
Dnes, 18. dubna 2010, v den, kdy 
píši své příspěvky do Informač-
ního listu, se koná pohřeb Marie 
a Lecha Kaczynských, manžel-
ského prezidentského páru. Před 
týdnem, v sobotu 10. 4. 2010 
jsem v televizi sledoval přímý 
přenos ze svatovítské katedrály 
z uvedení pana Dominika Duky 
na arcibiskupský stolec. 
Protože pana arcibiskupa osob-
ně znám, chtěl jsem zavolat své-
mu kamarádovi Zbigniewu Czendlikovi, panu 
faráři z Lanškrouna. Chtěl jsem se s ním podě-
lit o radost, že jeho bývalý nadřízený z krá-
lovéhradeckého biskupství se stal Primasem 
českým. Nedovolal jsem se mu a vzápětí přišla 
zpráva o smolenském neštěstí. Již podruhé si 
tento zatracený kus Ruska vybral na Polsku daň 
nejvyšší. Katyňský les 1940 a smolenské letiš-
tě 2010. Pokaždé elita polského národa. Poslal 
jsem kamarádu Zibimu Czendlikovi esemeskou 
kondolenci a on mi večer zavolal. Shodli jsme 
se, že pořád ještě někde musí dřímat zlý duch, 
který umí podepsat katyňský rozsudek, hodit 
letadlo na zem i zatřást islandskou sopkou. 
Hned v pondělí vlála na radnici i na Hernycho-
vě vile /Kulturně společenské centrum čes-

ko-polské spolupráce/ polská 
vlajka s černou stuhou. Poslali 
jsme kondolence jak panu faráři 
Czendlikovi, tak starostce naše-
ho partnerského města Bys-
trzyca Klodska, kterou je paní 
Renata Surma. Za naše město 
jsem podepsal kondolenční lis-
tiny na polské ambasádě v Praze 
i v ústeckém Tescu. Vzpomněl 
jsem si, jak hezky o polském 
prezidentském páru mluvil náš 

pan prezident Klaus, když jsme se viděli na 
„skíčku“ v Říčkách. A jsem hrdý na vystu-
pování a účast našeho prezidenta na pohřbu 
v Krakowě. Nikdo z Bruselu, žádná Merkelová, 
žádný Berlusconi ani Sarkózy a další. To jsou 
řeči o evropanském přátelství, když o nic nejde. 
Přiletěl i marocký premiér, gruzínský prezident 
i ruský Medveděv…
Vzpomínejme na strašné polské oběti jak z roku 
1940, tak z letoška. Jsou to naši bratři a máme 
i společnou historii. Boleslava II. /972 – 999/ 
i oba Jagellonce, Vladislava /1471 – 1516/ 
a Ludvíka /1516 – 1526/.
A přejme jim už jenom šťastnou budoucnost 
v demokracii.

Richard Pešek, starosta
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725 let Ústí 
nad Orlicí

První období existence města
Ústí nad Orlicí vstoupilo do historie v obdo-
bí vrcholného feudalismu, jehož součástí byla 
rozsáhlá sídelní proměna, vznik nových hradů, 
lokačních města a vesnic. Hlavní zájem na vzni-
ku lokačních měst měl panovník. Programová 
urbanizace byla jedním z článků velmocenského 
rozmachu českého státu za Přemysla Otakara II. 
Za jeho vlády probíhalo intenzivní vysazování 
nejenom královských měst, ale i menších měst 
poddanských. I tato města mají charakter záměr-
né urbanistické kompozice.
Zdejší lesnatá krajina ležela na rozmezí Čech, 
Moravy a Kladska, stranou významných obchod-
ních cest. Koncem první poloviny 13. století sem 
dospěla kolonizace, prováděná z vůle krále a na 
královské půdě. Královskými kolonizátory ve 
zdejším regionu byli členové moravského šlech-
tického rodu, Heřman a Oldřich z Drnholce, kteří 
jako lokátoři převzali půdu od zakladatele a pro-
vedli její parcelaci. Města, vysazovaná světskými 
feudály, byla menší než města královská. V ovál-
ném obrysu Ústí bylo umístěno téměř čtverco-
vé náměstí. Programovou záměrnost ukazuje 
umístění kostela na zvláštním prostranství mimo 
náměstí. Zdejší kolonizované území se ve stano-
vené době vrátilo od lokátora panovníkovi, který 
jej propůjčil roku 1285 Závišovi z Falkenštejna.
V prvních dobách své existence bylo Ústí součás-
tí lanšperského panství, jehož správa sídlila na 
hradu Lanšperku, kde také bydlel majitel panství. 
Král Jiří z Poděbrad velice oceňoval strategické 
výhody hradu Lanšperka a to zvláště v době, kdy 
se blížilo střetnutí se slezskými a moravskými 
katolickými pány.
Rozhodnutí nového majitele panství mezi lety 
1497 – 1501 se stalo činitelem, který pak na dlou-
há staletí hluboce ovlivnil nejenom osudy hradu, 
ale i vývoj a rozvoj města Ústí nad Orlicí.

