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Praha: Již tradičně se město Ústí nad Orlicí zúčast-
nilo, letos již 19. ročníku, prestižního mezinárodního 
veletrhu cestovního ruchu Holiday World, který pro-
běhl ve dnech 4. - 7. února 2010 v Praze.
Vystavovalo ve své vlastní expozici spolu s časo-
pisem Kam po Česku, se kterým spolupracuje na 
propagaci nejnovějších turistických atraktivit celé-
ho regionu. Návštěvníci měli o turistické informace 
veliký zájem, vítanými materiály se staly cykloma-
py a informace o nových unikátních cyklostezkách 

a ubytování ve městě. Nově měli k dispozici zajíma-
vý materiál o Sporthotelu Tichá Orlice u sportovního 
areálu a aquaparku, jehož otevření se chystá již na 
letošní duben. Veliký úspěch měl i prodej drobných 
suvenýrů města přímo na stánku či ochutnávka slad-
kého pečiva. Veletrhu se zúčastnili také zástupci pol-
ského partnerského města Bystrzyca Klodzka, kteří 
přivezli své propagační materiály a tradiční regionál-
ní suroviny.
Wroclav: Polsko a především polští turisté jsou 
pro celou Českou republiku a především pro příhra-
ničí velmi atraktivní. I proto jsme se v rámci partner-
ské spolupráce s naším polským městem na základě 
pozvání zúčastnili také tohoto mezinárodního vele-
trhu ve Wroclavi, který proběhl ve dnech 12 .- 14. 
února 2010.
Ve společném stánku jsme představili naše měs-
to i jeho krásné okolí polským turistům a nabídli 
základní propagační materiály, součástí byla i nabíd-
ka k účasti na významných akcích v našem městě 
v roce 2010.

Luboš Bäuchel, místostarosta

2x Veletrhy cestoVního ruchu

Ústí má 
pěkné 

narozeniny
Trocha historie….

aneb: 725 let od první zmínky 
o Ústí nad orlicí

První zmínku o našem městě nalezneme 
v listině z roku 1285, v jejímž textu se 
výslovně uvádí, že Heřman „de Ostch“ 
spolu s Oldřichem z Drnholce byli „kdy-
si“ zakladateli Lanškrouna. Výše uvede-
nou listinou přejímal rozsáhlé oblasti ve 
východních Čechách nevlastní otec krále 
Václava II. Záviš z Falkenštejna. 
Přídomek „de Ostch“ uvedený v roce 1285 
je většinou historiků interpretován jako 
Ústí nad Orlicí a je považován za doklad 
toho, že prvotním sídlem rodu v Poorlic-
ku, z něhož vycházela jejich kolonizační 
činnost, bylo Ústí nad Orlicí.
Zmínění Heřman a Oldřich byli synové 
Viléma z Drnholce. Toto tvrzení je pod-
loženo listinou z roku 1332, která vznik-
la v souvislosti s prodejem lanškrounské 
rychty žamberskému měšťanovi Tyčkovi 
se uvádí, že privilegia této rychtě darovali 
bývalí páni města Oldřich a Heřman z Drn-
holce. Srovnáním posledních dvou údajů 
vidíme, že Heřman „de Ostch“ a Heřman 
z Drnholce jsou totožné osoby a z genealo-
gie tohoto rodu víme, že šlo o syny Viléma 
z Drnholce.
Z německého názvu města – Wilhelmswerd 
– lze soudit, že město samotné založil 
Vilém z Drnholce. Nelze však vyloučit ani 
hypotézu, že zakladateli samotného Ústí 
byli jeho dva synové - Oldřich a Heřman 
a jméno dali městu na počest svého otce.

Martin Zahálka, 
Městské muzeum v Ústí nad Orlicí 

z podkladu textu 
PhDr. Františka Musila

Zastupitelé schválili 
roZpočet na rok 2010

Letošní rozpočet města počítá s příjmy ve výši 273 496 840 korun a s výdaji ve výši 318 367 830 korun. Scho-
dek ve výši 44 876 990 korun je zatím plně pokrytý rezervami a sjednaným úvěrem, v průběhu roku si ale 
město hodlá vzít další úvěr na investice spolufinancované z fondů EU. Tím si uvolní svoje rezervy na takové 
investice, které nejsou dotovány, zejména na projekty v oblasti bydlení.

Na sociální oblast počítá radnice s 5 505 000 Kč, • 
s 41 miliony na školství, kulturu, mládež, tělovýchovu• 
s 51 378 000 na životní prostředí• 
na investiční výdaje, velké opravy a regionální rozvoj je naplánováno 123 783 000 Kč. • 
Výběr daní za rok 2009 byl proti roku 2008 nižší o cca 20 milionů.• 
Dluh města Ústí nad Orlicí k 31. 12. 2009 byl 59 508 000 Kč,       • 
což nepřekračuje 22 % příjmů rozpočtu na rok 2010.

