
Pro vedení radnice končí v říjnu volební 
období. Patří se proto zeptat se na to, do 
jaké míry současná volební koalice splni-
la svůj volební program. K zástupcům koa-
ličních stran starostovi Richardu Peškovi 
(ODS) a místostarostům Luboši Bäuchelovi 
(SNK II) a Zdeňku Ešpandrovi (ČSSD) smě-
řuje několik následujících otázek:

Jak jste zvýšili spoluúčast občanů na 
rozhodování o záležitostech města?

R. Pešek, Z. Ešpandr, L. Bäuchel: Zavedli 
jsme některé nové formy komunikace, kte-
ré tady nikdy nebyly. Jako například „kulaté 
stoly u důležitých politických rozhodnutí“. 
Zástupci politických subjektů zde mohou 
svobodně vyjádřit svůj názor na závažné 
otázky našeho města dříve, než se probírají 
na zasedáních zastupitelstva. 
Začali jsme veřejně prezentovat důležité 
projekty a uskutečnili jsme veřejné zasedání 
Zastupitelstva města v Kulturním domě tak, 
aby se mohla zúčastnit široká veřejnost. 
Zdvojnásobili jsme obsah Informačního lis-
tu, který dostává každá rodina zdarma jed-
nou měsíčně a obohatili jsme jej o informace 
o důležitých rozhodnutích, plánech a projek-
tech města. 
Založili jsme Osadní výbory jako porad-
ní orgány rady města a přidělili jsme jim 
základní finance. Tím jsme jim umožnili, 
aby si zástupci okrajových částí města sami 
určili, co je pro ně v rámci investic a oprav 
důležité. 
Instalovali jsme novou úřední desku pro 
veřejnost na budově MěÚ v Dělnické ulici. 
Široká veřejnost se zúčastnila naší dotazní-
kové akce „Rada městu“, ve které se občané 
vyjádřili k mnoha aspektům života v Ústí nad 
Orlicí. Pro vedení města byly názory obča-
nů podnětem pro další rozvoj města a jeho 
služeb. Například na základě vyjádření obča-
nů v anketě k potřebě dalšího očního lékaře 
se nám podařilo přesvědčit zdravotní 
pojišťovnu a došlo k otevření další 
oční ordinace. 
Vydali jsme Katalog sociálních a sou-
visejících služeb a komunitně plá-
nujeme. Komunitní plán je prvek 
demokracie, protože se jej zúčastňují 
všichni, tj. uživatelé (příjemci služeb), 
poskytovatelé a zadavatelé (radnice). 
Prostřednictvím pracovních skupin se 
plánování zúčastňuje velké množství 
lidí, kteří jsou tak zapojeni do rozho-
dování. 

Zpracovali jste finanční výhled 
města a určili jste priority. Které to 
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byly? Podařilo se vám finanční plán napl-
nit?

R. Pešek: Aktualizovali jsme Strategický 
plán města, daří se získávat peníze z kraj-
ských, státních i evropských dotačních titu-
lů. Stále máme nejlepší možné hodnocení 
finanční situace města od ratingové agentu-
ry Moody´s Central Europe. Např. z priorit 
jsou nejdůležitější rekonstrukce a využití 
Hernychovy vily a Malé scény. Mám vel-
kou radost z dořešení bývalé polikliniky na 
bytový dům s lékárnou, zprovoznění uby-
tovacího zařízení Tichá Orlice (Sporthotel) 
u Aquaparku, uskutečnění parku Kociánka. 
Pravidelně poskytujeme investiční prostřed-
ky pro okrajové části města prostřednictvím 
Osadních výborů. 
Dále jsou to: další etapa revitalizace sídliště 
Štěpnice, prodej „Brožkovy vily“, nákup aut 
pro Městskou policii a hasiče v Černovíru 
a Hylvátech, instalace umělé trávy a tribuny 
na fotbalovém hřišti, oprava mostu směrem 
k nádraží, tenisový kurt v Knapovci, 3 nové 
přechody a semafory na čtyřproudé silnici 
1/14 (Královéhradecké). Na základě dobře 
zpracované žádosti jsme dostali dotaci 30 
milionů na zateplení základní školy Bratří 
Čapků. Opravili jsme kotelnu v ZŠ v Hylvá-
tech. Vyřešili jsme zde topení a rekonstruk-
ci vstupní haly. Je toho samozřejmě daleko 
více. 