Věra Sekotová

slOvO starOsty: 
POlská tragédie

V sobotu 20. března 2010 byla v našem 
městě v kulturním domě slavnostně 
zahájena turistická sezóna celé Pardu-
bické oblasti. Do Ústí nad Orlicí přije-
lo za slunečného počasí více než 700 
turistů ze všech koutů našeho kraje.
Pořadatelé, tedy oba aktivně fungují-
cí kluby českých turistů našeho měs-
ta, připravili velmi pestrý program 
s nabídkou poznání zajímavých míst ve 
městě i v jeho nejbližším okolí, za což 
jim patří veliké poděkování.
Akce jako celek přispěla významnou 
měrou k další propagaci města Ústí nad 
Orlicí i jeho pěkného okolí. -lb-

Zahájili turistickOu seZónu 
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Kulatý stůl na radnici
o budově nádraží

„Pro současnou výpravní budovu orlickoústec-
kého nádraží nemáme využití“, takový byl jed-
nomyslný závěr všech stran, které se ve středu 
14. dubna účastnily koordinační schůzky 
k otázce využití stávající budovy nádraží ČD 
v Ústí nad Orlicí. Na radnici se sešli zástupci 
ČD a generálního ředitelství ČD, SŽDC, Par-
dubického kraje a města. 
Setkání vedl místostarosta Zdeněk Ešpandr 
dle předem připraveného programu a všichni 
se k okruhům vyjadřovali. Bylo konstatováno, 
že v současné době probíhá řízení o prohlášení 
budovy kulturní památkou.
Účastníci se shodli, že případné využití, pokud 
zůstane budova stát, bude velice komplikova-
né, ne-li nemožné. K budově totiž nelze vést 
přístupovou komunikaci a přístup k budově 
bude možný pouze podchodem pro pěší. Tím 
se velice zužuje spektrum využití z důvodu 
zásobování a návštěvnosti vůbec.
Stejně tak ČD nepočítají s využitím budovy 

jako výpravní. Pokladna a pracoviště ČD bude 
přesunuto do nově vyprojektované budovy na 
kerhartické straně. Podle ČD je budova v hava-
rijním stavu a žádná ze zúčastněných stran 
nemá finanční prostředky na její rekonstrukci. 
Nádražní budova byla nabídnuta k převodu za 
1 Kč zejména sdružení NÁDRAŽÍ NEDÁME!. 
Podle prohlášení ČD je budova podnikatelským 
subjektům nabízena za 4,8 milionu korun. 
Zatím však nikdo neprojevil zájem. Město 
nadále trvá na původním projektu s výpravní 
budovou na kerhartické straně. S výsledkem 
jednání bude seznámeno Ministerstvo kultury, 
Ministerstvo dopravy a Senát.
Jednání se nezúčastnili zástupci ministerstva 
kultury a ministerstva dopravy, kteří se omlu-
vili. Zástupci Sdružení NÁDRAŽÍ NEDÁME! 
se omluvili s tím, že se takovýchto jednání 
nebudou účastnit, protože předem znají jejich 
výsledek.  

