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Leden 2010 zDaRMa

občané města Ústí nad Orlicí a všech jeho částí. 
Rok 2010 je tady a já bych ještě jednou rád podě-
koval Všem, kteří spolu s vedením radnice usilují 
o lepší život v našem krásném městě. Také bych se 
s Vámi rád podělil o to, co už je za námi a o to, co 
nás právě čeká.
Každým rokem se snažíme zvyšovat úroveň života 
v Ústí nad Orlicí. V minulých letech jsme rekon-
struovali Hernychovu vilu a Malou scénu. Před 
dokončením je turistická ubytovna Tichá Orlice u 
Aquaparku a začínáme budovat park v centru měs-
ta jménem Kociánka.
Co je za námi?
V roce 2009 jsme jenom na investiční akce sehna-
li dotace ze státního rozpočtu a ze zdrojů Evrop-
ské unie 45,4 milionu korun. Na úpravu veřejné-
ho prostranství Kociánka 36,9 mil. Kč, na tech-
nickou infrastrukturu Štěpnice, lokalita U Letiště 
5,3 mil. Kč, na rekonstrukci tělocvičny Černovír 
1,5 mil. Kč, na Fond mikroprojektů Euroregionu 
Glacensis 1,7 mil. Kč.
Bohužel, hospodaření našeho města v roce 2009, 
tak, jako hospodaření jiných měst, bylo výrazně 
ovlivněno zpomalením ekonomiky. Z toho vyply-
nulo snížení příjmů z daní a opatření centrálních 
orgánů na podporu ekonomiky, což se vše pro-
mítlo do dalšího snížení příjmů z daní. Celkem 
snížení objemu rozpočtu představuje částku cca 19 

mil. Kč, o kterou se dle předpokladů sníží daňové 
příjmy. Vzhledem k tomu, že v průběhu roku není 
lehké škrtat výdaje (projekty se připravují delší 
dobu, práce a dodávky jsou nasmlouvány, na reali-
zaci projektů je závislá dotace ze státního rozpočtu 
nebo z EU), opatření se koncentrovala především 
na přesun plánovaných akcí do příštích let.
A co je před námi?
V roce 2010 nás čeká dokončení akce Úprava 
veřejného prostranství Kociánka a dokončení 
výstavby technické infrastruktury Štěpnice, loka-
lita U Letiště. Podnikneme investiční akce pro 
snížení energetické náročnosti škol a školek: ZŠ 
Třebovská (zateplení budovy, výměna oken, změ-
na systému vytápění budovy 2. stupně), MŠ Hera-
nova (zateplení budovy, výměna oken), snížení 
energetické náročnosti ZŠ Bří Čapků (zateplení 
budovy, výměna oken) .
Pro rok 2011 jsou naplánovány úpravy kulturního 
domu (nové opláštění včetně hotelu Poprad, moder-
nizace zázemí účinkujících, přístavba výtahu)

V následujících 12ti měsících náš investiční 
odbor uvede do života celkem 24 akcí o celko-
vém rozpočtu přesahujícím 64 mil. Kč. 
Jedná se mj. o ubytovací zařízení pro aktivní 
turistiku na Tiché Orlici (celková Rekonstrukce 
bývalé ubytovny Za Saunou), dále o regeneraci 
panelového sídliště Štěpnice 4. etapu, o úpra-
vu stravovacích provozů MŠ Pod Lesem a MŠ 
Nerudova, Výstavbu technické infrastruktury 
v lokalitě Nová Dukla a Na Pláni a další. 

Vážení spoluobčané, přeji Vám šťastný začátek 
roku 2010 a hodně štěstí a zdraví.

