutovat na toto téma. Náměty zasílejte členům 
štábu zimní údržby na jejich zveřejněné e-maily, 
nejlépe však na e-mail: soukal@muuo.cz, aby-
chom tak nejlépe mohli provést případné úpravy.

Zdeněk Ešpandr, místostarosta
777 736 562

kdO vlastně zastupuje 
naše zájMy?



Po důkladném studiu návrhu a dotčeného místa 
konstatuji, že řešení navržené atelierem ai5 odpo-
vídá soudobým požadavkům kladeným na veřejný 
prostor a velmi citlivě reaguje na složitý komplex 
vstupů a vazeb.
Zvláště způsob vytvoření výrazově jednotného par-
teru s vazbou na okolní různorodé stavby a jejich 
provozní spojení se zapojením stromového patra 
považuji za výborné především z pohledu harmo-
nie jednotlivých funkcí. Navržené detaily vychá-
zí z celkového principu architektonického řešení 
a vzájemně vytváří pří-
jemný funkční celek 
oproštěný od zbyteč-
ností. Výběr materi-
álů a jejich vzájemná 
kombinace odpovídá 
charakteru a důležitos-
ti místa. Oceňuji také 
odvážný přístup archi-
tektů, kteří nepřistou-
pili na možnost mnoha 
nabízejících se kom-
promisů.
Jsem přesvědčen, že 
studie bude mít pokra-
čování a v dohledné 
době se občané a náv-
štěvníci Ústí budou 
procházet v moderním 
kultivovaném prostře-

ÚzeMní 
a regulaČní 
plán Města
aneb Pravda o Smetanově ulici

Územní plán města Ústí nad Orlicí zpracoval 
Ing. arch. Roman Koucký a návrh byl schvá-
len zastupitelstvem města dne 9. 10. 2006 pod 
č. usnesení 846/2006. V tomto územním plánu 
je v předmětném území navržena přeložka ulice 
Smetanovy. 
V Regulačním plánu, který byl schválen zastu-
pitelstvem města již 23. 6. 1993 pod č. usnese-
ní 207/93, zpracovaném Ing. arch. Vladimírem 
Rozehnalem, je přeložka ulice Smetanovy také 
zapracována, ovšem v jiné trase. 
Tuto situaci je třeba posuzovat v souladu s usta-
novením § 71 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů:
„Obec je povinna uvést regulační plán z podnětu 
do souladu s následně vydanou územně plánovací 
dokumentací kraje nebo následně vydaným územ-
ním plánem anebo jeho změnou vymezující veřej-
ně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opat-
ření, do té doby nelze podle jeho dotčených částí 
postupovat.“ 
Znamená to tedy, že po dobu, než bude změna 
regulačního plánu vydána, nelze postupovat a roz-
hodovat podle částí regulačního plánu, které jsou 
s územním plánem v rozporu. Soulad těchto doku-
mentací bude zajištěn zpracováním změny regu-
lačního plánu resp. zpracováním nového regulač-
ního plánu.
Z toho vyplývá, že Územní plán máme nový 
a platný a Regulační plán z roku 1993 je neplat-
ný. Petr Marčík, 

vedoucí stavebního úřadu

pOsOuzení studie veřejnéhO 
prOstOru kOCiánka v Ústí nad OrliCí

dí, které mimo jiné ponese poselství dalším gene-
racím o osvícenosti klienta.

Zdenek Sendler
Dipl. Ing.Zdenek Sendler, autorizovaný architekt 
České komory architektů, je uznávanou autori-
tou v oboru zahradní a krajinářské architektury. 
Je autorem slavných Klášterních zahrad v centru 
Litomyšle.

příprava 
prOdeje 

pOzeMků prO 
rOdinné dOMy 

„u letiště“
Město Ústí nad Orlicí zahájilo I. etapu výstavby 
technické infrastruktury pro přípravu budoucích 
stavebních parcel pro stavbu rodinných a byto-
vých domů v lokalitě Štěpnice „U letiště“. 
Vybudování inženýrských sítí a komunikací by 
mělo být dokončeno zhruba v polovině roku 
2010 a vznikne tak v souladu s regulačním plá-
nem možnost stavby cca 16 rodinných domů 
a 6 bytových domů.
Velikost stavebních pozemků bude stano-
vena geometrickým plánem na cca 850m2 
(4x) a 1.800–2.000m2 (12x). Cena stavebních 
pozemků bude stanovena na základě cen výku-
pů pozemkových parcel v dané oblasti a ceny 
zhotovení infrastruktury. O způsobu prode-
je rozhodne svým usnesením Zastupitelstvo 
města podle počtu případných zájemců o koupi 
a množstvím nabízených pozemků.
Případné bližší informace podá majetkopráv-
ní odbor Městského úřadu v Ústí nad Orlicí. 
Zájemci o pozemky se mohou hlásit již nyní 
u Evy Polakovičové, tel. 465 514 262. 