-lp-, -zp-

veliKé investiční aKce 
versus „malé“ chOdníky

Nedávno mne zastavil kamarád a ukázal prs-
tem na chodník. Že prý děláme ty Malé scény, 
Hernychovky, Sporthotely, Kociánky a bůhví-
co ještě, ale chodníky jsou záplatované, s hlu-
bokými letitými vráskami. 
Ano, ten chodník měl tak třicetileté vrásky, jiz-
vy a rýhy, z nichž v létě rostou mlíčáky s pam-
peliškami. Na ten chodník nikdo 30 let v dob-
rém nesáhl. Jenom do něj kopali. Tu plynaři, tu 
vodaři jinde elektrikáři a kdo ví, za ta léta, kdo 
ještě… Vždycky jen rozkopali, zazáplatovali, 
ono to různě popraskalo, ale za těch 30 let mu 
nikdo nedal nový povrch. 
Nastupoval jsem do funkce starosty s ideá-
lem dělat hlavně tuto údržbu a zkrášlovat naše 
město a pracovat na krásných zákoutích. Snad 
se nám to trošku i daří, třeba na zahradě výše 
zmiňované „hernychovky“, nebo proscénium 
před Malou scénou, ale i dříve zdevastované 
okolí nynějšího Sporthotelu před Aquapar-
kem, nové chodníky v Hylvátech, na Králo-
véhradecké i další etapa revitalizace sídliště 
Štěpnice, pomohli jsme i staré poliklinice do 
nového využití včetně okolí, o sportovištích 
ani nemluvě /nové fotbalové hřiště s umělou 
trávou, beachvolejbal v Hylvátech…/.
Samozřejmě bych si tyto opravy, úpravy 
i údržby představoval v mnohem větším měřít-
ku. Jenže se přihodilo celé České republice, že 
zrovna v tomto období je možnost sáhnout po 
velikých penězích z Evropské unie. To se již 
nebude v takovém rozsahu nikdy opakovat. Ke 
každé veliké investiční akci přistupujeme pou-
ze, když dosáhneme na dotace a město musí 
určité procento prostředků dofinancovat ze 
svého. Někdy jen 10 %, jindy třeba 40 %. Ale 
pořád je to, jako když máte našetřeno na tra-

banta a hodný strýček vám přidá tolik, že si 
můžete koupit octávii. Také ten strýček urču-
je, že ty peníze, které vám dal na auto, utratíte 
jenom za auto a ne, že si koupíte trabanta a novou 
střechu, kterou třeba potřebujete více než to auto. 
Ale to jsou regule, které jsou celoevropské. 
Máme kupříkladu nádherný projekt nové 
mateřské školky od pana architekta Vladi-
míra Pošepného, máme i pozemky, ale nikde 
se momentálně neotevírá šuplík s penězi na 
školku. Bohužel. Tak to chodí. Nicméně jsme 
sehnali mnoho milionů na výše jmenované 
veliké investiční akce, přidali jsme k nim pro-
středky svoje, máme tady mnohonásobně větší 
hodnotu, než na kterou bychom kdy sami měli. 
Tyto prostředky z EU jsou vlastně daně pra-
covitých lidí téměř z celé Evropy. Až podobné 
peníze půjdou z EU do Bulharska, Rumunska 
či jednou i Moldávie, budeme my, Češi, bilan-
covat, zda jsme čerpali dostatečně. 
Prostřednictvím Tepvosu máme velmi dob-
ře našlápnuto v letošním roce na dotace EU 
na rozšiřování sítě kanalizace, rekonstrukce 
kanalizace a čističky odpadních vod. Celková 
částka je téměř tři čtvrtě miliardy. Na to by-
chom nikdy neměli. Kromě zateplování našich 
škol a možná té školky již nejsou gigantic-
ké investiční akce v plánu. Což znamená, že 
v příštích letech přijdou na řadu i ty rozbité 
chodníky, protože zkrátka na opravy, úpravy, 
rekonstrukce a krásná zákoutí budou prostřed-
ky z rozpočtu města. Protože již nebudeme tak 
masivně spolufinancovat čili dofinancovávat 
veliké dotace. A navíc bude naše město mít zis-
ky z fotovoltaické /sluneční/ elektrárny, kterou 
letos postaví Tepvos. 

Richard Pešek, starosta

výzva signatářům 
petice nádraží 
nedáme!, O.s.

