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Počátky městské 
samosPrávy

V počáteční době existence města ho spravovali zástupci 
vlastníka. Přemysl Otakar II. usiloval o to, aby městské 
rady ve všech městech měly jednotný ráz a a by měla 
rada každého města dvanáct členů. Městská samosprá-
va byla důležitým projevem života obyvatel města. 
Bohužel o prvních dvou staletích existence města Ústí se 
nedochovaly žádné zprávy. Pouze v listině z roku 1499 
existuje zpráva, že všechny ústecké písemnosti shořely. 
A tak první písemná zmínka o městské samosprávě je až 
v listině Vratislava z Pernštejna z roku 1567. Za deset let 
potom jsou v gruntovní knize jmenováni konšelé. Měst-
skou radu v Ústí tvořilo dvanáct konšelů, z nichž kaž-
dý se během roku vystřídal v úřadu purkmistra. Podle 
rukopisů v městských knihách měla rada vždy jen jed-
noho písaře. Činnost městského písaře byla pro město 
a jeho obyvatele důležitá. S nástupem humanismu se 
kladly na písaře stále vyšší nároky a od druhé polovi-
ny 16. století se pro tuto funkci vyžadovalo vysokoškol-
ské vzdělání. Vysokoškolské vzdělání bylo v hierarchii 
tehdejších společenských hodnot oceňováno stejně jako 
pozemské statky. Tito písaři v českých městech bývali 
odchovanci pražské utrakvistické univerzity, a reprezen-
tovali proto i její kulturní tradice, které se projevovaly 
nejen v činnosti městské kanceláře, školy a fary, nýbrž 
i kulturními zájmy širokého okruhu vzdělaných měšťa-
nů. Městský písař se i sám podílel na literární činnosti. 
Literárně činný humanista byl také v městské kanceláři 
v Ústí nad Orlicí. Před rokem 1572 působil v Ústí písař 
Václav Kučera, který byl otcem humanistického básníka 
Petra Crispa. Městský písař byl nejenom součástí správy 
města, ale také podporoval v 16. a na počátku 17. století 
i širší okruh kulturních tradic pozdně humanistické sta-
vovské kultury ve městě. Z tohoto období, z roku 1588, 
pochází, do dnes dochovaný, utrakvistický rukopisný 
graduál, který je vlastně nejcennější hudební památkou 
města.
Rozvoj písemného řízení aktové administrativy můžeme 
pozorovat až v určitých správněhistorických podmín-
kách 17. století, které je charakterizováno vyšší mírou 
správní centralizace. Byl to systém direktivního říze-
ní, které vydávalo podněty k jistým plněním a zároveň 
zajišťovalo administrativní cestou zpětnou vazbu.

Věra Sekotová

komunální volby 2010
Ve dnech 15. a 16. října se uskuteční volby do městského zastupitelstva. Volební lístky obdrží 
každý volič až do domácnosti, případně si je může vyzvednout přímo ve volební místnosti.
Pro vylepení volebních plakátů jsou pro všechny volební strany, které se účastní říjnových voleb 
do Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí, zajištěny vyhrazené plochy formou devíti válců, jež 
budeme mít od 5. října 2010 umístěny na ústeckém náměstí. Vyhrazené volební plochy budou 
očíslovány s tím, že jednotlivá čísla 1 až 9 souhlasí s čísly volebních stran, která budou mít na 
hlasovacím lístku. 
Současně si dovolujeme, všechny naše občany, upozornit na nové webové stránky města www.
ustinadorlici.cz, kde je od 1. září 2010 aktuálně umístěna nová sekce VOLBY, v níž průběžně 
umísťujeme všechny důležité informace k říjnovým komunálním a senátním volbám.