Richard Pešek 
starosta Ústí nad Orlicí

Vážení a milí spoluobčané, 

P.F.
2010

podnikatelé 
se seznámili 

s plány města

Podnikatele z Ústí nad Orlicí a okolí přivítal  
2. prosince v hale Hernychovy vily starosta 
Richard Pešek. Bylo to již druhé setkání tohoto 
druhu ve volebním období 2006 až 2010. 
Po krátkém vystoupení starosty, které se týka-
lo činnosti městského úřadu především z oblastí 
majetkoprávních, finančních a investičních v roce 
2009, seznámil starosta podnikatele s plány města 
na rok 2010 a poděkoval zástupcům firem za spo-
lupráci především při Ústeckých vánocích a Týd-
nu dobré pohody. Pozval je k prohlídce expozic 
Městského muzea a pak do restaurace Secese 
v přízemí Hernychovy vily na pohoštění. Přítomni 
byli také místostarostové Luboš Bäuchel a Zdeněk 
Ešpandr, tajemnice městského úřadu Eva Kalous-
ková a vedoucí nejdůležitějších odborů města, kte-
ří v diskusi odpovídali na otázky podnikatelů. 
Podnikatelé zase seznámili vedení města se svými 
plány i s obavami z probíhající krize a na závěr 
si popřáli mnoho štěstí, úspěchů a vytrvalosti, 
„neboť ten, kdo nyní vytrvá, v budoucnu zvítězí“. 
Především si ale navzájem přáli zdraví a lásku do 
roku 2010. Richard Pešek, starosta

Ústecké vánoce oživily město 
i v prosinci roku 2009

Foto: L. Prokeš



2

Vážení občané, milí čtenáři informačního listu,
pomyslně uzavíráme kalendářní rok s magic-
kou devítkou, je čas pro hodnocení, bilancování. 
Možná, že vás zajímá co všechno se v uplynulém 
roce dělo na městském úřadu, orgánu města, který 
řada z vás nepochybně navštívila s žádostí o různé 
správní úkony z oblasti samostatné působnosti, ale 
zejména z oblasti přenesené působnosti. 
Žádostí různého druhu bylo velmi mnoho, něk-
teré věci jsme řešili na úrovni odborů, jiné byly 
předmětem jednání rady, ty zásadní projednávalo 
zastupitelstvo města. 
Několik praktických informací
V uplynulém roce došlo k několika personálním 
změnám v řadách zaměstnanců města. Na úrovni 
vedoucích odborů se jednalo o změny dvě. V prv-
ním čtvrtletí rada města jmenovala novou vedoucí 
odboru vnitřních věcí paní Ing. Ivu Kužílkovou, 
která nahradila Mgr. Jitku Regnardovou. V dru-
hém čtvrtletí proběhla změna na odboru školství, 
kultury, mládeže a tělovýchovy, kde Ing. Jarosla-
va Řeháčka nahradil Mgr. Luboš Mikyska. V obou 
případech jde o jmenování na dobu určitou, pro-
tože důvodem přerušení funkce byly rodičovské 
povinnosti. 
Nová služba: Czech-Point
Nová činnost, kterou jsme v roce 2009 zajisti-
li v plné šíři, je činnost Czech-Pointu. Výpisy 
z Czech-Pointu dostanete na odboru živnosten-
ského úřadu. Pro některé z vás může být zajíma-
vé, ale hlavně praktické, že výpisy poskytujeme 
nepřetržitě, tj. bez polední přestávky, v pondělí 
a ve středu od 8:00 – 17:00 hodin, v úterý, čtvrtek 

Rating města 
na úRoVni aa1.cz

Mezi silné stránky ekonomiky města Ústí nad Orlicí patří dostateč-
né výsledky provozního hospodaření a dobrá úroveň finančních rezerv. 
Vyplývá to z ratingové analýzy města zpracované agenturou Moody’s, kte-
rá byla zveřejněna v listopadu 2009. Městu byl udělen národní rating Aa1.
cz se stabilním výhledem. Národní ratingy českých měst se pohybují od 
stupně Aa1.cz do Aa2.cz. 
Mezi slabé stránky města Ústí nad Orlicí patří závislost na národní ekono-
mice, jejíž recese negativně ovlivňuje rozpočet města a vyžádá si úspory v 
provozních výdajích. Dále pak omezená flexibilita příjmů spolu s nemož-
ností pružně měnit běžné výdaje v současném systému financování míst-
ních samospráv. To jsou ovšem slabé stránky vyplývající ze systému finan-
cování měst a obcí, který ovlivňuje hospodaření všech měst.  -po-