Budova nádraží ČD Ústí nad Orlicí je s největší 
pravděpodobností zachráněna před demolicí, kdy 
měla ustoupit rekonstrukci železničního koridoru 
a stanice Ústí nad Orlicí. 
Předně Vaší zásluhou a cca 1. 400 obyvatel Ústí nad 
Orlicí se tak nestalo. Naprosto nechceme polemizo-
vat, jak dobrý či špatný je to výsledek pro zbylých 
13. 300 obyvatel města a další cestující z okolních 
obcí, kteří z nádraží odjíždějí. O tom si udělá každý 
svůj úsudek.
Město budovu nevlastní, nevlastní ani pozemky 
a neplánuje ji kupovat, pronajímat nebo jinak využít 
pro potřebu úřadu. 
Senát ČR uložil všem stranám, tedy i sdružení, hle-
dat pro zachráněnou budovu smysluplné využití, 
aby ji nestihl osud nádraží v Chocni, osud nádraží, 
která byla přestavěna – rekonstruována a jsou 
prázdná, nebo osud nádraží Praha – Vyšehrad, kte-
ré je prohlášené kulturní památkou, ale chátrá neo-
praveno.
Hledáme tedy smysluplné využití a investora, který 
si nádražní budovu v Ústí nad Orlicí koupí za sym-
bolickou 1,- Kč nebo za 4,8 mil. Kč pro soukromé 
subjekty (podle neoficiálního prohlášení ČD).
Sdružení Nádraží nedáme! předložilo bilanci návr-
hů na souběžné využití budovy. Je to ale jenom 
papír, bez konkrétních subjektů, bez konkrétních 
osob, prostě jsou to nápady, je to 12 bodů možného 
využití. Nejsou to konkrétní podnikatelé, subjekty, 
které mají kapitál na investování, jsou to většinou 
činnosti, které v budoucnu budou vyžadovat doto-
vání provozu. Sdružení chce budovu opravit a tepr-
ve pak uvažovat o jejím využití. My si myslíme, že 
vlastník a ti, kteří budou budovu využívat, musí být 
známi ještě před její rekonstrukcí.
Domníváme se, že mezi 17 000 lidmi, majícími 
zásluhu na zachování budovy, jsou zcela jistě lidé 
vzdělaní, bohatí, podnikaví, a proto se předně obra-
címe na ně, aby předložili návrhy – respektive pod-
nikatelské záměry, které budou v budově realizovat 
za účelem jejího využití, aby budova žila. Zatím je 
třeba jednat s vlastníkem budovy, a to jsou České 
dráhy, které případně sdělí zájemce, či budoucího 
vlastníka budovy. Prostředníkem k tomuto můžeme 
být i my a nebráníme se taková setkání organizo-
vat.
Vážení, pokud se to nepovede, zachráněnou budovu 
nikdo neopraví, nevyužije a pokud budova nebude 
„žít“, pak jste potrestali obyvatele Ústí nad Orlicí 
a cestující, protože ti přijdou o komfort, který jim 
měla poskytnout nová výpravní budova.
My nyní bojujeme za novou výpravní budovu, kde 
bude vytápěná čekárna, WC, otevřená pokladna, 
úschovna zavazadel a další služby potřebné pro ces-
tující jako jsou na jiných nádražích.
Tuto snahu by nám mohl ulehčit právě nový vlast-
ník nebo to, že ČD a občanské sdružení seženou 
tolik opravdových zájemců o prostory nádraží, že si 
budovu ponechají a budou ji samy využívat.
Proto se na Vás obracíme, dokažte, že Váš podpis 
pod peticí byl veden Vaším uvážlivým rozhodnu-
tím a vztahem k budově, k městu Ústí nad Orlicí 
a pomozte budovu nejen opravit, ale také tím, že 
zde založíte své podnikání, ji smysluplně využívat 
ku prospěchu cestující veřejnosti, obyvatel města 
a jeho okolí. Vedení města Ústí nad Orlicí
Poznámka: Budeme rádi, když se přihlásí kdokoliv, 
kdo bude mít o budovu nádraží vážný zájem a před-
loží podnikatelský záměr pro její smysluplné využi-
tí.

plaKáty „načerno“
Je před parlamentními volbami a již některé strany ilegálně svými letáky polepují sloupy veřejné-
ho osvětlení, domy, ploty. Tyto strany slibují právo, pořádek, referenda, více veřejné demokracie, 
ale předvádějí nám neprávo, ilegalitu, noční vylepování. Za peníze nás všech bude Tepvos tyto 
jejich materiály uklízet. Berou nám prostředky (třeba na chodníky). Prosím, všímejte si i plakátů 
na plakátnicích. Pokud nemají razítko a datum od Tepvosu, jsou ilegální, a tedy nás okrádají všech-
ny. A viníka budete mít třeba vytištěného přímo na tom plakátu. R. Pešek



