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Lanšperské panství:
Krátká doba správní samostatnosti

Pro lanšperské panství skončilo v roce 1420 maji-
telské období litomyšlského biskupství. V období 
let 1420 až do roku 1486 se v jeho držení vystří-
dalo 15 majitelů, z toho jenom dva měli Lanšperk 
za sídelní velkostatek. Pro Lanšperk je nutné roz-
lišovat velitele hradní posádky a jména právních 
a faktických majitelů, kteří byli zároveň vrchností 
lanšperských poddaných. Naproti tomu teritoriál-
ní změny lanšperského velkostatku byly v tomto 
období celkem minimální a byly jenom dočasné. 
Pro dějiny lanšperského panství se stalo význam-
ným majitelské období Kostků z Postupic.
Zdeněk Kostka z Postupic zajistil roku 1451 svému 
rodu na celé století výhodné mocenské postavení 
ve východních Čechách, protože získáním Lan-
škrounska s hradem Lanšperkem zcela v intencích 
svého otce hejtmana Viléma Kostky získal k otco-
vu biskupskému hradu a velkostatku v Litomyšli 
rozsáhlé a významné předpolí. Zdeněk Kostka byl 
nekompromisním a věrným přívržencem zemské-
ho hejtmana a pak krále Jiřího Poděbradského. 
Zdeňkovo mocenské postavení a Jiříkova patro-
nace se příznivě projevila při zcelení velkostatku 
Lanškrouna, protože rychle a snadno získal celou 
oblast včetně lanškrounského klášterního majetku 
augustiniánů.
V tomto územním rozvoji se stalo jediným kompli-
kujícím činitelem a novinkou přenesení správního 
centra z hradu Lanšperka do zámku Lanškrouna 
v době prvního sídlícího majitele Bohuše Kostky 
v letech 1497 – 1501. Poslední Kostka na Lan-
škrounsku byl prvním majitelem, který se rozhodl 
vytvořit z lanškrounského augustiniánského kláš-
tera sídlo pro svoji rodinu. Začal v Lanškrouně 
roku 1498 s výstavbou pohodlného zámku, nahra-
zujícího starý hrad Lanšperk. V registrech listin 
krále Vladislava z roku 1498 je doklad o začátku 
stavby zámku v Lanškrouně jako samostatného 
panského sídla. Ústečtí od té doby museli při vyři-
zování svých záležitostí s vrchnostenským úřadem 
putovat do Lanškrouna, který se stal sídlem sprá-
vy jak pro lanšperské tak i lanškrounské panství 
v dalších staletích. Věra Sekotová

Město v pohybu 2010
poděkování občanůM

Vážení spoluobčané, dovolte, abych vám upřím-
ně poděkoval za vaši účast na této celotýdenní 
akci, která má nejen jedenáctiletou tradici, ale 
je obdivována a navštěvována občany okolních 
měst. Mluvil jsem s lidmi z Poličky, Hradce Krá-
lové, samozřejmě i České Třebové, ale i z Prahy. 
A samozřejmě také děkuji všem organizátorům 
a spolupracovníkům.
Naše občany, tedy především vás, si jako publi-
kum velmi pochvalují vystupující umělci a srov-
návají vás s publikem v jiných městech. Toto srov-
nání velmi krásně projevil Miro Žbirka, když do 
našeho plného náměstí řekl, že z vás dýchá pohoda 

a mírumilovnost. To je ten pravý důvod, proč se 
„Týden dobré pohody“ koná. Abychom se setká-
vali, abychom si povídali a abychom se každoroč-
ně dvakrát – tedy ještě při Ústeckých vánocích – 
přesvědčili, že k sobě patříme. A zároveň, že patří-
me všichni a rádi k našemu městu Ústí nad Orlicí.
Já vám všem za vzornou reprezentaci našeho měs-
ta děkuji. A také vám děkuji za to, že jste všichni 
mysleli na to, aby bylo krásné počasí, jak jsem vás 
poprosil při zahájení před koncertem Petra Jandy 
a Olympiku. Po jeho skončení mi Petr Janda řekl, 
ať vám vyřídím, že jste skvělí. Tak to tedy vyřizu-
ji. A rád. Richard Pešek, starosta

Citujeme z dopisu hejtmana k odůvodnění 
zastavení proplácení poplatků v krajských 
zdravotnických zařízeních:
Proplácení poplatků jsme ukončili, abychom 
se nedopustili porušování evropských pravidel 
omezujících veřejnou podporu a nevystavili kraj 
hrozbě případných finančních postihů.
Avízovaný požadavek Evropské komise proplá-
cet poplatky všem zdravotnickým zařízením je 
nad ekonomické možnosti kraje.

Občanům se omlouváme, ale žádná sociální 
pomoc nemůže být poskytována nezákonným 
způsobem a musí být v souladu s ekonomickými 
možnostmi kraje.
Proplácené poplatky nezatížily rozpočet Pardu-
bického kraje, neboť jsme na ně ušetřili tím, že 
jsme například o 50 milionů korun snížili nákla-
dy na rekonstrukci budovy Krajského úřadu 
v Pardubicích. Radko Martínek

hejtman Pardubického kraje

proplácení poplatků jsMe zastavili

Ústí má skvělé publikum. Foto: L. Prokeš



2

Nové budovy a parkoviště, příjezdy pro auta 
a podchody pro pěší a cyklisty, parkoviště pro 120 
aut, příjezd a točnu pro autobusy a zachovanou 
historickou budovu nádraží, to vše obsahuje návrh 
rekonstrukce stávajícího nádraží Českých drah. 
Přijeli s ním ke kulatému stolu 1. června zástupci 
Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). 
Právě na jejich podnět jsem kulatý stůl svolal 
a pozval jsem také architekty Karla Blanka a Pře-
mysla Kokeše, zástupce osadního výboru Ker-
hartic, místostarosty a radní, abychom společně 
se všemi stranami prodiskutovali současný stav 
příprav na rekonstrukci, která se opozdila kvůli 
veřejnosti dobře známému podnětu k zachování 
současné historické budovy.
Podchody budou pod celým nádražním prostorem 
ve směru od Kerhartic k prvnímu nástupišti, dále 
k nástupišti u staré budovy a také od staré budo-
vy ve směru na nástupiště letohradské. Příjezd aut 
bude ve směru od Mendriku po monumentální 