rozhodnutí 
z Pardubického kraje

Město Ústí nad Orlicí jako účastník správního řízení již obdrželo dlouho očekávané rozhodnu-
tí Krajského úřadu Pardubického kraje ve věci odvolání pánů Ing. Arch. Jiřího Ehla, Ing. Mar-
tina Mejdra, MUDr. Jana Skotálka a Mgr. Jiřího Holubáře do stavebního povolení vydaného 
Městským úřadem Ústí nad Orlicí pro stavbu „Úprava veřejného prostranství Kociánka v Ústí 
nad Orlicí, SO 01 – zpevněné plochy“. 
Rozhodnutím Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy, silničního hospodářství 
a investic, oddělení silničního hospodářství ze dne 3. září 2010 byla odvolání výše jmenova-
ných odvolatelů do stavebního povolení vydaného Městským úřadem Ústí nad Orlicí, odbo-
rem dopravy, silničního hospodářství a správních agend (speciálního stavebního úřadu) jako 
nepřípustná zamítnuta. Uvedené rozhodnutí o odvolání nabylo právní moci dne 13. září 2010.
 -red-

kociánku „šumnou“ 
viděl david vávra

Téměř dokončenou Kociánku si v pondělí 20. září prohlédl architekt a herec David Vávra, který 
se zde prošel se starostou Richardem Peškem. Svůj vztah ke geometrii vyjádřil podobenstvím: 
kruhy v Kociánce jsou podle něho krásné architektonické bublinky.
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21. srpna 2008 mi zastupitelstvo města uložilo úkol 
– získat pro Ústí nad Orlicí areál Perly ve středu 
města. Neuvěřitelných 30 000 m2, tedy tři hekta-
ry. Tříčlenný vyjednávací tým – starosta + vedou-
cí majetkoprávního odboru + vedoucí finančního 
odboru zasedl poprvé za jednací stůl s vedením Per-
ly krátce na to. První částka, za kterou nám byla 
Perla nabídnuta, byla téměř 100 milionů. 
Po několikaměsíčním vyjednávání jsme ji snížili na 
60 milionů. Již na jaře 2009 se však Perla dostala 
do insolvence a byla nabídnuta k prodeji opět za 60 
milionů. Na tuto částku náš tým nereflektoval. Dále 
jsme výboru věřitelů nabídli, že areál Perly koupí-
me za 27 milionů a oni odmítli. 

Vyhlásili dražbu s vyvolávací cenou 40 milionů. 
Této dražby jsme se nezúčastnili. Poté vešla ve zná-
most oficiální odhadní cena 36 milionů. 
Nabídli jsme výboru věřitelů 30 milionů a ten tuto 
částku akceptoval
Nyní jsme před podpisem kupní smlouvy. Úkol, 
který mi uložilo zastupitelstvo města v srpnu 2008, 
jsem za dva roky splnil takto:
původní cenu 100 milionů, tedy 3 300 Kč/m2 jsem 
během dvouletého intenzivního jednání snížil na 30 
milionů, tedy 1 000 Kč/m2. Pro srovnání – Kocián-
ka bude město stát 20 milionů + úroky.