námětové cvičení: Havárie 2010
Město Ústí nad Orlicí a Český červený kříž - 
Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí ve spoluprá-
ci se základními a ostatními složkami Intergova-
ného záchranného systému připravují v termínu 
15. a 16. května 2010 v Ústí nad Orlicí (na letišti 
a v Černovíře) jedno z nejrozsáhlejších náměto-
vých cvičení v okrese Ústí nad Orlicí pod názvem 
„HAVÁRIE 2010“. Nad cvičením převzal záštitu 
starosta Města Ústí nad Orlicí Richard Pešek. 
Smyslem je prověřit možnosti spolupráce základ-
ních složek IZS s ostatními složkami a dobrovol-
nými organizacemi se zaměřením na: 
1) zvládání krizových situací (havárie s velkým 

počtem zasažených osob cca 40-50) s nutností 
třídění raněných, prověření komunikace mezi 
složkami IZS a dobrovolníky, 

2) výcvik a školení SDH ve vyhledávání osob, 
první pomoci, vodní záchraně, 

3) spolupráce ČČK, SDH, Armády při zajištění 
stanového městečka s ošetřovnou lehce raně-
ných a jeho 2denní chod,

4) noční vyhledávání osob, 
5) praktický nácvik vodní záchrany na vodním 

díle Pastviny. 
Akce bude přístupná veřejnosti: Letiště: 15. 
května 2010 od 10:00 do 12:00 hodin simulovaná 
dopravní nehoda osobních automobilů a autobusů,
Černovír: 15. května 2010 od 14:00 do 18:00 
hodin stanové městečko,
Pastviny:16. května 2010 od 09:00 do 12:00 
hodin.
Upozornění pro občany: Český červený kříž 
- OS ČČK Ústí nad Orlicí se zároveň obrací na 
občany města s prosbou o možnou spoluprá-
ci při cvičení formou figurantů. Pokud máte 
zájem se v sobotu 15. května 2010 zúčastnit cvi-
čení, prosíme, kontaktujte pana Preclíka na tel. 
464 649 590-1.
Uzavírky komunikací: dne 15. května 2010 
bude od 06:00 do 14:00 hodin uzavřena komu-
nikace na letiště z důvodů velkého množství pro-
jíždějící záchranné techniky, od 15. května 2010 
(od 6:00 do 24:00) - do 16. května 2010 (od 00:00 
do 17:00) bude omezen průjezd na cyklostezce 
v oblasti Černovír 
Všem občanům děkujeme za pochopení. -aa-

cyklO glacensis 
2010 

Region Orlicko - Třebovsko připravuje na dny 
21. a 22. května 9. ročník mezinárodní cyklistic-
ké akce Cyklo Glacensis 2010. Koná ji ve spolu-
práci se Sdružením obcí Orlicko, mikroregiony 
Vysokomýtsko, Lanškrounsko, městy Choceň 
a Náchod, DSO Regionem Orlické hory a s okre-
sem kladským. Tato akce zahajuje cykloturistic-
kou sezónu v česko-polském příhraničí, koná se 
s finanční podporou zúčastněných regionů a Par-
dubického a Královéhradeckého kraje. Osobní 
záštitu nad letošním ročníkem opětovně přijal 
náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman 
Línek.
Akce se zúčastní 18 týmů startujících v pátek 21. 
5. v 8 hodin ráno z osmnácti různých míst pořá-
dajících českých a polských regionů - z českých 
měst se startuje z Ústí nad Orlicí, České Třebové, 
Brandýsa nad Orlicí, Chocně, Žamberka, Králík, 
Lanškrouna, Vysokého Mýta, Náchoda a Bačetí-
na. V každém týmu pojede deset a více cyklistů 
a po různých trasách dojedou do cíle ve Starem 
Gierałtowie v Polsku. Každý účastník získá na 
památku tričko a štítek na kolo s logem Cyklo 
Glacensis. 
Tradičně se k propagační jízdě připojují význam-
né osobnosti veřejného života, v průběhu před-
cházejících ročníků se jí zúčastnili hejtmani 
a radní obou krajů, zástupci agentury CzechTou-
rism, ministerští úředníci, předsedové mikrore-
gionů a starostové příhraničních obcí a měst. 
V cíli je na páteční večer 21. května pro všechny 
zúčastněné připraven společenský večer s pre-
zentací činnosti českých i polských pořádajících 
regionů a zábavný program. Projekt je zrcadlově 
připravován i z polské strany. Očekává se, že se 
ke kmenovým členům startujících týmů připojí 
další dobrovolní cyklisté, kteří s nimi ujedou část 
trasy nebo s nimi dorazí až do cíle. Ve Starem 
Gierałtowie se předpokládá, že se sejde až čtyři 
sta cyklistů. Po společně stráveném večeru zde 
účastníci přenocují a následující den se vrátí do 
svých domovů.
Všichni příznivci cykloturistiky, jste zváni 
k účasti!  -lb-