co noVého Vás čeká V úřadě města
a v pátek od 8:00 – 14:00 hodin. Služba je velmi 
žádaná, výpisy provádíme na počkání.
Pokladna je přemístěna
Další významná změna s ohledem na zahájení pro-
vozu datových schránek proběhla v budově rad-
nice. Jednalo se přemístění pracoviště pokladny. 
Pokladnu již nehledejte v chodbě naproti hlav-
nímu vstupu do budovy radnice. Od listopadu se 
nové pracoviště pokladny nachází ve spodní čás-
ti budovy radnice, na chodbě, do které vstoupíte 
vchodem do radnice ze Sychrovy ulice. Zařízení 
pokladny je rozšířeno, věřím, že se vám bude líbit 
i tím, že vám poskytne nezbytné soukromí. Od 
ledna zde ještě chystáme další vylepšení spočíva-
jící v doplnění vybavení pokladny terminálem pro 
platební kartu.
Můžete si na odbor zavolat
Pro občany, kteří na úřad přichází poprvé a ještě 
netuší, kde se nachází pracoviště odborů, jsme 
umístili do vstupní chodby radnice telefonní 
seznam včetně telefonu, kterým se pohodlně dovo-
lají na všechna pracoviště úřadu, tzn. i na odbory 
nacházející se mimo budovu radnice. Tímto jed-
noduchým způsobem se tedy může každý bez 
zbytečného „bloudění“ po budově radnice rych-
le domluvit s příslušným referentem nebo přímo 
s vedoucím odboru, případně i s tajemníkem. 
Na závěr mého bilancování bych vám všem, 
vážení občané, chtěla popřát do nadcházejícího 
nového roku hodně dobrého, zejména velkou dáv-
ku trpělivosti a porozumění včetně umění naslou-
chat druhým.  

Eva Kalousková, tajemnice MěÚ 

Na stránkách informačního listu vás informujeme 
o způsobu a pravidlech platby místního poplatku 
za komunální odpad pro rok 2010, který zůstává 
stejný jako v roce 2009, tedy ve výši 500 Kč. 
Změna v odvozu suti
Dále Vás, spoluobčané, upozorňujeme na sku-
tečnost, že došlo ke změně (na základě ukončení 
smlouvy mezi společnostmi TEPVOS, spol. s r. o. 
a STAPO MORAVA, a. s.) ve vybírání stavební 
suti. TEPVOS nově vozí suť na skládku do EKO-
LY České Libchavy po přechodnou dobu , tzn. do 
doby uzavření nové smlouvy s firmou STAVO-
RECYKLA s. r. o. Pro občany města zůstává vše 
beze změn, od občanů bude vybírán i po tuto pře-
chodnou dobu poplatek za uložení suti na sběrném 
dvoře ve výši jedné koruny za kilogram. Uvedený 
stav je přechodný do konce roku 2009

Buďme ohleduplní
Vážení občané města Ústí nad Orlicí, sběrný dvůr 
je otevřený celý týden a jistě to přispívá ke zmen-
šování počtu „černých skládek“. Jsme rádi, že jeho 
kapacity využíváte ve stále se zvyšující míře. Pře-
sto upozorňujeme především některé obyvatele 
sídlišť a některé podnikatele, že pokud si moder-
nizují domácnost, pak věci jako koberec, sporák, 
WC mísa, matrace a další části původního vyba-
vení bytu nepatří ke kontejnerům, nýbrž do sběr-
ného dvora. Vaším jednáním dochází ke zvyšování 
finančních nákladů za svoz, neboť se tyto odpady 
musí odvážet zvlášť. 
Děkujeme všem, kterým není lhostejný stav pro-
středí, v němž žijeme a kteří si uvědomují, že 
odpad je především surovinou, kterou lze dále 
využívat a šetřit tak životní prostředí.