Richard Pešek, 
starosta města

třikrát  
ke kociánce

Kociánka se slavnostně otevře již 5. října 
a všechny obyvatele našeho města srdečně 
zveme. Připravili jsme slavnostní program 
(informace najdete na vloženém plakátě). 
Do redakce jsme obdrželi otázky od Vás, 
občanů, na které odpovídá starosta města 
Richard Pešek:
Jak finišují práce na Kociánce? Co se teď 
dodělává, připravuje?
Na Kociánce se opravdu intenzívně finišuje, 
a proto ji bedlivě sledují nové kamery s noč-
ním viděním a také noční hlídač. Kociánka 
roste do krásy a pomalu opadávají předsud-
ky, kterými byli lidé manipulováni. Je tam 
již nové úžasné dětské hřiště s originál-
ními hracími prvky. A tak maminky, které 
z nesmyslných důvodů byly proti Kociánce, 
jsou nyní naprosto omráčeny takovým hřiš-
těm uprostřed města. 
Jsou již nainstalovány sochy, které z naše-
ho města dělají nebývalou galerii. Jedna 
ze soch je dokonce vytvořena podle návr-
hu žáků Speciální základní školy, zvětšená 
na 2,2 m výšky. To vše za evropské peníze. 
Musím připomenout, že pouhé vydláždění 
té staré Kociánky by stálo 17 milionů. Nová 
Kociánka bude tak město stát pouhých 19 
milionů a bude plná úžasných prvků, které 
by si město jinak nikdy nemohlo dovolit. 
Třeba nádrž s japonskými rybami, fontána 
nebo věčně tekoucí potok. Architekti vypo-
čítali, že v této zóně bude mnohem více 
zeleně i trávy než bylo před tím. Přičemž 
byly skáceny pouze stromy, které dendrolog 
označil jako náletové nebo neperspektivní.
Na přípravě Kociánky se prý podílejí i míst-
ní školy, můžete říci jak?
Nabídli jsme čtyřem základním školám mož-
nost zúčastnit se soutěže o nejhezčí výsadbu 
v nejmenších kruzích. Všem ředitelům jsme 
zdůraznili, že tato akce je zcela dobrovolná. 
Všechny školy tuto možnost rády přijaly. 
Dokonce nám jiná střední škola vyčinila, že 
jsme ji neoslovili.
Změnil se program slavnostního otevírání 
Kociánky? Pokud vím, změnili se hudební 
hosté. Proč?
Program je pestrý, placený sponzory. Ráda 
a dobrovolně se bude prezentovat ZUŠ, ve 
13 hod zahraje Jaroslav Uhlíř, po projevech 
v 17 hod. zahraje Aneta Langerová s kape-
lou a v 19:30 je Vivaldiano. Zveme poslan-
ce všeho druhu, senátory, zastupitele, okol-
ní starosty, zástupce z Pardubického kraje 
a další hosty a přátele. Hosty z nejmilejších 
budou pan farář Ladislav Brokeš, který kli-
dovou zónu Kociánka pokřtí a pan farář 
Zbigniew Czendlik, který předá panu Jiří-
mu Preclíkovi, řediteli Českého červeného 
kříže v Ústí nad Orlicí šek na 140 000 Kč. 
Tento obnos byl vybrán při kulturní huma-
nitární akci v našem městě, při které podni-
katelé z regionu zakoupili obraz. Větší část 
peněz bude použita na nákup defibrilačního 
přístroje pro náhlé srdeční příhody, zbytek 
jde na společný projekt ČČK a Klubu Hvěz-
dička pro postižené děti. Tento klub zastu-
puje paní Jitka Fajtová. Dvě encyklopedie 
a obraz budou věnovány Městskému muzeu 
a Městské knihovně. -zr-

Jednou z priorit koalice za poslední čtyři roky bylo 
„uhlídat a spolupodílet se na vhodném přivaděči do 
Ústí nad Orlicí“. Celá situace může velmi pozitivně 
ovlivnit budoucí rozvoj našeho města tak, aby bylo 
jednou uznávaným regionálním centrem se všemi 
předpoklady pro hodnotný život všech generací. 
Současná situace v Ústí nad Orlicí potřebuje ke své-
mu vývoji nové investory k tvorbě nových pracov-
ních míst. Vedení radnice si vždy tuto situaci plně 
uvědomovalo a vyvíjelo snahu a tlak na sousední 
města a obce, Pardubický kraj i ministerstvo dopra-
vy, aby vytvořilo podmínky pro dynamičtější roz-
voj regionu i našeho města. V roce 2008, na jedné 
schůzce starostů okolních obcí a měst u nás na rad-
nici, jsem vzal mapu našeho regionu a tlustý černý 
fix. „Zabodl“ jsem tento fix do Chocně, kde končil 
již naplánovaný přivaděč a táhl čáru na Rozsochu, 
kde jsem „udělal“ odbočku na Letohrad a Žamberk. 
A potom jsem pokračoval fixem na Hůrku z libchav-
ské strany a mezi naší čističkou odpadních vod a lib-
chavským rybníkem jsem pokračoval až ke křižovat-
ce Letohradské ulice a směrem na letiště. Pod letiš-