nádraží českých drah: 
nadstandard

estakádě na sloupech k novým budovám. 
Pro pěší a cyklisty bude od města, kousek za sou-
časným mostem přes Tichou Orlici podchod s pro-
tipovodňovými zábranami na kerhartickou stranu. 
Naším požadavkem je a bylo, aby nová výpravní 
budova byla vytápěná, měla čekárnu, pokladnu 
a toalety. Toto všechno je v novém projektu spl-
něno. 
Podle mne jde v návrhu o veliký nadstandard. 
U kulatého stolu jsme vyzvali zástupce SŽDC 
a projektanty ze SUDOP, aby předložili ještě dal-
ší varianty barevnosti a jiných tvarů i materiálů 
nových budov. Potom je předložím naší technické 
komisi ke schválení a na počátku roku 2011 by se 
mělo začít stavět. 
Fotografii aktuálního projektu nabízím veřejnosti, 
aby se přesvědčila, v jakém stádiu jednání se prá-
vě nacházíme. Až budeme mít další dopracované 
návrhy, na které se velmi těším, opět je zveřejní-
me. Richard Pešek, starosta

jak se ujala první výzva 
k pronájMu „staré dáMy“?

Vážení spoluobčané, jistě sledujete – a mnozí netrpělivě - situaci kolem rekonstrukce úseku želez-
niční tratě v Ústí nad Orlicí a kolem záchrany staré budovy. K tomuto tématu se napsalo již dosti 
článků a názory se různí. Smysluplné však bude zachování staré budovy pouze tehdy, pokud bude 
využívaná.
Proto jsme před časem v Informačním listu vyzvali občanské sdružení Nádraží nedáme, podnikatele, 
Vás spoluobčany, zejména ty, kteří jsou pro její zachování, abyste se přihlásili se svými nápady, se 
svým zájmen o využití budovy, a sdělili nám své podnikatelské záměry.
Na stránkách sdružení Nádraží nedáme není o této výzvě žádná viditelná zmínka, městu se neozval ani 
jediný člověk, stejně tak jsme ověřili u majitele budovy, že situace je stejná.
Takže „výzva“ se neujala, není nikdo, kdo vidí a zná využití budovy a zejména nikdo, kdo je ochoten 
se na tom podílet.
Výzva je umístěna na internetových stránkách města v kolonce „tiskové zprávy“, a proto, že ji žádná 
média nezveřejnila, připojujeme ji znovu v Informačním listu. Zdeněk Ešpandr, místostarosta

opakovaná 
výzva 

signatářůM 
petice nádraží 

nedáMe!
(a nejen jim)

Budova nádraží ČD Ústí nad Orlicí je zachráně-
na před demolicí. Původně měla ustoupit rekon-
strukci železničního koridoru a stanice Ústí nad 
Orlicí. Předně zásluhou občanského sdružení 
Nádraží nedáme! a zásluhou asi 1 400 obyva-
tel Ústí nad Orlicí, kteří petici podepsali, se tak 
nestalo. 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, 
hledat pro zachráněnou budovu smysluplné 
využití, aby ji nestihl osud nádraží v Chocni, 
či osud dalších nádraží, která byla přestavěna 
– rekonstruována a jsou prázdná. Nebo osud 
nádraží Praha – Vyšehrad, které je prohlášené 
kulturní památkou, ale chátrá.
Hledáme tedy smysluplné využití a investora, 
který si nádražní budovu v Ústí nad Orlicí kou-
pí za symbolickou 1 Kč nebo za 4,8 mil. Kč pro 
soukromé subjekty (podle neoficiálního prohlá-
šení ČD).
Sdružení Nádraží nedáme! předložilo bilanci 
návrhů na souběžné využití budovy. Je to 12 
bodů na papíře, bez konkrétních subjektů, bez 
konkrétních osob. Nejsou tam konkrétní podni-
katelé, subjekty, které mají kapitál na investo-
vání. V seznamu jsou většinou činnosti, které 
v budoucnu budou vyžadovat dotování provo-
zu. Sdružení chce budovu opravit a teprve pak 
uvažovat o jejím využití. Máme za to, že vlast-
ník a ti, kteří budou budovu využívat, musí být 
známí ještě před její rekonstrukcí.
Domníváme se, že mezi 17 000 lidmi, mající-
mi zásluhu na zachování budovy, jsou zcela jis-
tě lidé vzdělaní, bohatí, podnikaví, a proto se 
předně na ně obracíme s výzvou, aby předložili 
návrhy – respektive podnikatelské záměry, kte-
ré budou v budově realizovat za účelem jejího 
využití, aby budova „žila.“ Zatím je třeba jednat 
s vlastníkem budovy, a to jsou České dráhy, kte-
ré případně sdělí zájemce, či budoucího vlast-
níka budovy. Prostředníkem můžeme být i my, 
vedení města, a jsme připraveni taková setkání 
organizovat.
My trváme na nové výpravní budově, kde bude 
vytápěná čekárna, otevřená pokladna, úschovna 
zavazadel, WC a další služby potřebné pro ces-
tující, jako jsou na jiných nádražích.
Tuto snahu by nám mohl ulehčit právě nový 
vlastník či skutečnost, že ČD a občanské 
sdružení seženou tolik opravdových zájemců 
o prostory nádraží, že si ČD budovu ponechají 
a budou ji samy využívat.
Proto se obracíme na signatáře výzvy, dokaž-
te, že Váš podpis pod peticí byl veden Vaším 
uvážlivým rozhodnutím a vztahem k budově 
a k městu Ústí nad Orlicí a pomozte s návrhy 
na její smysluplné využití včetně návrhu její-
ho financování tak, aby ji cestující veřejnost či 
obyvatelé města a jeho okolí mohli využívat. 
Výzvu směřujeme i k ostatním Oušťákům, 
kteří mají nápady na využití ruku v ruce 
s financováním.