Z. Ešpandr: Do konce volebního období 
bude dokončen chodník na Tichou Orlici – 
II. část od odbočky k letišti za odbočku do 
Cakle. Usilujeme o něj hodně dlouho. Bude 
to nejvýznamnější akce týkající se bezpeč-
nosti osob v silničním provozu.

L. Bäuchel: Jsem opravdově pyšný na sku-
tečnost, že se regionu Orlicko-Třebovsko, za 
významného přispění našeho města, podaři-
lo dobudovat a předat veřejnosti k užívání 

40 km unikátních cyklostezek údolím řek 
Tichá Orlice a Třebovka, na které město 
v průběhu následujících 15 let věnuje dohro-
mady 25 milionů korun. A také na Sportho-
tel, který turisté dnes již významně využí-
vají. Ve výběrovém řízení na dodavatele se 
nám oproti projektu podařilo snížit jeho cenu 
o 5 miliónů korun.

Jaké investiční akce jste neuskutečnili 
a proč?

R. Pešek: Opakovaně žádáme o dotace na 
zateplování dalších školských zařízení MŠ 
Heranova a ZŠ Třebovská, o dotace na nové 
opláštění kulturního domu a na výtah i nové 
šatny, na kus chodníku poblíž Špindlerovy 
ulice, další opravy chodníků v Hylvátech, na 
opravu kulturního sálu v Knapovci. Máme 
hotový projekt nové mateřské školky do 
Hylvát, zatím však na výstavbu školek ne-
jsou vypsané dotace, jsme však připraveni. 
Rozhodně nejsme spokojeni s rozvojem Wol-
kerova údolí, které je takovým naším „bola-
vým místem“. Nemůžeme jej dále zvelebo-
vat, protože zde neustále dochází k devastaci 
majetku. „Oblíbili“ si jej někteří agresivní 
a nepřizpůsobiví mladí lidé a neustále jej 
poškozují, proto jsme zde zvýšili dozor pro-
střednictvím městské policie. 
Naším „snem“ by byly peníze na parko-
vací dům v centru města nebo parkoviš-
tě u nemocnice. Po intenzivních jednáních 
s Pardubickým krajem, v jehož vlastnictví 
parkoviště je, se nám podařilo zajistit pro 
nemocnici peníze na opravu parkoviště. Plá-
nuje ji v roce 2011. Odložili jsme realizaci 
parkoviště pod Galénem. Důvodem je změ-
na územního plánu města.
Zatím jsme nestihli rozšířit náš zimní stadion 
na standardní velikost pro mistrovské zápa-
sy. Nestihli jsme zajistit výstavbu skateparku 
v blízkosti stadionu, ale již o něm jednáme.

L. Bäuchel: Seznam investičních 
potřeb je tak rozsáhlý, že jej v jednom 
rozpočtu pro tuto oblast nelze uspo-
kojit. Nedostalo se např. ve větší míře 
na opravu a rekonstrukce chodníků 
a komunikací, jak bychom si přáli, 
např. v Hylvátech, v Knapovci a ve 
městě v Tvardkově ulici a dalších.

Které projekty jste uskutečni-
li navíc? Nepotlačily naopak jiné, 
které jste neuskutečnili?