těm, jak máme v Územním plánu, jsem pokračoval 
v „obchvatu“ Ústí, Dlouhé Třebové a České Třebo-
vé, abych posléze skončil opět na rychlostní silnici R 
35. Utopistické, drzé, nemožné. Říkali mi zkušenější 
a vzdělanější.
Začali jsme tomuto donkychotskému počinu říkat 
„starostovská čára“. Byli jsme však tak smělí, že jsme 
tento plánek dávali každému na potkání. Hejtmanům, 
ministrům, vedoucím odborů. Až to bylo trapné. 
Vážení spoluobčané, nedávno jsem byl na pozvá-
ní Pardubického kraje na vážném projednávání této 
„starostovské čáry“ spolu s ostatními starosty, kte-
rých se to týká. Profesionálové projektanti tuto moji 
amatérskou kresbu převedli do přesného a vědec-
ky podloženého projektu a vyhotovili ji v několika  
variantách. Na malém obrázku vám ji přikládám 
k tomuto článku a opět vlastní rukou jsem pro vás 
fixem obtáhl tu „svou“ variantu. Myslíme na to, aby 
naše město bylo natolik dostupné, aby k nám nový 
přivaděč přivedl nové investory a nové pracovní pří-
ležitosti.

Richard Pešek, starosta

Přivaděč od rychlostní silnice 
r 35 do našeho města

Perla – úkol sPlněn

Parkoviště u nemocnice
Jako všechny Oušťáky mne vždy trápil stav asfaltového oraniště u naší nemocnice. Patří Pardubickému kraji, 
ale je na našem katastru, takže nám dělá ostudu. Nehledě na to, že pro parkující auta je samo o sobě nebezpeč-
né, protože si při troše nepozornosti můžete snadno utrhnout celý spodek vozu. Původně byl před lety slíben 
dokonce parkovací patrový dům, ale později, z důvodů nedostatku financí, od tohoto úmyslu kraj odstoupil.
Vedení města intenzívně jednalo o opravě povrchu v režii Pardubického kraje a bylo úspěšné. Na posledním 
krajském jednání, kterého jsem se účastnil, byla oprava parkoviště naplánována do rozpočtu nemocnice na 
příští rok. Teoreticky se mohlo začít již letos, ale město nabídlo nemocnici ještě další pozemky pro rozšíření 
parkovacích ploch a tím začaly nabíhat zákonné lhůty na převody těchto pozemků. Spolu s chodníkem na 
Oldřichovice, který je investiční akcí našeho města, to bude další příspěvek ke zkvalitnění dopravy pro občany 
našeho města. Richard Pešek, starosta
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V pátek 17. září proběhla v Galerii pod radni-
cí vernisáž výstavy s názvem „Richard Pešek 
a žáci“. Organizátory byly Klub přátel umění Ústí 
nad Orlicí, Český červený kříž Ústí nad Orlicí 
a Klub Hvězdička Ústí nad Orlicí. 
Při této příležitosti byl podnikateli zakoupen Peš-
kův obraz, s názvem „Útěk z obklíčení „Der Luc-
kauer Krieg“, za 140 000 korun, který podnikatelé 
věnují Městskému muzeu. Výtěžek z této dobro-
činné akce věnuje Český červený kříž na nákup 
automatického externího defi-
brilátoru, který pomůže při 
infarktu myokardu a dalších 
akutních srdečních příhodách, 
kdy jde o minuty života. Ten-
to přístroj bude součástí vozu 
Městské policie Ústí nad Orli-
cí, která slouží 24 hodin denně 
na bezplatném čísle 156. 
Druhá část výtěžku bude 
použita na společný projekt 
Oblastního spolku České-
ho červeného kříže Ústí nad 
Orlicí a Klubu Hvězdička, na 
vybudování relaxační místnos-

vernisáž s výtěžkem Pro Postižené

ti především pro postižené děti. Další část věnují 
muzikanti z Originelního Swing Barrel Band, kte-
ří na vernisáži hráli, na likvidaci povodní v sever-
ních Čechách. A ještě Městská knihovna i Měst-
ské muzeum dostanou do svých sbírek po svazku 
české životopisné encyklopedie „Hübners Who 
is Who“. Vernisáž byla naplánována před čtyřmi 
lety a Richard Pešek takovéto akce pořádá každým 
rokem již 19 let. 