Přemysl Šťovíček
vedoucí majetkoprávního odboru, tel. 

777736336.

Jak jsme Vás již informovali v minulém čísle 
Informačního listu, od 1.4.2010 dochází ke změ-
ně způsobu plateb poplatku za komunální odpad 
v bytových domech spravovaných společností 
Démos, spol. s r.o. Od 1.4.2010 nebude již správce 
poplatek vybírat. Hlavním důvodem pro toto opat-
ření je fakt, že se neustále zvyšuje počet občanů, 
kteří jsou sice v těchto bytech přihlášeni k trvalé-
mu pobytu, kteří ovšem v bytě nebydlí, nevlast-
ní jej nebo nemají na tento byt nájemní smlouvu. 
V takových případech se liší počet lidí, kteří mají 
v bytě trvalý pobyt (pro účely výběru poplatku) 
a počet lidí, kteří jsou uvedeni v nájemní smlouvě 
(pro účely výběru nájemného a záloh na služby). 
Pro ilustraci uvádíme následující příklad:
Ve svém družstevním bytě je přihlášená čtyřčlen-
ná rodina, která dosud platila nájem i poplatek za 
čtyři osoby. V únoru byt prodá, odstěhuje se do 
vlastního nedokončeného domu do Libchav ale 
neodhlásí si trvalý pobyt. Byt si koupí bezdětný 
pár z Řetové, nastěhuje se ale přihlásí se k trvalé-
mu pobytu až po dovolené v září. Nájem a služby 
platí od února, poplatek za komunální odpad za 
ně ovšem až do září vybírat nelze (platí jej pořád 
v Řetové). Za původní čtyři uživatele tento nový 
družstevník pochopitelně platit nechce (nelze mu 
to dát „do nájmu“).
Takových a jiných příkladů nesouladu mezi při-
hlášenými a skutečně bydlícími občany je v byto-
vých domech spravovaných společností Démos, 
spol. s r.o. mnoho.

Připomínáme tedy znovu, že podle obecně závaz-
né vyhlášky města 1/2009 roční poplatek ve 
výši 500,-- Kč platí každá fyzická osoba, která 
má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být 
poplatek odváděn společným zástupcem. Poplatek 
si bude každý poplatník hradit sám níže uvedeným 
způsobem.

V hotovosti v pokladně kanceláře pro sprá- -
vu místních poplatků Města Ústí nad Orlicí, 
Sychrova 16 Ústí n.O. (boční vchod) 
bezhotovostně převodem na účet města číslo  -
19-420611/0100, konstantní symbol 1318. 
Variabilní symbol bude poplatníkovi nebo  -
společnému zástupci sdělen telefonicky na 
čísle 465 514 210, na žádost na elektronic-
ké adrese machal@muuo.cz nebo osobně 
v pokladně.

Částku 125,-- Kč za období od 1.1.2010 do 
31.3.2010 uhradil uživatel bytu „v nájmu“ pro-
střednictvím fy Demos a zbytek poplatku pro 
tyto poplatníky činí za období od 1.4.2010 do 
31.12.2010 celkem 375,-- Kč za osobu. 
Poplatek se platí bez vyzvání správce místního 
poplatku ( finanční odbor Města Ústí nad Orlicí) 
a je splatný pro rok 2010 do 30. 9. 2010.

Platby v hotovosti budou přijímány v pondě-
lí a středu od 8.00 do 17.00, v úterý,čtvrtek 
a v pátek od 8.00 do 14.00.

k plaCení pOplatku za kOMunální 
Odpad v bytOvýCh dOMeCh 
spravOvanýCh spOleČnOstí 

déMOs, spOl. s r.O.
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Motto: „Telefonní linka 156 - linka pro Vaše bezpečí“
Městská pOliCie infOrMuje

Řešení problémů s bezdomovci a opilci bylo za uplynulý měsíc častější než jiném období. V případě 
bezdomovců, jimž chladné počasí ztížilo přežívání v areálu bývalého ZZN, se jednalo o řešení pro-
blémů s vybíráním kontejnerů. Po jejich „návštěvě“ vždy zůstával nepořádek v okolí. U opilců bylo 
nejčastěji zasahováno z důvodu jejich zranění způsobených úrazy, k nimž zpravidla došlo v důsledku 
pádu na zem.
Opakovaně také strážníci prováděli zákroky v objektu výpočetního střediska Perly v ulici Špindlerova, 
kde dochází k postupné devastaci budovy a rozkrádáním materiálu a druhotných surovin.
Telegraficky: Z důvodu podezření že je ohroženo zdraví nebo život osoby strážníci spolu hasiči ote-
vřeli byt. V bytě byla nalezena zemřelá majitelka bytu. Ve věci dále probíhá šetření ze strany Policie 
ČR. Martin Faltus, velitel městské policie

vy se ptáte, 
My OdpOvídáMe:

O pečovatelské službě
Dotaz: Existuje služba, která pomůže v pří-
padě, že onemocní dospělá, osamělá jinak 
soběstačná osoba, která z důvodu svého one-
mocnění se o sebe nemůže postarat?
Odpověď: V tomto případě se můžete obrátit 
na pečovatelskou službu - tel.: 465524054. Tato 
služba může zajistit v odůvodněných případech 
donášku nákupů, léků, obědů. V případě déle-
trvající neschopnosti může zajistit praní prádla 
a úklid. O poskytnutí je sepsána smlouva, ve 
které je také stanovena výše úhrady.
Pečovatelská služba je jednou ze služeb, kterou 
poskytuje příspěvková organizace města Cent-
rum sociální péče města Ústí nad Orlicí. Jedná 
se o službu terénní a ambulantní, to znamená, že 
je poskytována v bytech uživatelů nebo v sídle 
pečovatelské služby (Na Pláni, T G. Masaryka 
105) Další službou je Chráněné bydlení (bývalý 
Penzion pro důchodce). Tato služba je pobyto-
vá, to znamená, že uživatelům poskytuje bydle-
ní a podle potřeby ostatní služby.
Cena za službu:
dovážka oběda – všední den 18,- Kč, sobota 
neděle, svátek 20,- Kč/oběd + cena oběda
nákup – do 10 ks - 25,- Kč, nad 10 ks 
+ nápoje - 50,- Kč 
praní, žehlení ložního prádla 50,- Kč/kg, 
drobné prádlo 30,- Kč/kg
běžný pravidelný úklid – 80,- Kč/ hod. 

Richard Pešek, starosta

Naše kardiostimulační středisko již 20 let fun-
guje pro 3 okresy a částečně i pro přilehlé další 
okolní oblastí, tedy pro cca 350 000 obyvatel. 
Slouží pro pacienty s poruchami srdečního rytmu 
řešenými implantací kardiostimulátorů. Ročně se 
pak provede i několik tisíc kontrol pacientů, kteří 
mají všitý kardiostimulátor. Je zajištěna trvalá 24 
hodinová dostupnost erudovaného lékaře buď for-
mou služby v rámci interního oddělení či formou 
příslužby na telefonu. 
V těchto dnech ovšem dochází ke zcela nekon-
cepční situaci, kdy snahou Ministerstva zdravot-
nictví je zlikvidovat tato okresní střediska a přesu-
nout tuto péči pouze do center, tedy pouze do kraj-
ských či fakultních nemocnic. Vzhledem k tomu, 
že takovýchto středisek je v republice v okresních 
nemocnicích 16 (a naše středisko je jedno z nej-
větších co se týče počtu ročně implantovaných 
„budíků“), jistě by se tímto výrazně zhoršila 
dostupnost této péče. Tato pracoviště nepatří sice 
mezi kardiocentra, ale provádí se zde zhruba 48 % 
všech naimplantovaných kardiostimulátorů v ČR 
za rok. Tyto výkony by musely být provedeny jen 
ve vyjmenovaných kardiocentrech. Po úspěšném 
jednání na MZ a s VZP v polovině března je již 
jasno - středisko se rušit nebude a bude fungovat 
nadále ve stejném režimu.
Psychosociální péče. Nemocnice je v tom nejšir-
ším slova smyslu chápána jako místo uzdravení. 
Snažíme se hledat možnosti, jak rozšířit soudo-
bé diagnostické, léčebné a ošetřovatelské postu-
py o zdroje, které se nacházejí hlavně v oblasti 
psychosociální péče. Podstatným prvkem, který 
bychom chtěli klientovi nabídnout k obnovení 
zdraví, jsou podmínky, které budou podporovat 
jeho naději, motivaci a aktivaci jeho vlastních 