R. Pešek: Nad plán, tedy nad Pro-
gramové prohlášení, které je pro 
koalici závazné, je určitě Sporthotel 



u Aquaparku, beachvolejbalové hřiště v Hyl-
vátech, dvě vzácné nové sochy na zahradě 
Hernychovy vily, oprava mostu k hlavnímu 
nádraží po havárii, nová tělocvična na Dukle 
v areálu SOŠ automobilní, která se uskuteč-
nila jako investiční akce Pardubického kraje 
v úzké spolupráci s městem. Nad plán jsme 
začali řešit lávku z Hylvát na Duklu, která 
byla v havarijním stavu.
Plánujeme rozšíření kamerového systé-
mu např. do Hylvát. Jednáme s plynárna-
mi o odkoupení jejich pozemku nad střední 
zdravotnickou školou na výstavbu dalšího 
parkoviště a jednáme o koupi areálu Per-
ly, ve kterém by mohlo být téměř ihned po 
zapsání do listu vlastníka na Katastrálním 
úřadu 150 parkovacích míst v centru města. 
Nad plán je výstavba fotovoltaické elektrár-
ny Tepvosem. Ta bude zdrojem příjmů města 
pro budoucí generace.

Do kterých projektů se Vám podařilo 
zapojit evropské a jiné peníze?
R. Pešek: Peníze z EU směřovaly zejména 
do ubytovacího zařízení Tichá Orlice (Sport-
hotel), na Kociánku, do revitalizace sídliště 
na Štěpnici, i na rozvíjení vztahů mezi part-
nerskými městy. To, že jsme evropské peníze 
získali, svědčí o tom, že jsme byli projektově 
připraveni, i o tom, že umíme v rozpočtu na-
jít peníze na spolufinancování, kterým jsou 
tyto dotace vždy podmíněny. A samozřejmě 
získáváme evropské dotace na spoustu dal-
ších drobných projektů.

Z. Ešpandr: Dalšími etapami jsme pokračo-
vali v revitalizaci sídliště Štěpnice. Na Štěp-
nici navazujeme projektem, který bude upra-
vovat okolí sídliště Podměstí a silnice 1/14.

V záměru bylo i zkvalitnění a zlevnění 
služeb společnosti TEPVOS. Například 
cena vody se zvedla. Proč?

R. Pešek: Zkvalitnění služeb se nám podaři-
lo, ale nepodařilo se nám je zlevnit. V tomto 
volebním období jsme směřovali ke zlepšení 
komunikace mezi Tepvosem a městem. Co se 
týká ceny vody, ta se řídí zákonem a nároky 
vodovodní a kanalizační sítě na rekon-
strukce a opravy. I přes zdražení se 
nám podařilo udržet cenu vody v prů-
měru úrovně ceny měst v Pardubickém 
kraji. V současné době je připravena 
modernizace čističky odpadních vod 
a rozšíření a rekonstrukce kanalizační 
sítě včetně přípojek prostřednictvím 
Tepvosu. Všechny zisky, které Tepvos 
má, dává zpět do oprav a investic, kte-
ré slouží občanům.

Z. Ešpandr: Na společnost Tepvos 
jsou různé názory. Mnoho věcí se změ-
nilo k lepšímu a ještě více se změnit 
musí. Rozhodně jsem ale pro to, aby 

Tepvos jako celek zůstal městskou organiza-
cí. Co se týká cen, prověřujeme je a porov-
náváme s okolními městy. Na všem pracuje-
me a hledáme řešení. Je to běh na delší trať, 
než jsem si původně myslel.
L. Bäuchel: Domnívám se, že i přes urči-
tá zlepšení není komunikace vedení firmy 
a městem a jeho odbory na takové úrovni, 
kterou bych si představoval.

Měli jste v plánu přehodnotit činnosti 
organizací zřízených a řízených městem 
a vynakládání městských prostředků do 
nich. S jakým výsledkem?

R. Pešek: Všechny tyto organizace byly 
zkoumány naším vnitřním auditem, některé 
i kontrolním výborem a různými vnějšími 
audity a kontrolami. Mám na mysli Klubcen-
trum, Městskou knihovnu, Městské muzeum 
a jiné organizace. Jejich činnost je velmi pro-
spěšná a důležitá pro občany našeho města. 
Některé nápady a potřeby nyní řešíme. 
Máme za sebou převedení ústeckého gym-
názia na Pardubický kraj a připravujeme 
převody Domu dětí a mládeže a Základní 
umělecké školy z kraje na město. Jsou to 
změny, které mají jednoznačně prospět těm-
to institucím. Například DDM bude působit 
v nových prostorách, zatímco ty původní 
jsou již nevyhovující.