Ještě k poplatku za odpad

napsali Jste 
na Radnici

Vážený pane starosto,
i já se plně ztotožňuji s Vaším  názorem na pře-
stavbu orlickoústeckého nádraží, jakož i se stano-
viskem mého milého kolegy Lubora Špáty k této 
věci.
V občanském sdružení „Nádraží nedáme“ vystu-
pují jistě někteří úctyhodní lidé. Mnozí z nich však 
v Ústí nad Orlicí nežijí a neuvědomují si složitost 
tohoto problému.
Vážím si také Vašich zásadních postojů v prosa-
zení výstavby městského parku Kociánka. Jsem 
rád, že máme v čele našeho města Vás, člověka 
s mimořádným estetickým cítěním, mezinárodně 
uznávaného výtvarného umělce, který má ušlech-
tilou snahu změnit tvář Ústí nad Orlicí k lepší-
mu - pro nás občany tohoto města i pro generace 
budoucí.           Držím Vám palce.

Radomír Lána

setkala se Vedení 
dVou měst

V listopadu 2009 se v Ústí nad Orlicí uskutečni-
lo již tradiční setkání vedení měst Česká Třebová 
a Ústí nad Orlicí. „Scházíme se dvakrát do roka 
a diskutujeme nad problémy společnými pro obě 
města, poradíme si a vzájemně se inspirujeme,“ 
říká místostarosta Luboš Bäuchel. „Hovořili 
jsme například o parkovišti před Orlickoústeckou 
nemocnicí, které je v neutěšeném stavu. Protože 
je jeho větší část majetkem Pardubického kraje, 
zahájili jsme jednání a získali jsme finanční pří-
slib na opravu,“ uvedl místostarosta. V programu 
jednání byly diskuze nad dalšími aktuálními téma-
ty, např.:

řešení zimní údržby s ohledem na novelu zákona,• 
fond mikroprojektů Česká republika – Polsko • 
a zkušenosti s čerpáním,
rozpočet na rok 2010 a realizace úsporných opat-• 
ření,
zásady pro přidělování dotací pro občanská • 
sdružení, školy, fyzické a právnické osoby,
aktuální situace při realizaci významných pro-• 
jektů v obou městech,
vyhláška o zákazu konzumace alkoholu,• 
zkušenosti ze spolupráce s partnerskými městy,• 
investice do obnovitelných zdrojů energie,• 
městská autobusová doprava,• 

Další, poslední společné setkání v tomto volebním 
období, je plánováno do České Třebové na květen 
2010. -ce-

Vedení měst Ústí nad Orlicí a Česká Třebová se schází dvakrát ročně. 
 Foto: L. Prokeš

Zdeněk Ešpandr, místostarosta
David Soukal, vedoucí odboru životního prostředí
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třeboVka Je 
bezpečněJší