Vedení města Ústí nad Orlicí

jízdní řády čd – sledujte zMěny
Vážení občané,
dovolujeme si Vás upozornit, že na webových stránkách Pardubického kraje byl dne 17. 6..2010 zveřej-
něn Návrh železničního jízdního řádu na období od 12.12. 2010 do 10.12. 2011.
Odkaz na webové stránky je následující:

http://www.pardubickykraj.cz/article.asp?thema=3472.
Případné připomínky k návrhu JŘ ČD je bohužel možné podat do 25. 6.2010 na MěÚ Ústí nad Orlicí - 
odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend. K rychlíku R 862 Svitava podáváme  sami 
připomínky, aby minimálně byla zachována jeho současná jízdní doba a příjezd do Pardubic.
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aktuální stav 
kociánky

Vydali jsme se na střechu kulturního domu, abychom 
z ptačí perspektivy shlédli průběh výstavby naše-
ho parku. Stavba plní harmonogram, subdodavatelé 
dodávají podle plánu, bronzové objekty se připravu-
jí podle projektu k odlití a spěchá se na dokončení 
závlahových systémů, aby již vysazené stromy a trávy 
nemusela firma pana Haupta zalévat ručně.
Zástupci těch, co stavbě nepřejí, mezitím prohrá-
li soud s ministerstvem dopravy, dvakrát jim soudy 
nevyhověly v pozastavení stavby, a tak podali kasač-
ní stížnost k Nejvyššímu soudu, i když projekt nabírá 
stále jasnějších obrysů. To mě vede k úvaze: Kdyby 
zvítězili v komunálních volbách a zároveň u Nejvyš-
šího soudu, nastupovali by na radnici s vlastním čty-
řicetimiliónovým dluhem v rozpočtu města a navíc by 
museli uvést prostranství Kociánky do „původního 
stavu“, což by podle odhadu přišlo město na dalších 
10 – 15 miliónů korun. Tím by finančně uvedli město 
do „řeckého stavu“. 

Richard Pešek, starosta města Ústí nad Orlicí

ve schwäbisch 
gMündu plánují 

také park
V německém městě Schwäbisch Gmünd plánují park, kte-
rý by měl změnit tvář celého města a přilákat tak návštěv-
níky z celé Evropy. 
Na náměstí mají gotický skvost v podobě kostela, který 
projektoval otec Petra Parléře, stavitele a architekta Chrá-
mu Sv. Víta v Praze. Mají tam skvělou moderní kulturní 
multifunkční halu a na tom samém pozemku je rokokový 
zámek. Tím pozemkem je zámecký rokokový park. Město 
je velmi starobylé a zachovalé tak, jak si to lze u pečlivých 
německých sousedů jen představit. Mají hodně soch v uli-
cích. Jak historických tak současných.
A přesto vypsali soutěž na moderní park. Tuto soutěž 
vyhrál prestižní architektonický ateliér z Berlína. Z pro-
spektu otiskujeme náhled na budoucí podobu parku, který 
nám z Gmündu poslali. Dostali jsme také upřímné blaho-
přání k tomu, že jsme obdrželi evropské peníze na naši 
Kociánku, protože oni na příslib peněz teprve čekají. Bez 
nich by totiž svůj park „Landesgartenschau“ nikdy nepo-
stavili. Richard Pešek, starosta

Mohl bych být potěšen „provokací“ nazvat 
Kociánku Pešek platz. Ale nejsem. A řeknu 
vám proč. Na rozhodnutí vybudovat s výraz-
ným přispěním evropských peněz tuto měst-
skou zahradu jsem nebyl sám. 
Navrhovatel „Pešek platzu“ asi nemá poně-
tí o tom, jak fungují demokratické principy 
v komunální politice dnes. Dřívější předsedo-
vé národních výborů museli poslouchat stra-
nické sekretariáty. Dnešní starosta má Radu 
města, celkem složenou z devíti lidí. On sám 
má sílu pouze jednoho hlasu z devíti. Potom 
existuje Zastupitelstvo města, které má u nás 
27 členů. A starosta tam má také jen jeden 
hlas z dvaceti sedmi. Takže, když pro Koci-
ánku několikrát hlasovalo 17 a více zastupi-
telů, tedy naprostá většina, měla by se Koci-
ánka jmenovat po všech, kteří byli PRO. To 
však není dost dobře možné, a tak bych nechal 

Kociánku Kociánkou. Zato mám velikou chuť 
na své náklady nechat vytesat do kamene jmé-
na všech zastupitelů, kteří se zasloužili o to, 
že Ústí nad Orlicí bude mít park, na který by 
ze svého rozpočtu nikdy nemělo. A také máme 
petici „NE KOCIÁNCE“ se šesti sty podpisy. 
Ta bude dobře uložena, aby naši potomci měli 
přehled o tom, kdo se jak rozhodoval.
Zda těch 17 a více zastupitelů nebo oněch 
600 odpůrců. Nechme to na našich vnucích, 
prosím. A nepřisuzujte mi moc a sílu, kterou 
nemám. Mám jen jeden hlas, ale ohromnou 
vůli plnit předvolební sliby a PROGRAMO-
VÉ PROHLÁŠENÍ KOALICE. V obou je 
totiž úprava prostoru, kde vzniká Kociánka, 
definována. A mně nic jiného nezbývá, než to, 
co jsem občanům slíbil, tak splnit. 

Richard Pešek, 
starosta

kociánka se bude nadále 
jMenovat kociánka

Kociánka nabývá reálných rozměrů. Foto: L. Prokeš
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Významné ocenění, Cenu Státního fondu 
dopravní infrastruktury (SFDI) dostaly v soutěži 
„Česká dopravní stavba roku 2009“ Cyklostez-
ky Regionu Orlicko-Třebovsko. Cenu získaly 
právě v době, kdy si svazek ROT připomíná 10 
let své existence.
Do soutěže, tradičně vypisované ministerstvem 
dopravy a SFDI, se Region Orlicko-Třebovsko 
přihlásil se svou sítí cyklostezek údolími Tiché 
Orlice a Třebovky z podnětu svých příznivců 
letos v březnu. „Vkročení mezi elitu českého 
dopravního stavebnictví bylo opatrné a s náleži-
tou úctou k ostatním 42 přihlášeným stavbám, 
jakými byly dálniční úseky, železniční uzly, 
křižovatky, dále k odborné desetičlenné porotě, 
složené z významných osobností českého sta-
vitelství a k zaštiťujícím autoritám, mezi nimiž 
nechyběl ani premiér vlády ČR Jan Fischer,“ 
uvádí manažer svazku ROT Pavel Neumeister 
a vzpomíná: „Čas nenápadně plynul a dostalo se 
nám prvního příjemného překvapení v podobě 
pozvánky na nominační večer 19. května, a tam, 
v Martinickém paláci na Hradčanech, jsme pře-
vzali diplom jednoho z 15 finalistů. To jsme už 
začínali tušit, že vskutku unikátní čtyřicetikilo-
metrová síť cyklostezek, realizovaná a provozo-
vaná naším svazkem obcí, může svými technic-
ko-ekonomickými parametry, šetrným vsazením 
do krajiny a hlavně užitnými kvalitami obstát 