29. a 30. března 2010 proběhlo setkání vedení 
Policie České republiky Ústí nad Orlicí a Poli-
cie Polské republiky Klodsko. Za polskou stra-
nu se setkání pod vedením zástupce velitele 
klodské policie podkomisaře Jaceka Wysockeho 
zúčastnili velitelé všech složek polské policie, 
to je dopravní, kriminální i pořádkové a vedou-
cí a zástupce vedoucího komisariátu v Bystřici 
Kladské. Za českou stranu se jednání zúčastnili 
vedoucí územních odborů vnější služby a krimi-
nální policie a vyšetřování, plk. Mgr. Miloš Ště-
pán a plk. Mgr. Radomír Štantejský, další vedou-
cí ústecké policie obou služeb, kpt. Mgr. Barbara 
Weberová z odboru mezinárodní policejní spo-
lupráce a ředitel KŘ PČR Pardubického kraje 
plk. Mgr. Radek Malíř.
Přeshraniční spolupráce
Starosta Richard Pešek navázání kontaktů mezi 
oběma policejními sbory přivítal. Přesně vysti-
hl hlavní důvody pro přeshraniční spolupráci. 
O tom, že vstupem obou zemí do shengenského 
prostoru došlo ke „zrušení hranic“, vědí kromě 

setKání policie česKa a polsKa 
v regiOnu Ústí nad Orlicí 

slušných občanů samozřejmě i pachatelé trestné 
činnosti a pokud s nimi policisté chtějí při doku-
mentování protiprávního jednání držet krok, 
musí vyvíjet činnost bez ohledu na hranice. Spo-
lupráce mezi oběma regiony je o to snazší, že 
i historicky mají k sobě Orlickoústecko a Dol-
ní Slezko velmi blízko. Společně pak všichni 
zúčastnění konstatovali, že navázání spolupráce 
mezi složkami policie ČR a Polska může přinést 
pro slušné občany jen pozitiva ve vztahu k městu 
i další upevnění vztahů mezi partnerskými měs-
ty Ústí nad Orlicí a Bystřice Kladská.
Vedoucí Policie v Ústí nad Orlicí představili 
činnost policie a nastínili hlavní priority čin-
nosti zdejší policie a vysvětlili pojetí programu 
community policing v praxi. Jedná se o projekt 
s velmi stručnou charakteristikou – policie blíže 
občanům, s občany a pro občany
Podívali se do příhraničí
Druhý den se policisté setkali s vedením města 
Králíky, starostkou paní Janou Ponocnou a mís-
tostarostou panem Čestmírem Doubravou, kte-
rých se přeshraniční spolupráce bezprostředně 
dotýká. Všemi byl velice kladně hodnocen pro-
jekt společných hlídek - vždy jeden policista 
z Polska slouží společně s hlídkou Policie ČR 
na území ČR a naopak; probíhá nejméně jednou 
týdně se zaměřením na dopravu a veřejný pořá-
dek při běžném výkonu i při větších kulturních 
a společenských akcích, postupně bude četnost 
společných hlídek narůstat. 
Při prohlídce prvorepublikové tvrze Hůrka byla 
domluvena účast klodské policie na akci „Cihelna 
2010“, která proběhne 21. 8. 2010 v Králíkách.
Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě pra-
covního setkání i těm, kteří se jej potom zúčast-
nili jak z řad Policie ČR, tak zástupcům místních 
samospráv. 