sil a umožňovat odpovídající podporu a pomoc 
tzv. „třetích osob“ (rodiny, přátel, dobrovolníků, 
duchovních a dalších osob) přicházejících „zven-
ku“. Již několik let rozvíjíme program dobrovol-
nictví. Smyslem a posláním dobrovolnického cen-
tra Světlo je vnášet do nemocnice více lidského 
kontaktu, posilovat duševní pohodu klienta a jeho 
postoj k aktivní spolupráci na uzdravení. Dobro-
volníci jsou lidé, kteří jsou ochotni nezištně věno-
vat svůj čas ve prospěch druhých. Soustředí se na 
to, co u klienta zůstalo zdravé, co může dělat, co 
mu přináší radost a rozptýlení. Dobrovolníci se 
dívají na svět jinak než zdravotníci a tím pozitivně 
mění atmosféru na oddělení. Program je metodic-
ky kontrolován Národním dobrovolnickým cent-
rem Hestia, koncepčně a organizačně za program 
v nemocnici odpovídá garant programu a koordi-
nátorka programu. Každý dobrovolník po úvod-
ním rozhovoru s koordinátorkou absolvuje škole-
ní, na kterém je seznámen se všemi náležitostmi. 
Po zajištění administrativních formalit (dohoda 
o dobrovolnické činnosti, zachování mlčenlivosti, 
kodex dobrovolníka, výpis z rejstříku trestu, regis-
trační karta) může vykonávat dobrovolnickou čin-
nost. K zajištění bezpečnosti projektu patří i zře-
telné označení dobrovolníků (stejná trička, jme-
novky). Kreativní a motivační aktivizace dětských 
i dospělých klientů zahrnuje tyto činnosti:
Organizace a zajišťování hudebních a kulturních 
vystoupení, Individuální docházka za ležícími 
klienty, Společenské hry, Zájmové programy 
v oblasti výtvarných prací, Výukový program 
v práci s počítačem, Čtení na pokračování, Tréno-
vání paměti Martin Procházka, 

ředitel Orlickoústecké nemocnice, a.s.
Miluše Kopecká, náměstkyně ošetřovatelské péče

infO z neMOCniCe

kulturní důM  
a hOtel pOprad

V polovině loňského roku se objevila nadě-
je a město Ústí nad Orlicí spolu s partnerským 
městem Bystřice Kladská vypracovalo a podalo 
projekty na kulturní a turistické objekty z „Ope-
račního programu přeshraniční spolupráce Česká 
republika – Polsko“ na rok 2007 – 2013.

Město Ústí nad Orlicí bylo založeno ve středově-
ku, tedy v období, při kterém se mnohým z nás 
před očima vybaví hrad, kůň a rytířská zbroj. 
Pokud popustíme uzdu naší fantazii, jistě si takto 
vybavíme i pány z Drnholce, kteří přijeli koloni-
zovat náš kraj v polovině 13. století. Jak již víme, 
Vilém a jeho synové si osadu Ústí pravděpodobně.
zvolili za východisko své osidlovací činnosti. Je 
ale možné, že v cíli jejich cesty bylo zbudováno 
opevněné sídlo nebo se teprve v jejich hlavách 
rodil plán na jeho zbudování?
Co se hradu v Ústí nad Orlicí týká, tak k jeho exis-
tenci by mohl směřovat údaj v listině z roku 1289, 

byl tu Či nebyl hrad? (střípky 
z histOrie Města)

kde je Ústí (ve zkomolené podobě Orthe) uvedeno 
mezi východočeskými hrazenými městy a hrady. 
Pro upřesnění dodejme, že v jiné listině je Ústí 
uvedeno jako město nehrazené. V tom případě by 
nám pak zmiňovaná listina potvrzovala existenci 
opevněného sídla , případně  hradu.
Hypoteticky by pro jeho umístění byl zvolen pro-
stor v chráněné části města, tedy v okolí kostela. 
To se však stavbou farní budovy a kostela změnilo 
a zřejmě ani archeologický výzkum by odpověď 
na otázku v názvu tohoto článku nevyřešil.

Martin Zahálka, Městské muzeum v Ústí nad 
Orlicí z podkladu textu PhDr. Františka Musila

Zatímco polští přátelé chtěli opravit svůj kulturní 
dům a vyřešit zvýšení počtu lůžek ve městě, zámě-
rem našeho města bylo využít evropské peníze na 
opláštění celého objektu, vytvoření patrových 
garáží za kulturním domem a výstavby výtahu 
k jevišti a nové šatny pro učinkující.
Projekty tedy ,po projednání v orgánech měs-
ta, byly s některými úpravami podány, nicméně 
peníze z programu nedopadly. Přesto se budeme 
snažit, aby v některých dalších vlnách pobídek 
tyto projekty získaly podporu.
Vzhledem k tomu, že na podzim bude otevřena 
„Kociánka“ a tento objekt by si zasloužil inovaci, 
máme snahu získat prostředky alespoň na vyčiště-
ní travertinového obkladu celého objektu.

L.Bäuchel, místostarosta