i ve velmi silné konkurenci skvělých velkých 
miliardových staveb. Pozvánka na galavečer už 
signalizovala něco významného. Cenu jsme pře-
zvali na slavnostním večeru v Betlémské kapli 
25. května.“
Ocenění není spojeno s finanční prémií. „Mož-
ná právě proto si ho více vážíme a je pro nás 
i motivací k realizaci dalších vizionářských pro-
jektů. Cyklostezky v jistém slova smyslu napl-
ňují slova zakladatele olympijského hnutí Pierre 
Coubertaina, který už v roce 1896 řekl: „Stavte 
co nejvíce otevřených veřejných hřišť.“ Naše 
cyklostezky jsou dokonalým příkladem vytvo-
ření podmínek ke sportu pro všechny bez ome-
zení a opakovaný monitoring potvrzuje jejich 
vysokou frekventovanost – o jarních víkendech, 
kdy počasí přálo, bylo chvílemi až přeplněno, 
ve švech praskala cyklostezka v celé své délce 
i odpočívky a občerstvení na trase.“
První část cyklostezek zvítězila již v roce 2008 
v soutěži „Sprinter roku“ organizované v oblasti 
cyklodopravy společností Unilever. „Pro všech-
ny, kteří se na vzniku tohoto skvělého projektu 
podíleli, jsou ocenění jak poděkováním za práci 
dosavadní, tak i výzvou k iniciativám příštím,“ 
uzavírá Pavel Neumeister.

Luboš Bäuchel, 
předseda regionu

www.orlicko-trebovsko.cz 

svazek obcí 
region orlicko 

– třebovsko 
slaví v roce 2010 své 10. narozeniny 

a zve Vás na celoroční oslavy. 
Kdy, kde a jak?
Slaví se celý rok již od zahájení 8. května a slaví se 
všude. Do oslav jsou totiž zahrnuty tradiční akce 
členských obcí.
Oslavy narozenin vyvrcholí v pátek 10. září 
2010 na velkolepě pojatém Dni Regionu Orlic-
ko – Třebovsko v Brandýse nad Orlicí. Do areálu 
„U Konťáku“ přijede po spanilé jízdě regionem 
cyklistický peloton, po řece přijede parta vodáků 
a po stezkách skupina in-line bruslařů. Na pro-
gramu, kterému bude přihlížet královská družina, 
budou hry pro dospělé, hrátky pro děti a zvučná 
kapela. Čeká nás opět nějaké překvapení a možná 
přijde i kouzelník.
K oslavám patří také Výtvarná soutěž základních 
škol „Orlicko – Třebovsko očima dětí“. Nejlep-
ší a nejnápaditější výtvarníci budou vyhlášeni 
a odměněni na Dni regionu. 
Všechny informace k oslavám naleznete od polo-
viny května na webu www.orlicko-trebovsko.cz 
v rubrice oslavy 10 let. Zde budou umístěny plaká-
ty, podrobné programy, termíny plánovaných jízd 
královské družiny na stezkách, fotografie a tis-
kové zprávy z akcí. Také zde bude detailní prů-
řez historií a výsledky svazku: kteří lidé jej kdy 
řídili, členské obce, seznam všech projektů a akcí 
a výčet ocenění.
Trochu z historie a vzpomínek lidí okolo svaz-
ku. Svazek, po roce administrativních příprav, 
slavnostně založilo smlouvou dne 18. 2. 2000 
devatenáct měst a obcí v Dlouhé Třebové, v jeho 
původním sídle. 
V čele svazku do roku 2003 stál předseda Bohu-
slav Halva, tehdejší starosta Dlouhé Třebové. 
S nabývající agendou svazek přesídlil do měs-
ta Ústí nad Orlicí a od roku 2004 dodnes je jeho 
předsedou Mgr. Luboš Bäuchel, místostarosta 
města Ústí n.O. V orgánech svazku se vystřídala 
řada představitelů členských obcí, jen málokteří 
však pracují v jeho orgánech celých 10 let. Jsou to 
Luboš Bäuchel a Josef Škeřík - starosta ze Sloup-
nice nebo také Pavel Neumeister – nejdříve jako 
starosta, později jako manažer firmy OHGS s.r.o. 
Firma OHGS s.r.o. pod vedením RNDr. Renaty 
Šedové zajišťuje již 10 let pro svazek obcí pora-
denské a manažerské služby. Mírně se měnila 
i členská základna, některé obce vstoupily a jiné 
vystoupily. Například k zakládajícím městům 
České Třebové a Ústí n.O. přistoupilo v roce 2002 
další městečko a výrazná morální posila Brandýs 
n.Orl. V roce oslav má svazek 22 členských obcí 
a měst s 46.564 obyvateli.
„Svazku obcí se za 10 let podařilo mnoho „kous-
ků“, vzpomíná Renata Šedová. „Na začátku byl 
vytvořen Strategický plán rozvoje; reálný život 
a potřeby regionu nakonec šly nad jeho rámec. 
V prvních letech vznikly aktivity, které obce 
výrazně spojovaly. Byly to společné webové 
stránky www.orlicko-trebovsko.cz, vyznačení 
cyklotras o délce 350 km v celém území, spolu 
s odpočívadly a mapovými tabulemi, vč. unikát-
ního geologického a vodního muzea v přírodě, za 
které získal svazek v roce 2003 ocenění na festi-
valu Tour Propag. Region také vydal obrazovou 
publikaci Orlicko – Třebovsko na přelomu tisíci-
letí s reprintem v proměnách tisíciletí.“ 

cyklostezky zabodovaly
a dostaly opět cenu

www.orlicko-trebovsko.cz (rubrika oslavy 10 let)