Po mnoha letech se občané žijící podél toku 
Třebovky dočkali více jistoty v případě dlouho-
trvajících či prudkých dešťů nebo jarního tání. 
Část Ústí už totiž zvládne povodeň.
Povodí Labe a stavební firmy, které si tento pod-
nik najal, představily 7. prosince 2009 dokonče-
né protipovodňové stavby na Třebovce. Přišly na 
více než dvě stě milionů korun ze státních a evrop-
ských peněz. „Pokud příště jako zástupce povod-
ňového štábu vyjedu do Hylvát, snad už tady nebu-
du potkávat obyvatele s vyděšenými obličeji,“ říká 
k dokončeným stavbám Eva Kalousková, tajemni-
ce Ústí nad Orlicí.
Přibližně na pěti kilometrech Třebovky v úseku 
z Dlouhé Třebové do Hylvát vyrostla ochrana 
před vodou, která místy připomíná opevnění. Sta-
vaři koryto řeky prohloubili a rozšířili, na většině 
míst jej zpevnili kamenem do tvaru lichoběžníku. 
Jinde, v blízkosti domů, tvoří břeh kolmé kamen-
né zdi.
Povodí Labe nechalo také přestavět všechny láv-
ky a mosty v opravovaném úseku. Právě lávky při 
povodni způsobily největší problémy: zachytávaly 
totiž plovoucí předměty, které pak tvořily přehra-
dy. Voda kvůli tomu vyplavila domy i v místech, 
kde to nikdo nečekal.
Součástí stavby je i jeden přeměněný jez: místo 
jezu se stavidlem sem stavaři umístili takzvaný 
vakový jez, který dovede měnit profil, a tím zrych-
lovat či zpomalovat průtok vody.
Samotná úprava Třebovky v Dlouhé Třebové 
a Hylvátech by ale obyvatele na březích neuchrá-
nila. Jak vysvětluje generální ředitel Povodí Labe 
Tomáš Vaněk, na Třebovce vznikly a musí ještě 
vyrůst další stavby, které povodním zabrání.
V okolí Dětřichova směrem od Dlouhé Třebo-
vé proti toku Povodí vystavělo čtyři poldry, do 
kterých se má rozlévat velká voda z Třebovky 
a Dětřichovského potoka. Dále Povodí rekonstru-
ovalo nádrž Hvězda mezi Opatovem a Třebovice-
mi. Nutnou úpravu toku ale dosud nedokončilo. 
„První úsek toku pod Hvězdou se nám ještě nepo-
dařilo udělat. Máme tam velké problémy s majiteli 
pozemků,“ řekl Vaněk.
Stavba na Třebovce výrazně proměnila břehy řeky 
i okolní krajinu. „Podoba obce se změnila rapid-
ně. Padlo tisíc čtyři sta stromů, což je obrovské 
množství, ale minimálně stejné množství se zase 
vysázelo. Nejdůležitější je to, že bychom už nemě-
li mít v obci metr a půl vody,“ řekl starosta Dlouhé 
Třebové Jaroslav Kašpar.

Martin Filip, MF DNES 8. 12. 2009

dobRá zpRáVa

Daň z nemovitostí se nezvýší
Zastupitelstvo města přijalo 30. listopadu novou 
vyhlášku o dani z nemovitostí, která reaguje na 
zvýšení sazeb daně z nemovitostí přijaté Parla-
mentem ČR. Pokud by město ponechalo v plat-
nosti svoji původní vyhlášku, platila by většina 
poplatníků v roce 2010 daň z nemovitostí skoro 
čtyřnásobně vyšší než v roce 2008. Nová městská 
vyhláška úpravou koeficientů zajišťuje, že daň 
bude ve většině případu stejná jako v roce 2009, 
u některých poplatníků, kteří vlastní vícepodlažní 
nemovitosti, dokonce nižší. Na druhé straně kon-
čí pro vlastníky novostaveb 15leté osvobození od 
daně, které bylo od roku 2010 zrušeno. -po-

V ústí se sešli zástupci 
tuRistických infoRmačních centeR

Na pozvání Destinační společnosti Východní 
Čechy přijelo 3. a 4. prosince do Ústí nad Orli-
cí 70 zástupců turistických informačních center 
(TIC), poprvé z Pardubického i Královéhradecké-
ho kraje. Společné setkávání odborníků zabýva-
jících se regionálním rozvojem a propagací regi-
onu je základem pro vytvoření společné značky 
„Východní Čechy“.
Dvoudenní meeting spojený s výměnou zkušenos-
tí začal na radnici, kde se sešli pracovníci TIC spa-
dajících do turistické oblasti Orlické hory a Podor-
licko. Pár slov na uvítanou pronesl člen výkonné 
rady Destinační společnosti Východní Čechy Petr 
Fiala, celé jednání pak vedla ředitelka Destinační 
společnosti Orlické hory a Podorlicko Petra Šuto-
vá. Program doplnily nápady a připomínky na 
veletržní sezónu 2010 či vzájemná výměna pro-
pagačních materiálů a informací o marketingové 
kampani a společné propagaci celé oblasti.
V kongresovém sále hotelu UNO představil rad-
ní Pardubického kraje Miroslav Stejskal činnost 