Lukáš Prokeš

V Berlíně-Neuköllnu se 11. září uskutečnil 3. roč-
ník Rolování slámy (jinak 177. Strohballenrollen), 
a to za účasti 33 dospělých a 4 dětských družstev. 
Do Berlína jeli naše město reprezentovat „Ble-
chovi“ z Dobrouče, vítězné družstvo z II. roční-
ku Černovírského rolování o pohár místostarosty 
z 21. 8. 2010. V Berlíně probíhá soutěž na náměstí 

Když se daly do pohybu první obrovské balíky 
slámy, ptali se diváci, zda to je zemědělská olym-
piáda. Většinou mladí muži rozkouleli slámu za 
výskotu diváků při závodech v Koulení slámy 
na náměstí Richardplatz v Neuköllnu. Vždy dvě 
mužstva koulela slámu kolem náměstí. Tato zába-
va pochází z dob spolužití Čechů a Němců v Rix-
dorfu a měla podporovat integraci nově přistěho-
valých Čechů.
Od roku 1737 do roku 1912 nastupovala každo-
ročně mužstva obojího původu k zápasu. Potom 
byla tato neobvyklá disciplína zakázána - ale 
v roce 2008 Rixdorfskou kolonií umělců znovu 
probuzena k životu.

rolování slámy v berlíně
a hodnotí se nejen čas, ale 
také úbor, úspěch u diváků 
a zejména znalosti. Naši 
byli oblečeni jako zebry 
a takové si dali i jméno. Po 
17 rozjížďkách postoupili 
do finále velmi suverénně 
na 1. místě s náskokem 3 
bodů. Ve finále (6 družstev) 
soupeřili s dalším českým 
družstvem, kdy suverénně 
se 100 metrovým násko-
kem zvítězili ve vůbec nej-
rychlejším traťovém čase 
1.19. 
Bohužel po vylosování tří 

otázek a po dvou nesprávných odpovědích skon-
čili celkově třetí. Otázky byly pro nás tak těžké, 
že je neznala ani místní tlumočnice. Na místě při-
hlíželo 5000 diváků. 
Soutěžní družstvo „Zebry“ reprezentovalo naše 
město velmi dobře, za což jim patří poděkování.

Zdeněk Ešpandr, místostarosta

obecné informace k zimní 
údržbě Pro rok 2010/2011

region orlicko-
třebovsko 

oslavil 
10. narozeniny

V pátek 10. září 2010 oslavil Region Orlicko–
Třebovsko své desáté narozeniny na Dni regio-
nu.Tentokrát vyjely hned tři party sportovních 
nadšenců. Nejpočetnější cyklisté z Přívratu, 
symbolicky a nově in-line bruslaři a vodáci 
z Kerhartic. Všichni se ve zdraví sešli v přírod-
ním areálu U Konťáku v Brandýse nad Orlicí, 
kde v 16 hodin propukly společné veřejné osla-
vy, které přilákaly téměř pětistovku účastníků. 
Luboš Bäuchel v úvodním projevu připomněl: 
„Za 10 let svého trvání dosáhl region mno-
ha úspěchů v získávání dotací pro potřebné 
projekty v jednotlivých obcích i pro společné 
investice. Největší radost my i veřejnost máme 
z cyklo&in-line stezek. Troufám si prohlásit, 
že pro své členy jsme užiteční a že naše akti-
vity přesahují i do regionů sousedních. Při této 
příležitosti děkuji všem, kteří stáli při vzniku 
regionu a zasloužili se o jeho chod. Těšíme se 
na realizaci dalších odvážných vizí a projektů. 
K tomu nechť ať nám vydrží vysoká vnitřní 
soudržnost, dostatek informací a v neposlední 
řadě široká podpora politická i veřejná.“ 
Organizaci celého bohatého programu měl na 
bedrech Tomáš Stejskal. „Uvítací ceremoniál 
byl ještě v klidu, stejně jako předání cen dětem 
za nejlepší výkresy Region očima dětí. Kame-
nem úrazu byly ROTovské hrátky, kdy družstva 
starostů, cyklistů, vodáků a bruslařů soutěžila 
ve velmi netradičních a žertovně pojatých 
disciplínách. Tak přitom jsme se všichni věru 
zapotili. Nakonec regulérně vyhráli starostové, 
ale medaile dostali úplně všichni. A pak to šlo 
ráz na ráz. Šermíři ze spolku Balestra, kejklíř, 
břišní tanečnice a divoká kapela Betty. Super-
bombou byl imitátor Václav Faltus – někteří 
si dosud myslí, že to nebyl ten z televize, ale 
jeho dvojník. Jak u vytržení jsme všichni hle-
děli na ohňovou show statečných vrhačů ohně 
z Balestry.“ 
Region má nakročeno na další desítky let 
a v zásobě má mnoho užitečných vizí. K jejich 
realizaci je potřeba hodně sil a pevné vůle 
u všech zúčastněných stran. Orlicko–Třebov-
sko nám přirostlo k srdcím a přejeme mu skvě-
lou a dlouhou budoucnost.