 
 

 
 

 
Hlavní manažerka Renata Šedová, p edseda svazku ROT Luboš Bäuchel a manažer Pavel Neumeister 
s Cenou SFDI ud lenou cyklostezkám v rámci sout že „ eská dopravní stavba roku 2009“ 



5

Ústí nad orlicí 
koMunitně 

plánuje
Řídící skupina a pracovní skupiny komunitního 
plánování sociálních služeb (KPSS) představují 
veřejnosti výstupy své činnosti.
Řídící skupina KPSS schválila finální verzi 
Katalogu sociálních a souvisejících služeb Ústí 
nad Orlicí a okolí. Zpracovatelka katalogu, paní 
Iva Šedová, shromáždila dostupné informa-
ce o všech sociálních a souvisejících službách 
nabízejících svou pomoc obyvatelům zdejšího 
regionu.
Elektronickou verzi katalogu naleznete na 
webových stránkách města Ústí nad Orli-
cí www.ustinadorlici.cz. V září vás budeme 
informovat o všech kontaktních místech, kde si 
budete moci vyzvednout tištěnou brožuru. 
Veřejnost má možnost seznámit se se Socio-
demografickou analýzou Ústí nad Orlicí 
a okolí a Analýzou poskytovatelů sociálních 
a souvisejících služeb Ústí nad Orlicí a okolí. 
Analýzy vypracovaly Mgr. Kateřina Pirklová 
a Ing. Katarína Martincová. Oba dokumenty 
jsou zveřejněny na webových stránkách města.
Pro všechny zájemce jsou na webových strán-
kách města rovněž k dispozici návrhy opatře-
ní komunitního plánu, která společně se řídí-
cí skupinou formulovali členové pracovních 
skupin s názvy Osoby v obtížné životní situaci 
a rodiny s dětmi, mládež, Osoby se zdravot-
ním postižením a Senioři. Opatření obsahují 
mimo jiné i návrhy pro vznik nových sociálních 
služeb (např. Nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež). Veřejnost má možnost opatření při-
pomínkovat prostřednictvím e-mailu na adresu 
koordinátorky procesu KPSS, Jany Broulíko-
vé, DiS. – brouliko@muuo.cz. Prostřednic-
tvím telefonické domluvy (tel.: 774 736 564) 
lze dohodnout osobní připomínkování v rámci 
setkání řídící skupiny či některé z pracovních 
skupin.
Opatření budou jako součást Komunitního plá-
nu sociálních a souvisejících služeb Ústí nad 
Orlicí následně předložena k připomínkování 
a schválení Radě a Zastupitelstvu města Ústí 
nad Orlicí. 
Rada města Ústí nad Orlicí schválila konání 
nultého ročníku Veletrhu sociálních a souvisejí-
cích služeb Ústí nad Orlicí. Veletrh se uskuteční 
30. září 2010 a bude nejen místem prezentace 
služeb, ale zároveň i místem setkání členů řídí-
cí skupiny a pracovních skupin KPSS. Součástí 
bude i doprovodný kulturní program. 

Za řídící skupinu KP 
Zdeněk Ešpandr, místostarosta

Jana Broulíková, koordinátorka KPSS

Slovníček:

Co je to komunitní plán:
Na komunitním plánování se podílejí všech-
ny strany, kterých se sociální služby týkají: 
zadavatelé, poskytovatelé, uživatelé. Cílem je 
povýšit služby tam, kde jsou opomíjeny a ubrat 
tam, kde jsou předimenzovány. Analýzy sociál-
ních služeb ve městě ukazují, jaké služby jsou 
potřebné a podle toho se také zavádějí. 

–ze-

Představa, že s rozdáním vysvědčení na konci 
června třídy ve školách utichnou a školní budovy 
osiří, není na místě. Obvyklý scénář prázdnino-
vých měsíců z pohledu zřizovatelů škol a jejich 
ředitelů je totiž jiný – prakticky ve stejnou dobu, 
kdy žáci školu opouštějí a rozcházejí se na prázd-
niny, do škol nastupují řemeslníci a stavební fir-
my, aby během prázdninových měsíců opravovali, 
budovali, malovali a vylepšovali. Během školního 
vyučování na tyto akce není časový prostor, pro-
to jsou měsíce prázdnin pro vedení škol obvykle 
stejně hektické jako období školního vyučování. 
Nejinak tomu bude i ve školách v Ústí nad Orlicí. 
V mateřských školách se bude většinou malovat, 
kromě toho se ovšem některé školky pustí i do 
výměny oken, např. MŠ Na Výsluní, MŠ Sokol-
ská a MŠ Dělnická, kde se stejně jako v MŠ Neru-
dova musí ještě zajistit oprava i střechy. Výčet 
oprav není a ani nemůže být ani zdaleka úplný.
Obdobné to o prázdninách bude také u základních 
škol, jen rozsah oprav bude ještě daleko větší, 
což je samozřejmě dáno velikostí školních budov 
a množstvím dětí, které je využívají. ZŠ Komen-
ského se chystá na opravy podlah a radiátorů 
topení, na opravu části střechy jak na Štěpnici, tak 
i v ulici Komenského a na další opravy a údrž-
bu. Také ZŠ Třebovská využije prázdnin k opra-
vě střechy nad školní jídelnou a k dalším rekon-

strukčním pracím. Nejdůležitější akcí ovšem bude 
oprava topného systému, tzn. přechod z elektric-
kého na plynové vytápění v hlavní budově, aby 
během zimy již nemusela být kvůli chladu ve tří-
dách omezována výuka, jako se to stalo v minu-
lém školním roce.
V základní škole Bří Čapků zahájíme instala-
ci zabezpečovacího systému, bude se opravovat 
střecha nad školní družinou a budou se realizovat 
mnohé větší či drobnější opravy a úpravy. Největ-
ší akcí ovšem bude zahájení zateplování školní 
budovy včetně výměny oken. Protože se jedná 
o velkou a náročnou akci hrazenou z prostředků 
evropských fondů, nestihne se dokončit během 
prázdnin a práce budou pokračovat i v novém 
školním roce. 
Stranou prázdninových oprav a rekonstrukcí 
nezůstane ani základní škola v Kerharticích, kde 
se chystají na opravu podlahy, výměnu dveří, 
malování atd.
Jak je vidět, školy i jejich zřizovatel, tedy město 
Ústí nad Orlicí nezahálejí a snaží se pro žáky, kteří 
v září usednou do školních lavic, i pro jejich učite-
le připravit co nejlepší prostředí.