Destinační společnosti Východní Čechy. Pro-
blematiku certifikace TIC a kritéria pro udělová-
ní dotací představil Miroslav Smejkal, vedoucí 
oddělení regionálního rozvoje a cestovního ruchu 
Pardubického kraje. Aktivity v oblasti cestovního 
ruchu představili i zástupci Královéhradeckého 
kraje. Zajímavé bylo například srovnání turistic-
kých portálů jednotlivých krajů. Pozornost byla 
věnována také odbornému semináři efektivní 
komunikace nebo novým trendům v oblasti mar-
ketingu cestovního ruchu.
V podvečerních hodinách přivítali zástupce TIC 
starosta města Richard Pešek a místostarosta 
Luboš Bäuchel v Hernychově vile. Návštěvní-
ci obdivovali nově zrekonstruované Kulturně-
společenské centrum česko-polského příhraničí. 
Vyslechli několik slov k dokončeným projektům 
unikátních cyklostezek a o možnostech kulturního 
vyžití v regionu. Nechyběla také prohlídka expo-
zic městského muzea. 

Jana Jiruchová, vedoucí IC Ústí nad Orlicí

Pro zvýšení bezpečnosti chodců jsme na jaře spo-
lu se státní policií, Správou a údržbou silnic Par-
dubického kraje a firmou Tepvos zkontrolovali 
všechny pěší přechody ve městě. Stává se na nich 
velký počet dopravních nehod, proto jsme přistou-
pili k zásadním úpravám.
Novinky na přechodech
Přechod pro chodce v Letohradské ulici (křižo-
vatka ulice U Hřiště), který byl nepřehledný, jsme 
barevně zvýraznili. Speciální nasvícení se instalu-
jí u přechodů na silnici I/14 a na některých míst-
ních komunikacích, které modernizují pracovníci 
Tepvosu. Obnoveno a zvýrazněno bylo vodorovné 
dopravní značení stávajících přechodů.
Pro zajištění bezpečnosti v dopravě připravujeme 
jednosměrný průjezd ulice Špindlerova. Na Štěp-
nici a v ulici Dělnická vzniknou nová parkovací 
místa. To přispěje ke zvýšení bezpečnosti provozu 
v těchto lokalitách. Při realizaci všech navržených 
úprav vznikne celkem 135 parkovacích míst, 
z toho 4 budou specielně vyhrazená pro invalidy. 
Řidičské neduhy
V současné době vozidla často parkují z obou 

pRo Vyšší bezpečnost chodců
stran komunikace, když řidiči nedodržují zákon č. 
361/2000Sb., o provozu na pozemních komunika-
cích a nenechávají při stání alespoň jeden jízdní 
pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy (tj. 
celkem 6 m při obousměrném provozu). Dochází 
proto často ke kolizním situacím, zejména v ulici 
Špindlerova.
Velkým nešvarem řidičů v Ústí nad Orlicí je stá-
ní těsně před přechodem pro chodce. Zákon č. 
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komuni-
kacích hovoří v ustanovení § 27 odst.1 písm. c), 
že řidič nesmí stát ve vzdálenosti ne kratší než 5 m 
před přechodem. Řidič, který přijíždí k přechodu 
pro chodce, nemůže vidět přes toto zaparkované 
vozidlo přecházejícího chodce. Z tohoto důvodu 
se Policie ČR a Městská policie zaměřily na kont-
rolu těchto neukázněných řidičů, aby nedocházelo 
ke zbytečným úrazům.
Nemalý podíl na dopravních nehodách mají seni-
oři. Proto v listopadu uspořádali členové Senior 
klubu besedu, které se zúčastnil dopravní policis-
ta.  Zdeněk Ešpandr, místostarosta