Renata Šedová a Pavel Neumeister 
– manažerská firma OHGS s.r.o.

K řešení problémů se zimou má město zřízen štáb 
zimní údržby (ŠZÚ). Ten zpracovává Plán ZÚ 
(PZÚ), který schvaluje Rada města nejpozději do 
1. 11. 2010.
Plán bude k nahlédnutí u vedoucího odboru život-
ního prostředí, na společnosti TEPVOS, na Infor-
mačním středisku a samozřejmě bude zavěšen na 
internetových stránkách města.
PZÚ s obrazovou přílohou komunikací a chodní-
ků určuje, které komunikace a chodníky se uklízejí 
a v jakém pořadí. Hlavní zásadou je, že se uklízejí 
pouze místní, ne účelové komunikace, a to tak, že 
se zmírňují následky nepřízně počasí. U chodníků 
ve vlastnictví města má pak město odpovědnost za 
případné úrazy.

Místní komunikace a chodníky, které se neuklízí 
vůbec, musí být schváleny Radou města a ozna-
čeny.
Pro rok 2010 město najme 10 zaměstnanců veřej-
ně prospěšných prací pro ruční úklid. V prvním 
listopadovém týdnu budeme rozdávat speciální 
směs v taškách k sypání chodníků v obvyklých 
vydávacích místech.
ŠZÚ plánuje do PZÚ zařadit některé nové úseky 
místních komunikací a chodníků a dojde u někte-
rých chodníků ke změnám, např. se nebude uklízet 
pravý, ale levý chodník v ulici a podobně.
Plánujeme Radě i Zastupitelstvu doporučit, aby 
pro zimu 2010/2011 navýšila finanční prostředky.

Zdeněk Ešpandr, místostarosta

co je rixdorfská 
kultura koulení?
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ústečtí Patrioti
Vážený pane starosto,
jménem obyvatel Vicenovy ulice bych chtěl 
poděkovat Městu a pracovníkům Tepvosu, kteří 
prováděli zemní práce při realizaci akce ČEZ /
nové kabelové vedení nn/, poděkovat za prove-
dení nového veřejného osvětlení a vybudování 
chodníku se zámkovou dlažbou, což zlepšilo 
kvalitu a vzhled Vicenovy ulice.

Za obyvatele Vicenovy ulice
JUDr. Mojmír Králík

aeroklub ústí 
nad orlicí 

děkuje
Aeroklub Ústí nad Orlicí, o.s. si dovoluje touto 
cestou poděkovat starostovi města panu Richar-
du Peškovi za rychlý a nezištný přístup k zajiš-
tění elektrocentrály pro letiště Ústí nad Orlicí 
dne 4.8. 2010, kde byl na celý den vyhlášen 
ČEZEM stav bezproudí a v situaci, kdy na letiš-
ti bylo přítomno 100 a více lidí co by účastníků 
Mistrovství republiky ve dvousedadlových klu-
zácích to byl pro místní Aeroklub neřešitelný 
problém vzhledem k tomu, že by netekla voda 
potřebná na hygienu účastníků akce, nefun-
govala by navigační a radiová pojítka a další 
důležité věci potřebné k zajištění 14 denní akce 
Mistrovství republiky. Akce se podařila a Aero-
klub ještě jednou starostovi města děkuje.