Z. Ešpandr: Organizace zřízené městem se 
dají rozdělit na tři základní oblasti: organiza-
ce ve školství, sociální organizace a kulturní 
organizace.
V sociální oblasti ukazuje nastolené komu-
nitní plánování na potřebnost těchto organi-
zací. Rezervy jsou určitě v tom, že některé 
služby poskytujeme i občanům jiných měst 
a obcí a naše město na ně doplácí. To se 
snažíme změnit. 

L. Bäuchel: Úroveň vzdělávání i vybavení 
škol je na dobré úrovni. Máme osm mateř-
ských škol a jejich kapacita postačuje. Měs-
to je zřizovatelem čtyř základních škol, kde 
existuje naopak určitý souboj o žáka, tedy 

o vyšší naplnění tříd. S nějakou zásadní změ-
nou v této oblasti však nepočítáme. 

Jak se vám daří prosazovat zásada, že 
úředník je tu pro občana a ne naopak?

R. Pešek: Nemáme zásadní stížnosti občanů 
na naše úředníky a při řešení drobných stíž-
ností většinou přicházíme na to, že problém 
vychází odjinud. Je třeba v zákonech nebo 
evropských směrnicích a pokynech z minis-
terstev, nebo i na straně žadatelů. Pokud se 
vyskytne oprávněná stížnost, pak má důsled-
ky pro úředníka, který si neplnil povinnos-
ti tak, jak má. Tyto případy řešíme spolu 
s občany a příslušnými vedoucími odborů 
ihned. 

Z. Ešpandr: Naprostá většina úředníků se 
chová slušně a tak jak má. Snažíme se praco-
vat na lepší koordinaci jednotlivých odborů.

Podařilo se vám zabezpečit poptávku 
občanů po nových bytech?

R: Pešek: Nikdy nebylo v našem městě tolik 
volných bytů, jako je v současné době. Vět-
šina občanů na sídlištích si své byty, ve kte-
rých bydlí, koupila. Nově vystavěné byty 
soukromých firem jsou na prodej. Město 
k tomu přispělo i svým nekompromisním 
postojem v otázce bývalé polikliniky, ze 
které je nyní krásný bytový dům s lékárnou. 
Připravují se další pozemky pro výstavbu 
rodinných domů.

Z. Ešpandr: V Ústí nad Orlicí je nyní napro-
stý přebytek bytů. Volné byty jsou na Dukle, 
na sídlišti Štěpnice v domě 1. Litomyšlské.
Trh s nemovitostmi se rozhýbe, až skon-
čí krize, banky budou daleko více půjčovat 
peníze a pro ty případy máme například 
navíc připravené pozemky na sídlišti Štěp-
nice pro 8 bytových domů, 4 rodinné domy 
a 18 rodinných vil.
Otevřeli jsme Dům s pečovatelskou službou 
a máme připravený projekt na rekonstrukci 
ubytovny na Dukle na sociální byty.

L. Bäuchel: Jsem velmi rád, že je ve 
městě dostatek volných bytů i pozem-
kových parcel, úkolem je tedy byty 
prodat či pronajmout a parcely rozpro-
dat, to však půjde daleko lépe, bude-li 
nabídka pracovních míst, a to musí 
být společný úkol pro všechny.

Slíbili jste vytvářet klidná a útul-
ná estetická zákoutí ve městě. Je ješ-
tě jiný záměr než Kociánka?

