Město Ústí nad Orlicí ve spolupráci s Nadací Partnerství vyhlásilo prázdninovou fotosoutěž o nejlepší
a nejpříjemnější veřejné prostranství ve městě. Soutěžilo se ve dvou kategoriích:
1. Nejpříjemnější prostranství v Ústí nad Orlicí
2. Inspirace pro Ústí nad Orlicí
Porotu tvořili zástupci z Nadace Partnerství, kteří vítěze vybírali z celkem 48 fotografií přihlášených
do soutěže. Vybrali z nich ty nejlepší, které mohou být pro město Ústí nad Orlicí inspirací, jak vylepšit
veřejné prostory a zpříjemnit život ve městě.
Vítězové kategorie Nejpříjemnější prostranství v Ústí nad Orlicí:
1. místo: Lukáš Prokeš
2. místo: Vendula Frangos
3. místo: Daniel Dostrašil
Vítězové kategorie Inspirace pro Ústí nad Orlicí:
1. místo: Josef Janza
2. místo: Štěpánka Röszlerová
3. místo: Alena Voráčková
Zvláštní cenu poroty obdržela Marcela Dostrašilová
Vítězové obdrží poukázky do Ústeckého knihkupectví Flétna v hodnotě 1 200, 800 a 500 korun,
speciální cenou poroty je legendární kniha Jana Gehla s názvem Život mezi budovami.
Děkujeme všem, kteří se soutěže zúčastnili a výhercům srdečně blahopřejeme!
………………………………………………………………………………………..
Texty k fotkám:
Vítězové kategorie Nejpříjemnější prostranství v Ústí nad Orlicí:
1. místo: Lukáš Prokeš
Fotka 1. „Jedná se o fotku z Cakle, což je pěkné místo nejen pro rodiče s dětmi.“
Fotka2. „Park Čs. legií, který by si zasloužil větší využití.“
Fotka3. „Na procházky ideální místo za letištěm směrem ke Knapovci“

2. místo: Vendula Frangos
„Dětské hřiště na Kociánce.“

3. místo: Daniel Dostrašil
„Prostranství před historickým nádražím - dnes stěsnané parkoviště, po postavení nového by to mohl
být pěkný plácek s lavičkami, kam by se tátové s dětmi chodili dívat na vláčky...“

Cena poroty: Marcela Dostrašilová
„Zahrada pod Bratrským sborem - Hřiště Jednoty bratrské a
Rodinného centra Srdíčko – veřejnosti přístupná zahrada s hracími
prvky v těsném sousedství k autobusovému nádraží a přesto klidné
místo k odpočinku i hraní, s výhledem na děkanský kostel“.

Vítězové kategorie „Inspirace pro Ústí nad Orlicí“:
1. místo: Josef Janza
„Fotka je ze Švýcarska, z oblasti kolem Obermatu. Švýcarsko se hodně snaží o citlivý přístup k přírodě s
moderní technikou a potřebami turistů. Toto je posezení vytvořené z materiálů dostupných přímo na
místě provedení. Tento přístup by mohl být inspirací pro všechna města, nejen pro Ústí nad Orlicí.“

2. místo: Štěpánka Röszlerová
Fotka 1-3: „Areál atletického stadionu ve Svitavách – hřiště pro seniory. Myslím, že je to parádní věc.
V Ústí je spousta aktivních seniorů a určitě by si zasloužili místo, kde se můžou protáhnout akteré je
určeno opravdu pro ně. Spousta dědečků a babiček doprovází svá vnoučata na dětská hřiště a není od
věci, když je na dohled i hřiště pro ně. Nemusí sedět pasivně na lavičkách a dozorovat. Mohou tento
čas strávit například protažením nebo šlapáním na "rotopedu" .“

3. místo: Alena Voráčková
„Lidé jsou přitahováni dalšími lidmi. Málokdo jde do parku, který je prázdný a opuštěný. Někdo však
musí být první, do parku vstoupit a nalákat ostatní návštěvníky – někdy to mohou být i sochy.“