Za Policii České republiky 
plk. Mgr. Miloš Štěpán, vedoucí Územního 

odboru vnější služby Ústí nad Orlicí

Z prohlídky tvrze Hůrka na Králicku. 
Foto: archiv
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Ústečtí patrioti
Jsme v povelikonočním období a já se musím 
podělit se čtenáři Informačního listu o radost 
z obětavých Oušťáků, kteří svůj vztah projevu-
jí nejen slovy, ale i prací. Paní Hana Jeřábková 
z Mazánkovy ulice má nejen vždy krásně vyzdo-
bený dům i zahradu k Vánocům, Velikonocům či 
jiným svátkům, ale její velikonoční perníčky jsou 
opravdu ústecké. Její pohled do Kostelní uličky 
svědčí o lásce k našemu městu, estetickém cítění 
i skvěle zvládnuté perspektivě. Děkujeme.
Také bych chtěl poděkovat panu Františku Poláč-
kovi z Hylvát, který v ulici Pod lesem, mezi svým 
domem č.p. 196 a kuželnou pečlivě vyčistil kory-
to přítoku Třebovky. Je to příklad občana, které-
mu není lhostejné okolí jeho domku, i když nejde 
o jeho pozemek.
Protože vím, že takovýchto patriotů je v našem 
městě mnoho, prosím občany, aby nás na tyto 
pracovité a skromné spoluobčany upozorňovali. 
Nechceme, aby se o dobrých skutcích mlčelo, 
protože si pochvalu zaslouží a jsou dobrým pří-
kladem pro nás ostatní. Zároveň však víme, že 
tito lidé jsou nejen velmi pracovití, ale také velmi 
skromní a nikdy by sami na své činy neupozornili.
 Richard Pešek, starosta

Motto: 
„Telefonní linka 156 - linka pro Vaše bezpečí“

městsKá policie 
infOrmuje

Měsíc březen byl opět ve znamení krádeží 
v supermarketech. Ve většině případů byla 
zadrženým pachatelům na místě uložena bloko-
vá pokuta. V několika případech však strážníci 
při ověřování totožnosti zjistili, že tito pachate-
lé krádeží jsou recidivisté a proto byli předve-
deni na oddělení policie, kde s nimi bylo zahá-
jeno trestní řízení.
Po zimním období zahájila městská společ-
nost Tepvos bloková čištění města. Vzhledem 
k neukázněnosti řidičů, kteří s vozidly parkují 
na označených úsecích místních komunikací, 
nemůže být čištění provedeno důkladně a v něk-
terých lokalitách proto bude nezbytné provést 
blokové čištění opakovaně. Tím narůstají měs-
tu náklady s opakovaným čistěním ulic. V této 
souvislosti město zvažuje i variantu nucených 
odtahů špatně stojících vozidel. Žádáme proto 
spoluobčany, aby věnovali zvýšenou pozornost 
na instalované přenosné dopravní značky a dále 
aby stanovené značení striktně respektovali.

Telegraficky:
Strážníci zasahovali v bytě psychicky naruše-
né ženy. Poté byla přivolána záchranná služba 
a zajištěn převoz pacientky do léčebny.
V místní herně došlo k odcizení peněz a mobil-
ního telefonu. Po vyhodnocení záznamu 
z kamer instalovaných v herně si strážníci pro 
známého lupiče došli přímo do místa jeho byd-
liště. Následně bylo pachateli sděleno obvinění 
z trestného činu krádeže.
V místní základní škole vydíral bývalý žák 
školy svého vrstevníka, od kterého požadoval 
vydání peněz. Po zadržení na místě byl tento 
delikvent předveden na oddělení policie.

Martin Faltus
velitel městské policie

nOvé byty 
na dukle 

ZkOlaudOvány
Na sídlišti Nová Dukla na okraji Ústí n. Orl. byly 
na konci listopadu minulého roku zkolaudovány 
tři moderní bytové domy. V celém areálu vzniklo 
67 nových bytů o velikostech od 1+kk po komfort-
ní 3+1 s terasami. Investorem výstavby bytových 
domů je společnost Nová Dukla s.r.o., která vznik-
la za účelem realizace tohoto záměru a vlastníkem 
domů. V současné době je každá bytová jednotka 
zapsána samostatně v katastru nemovitostí a může 
tak sloužit pro bankovní zástavu. 
Další info najdete na stránkách: www.nova-duk-
la.cz. Vážní zájemci si mohou sjednat prohlídku 
domů nebo vybraného bytu s Janem Mačátem na 
telefonu 725 646 440, který je místním obchodním 
zástupcem pro nabídku a prodej bytů. -zr- 