R. Pešek: Kociánku jsme museli 
udělat, protože jsme takový projekt 
slíbili v Programovém prohlášení 
koalice a odsouhlasilo nám ji zastu-
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pitelstvo města 18 hlasy zastupitelů. Pro-
jekt je tak nadčasový a zásadní, že se zdá, 
jako by zastínil ostatní zákoutí a parky. Do 
městských parků, ale i před školy, na sídliš-
tě i na Andrlův chlum jsme rozmístili nové 
obrovské lavičky - sochy, vzešlé z umělec-
kého plenéru v roce 2009. Instalovali jsme 
nové slavnostní osvětlení oblouků podloubí 
na náměstí a budovy č.p.7. A nepoužívá se 
jenom při Ústeckých vánocích, ale i při Týd-
nu dobré pohody. A samozřejmě máme nový 
park se sochami u Hernychovy vily a proscé-
nium před vchodem do Malé scény. Máme 
v plánu ještě na podzim přemístit sochu sv. 
Jana Nepomuckého, uloženého u kostela, 
mezi stromy poblíž fontány Františka Beč-
ky. Chtěli bychom vytvořit skvělý a bezpeč-
ný park za Roškotovým divadlem, propojený 
s činností Roškotova divadla a našich ochot-
nických souborů.

Z. Ešpandr: Pokud město koupí Perlu, je tu 
příležitost využít další prostor. Vidím to jako 
možný úkol pro další vedení města, vytvářet 
klidná a útulná zákoutí třeba právě tady.

Podnikli jste kroky ke zdokonalení 
kamerového systému ve městě? Jaký je 
během vašeho působení na radnici vývoj 
v oblasti kriminality a bezpečnosti ve měs-
tě?

R. Pešek: Naše město je v porovnání s okol-
ními podobně velkými městy klidné a bez-
pečné. Spolupracujeme v týmu Městská 
policie, Policie ČR a Městský úřad. Do pro-
blémových míst, o kterých víme (například 
v Hylvátech), plánujeme rozšířit kamerový 
systém. 

Z. Ešpandr: Ze svých zkušeností bývalého 
policisty soudím, že Ústí nad Orlicí je bez-
pečným městem. Vyskytnou se však někdy 
případy, které zahýbou veřejností, a na ty 
musíme rychle reagovat. Do takových míst 
zaměřujeme intenzivnější pozornost městské 
policie. Opatření ke zlepšení a monitorování 
situace jsme přijali například ve Wolkerově 
údolí a využíváme k tomu i pracovníky ve 
Veřejných službách. 

Slíbili jste rozvíjet zeleň ve městě, pře-
devším na sídlištích. Důležitým slibem 
v oblasti životního prostředí byla protipo-
vodňová opatření. Jak jste daleko?

R. Pešek: V současné době je vyčištěno 
a upraveno koryto řeky Třebovky a spolu 
s opatřeními na rybníku Hvězda jsou Hylvá-
ty od velké vody tudíž uchráněny. Na ochra-
ně Kerhartic intenzívně pracujeme. Vedení 
našeho města těžce přijímá fakt, že se dosud 
nerealizoval projekt protipovodňových stěn 
v Kerharticích. Odbor životního prostředí 
Pardubického kraje vznesl požadavek na tzv. 

EIA posouzení, tedy posouzení s ohledem 
na vliv na životní prostředí. Tím se projekt 
zdržel a přišel o peníze, protože tento pro-
ces trvá vždy přibližně jeden rok. Mezitím 
prostředky určené pro Kerhartice použilo 
Povodí Labe na jiné protipovodňové účely. 
Mimo jiné i z toho důvodu, že peníze přidě-
lené k určitému projektu musí být proinves-
továny do určité doby. 
Přes naše urgence a návštěvy Povodí Labe 
a ministerstva zemědělství se nepodařilo 
zatím prostředky na protipovodňové stěny 
sehnat. Vstoupili jsme však znovu do jed-
nání s Povodím Labe a začínáme pracovat 
na novém projektu, na základě kterého by-
chom zjednodušili a zrychlili průtok Tiché 
Orlice Kerharticemi. Až se bude realizovat 
železniční koridor s novým nádražím na ker-
hartické straně, dostane Třebovka i Orlice 
u železniční trati nové koryto, které samo 
o sobě bude působit proti povodním. Zvažo-
vali jsme možnost rychlého a bezpečného 
odtoku u UO-texu. Předpokládá to spočítat, 
jak odvést vodu z problémových míst tak, 
aby se efektivně rozlila na louky za Kerhati-
cemi a „zvládla“ projít pod rozšířeným mos-
tem, aniž by jej narušila. 