Jiří Svatoš
předseda Aeroklubu

Poděkování
Vážený pane starosto, 
dovolte mi, abych tímto způsobem poděkoval 
Radě města Ústí nad Orlicí, hlavně panu místosta-
rostovi JUDr. Zdeňku Ešpandrovi za dlouhodobou 
spolupráci a podporu v organizování lékařské péče 
v oboru očního lékařství na Ústeckoorlicku. Pev-
ně věřím, že vaši občané ocení tuto službu v místě 
bydliště a budou plně spokojeni.
S pozdravem  MUDr. Vladimír Korda, Ph.D

Oční klinika Pardubice

oční centrum 
otevřeno

Zveme vás do nově otevřeného Očního centra 
v Ústí nad Orlicí na poliklinice Galen, kde pro-
vádíme veškerá dostupná očí vyšetření a ošetření. 
Zde Vás vyšetříme v ordinační době po předchozí 
osobní nebo telefonické domluvě. V akutních pří-
padech i bez objednání. Provádíme všechna oční 
vyšetření a indikace k operačním zákrokům. Naší 
specializací jsou podrobná vyšetření zaměřená 
zejména na sítnici (oční pozadí vyšetřené nepří-
mým oftalmoskopem, fundus kamera, HD-OCT 
a další), ale samozřejmostí je i vyšetření ostatních 
částí oka.
Ordinační hodiny jsou denně ve všední dny v pon-
dělí a ve čtvrtek od 7:00 do 15:00 a v ostatní dny 
od 8:00 do 15:00. V sobotu od 8:00 do 13:00 hodin 
pouze na objednání.
Lékaři: MUDr. Vladimír Korda, Ph.D., 
MUDr. Táťáňa Krejzková, MUDr. Jiří Spíšek, 
Zdravotní sestry: Lucie Neugebauerová, Jana 
Štaffová, Zuzana Daňková
Adresa: Smetanova 1390, 562 01 Ústí nad Orlicí
Telefon: 465 382 800
Mobil: +420 608 800 886 nonstop linka

nemocnice 
zavádí systém 

výhod
Pro klienty nemocniční lékárny

Pro naše klienty jsme od poloviny září připravili 
řadu novinek. Jednou z nich je bezpochyby mož-
nost výhodnějšího nákupu veškerých léčiv a zdra-
votnických prostředků díky nové Bonusové kar-
tě. Klienti mají možnost si tuto kartu zřídit přímo 
u turniketu naší lékárny. Další novinkou jsou také 
slevové akce v nemocniční lékárně, díky kterým 
mohou naši klienti vybrané zboží nakupovat lev-
něji. Aktuální nabídka akčního zboží je zveřejněna 
na internetových stránkách naší nemocnice www.
ou-nem.cz, mimo to je k dispozici také přímo 
v nemocniční lékárně.
Nabízíme výdej na recepty a poukazy, široký sorti-
ment léčiv, zdravotnických prostředků a individu-
álně připravovaných léčivých přípravků, vitamíny, 
potraviny pro zvláštní výživu, doplňky stravy, pří-
rodní produkty, léčivé čaje. Dále také poradenství 
o správném uchování, užívání a dávkování léčiv 
a o správné aplikaci speciálních lékových forem. 
Navíc klienti dostanou informace o nežádoucích 
účincích a vzájemných interakcích s jinými léčivy 
a potravou. Snažíme se být našim klientům blíže.
Chtěli bychom také připomenout, že veškeré 
výnosy z tržeb nemocniční lékárny jsou použity 
pro zkvalitnění zdravotní péče v naší nemocnici.

Martin Procházka

uPozornění
V rámci 0. ročníku Veletrhu sociálních služeb, 
který se koná v Kulturním domě Ústí nad Orlicí 
dne 30. září 2010 od 12:00 – 17:00 hodin bude 
v době od 16:00 do 17:00 hodin veřejné projed-
nání nového Komunitního plánu města Ústí 
nad Orlicí. 