Luboš Mikyska
vedoucí odboru školství, 

kultury, mládeže a tělovýchovy

nepřehlédněte
Příprava prodeje pozemků pro výstavbu rodinných domů a bytových domů v lokalitě Štěpnice 
„U letiště“
Město Ústí nad Orlicí pokračuje ve výstavbě I. etapy technické infrastruktury pro přípravu budoucích 
stavebních parcel pro stavbu rodinných a bytových domů v lokalitě Štěpnice „U letiště“. 
Vybudování inženýrských sítí a komunikací je plánováno v 11. měsíci letošního roku a vznikne tak 
v souladu s regulačním plánem možnost stavby cca 16 rodinných domů a 6 bytových domů.
Velikost stavebních pozemků bude stanovena geometrickým plánem na cca 850m2 (4x) a 1 800 – 
2 000m2 (12x). Případné bližší informace podá majetkoprávní odbor Městského úřadu v Ústí nad 
Orlicí.  

Přemysl Šťovíček, vedoucí majetkoprávního odboru

Školy běheM prázdnin nespí

daň z neMovitostí v roce 2010
Jak poplatníci daně z nemovitostí Ústí nad Orlicí zajisté zjistili, v roce 2010 byla jejich daňová povinnost 
nižší než v roce předcházejícím. U majitelů rodinných domů se daň snížila o několik desítek nebo i sto-
vek korun, stejně tak poklesla i daň z bytů - bytových jednotek. Důvodem této jistě příjemné změny bylo 
snížení místního koeficientu (v roce 2009 2,0) na 1,0. Ke snížení nedošlo u přízemních budov, u kterých 
bylo snížení koeficientu eliminováno zvýšením sazeb na dvojnásobek z důvodu změny zákona. Vyšší daň 
platí v letošním roce ti poplatníci, kteří jsou vlastníky nemovitosti také v jiných obcích. Téměř ve všech 
okolních obcích a městech došlo ke zvýšení daně na dvojnásobek.

Zadlužení města
Na konci měsíce května byl schválen závěrečný účet města za rok 2009. Z něj mimo jiné vyplývá, že 
město dluží k 31.12.2009 bankám částku 59.508 tis. Kč (zejména z půjček na rekonstrukci Hernychovy 
vily a krytého plaveckého bazénu). Na druhé straně město poskytlo občanům i firmám půjčky na bytové 
účely ve výši 12.968 tis. Kč, čistá zadluženost města je tedy 46.540 tis. Kč. Tato částka představuje asi 
1,5 násobek měsíčních příjmů městského rozpočtu.
Pro ilustraci je možno uvést příklady zadlužení jiných měst podobné velikosti a významu, např.:
Česká Třebová  140.496 tis. Kč
Litomyšl     84.485 tis. Kč
Svitavy   165.344 tis. Kč
Chrudim     78.979 tis. Kč
Rychnov nad Kněžnou 149.604 tis. Kč
Vysoké Mýto     16.731 tis. Kč
Lanškroun     76.103 tis. Kč
Dvůr Králové n.L.    55.065 tis. Kč

Ing. Jozef Polák, vedoucí finančního odboru Městského úřadu
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zábava, relaxace 
a adrenalin v aquaparku

Pro vaše vodní radovánky jsou v ústeckém Aquaparku připraveny skluzavky, tobogany, aquazorbing, 
vodní fotbal, curling na koberci, beach volejbal, kuželky a stolní tenis. 
V červenci plánujeme prodloužení provozní doby od 9 do 20 hodin, vše je ale závislé na počasí. V pří-
padě nepříznivého počasí bude Aquapark uzavřen. Prosíme zákazníky, aby sledovali aktuální informace 
o provozní době. Aktuální záznam z kamery a informace o provozní době na Aquaparku je možné získat 
na www.tepvos.cz/rekreační služby.
Ceny na Aquaparku jsou oproti loňské sezóně vyšší, ale na oplátku nabízíme TOBOGÁN ZDARMA 
a nové dětské hřiště. Více info na www.tepvos.cz nebo na tel. čísle 465 527 898 
Pro vstup do Aquaparku lze použít kartu, která platí na Krytém plaveckém bazénu, Sauně, Zimním stadi-
onu či pro vstup do Centra Ria. Cena karty 20 Kč a platí 2 roky. Pokud si zákazník nabije částku vyšší jak 
300,- Kč, již od nás obdrží bonus v hodnotě 35,- Kč. Čím vyšší částka tím vyšší bonus.
V areálu je již přes počáteční problémy k dispozici občerstvení a také standardní vybavení Aquapar-
ku. Vzhledem k dlouhodobým dešťům a podmáčenému terénu na Aquaparku bylo velice obtížné ihned 
zajistit veškerý standard, na který jsou naši zákazníci zvyklí, ale vše se díky usilovné práci zaměstnanců 
Aquaparku podařilo v nejkratším možném termínu napravit.
V rámci celé letní sezóny připravujeme pro naše zákazníky zábavné akce a soutěže pro malé i velké. 