Z. Ešpandr: Ústí je hodně zelené město, 
všechna sídliště v této době jsou již porostlá 
dospělými stromy. Velmi mne mrzí, že tam, 
kde se tyto stromy nahrazují jinými, třeba 
na sídlišti Štěpnice, ulice Popradská, někdo 
tyto stromy dlouhodobě likviduje. Postříká 
je herbicidy a ony hynou. 

Ekonomika prochází obdobím hospo-
dářsky „krizovým“. Jak jste v této situaci 
pracovali v oblasti podpory podnikatel-
ských aktivit a zaměstnanosti ve městě?

R. Pešek: Je pravda, že žádný recept na 
vaši otázku není a města ho těžko nacházejí. 
V Ústí bylo práce dost, proto jsme dříve na 
peníze EU pro podporu podnikání nedosáh-
li, tak jako jiná města, která měla vysokou 
nezaměstnanost. 
Pochopitelně i nás, jako všechna města 
a obce na celém světě, zasáhla krize, kterou 

jsme nerozpoutali ani my 
v Čechách a dokonce ani 
nikdo v Evropě. Je tře-
ba říci, že žádné bývalé 
vedení doposud nepra-
covalo v takovéto celo-
světové krizové situaci. 
Za loňský rok jsme na 
příjmech přišli o více jak 
19 mil. Kč. Je však třeba 
překonat tuto krizi a my 
se snažíme přes kontakty 
na ministerstvu průmys-
lu a obchodu sehnat do 
města investory. Shánění 
investorů do města bude 

jistě prvním bodem volebního programu 
každé strany v každém městě. Prvořadým 
úkolem vedení radnice je vytvářet pod-
mínky, kterými jsou například dobrý přiva-
děč z budoucí dálnice R 35, nový obchvat 
města pod letištěm či kvalitní nádraží, které 
nám opravdu chybí. Máme některé zasíťo-
vané pozemky pro podnikání a město dává 
práci stavebním firmám na svém majetku, 
na investičních akcích, na opravách. Koci-
ánka zaměstnává pracovníky ústecké firmy 
A.B.V. 
Podpořili jsme vznik našich nákupních stře-
disek jako je Tesco a Stop-shop a aktivně 
jsme se tak podíleli na zaměstnanosti v těch-
to službách. Nejvíce bývalých nezaměst-
naných totiž našlo práci právě ve službách 
(prodavači v obchodních domech) a ve sta-
vebnictví. 
Město Ústí nad Orlicí i Tepvos jsou také 
samy o sobě velikým zaměstnavatelem, pra-
cuje u nás 190 lidí. Orlickoústecká nemocni-
ce zaměstnává 660 lidí. Také při městských 
investičních akcích dáváme práci mnohým 
našim občanům. 
Zaměstnanost je otázkou pro samotnou pod-
nikatelskou sféru. My proto organizujeme 
setkávání podnikatelů se zástupci města 
a vedoucími odborů městského úřadu, aby-
chom se vzájemně informovali a poznávali. 

Z. Ešpandr: V době krize jsou všechny 
„rady ještě dražší“. Je obrovská škoda, že se 
kvůli insolvenčnímu řízení nepodařilo koupit 
a tudíž zachránit Perlu ještě v době, kdy v ní 
naplno běžela textilní výroba a lidé v ní měli 
práci. Bohužel, nejsme taková lokalita, kam 
by přišel velký investor. Budeme si muset 
zvyknout na menší podnikatelské záměry. 
Rezervy máme určitě v přípravě průmyslové 
zóny v Hylvátech. 

Měli jste v úmyslu podpořit a prosadit 
zlepšení dopravní situace a vzájemnou 
návaznost městské a železniční dopravy. 
Nedlužíte zde občanům ještě něco?