byty nabíZí 
i lOkalita  

na Štěpnici
Jedná se o tři bytové domy, každý má 14 bytů 
3+kk a 4+kk o ploše od 74,68 m2 až do 89,69 m2. 
Domy se nacházejí v klidné části města, avšak 
pouze 10 minut chůze od centra. V současnosti je 
postaven prostřední bytový dům, výstavba dalších 
dvou bude následovat.
Jednotlivé byty mají podle svého umístění terasu 
či balkón. Ke každému bytu patří označené parko-
vací stání a sklípek – obojí je zahrnuto v ceně bytu. 
Byty jsou do osobního vlastnictví.
Pro bližší informace se podívejte na www.byty-uo.
cz, nebo nás kontaktujte na tel. 725 735 522. Po 
dohodě se s vámi rádi setkáme. -zr-

JaK na ně?????

svObOdný 
názor občana

V regionálním tisku dosti se čtenář dozvídá o zři-
zování parku „Kociánky“.
Kolik slov se o tom již napsalo a vzplálo ohni-
vých jisker proti této akci. Mám ještě v paměti, 
jaké byly negativní hlasy občanů v Kerharticích 
proti vykácení stromů  u silnice v této městské 
části, které nahradila výsadba okrasných třešní, 
avšak když později v dalších letech rozkvetly tyto 
stromy v jarním období, uslyšel jsem hlasy -  to 
je krása. A za několik roků je  vše zde v pořád-
ku, a kdo si  dnes vzpomene na minulé poražené 
stromy? Sám vím, z různých funkcí, jak člověk je 
spoluobčany odsuzován za něco, co zítra přijímají 
s povděkem automaticky k používání.
Domnívám se, že takto bude i s Kociánkou, až 
budou občané moci si posedět a vychutnávat pose-
zení v novém parku, který v městu Ústí nad Orli-
cí určitě chybí. Již nyní si uvědomuji, jaký bude 
tvrdý ohlas na můj příspěvek. Již cítím slova, že 
jsem zase podlehnul propagandě vedení města. 
Pro takové aktivisty sděluji, že je to můj pouhý 
svobodný názor občana města.  Zeman senior

Šestým rokem provozujeme v 1. patře hotelu 
Poprad restauraci SportMusicClub. Našli jsme 
si svůj okruh zákazníků a snad se nám podařilo 
vytvořit pro ně docela příjemné prostředí.
V poslední době slýcháváme, že „v Popru nalejvaj 
i mlaďákům…,že tam pijou i 13ti letí….atd.“
Co k tomu říct???
Personál SportMusicClubu má nařízeno u koho-
koliv kontrolovat občanský průkaz…, pokud ho 
dotyčný nemá, má smůlu…alkohol u nás nedo-
stane!!!
Samozřejmě neovlivníme to, když plnoletý u baru 
koupí 2 piva a ve vestibulu u fotbálku ho vypije 
někdo mladší. To je svědomí a odpovědnost dotyč-
ného, který pivo koupil.
A trápí nás ještě jeden problém, jehož důsledek je 
spojován se SportMusicClubem.
Jistě jste si všimli, že se po městě a samozřej-
mě i u hotelu Poprad  „procházejí“ děti, popíje-
jící z dvoulitrových PET lahví různé bezejmenné 

limonády. Zkuste od nich ochutnat! V 99 % je 
„petka“doplněná vodkou, rumem, vínem……A 
vesele pijou i 10ti letí spoluobčané. Postávají před 
Popradem, dělají nepořádek v přízemním vestibu-
lu, posedávají a někdy i polehávají po schodech. 
Moc nekomunikují…. proč asi???
A věk??? Odhadem od 13let výše. Tak co s tím??? 
Jediné co můžeme udělat je, že je „vyprovodíme“ 
před budovu, toť vše.
A pak už stačí říct, že se ve SportMusicClubu 
nalévá mladistvým.
Jsme domluveni s MP Ústí nad Orlicí, že kdyko-
liv můžeme zavolat a služba MP přijede dotyč-
né „postávající“ zkontrolovat, víc asi udělat 
nemůžeme. 
A kde jsou rodiče dotyčných dětí? A jak se mla-
diství dostali ke své limonádě???

S úctou za SportMusicClub 
Petr Strákoš a Pavel Toman