Renata Doležalová
Ředitelka divize rekreačních služeb TEPVOS

Ceník Aquaparku

parkoviŠtě 
u neMocnice 

bude konečně 
opraveno

Všichni Oušťáci vědí, že u nemocnice není parko-
viště, ale asfaltové „oraniště“.
Tato plocha patří Pardubickému kraji a ten kdy-
si plánoval postavit zde parkovací patrový dům. 
Jenže z toho dávno sešlo, a tak vedení města „tla-
čilo“ na současného hejtmana Radko Martínka 
i na ředitele nemocnice Martina Procházku, aby 
tuto plochu „vyřešili“. 
Společnými silami s vedením Pardubického kraje 
a Orlickoústecké nemocnice jsme docílili jedná-
ní o rekonstrukci parkoviště. V současné době se 
připravuje projekt na jeho obnovu a poté začnou 
výběrová řízení na stavební firmu a nezbytné úřed-
ní úkony k provedení stavby. 
Město nabídlo k dispozici další pozemek k rozší-
ření parkovací plochy u nemocnice. Jde o místo 
mezi stávajícím parkovištěm a Galénem. Uvažuje 
se o tom, že na současném parkovišti po jeho opra-
vě bude zaveden placený parkovací systém, a na 
to nové by měli přístup řidiči s parkovací kartou. 
Chceme tak vyjít vstříc lékařům a obyvatelům nej-
bližších domů.
Máme tak velikou naději na vznik nových parko-
vacích míst uprostřed města. 
Vedení města navíc zbuduje ještě v letošním roce 
jako jednu ze svých plánovaných investičních akcí 
zcela nové parkoviště na louce před Galénem s 18 
parkovacími místy.

Richard Pešek, starosta

oční aMbulance 
Vážení spoluobčané,
mám pro Vás dobrou zprávu. Od září 2010 
začíná v budově Galen ordinovat oční lékař 
MUDr. Korda.
Více jak 10 let jsme se potkávali společně i se 
spoustou spoluobčanů z Libchav, Dobrouče 
a dalšího okolí v očních ordinacích MUDr. Kor-
dy v Chocni, kde jsme v přecpané chodbě čeka-
li hodinové fronty. Potom jsme se setkávali 
v České Třebové, v Lanškrouně. 
Po dlouhodobém úsilí se nám podařilo přesvěd-
čit Všeobecnou zdravotní pojišťovnu o zřízení 
druhé oční ambulance. K tomu jste nám aktivně 
pomohli i vy tím, že jste se v anketě na otázku 
„Co Vám ve městě ještě chybí“ mnozí vyjádři-
li, že vám chybí právě oční ambulance. Za tuto 
pomoc Vám děkuji a věřím, že tento náš společ-
ný úspěch Vám ušetří spousty času a peněz.

Zdeněk Ešpandr, místostarosta

Krytý plavecký bazén je v létě v provozu
Pro nadšené sportovce je na Krytém plaveckém bazénu celé léto k dispozici 
CENTRUM RIO, které nabízí spinning, Fitbox či NOVINKU K2 hiking !
Je to nová, velmi atraktivní sportovní aktivita pro všechny věkové kategorie, která využívá prvky chů-
ze a motivující hudbu. Je to jedinečná příležitost jak zábavnou formou zlepšit svou fyzickou kondici 
a náladu. 

ZIMNÍ STADION nabízí provoz také v létě. 
Přijďte si zahrát in-line nebo bandy hokej. 

Renata Doležalová, ředitelka divize rekreačních služeb TEPVOS

 Celodenní 
vstupné

Vstupné 
po 14,00 hod.

Vstupné 
po 17,00 hod.

Dopolední 
1 hod. vstup

Dopolední 
2 hod. 
vstup

Děti do 105 výšky 0,- Kč 0,- Kč 0,- Kč 0,- Kč 0,- Kč
Děti od 105 do 140 cm 
výšky, držitelé ZTP/P 60,- Kč 45,- Kč 25,- Kč 30,- Kč 35,- Kč

Dospělí a děti nad 140 cm 80,- Kč 65,- Kč 40,- Kč 40,- Kč 45,- Kč
Tobogán zdarma
Aquazorbing 50,- Kč / 1 jízda
Zvýhodněné vstupné
při dobití karty 300, 600, 
900,- ... Kč

bude nabito 335, 670, 1005,- ... Kč

 Už Vás někdy napadlo, jak byli obuti a ustrojeni 
naši předci před sedmi staletími? Pojďme se dnes 
zaměřit na obuv, jednu z dnešních základních sou-
částí oděvu. Dnes bez bot většinou ani nevyjdeme 
ven a přikládáme jim velký význam.  Známe boty 
společenské, sportovní, koupací, vojenské, domá-
cí, … decentní či extravagantní, kožené, umělé i 
papírové do rakve…

Ale jaká byla ta obuv středověká?

„Typické výrobky ševcovských dílen 12. – 14. 
stol. bývaly tehdy jednopodešvové, s jednodílným 
svrškem, měkké, bez podpatku a většinou pouze 
nazouvací nebo zavazovací.  Převážně se po straně 
sešívaly voskovanou nití a šněrovaly se obvykle 
na vnější straně nohy, méně často vpředu. Zapí-
nání přezkami se poprvé objevilo až ve 13. století 
ve Francii, velmi zřídka se pak boty zapínaly na 
knoflíčky,  přesto že již byly známé.   Nejčastěji 
se obuv stále uvazovala řemínkem nebo šňůrkou 
obtočenou okolo nohy pod nebo nad kotníkem, 

v čeM se chodilo před 725 lety

ale do módy se tehdy dostaly i  špičaté střeví-
ce. Někdy během tohoto století se objevily patní 
vložky, známé už z 10. století, ale běžně užívané 
až ve století dvanáctém. Některé tvary této obuvi 
jsou považovány za výlučně ženské, jiné patrně 
příslušely pouze mužům. 

Životnost středověkých kožených bot se pohy-
bovala při každodenním nošení a poctivé údržbě 
včetně oprav pouhého půl roku. Zdá se Vám to z 
dnešního pohledu málo?

Opravám bot se věnovali ševci – prtáci (ševce - 
prťavce znáte např. z pohádky Princezna se zlatou 
hvězdou na čele). Vedle ševců – noviníků (nová-
ků) šijících obuv novou, tvořili ševcovský cech 

také výrobci dřevěných trepek a dřeváků. Členy 
cechu byly však taktéž rukavičníci, měšeníci… 
Pod blankytně modrou cechovní ševcovskou 
korouhví se třemi škorněmi s ostruhami se v Ústí 
nad Orlicí sdružili ševci do cechu roku 1536 „v 
pátek po sv. Lukáši dán jest obuvníkům ústec-
kým list, jakž by se při cechu „novoševcovském“ 
zachovati měli“ (Zeiner, Města Ústí nad Orlicí 
dějepisné památky. 1880. Str. 47).