R. Pešek: Podařilo se uvést do života opat-
ření v oblasti bezpečného přecházení komu-
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nikací, zejména silnice I/14. Máme zde tři 
nové přechody se semafory a téměř všechny 
přechody přes silnici I/14 byly nově osvět-
leny.
V Ústí je - na rozdíl od většiny podobných 
měst - přirozený městský okruh, jehož hlav-
ní částí je Královéhradecká ulice, dále Cih-
lářská. 
České dráhy jsou nyní ve složité situa-
ci, týkající se budovy ústeckého hlavního 
nádraží. Jak nám u kulatého stolu sdělil Ivo 
Mathé, náměstek generálního ředitele Sprá-
vy železniční dopravní cesty (SŽDC), kori-
dor za dvě miliardy se měl začít stavět na 
podzim 2009. Nestaví se z důvodu aktivity 
občanského sdružení Nádraží nedáme!, kte-
ré stavbu pozdrželo kvůli záchraně historic-
ké budovy. Jen na okraj: V Ústí nad Orlicí 
se v této době nezaměstnanosti a krize mělo 
vyskytovat cca 200 pracovníků dodavatel-
ské firmy na koridoru. Měli tu být ubyto-
vaní, měli se tu stravovat a i jinak „utrácet“ 
peníze. Měli by zaměstnat ústecké restaura-
ce, obchody a služby… Výsledky činnosti 
občanských sdružení nemusí vždy korespon-
dovat s veřejným zájmem. 

Z. Ešpandr: Dopravní situace v Ústí vychá-
zí z historie tohoto města a ze sítě dávno 
vystavěných silnic. Zatím žádné vedení 
nenašlo a zřejmě nenajde recept, který by 
to vyřešil trvale. My jsme nakonec prosadili 
zjednosměrnění důležitých ulic, čímž se nám 
podařilo podstatně navýšit parkovací místa. 
Lidé si už zvykají na tyto změny a myslím, 
že je nakonec docení. Ještě hledáme cesty, 
jak zajistit průjezdnost v jednosměrkách 
oběma směry pro cyklisty.
Nad plán chceme zahájit budování dvou 
nových úseků chodníků, a to v ulici Dělnic-
ká, kterou jsme zjednosměrnili a zvýšili jsme 
zde počet parkovacích míst. Chceme tak 
vyřešit problém s chodci, zejména docháze-
jících na obědy, a žáků základní školy. Jedná 
se o chodník na straně u jídelny a chodník 
vedoucí do Kociánky na straně u zdravotnic-
ké školy.
Máme hojně využívanou senior dopravu. 
Uvažujeme o autobusové dopravě na objed-
nání telefonem, pokud se jinde osvědčí. 
Spolu s Českou Třebovou jednáme o přípra-
vě kyvadlové dopravy v návaznosti na obě 
nádraží ČD. 

Pokud koupíme Perlu, určitě její území 
v první fázi využijeme k parkování vozidel. 

Slíbili jste pěší zónu v oblasti Hernycho-
vy vily a Kulturního domu. Doprava tam 
ale zůstane….

R. Pešek: Ano, jde o kompromis. Přistoupi-
li jsme k němu po jedné prezentaci projek-
tu Kociánky na základě připomínek obča-
nů z Tvardkovy ulice, kteří měli obavu ze 
zvýšené průjezdnosti touto ulicí. Půjde však 
o režim „Obytné zóny“, což znamená, že 
maximální rychlost pro auta bude 30 km za 
hodinu a bude platit přednost chodců. Chod-
ci však musí umožnit jízdu vozidlům. 
A co je podstatné a čím jsme ulehčili dopra-
vě - naše město je v centru nejlepší sítě cyk-
lostezek ve východních Čechách. 

V oblasti sportu, kultury a spolupráce 
se seniory a mládeží jste plánovali podpo-
ru veškeré spolkové činnosti. Je některá 
oblast, které jste ještě zůstali něco dluž-
ni?

L. Bäuchel: Za dobu, co jsem na radnici, 
byla a je podpora spolkové činnosti jednou 
z logických priorit v rozpočtu města. Jsem 
přesvědčen, že solidními částkami podporu-
jeme volnočasové aktivity v nejrůznějších 
oblastech života našeho města. Ten kdo dělá 
něco navíc, něco pro lidi či zlepšení prostře-
dí či jen tak pro dobrou náladu ve společnos-
ti, si podporu zaslouží! Bez nepravidelných 
investičních dotací je to částka 4,5 milionů 
korun ročně.
Dobře funguje naše spolupráce s Českým 
červeným křížem, Domem dětí a mládeže 
a také s církví.