Čtěte plakáty.
Zdeněk Ešpandr

předseda řídící skupiny KP

Policie čr 
informuje

Pokus o znásilnění
Policisté v Ústí nad Orlicí řešili ke konci července 
případ pokusu znásilnění. Ve středu 21. července 
v brzkých ranních hodinách se čtyřiapadesátiletá 
žena vydala na vlakové nádraží v Ústí nad Orlicí. 
Cestou si všimla muže, který šel za ní a pokřikoval 
na ni. Začala tedy zrychlovat. Nedaleko nádraží 
ji muž dohonil a svalil do trávy. Paní se bránila 
a křičela o pomoc. Ženu několikrát uhodil, ale 
když slyšel přijíždět vozidla, z místa utekl. Lidé 
z auta, ženě poskytli pomoc a zavolali Policii Čes-
ké republiky. Ihned se rozběhlo intenzivní pátrání 
po násilníkovi.
Ve čtvrtek 22. 7. ráno byl orlickoústeckými krimi-
nalisty zadržen devětadvacetiletý mladík, kterému 
policisté sdělili obvinění z trestného činu znásil-
nění ve stádiu pokusu. Muž je v současné době 
stíhán na svobodě, a pokud se jeho vina prokáže, 
hrozí mu trest odnětí svobody až na deset let.
Kontrola restaurací
Koncem prázdnin se policisté na okrese Ústí 
nad Orlicí zaměřili na restaurace, herny, diskoté-
ky a podobná zařízení. Hlavním důvodem těchto 
akcí bylo zamezit podávání alkoholu mladistvým 
a nezletilým a potrestat případné hříšníky.
Celkem osm kontrol restauračních zařízení pro-
bíhalo od 23. srpna až do posledního prázdnino-
vého dne ve všech městech našeho okresu. Více 
než čtyřicet policistů pořádkové služby, dopravní-
ho inspektorátu a psovodů zkontrolovalo čtyřicet 
restaurací, barů, heren a diskoték. Všech šest alko-
holů bylo zjištěno poslední prázdninový víkend 
v noci ze soboty na neděli.
Nejprve policisté kontrolovali restaurace a bary 
v Lanškrouně. V průběhu večera zjistili „pouze“ 
jeden prohřešek. Sedmnáctiletý mladík při ori-
entační dechové zkoušce nadýchal 0,66 promile 
alkoholu. Policisté ho proto odvezli na policejní 
služebnu, kam si pro něho přišel otec.

Iveta Lehká
tisková mluvčí PČR

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

městská Policie 
informuje

Pravděpodobně v důsledku teplých letních měsíců 
došlo na území města ke snížení jindy obvyklých 
případů krádeží. Naopak se vyskytlo neobvyklé 
množství poctivých spoluobčanů, kteří odevzdali 
na služebně městské policie nalezené peněženky. 
Celkem se za dva měsíce jednalo o 12 případů 
nalezených peněženek, z nichž většina obsaho-
vala osobní doklady jejich majitelů. V případech, 
kdy je možné identifikovat majitele nalezené věci, 
potom sami předáváme nálezy majitelům nebo je 
vhodným způsobem informujeme o možnosti pře-
vzít nález na služebně. V případech, kdy se nepo-
dařilo majitele identifikovat, byly nalezené před-
měty předány na ztráty a nálezy na MěÚ v Ústí 
nad Orlicí.
Telegraficky:
Strážníci odchytávali hada, který se z lesa zatoulal 
až na pozemek rodinného domku.
Na základě oznámení občanů otevírali strážní-
ci byt, jehož nájemník několik dní nevycházel 
z domu. Po otevření bytu byl muž nalezen již bez 
známek života.
Malé dítě ve věku 3,5 let se samo zatoulalo z Lib-
chav až do Ústí nad Orlicí. Po provedeném zjiště-
ní a prověření jeho totožnosti, bylo dítě v pořádku 
předáno do rukou rodičů.
Na základě oznámení občanů, byli hlídkou měst-
ské policie zadrženi tři vandalové, kteří poškodili 
zaparkovaný obytný přívěs.
Během prázdnin zaměřila městská policie svou 
preventivní činnost převážně do míst, která nav-
štěvuje mládež a kde v minulosti docházelo k pro-
blémům v souvislosti s konzumací alkoholu mlá-
deží na veřejnosti. Primárně byla hlídková činnost 
zaměřena na Wolkerovo údolí, park za divadlem 
a cyklostezky včetně odpočívadel. Souběžně se 
zaměřením na „vyhlášená“ místa jsme svou pozor-
nost soustředili i na dětská hřiště a sportoviště.

Martin Faltus
velitel městské policie