Jaroslav Ešpandr, vedoucí odboru dopravy

Luboš Bäuchel s účastníky setkání turistických informačních center.  Foto. J. Jiruchová
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Motto: „Telefonní linka 156 
- linka pro Vaše bezpečí“

městská policie 
Je tu pRo Vás

Vážení občané města Ústí nad Orlicí. V této nové 
rubrice Informačního listu najdete od následující 
roku také pravidelné informace o činnosti měst-
ské policie, případně rady a žádosti o spolupráci. 
Nyní mi dovolte, abych Vás ve stručnosti seznámil 
s činností městské policie a krátce zhodnotil stav 
veřejného pořádku a bezpečnost ve městě.
Městská policie je orgánem města, který zabezpe-
čuje místní záležitosti veřejného pořádku v rám-
ci působnosti města a plní další úkoly, stanovené 
právními předpisy. Při zabezpečování místních 
záležitostí veřejného pořádku plní městská policie 
tyto úkoly:

přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,• 
dohlíží na dodržování pravidel občanského • 
soužití,
dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlá-• 
šek a nařízení obce,
podílí se v rozsahu stanoveném zákony na • 
dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na 
pozemních komunikacích,
podílí se na dodržování právních předpisů • 
o ochraně veřejného pořádku a činí opatření 
k jeho obnovení,
podílí se na prevenci kriminality v obci,• 
provádí dohled nad dodržováním čistoty na • 
veřejných prostranstvích ve městě,
odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž • 
projednávání je v působnosti obce,
poskytuje údaje Ministerstvu vnitra.• 

Na zajišťování bezpečnosti a veřejného pořádku 
ve městě se podílí celkem 16 uniformovaných 
strážníků městské policie. Služby jsou realizovány 
v nepřetržitém pracovním režimu, kdy jedna pra-
covní směna je v rozsahu 12 hodin. Ve směně jsou 
vždy zařazeni 3 strážníci, z nichž dva vykonávají 
hlídkovou činnost a jeden strážník plní funkci dis-
pečera na úřadovně.
Při hodnocení stavu bezpečnosti v ulicích města 

a veřejného pořádku neshledávám zvlášť závaž-
né problémy a z tohoto pohledu, tedy z pohledu 
na bezpečnost osob v ulicích města, lze město 
Ústí nad Orlicí hodnotit jako bezpečné město. 
Na druhou stranu jsou problémy, které přetrvá-
vají a jež musíme řešit opakovaně. Řešení těch-
to stále se opakujících problémů není jednoduché 
a není možné je odstranit ze dne na den za použití 
nějakých univerzálních způsobů. Za nejzávažnější 
považuji tyto následující oblasti:

dopravní situace v centru města a nerespektová-• 
ní dopravních předpisů ze strany řidičů
přestupky pro majetku – krádeže v nákupních • 
centrech a obchodech
narušování občanského soužití v lokalitách se • 
zvýšenou koncentrací sociálně slabých vrstev 
obyvatelstva

Pro zvýšení bezpečnosti a zkvalitnění veřejného 
pořádku realizovalo naše město kamerový systém, 
který je každý den využíván pro monitorování 
veřejných prostranství a plně osvědčil svou hlavní, 
tedy preventivní funkci. K dnešnímu dni je v uli-
cích města instalováno 9 kamerových bodů.
Souběžně s kamerovým systémem provozu-
je městská policie pult centralizované ochrany. 
Na pult jsou připojeny mateřské a základní ško-
ly, střední školy, komerční objekty, ale též domy 
s pečovatelskou službou. V několika případech již 
tento systém přispěl k záchraně života seniorů.
Vážení spoluobčané, děkuji Vám za pozornost, 
kterou jste věnovali předchozím řádkům a v této 
chvíli mi dovolte popřát Vám i Vašim blízkým 
klidné a pohodové prožití nadcházejících svát-
ků vánočních. Do nového roku 2010 Vám pře-
ji dobré zdraví a rodinnou pohodu a doufám, že 
našich služeb nebudete nuceni využít, protože to 
je znamením klidného a bezproblémového soužití. 
Pokud však nastane ve Vašem okolí situace, kte-
rá si vyžádá řešení či provedení opatření ze strany 
městské policie, neváhejte prosím a vždy s důvě-
rou se obraťte na nejbližšího strážníka. Kontakto-
vat nás můžete na bezplatné telefonní lince 156. 
Motto: „Telefonní linka 156 - linka pro Vaše bez-
pečí“ Martin Faltus