R. Pešek: Pro náš Červený kříž, který je 
nejlepší v Pardubickém kraji, jsme pomohli 
vybojovat sídlo ve vile v Parku Legií a totéž 
děláme nyní pro Dům dětí a mládeže, který 
má možnost získat nové sídlo v centru měs-
ta. Spoluúčastníme se některých akcí našich 
církví. Grantovým systémem podporujeme 
sport, kulturu a školství. Údržbu sportovišť 
a rekreačních zařízení (krytý bazén, aqua-
park, zimní stadion a další) dotujeme 9 mili-
ony ročně.
Dáváme velké peníze do sociálních 
služeb, jako jsou Domov důchod-
ců, Domy s pečovatelskou službou, 
Chráněné bydlení, Dům pokojného 
stáří Sv. Kryštofa v Kerharticích, 
Stacionář. Dohromady za rok 2009 
je to částka 7 257 801 Kč. A úče-
lové dotace do sociální sféry vloni 
činily 886 280 Kč pro Oblastní cha-
ritu, Český červený kříž, Orlicko-
ústeckou nemocnici, mateřské cen-
trum Medvídek a rodinné centrum 
Srdíčko. Částkou 19 821 Kč měs-
to pokrylo náklady na víkendový 

pobyt pro děti ze sociálně znevýhodněného 
prostředí. Vznikl Senior klub, který organi-
zuje řadu akcí pro seniory.

Z. Ešpandr: Když jsem kandidoval na rad-
nici v roce 2006, sliboval jsem, že se budu 
starat o seniory. Ostatně občanů nad 55 let je 
víc jak třetina. Podařilo se nám založit Senior 
klub, jehož členská základna je početná (má 
246 seniorů), a který připravuje mnoho akcí 
pro všechny seniory ve městě. Červený kříž 
provozuje Senior dopravu, je zde řada dal-
ších organizací, se kterými spolupracujeme. 
Jestli se nám tato práce daří, jestli se zajišťo-
vané akce líbí, posuzují účastníci. Osobně 
mám z této práce velmi dobrý pocit. V rámci 
komise RM pro práci se seniory spolupracuji 
s ochotnými a šikovnými lidmi.

Kdybych Vás všechny požádala o struč-
né shrnutí volebního období především po 
ekonomické stránce, co byste občanům 
sdělili?

R. Pešek, Z. Ešpandr, L. Bäuchel: Voleb-
ní období 2006 – 2010 bylo ve své druhé 
polovině ztíženo celosvětovou krizí. Přesto 
jsme si nevedli špatně. Bylo to tím, že jsme 
první dva roky projekty velmi intenzívně 
připravovali a potom jsme je dokázali obhá-
jit a sehnat na ně prostředky. Bylo to také 
tím, že jsme mohli požádat o evropské pení-
ze a my i další města toho hojně využívala. 
Díky tomu mohla projít naším rozpočtem 
v jeho příjmové části téměř jedna miliarda 
korun, včetně schválené dotace pro Tepvos 
na čističku odpadních vod a kanalizaci a také 
dotací všech našich příspěvkových organiza-
cí.
Patříme mezi nejméně zadlužená města 
v regionu a naše dluhová služba je ohodno-
cena ratingovou agenturou Moody´s Central 
Europe jako nejlepší možná. Samozřejmě 
bychom mohli zvýšit příjmy do rozpočtu 
města třeba zvýšením daně z nemovitostí. Na 
rozdíl od mnoha okolních měst a obcí jsme 
naše občany nechtěli ještě více zatížit. Poté, 
co daň z nemovitosti zákonem zvýšil ministr 
Eduard Janota, jsme daň města o tutéž částku 
snížili. Děkuji za rozhovor

Zdenka Hanyšová Celá
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