Martin Zahálka, Městské muzeum v Ústí nad Orli-
cí za pomoci VAVERKA, Roman. Obuv ve středo-
věku. 2003.
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Ústečtí patrioti
Do této rubriky začínají občané psát sami. 
Rádi je otiskujeme.

Poděkování
Děkujeme za velmi rychlý a profesionální přístup 
k zavolané pomoci 25. 5. 2010 v pozdních odpo-
ledních hodinách. Naši dobrovolní hasiči z SDH 
Ústí nad Orlicí přijeli během chvilky a zbavili 
nás stromů, které někdo nechal ležet přes potok. 
Po předchozích deštivých dnech došlo k ucpání 
koryta a voda začala ohrožovat garáže v ulici Pod 
lesem.
Tímto bychom chtěli velmi poděkovat panu Jose-
fu Kalábovi, panu Josefu Vintrichovi a panu Lubo-
ši Kučerovi za ochotu a velmi dobře odvedenou 
práci, kterou ocenili obyvatelé ulice.

S vřelým pozdravem
Šrejbrová Michaela, Pod lesem 280, Hylváty

P.S. K poděkování se rád připojuji – 
R. Pešek, starosta města

Vážení spoluobčané města Ústí nad Orlicí a jeho 
okolí.
Chtěl bych Vás pozvat na ojedinělou akci v Čes-
ké republice, zřejmě druhou na světě a to je II. 
ročník Černovírského rolování slámy, které se 
uskuteční 21. 8. 2010 ve 13 hodin.
Vůbec poprvé v novodobé historii proběhla 
v Německu v Berlíně v městské části Rixdorf, 
a to v roce 2008 jako 176. ročník - v návaznosti 
na hry dávných předků. My jsme ji přivezli k nám 
a v roce 2009 byl v Černovíře I. ročník.
V Berlíně nás ujistili, že zjišťovali, zda někde na 
světě je podobná akce a výsledkem jejich zjiště-
ní bylo, že je ojedinělá a že jsou první. No a naše 
město je druhé. Pomáháme připravovat podob-
nou akci u našich přátel v Bystřici Kladské, kde 

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

Městská policie 
inforMuje

V květnu jsme zaznamenali opakované rodinné 
neshody mladého manželského páru kdy celkem 
sedmkrát museli strážníci zasahovat v této rodině 
a při řešení jejich manželských rozporů. Své spory 
manželé opakovaně řešili i na veřejných místech 
ve městě a to bez ohledu na kolemjdoucí.
Nejčastějšími delikty byly již tradičně krádeže 
v nákupních centrech. Ve většině případů se jedna-
lo o drobné krádeže, které byly s pachateli vyříze-
ny na místě uložením blokové pokuty. V několika 
případech však i drobná krádež byla kvalifikována 
jako trestný čin. Tohoto skutku se dopustily osoby 
s bohatou trestní minulostí a zde již výše způsobe-
né škody nehraje roli pro stanovení právní kvalifi-
kace. V takovémto případě stačí, že pachatelem je 
recidivista a každý jeho skutek je posuzován jako 
trestný čin. Tito pachatelé byli předáni Policii ČR 
k trestnímu stíhání.
Telegraficky:
Strážníci spolu se záchrannou službou a hasiči ote-
vírali dveře rodinného domku, kde byla zraněná 
žena. 
Hlídka strážníků zadržela osádky dvou aut, v nichž 
se nacházeli odcizené kolejnice a kolejnicové 
spojky. Celý případ je nyní v šetření republikové 
policie. Martin Faltus, velitel městské policie

Městská policie rozšiřuje nabídku projektu 
„Signál v tísni“
Naše město prostřednictvím městské policie reali-
zuje projekt Signál v tísni. V rámci tohoto projek-
tu mohou být určité skupiny obyvatel, především 
z řad zdravotně hendikepovaných a seniorů, při-
pojeni na stálou službu městské policie. V přípa-
dě zdravotní komplikace účastníka je na služebně 
vyhlášen tísňový signál a strážníci mohou provést 
nezbytná opatření k ochraně zdraví nebo záchraně 
života občanů, kteří jsou do programu zapojeni.
Bližší informace zájemcům mohu poskytnout 
osobně na služebně městské policie nebo telefo-
nicky na čísle 465 514 265.

Martin Faltus, 
velitel městské policie

Tomu, aby Město v pohybu – Týden dobré pohody dopadla dobře, předcházelo dlouhé období příprav 
a shánění peněz. Takže dík především všem sponzorům a městu.
Musela také panovat absolutní symbióza mezi organizátory, což byli pracovníci Klubcentra, Městské-
ho úřadu a hasiči, zejména těm patří velký dík za pracovní nasazení.
Všechny soubory, ať amatérské nebo profesionální, byly v pravou chvíli na pravém místě. Počasí 
nemělo chybu, zvuk veřejně v tisku pochválil i Miro Žbirka, vynikající občerstvení zajistila jak hasič-
ská hospoda, tak na náměstí stánky pana Jandy. 
Na letošní akci vystupovalo: 613 dětí, 392 dospělých (amatéři), 13 profi skupin, 4 skupiny z partner-
ských měst. Dana Chládková

ať žije krásná MyŠlenka

černovírské rolování
by měla proběhnout v rámci oslav dožínek 29. 8. 
2010.
V roce 2008 se v Berlíně zástupci města Ústí 
nad Orlicí umístili na druhém místě, v roce 2009 
družstvo z Černovíra „Vyvoranci“ jasně vyhrálo.
Soutěží maximálně 20 čtyřčlenných (i smíšených) 
družstev. Letos se účastní také družstva našich 
partnerských měst Berlín-Neukölln a Bystřice 
Kladská. Vítězné družstvo z Černovíra pojede do 
Bystřice Kladské 29. 8. a 11.9. do Berlína-Neu-
köllnu reprezentovat naše město a Českou repub-
liku.
Přihlášky družstev: falta.martin@gmail.com
Všechny Vás rádi uvidíme.

Zdeněk Ešpandr
místostarosta města

Týden dobré pohody je za námi. Před námi jsou prázdniny a čas dovolených. Pěkně si je užijte.
To vám přeje Vedení města.