velitel městské policie

odboR 
sociálních 

služeb 
infoRmuJe

Na úseku agendy odboru sociálních služeb MěÚ 
došlo v uplynulých letech k některým změnám.
Především zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních 
službách vnesl řadu změn do sociálních služeb 
samotných. Organizace poskytující služby uza-
vírají s jejich příjemci – uživateli smlouvy a z to-
hoto vztahu byl vyřazen úřad, který do té doby 
přijímal žádosti a o umístění rozhodoval. 
Služby, které jsou poskytovány – domov pro se-
niory, týdenní a denní stacionář, chráněné bydlení 
(nahradila penzion pro důchodce) a pečovatelská 
služba, musí být registrovány  a podléhají ins-
pekcím kvality těchto služeb. 
Svou činností doplňuje sociální služby i  Senior 
klub, který v současné době působí v rámci Cen-
tra sociálních služeb města Ústí nad Orlicí
Odbor sociálních služeb od 1. 1. 2007 vyp-
lácí příspěvek na péči, který nahradil zvýšení 
důchodu pro bezmocnost. Příspěvek se vyplácí asi 
900 příjemcům a ročně vyplatí úřad asi 55 mil. Kč. 
Na úseku dávek byly zrušené dávky sociální 
potřebnosti nahrazeny dávkami pomoci v hmot-
né nouzi.
Od července 2009 zřídilo město veřejnou službu. 
Při splnění stanovených podmínek, to znamená 
odpracování nejméně 20 hodin měsíčně, je 
příjemcům dávek pomoci v hmotné nouzi ga-
rantovaná jejich dosavadní výše, případně může 
dojít i k jejich navýšení. Každý měsíc se na službě 
podílí 20 – 25 příjemců dávky. Veřejná služba je 
využívána především při úklidu města. 
Pro řešení problémů v některých lokalitách bylo 
v roce 2007 zřízeno místo terénní pracovnice 
podporované dotací Úřadu vlády ČR.
Pracovníci odboru v září 2009 zorganizovali po-
bytový prodloužený víkend pro děti především 
z těchto lokalit. Čtyřdenního pobytu se zúčastnilo 
12 dětí. Anna Škopová

vedoucí odboru sociálních služeb

sešla se Valná hRomada 
oRlicko-třeboVsko

Na valné hromadě svazku obcí regionu Orlicko-Třebovsko, která se konala 
10. prosince v Brandýse nad Orlicí, byl mimo jiné odsouhlasen návrh akti-
vit spojených s oslavami deseti let výročí od založení. Za řízení předsedy 
svazku Luboše Bäuchela byly dále projednány informace o činnosti v roce 
2009 včetně přijatých dotací a realizovaných projektů a byl schválen plán 
činnosti a rozpočet svazku na rok 2010.
„Výše rozpočtu je závislá na přidělených dotacích na velké projekty a tedy 
na tom, jak jsme v žádostech úspěšní. Na rok 2010 je rozpočet plánován ve 
výši 13 mil.Kč. I v roce 2010 se v něm počítá s dofinancováním cyklostezek, 
které jsou zásadní a největší aktivitou svazku. Vybudovali jsme 40 kilometrů 
unikátních cyklostezek údolím řek Tiché Orlice a Třebovky,“ uvedl Luboš 
Bäuchel. Jednání pozdravil starosta města Brandýs nad Orlicí Petr Tomá-
šek 
Svazek obcí Orlicko-Třebovsko vznikl dobrovolným sdružením obcí a měst 
v roce 2000. V současnosti má 22 členských obcí, svrchovaným orgánem je 
valná hromada a výkonným orgánem sedmičlenná správní rada složená ze 
starostů či místostarostů a tajemníků členských obcí. V čele správní rady je 
předseda a dva místopředsedové. -lb-

čeRti a mikuláši  
se sešli na náměstí

Pod hlavičkou Ústeckých vánoc se i tentokrát uskutečnila soutěž o nejhezčí-
ho čerta a mikuláše. Na náměstí se sešlo mnoho krásných masek. Jednotlivé 
masky a kostýmy byly ohodnoceny drobnými cenami. Poté vystoupila kapela 
JAFAR JAZZ.  Foto: L. Prokeš