Dluhy jsou i z dob minulých zastupitelstev
40 mil. Kč za sebou neseme z minulých dob, jedná se o dlouhodobý dluh za Krytý plavecký bazén, Hernycho-
vu vilu a bývalou budovu Komerční banky na náměstí /nyní asijský obchod /. 19 500 000 Kč je kontokorent, 
který jsme už splatili v první polovině února 2010. Rekonstrukci Malé scény jsme finančně pokryli z rozpočtu 
města, bez úvěru.
Nyní budujeme Sporthotel a Kociánku, jako dvě největší investiční akce z dotací a úvěru.
Jsou okolní srovnatelná města, která pracují sice s nižším schodkem rozpočtu, ale nemají významnější rezer-
vy a mají mnohem vyšší úvěry, protože na všechny investiční akce si tato města brala úvěry.

starosta Richard Pešek
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Ing. arch. Karel Blank sdělil redakci, že nesouhla-
sí s konstatováním starosty Richarda Peška, který 
v minulém čísle Informačního listu shrnul Blan-
kovo vyjádření o Kociánce v Ústeckých ozvěnách 
takto: „Pan architekt Blank napsal, že by si místo 
Kociánky představoval banky, pojišťovny, školu 
a obchodní dům…“
Proto níže zveřejňujeme celý inkriminovaný 
odstavec z článku v lednových Ústeckých ozvě-
nách, ze kterého starosta citoval. Karel Blank 
v článku uvedl:
„ Rád bych se zastavil u tvrzení, podle kterého 
chtějí odpůrci Kociánky zamezit výstavbě „par-
ku“ proto, aby zde následně realizovali výstavbu 
za miliardu, ze které „3 místní architekti“ zinkasu-
jí 10%. To je tedy paráda - no řekněte přátelé s kla-
sikem - kdo to má?! Ale vážně, je skoro neuvěřitel-
né, když ani lidé z okruhu vedení města nechápou 
základní urbanistický problém typu obce velikosti 

Před třemi roky dostalo naše město příslib, že Par-
dubický kraj provede rekonstrukci nebezpečného 
úseku silnice směrem na Letohrad. Konkrétně té 
části, kde již bylo mnoho kolizí. Jedná se o velmi 
frekventované místo na státní silnici, která patří do 
správy Pardubického kraje.
Jde o „kopeček“ od odbočky na letiště po odbočku 
na Oldřichovice. Nebezpečí tam číhá na chodce, 
cyklisty, motoristy, zkrátka na každého, kdo tudy 
musí projet. Součástí avizované úpravy dopravní-
ho tahu měl být i chodník pro pěší. Jak jsme se 
však dozvěděli, s touto rekonstrukcí se nyní počítá 
nejdříve až v roce 2013. 
Peníze jsme vyčlenili v rozpočtu
Protože je tato situace nadále neúnosná, rozhod-

upoZornění 
pro občany, 

kteří dosud platí místní poplatek za komu-
nální odpad v rámci úhrady služeb spoje-
ných s bydlením v bytových domech spravo-
vaných společností Démos, spol. s r.o.
OD 1. 4. 2010 DOchází ke změně způ-
sobu plateb poplatku za komunální odpad 
v bytových domech spravovaných společností 
Démos, spol. s r.o. 
Jsou to domy 

s byty ve vlastnictví města, • 
domy ve vlastnictví Ústeckoorlického byto-• 
vého družstva 
a domy společenství vlastníků, které tato • 
společnost spravuje. 

Dosud nájemci a vlastníci těchto bytů platí 
poplatek za komunální odpad „v nájmu“. Od 
1. 4. 2010 nebude již správce poplatek vybí-
rat. Podle obecně závazné vyhlášky města 
1/2009 poplatek platí každá fyzická osoba, kte-
rá má v obci trvalý pobyt; za domácnost může 
být poplatek odváděn společným zástupcem. 
Poplatek si bude každý poplatník hradit sám 
níže uvedeným způsobem:

v hotovosti v pokladně kanceláře pro sprá-• 
vu místních poplatků Města Ústí nad Orlicí, 
Sychrova 16, Ústí n. O. (boční vchod),
bezhotovostně převodem na účet města číslo • 
19-420611/0100, konstantní symbol 1318. 
variabilní symbol bude poplatníkovi nebo • 
společnému zástupci sdělen telefonicky na 
čísle 465 514 210, na žádost na elektronic-
ké adrese machal@muuo.cz nebo osobně 
v pokladně.

Sazba poplatku pro tyto poplatníky činí za 2. - 
4. čtvrtletí roku 2010 celkem 375 kč.
Poplatek se platí bez vyzvání správce místního 
poplatku (finanční odbor Města Ústí nad Orlicí) 
a je splatný pro rok 2010 do 31. 9. 2010.
Platby v hotovosti budou přijímány v pondělí 
a středu od 8.00 do 17.00, v úterý, ve čtvrtek 
a v pátek od 8:00 do 14:00 hodin.

Ještě ke kociánce
a polohy Ústí. Ten přece spočívá v pravém opaku, 
tedy naprostém nedostatku investorů. My přece 
nemusíme hledat stavební parcely v centru města. 
My je máme a nabízíme! Jsou již dávno stanove-
ny v regulačním plánu města z roku 1993 a před-
cházející městské reprezentace se celé roky marně 
snažily o přilákání investic a jejich zastavění. Kaž-
dý rozumný občan si jistě sám dokáže zodpovědět 
otázku: „Kdo nám ve středu města postaví další 
školu, obchodní dům, banku, pojišťovnu, úřad, 
kulturní zařízení, za co a proč?“ Ano, na bolavá 
místa našeho města budeme investory shánět dese-
tiletí, a to jen velmi těžce. Jsou to zejména prosto-
ry mezi ZUŠ a Úřadem práce, proluky po obou 
stranách penzionu Quatro, prostor mezi Kateservi-
sem a Kulturním domem, uzavírací zástavba Kos-
telní ulice ze severu atd., atd., viz hlavní výkres 
regulačního plánu.“ 

red-

Letos již po desáté pořádala Oblastní charita Ústí 
nad Orlicí tradiční Tříkrálovou sbírku. Ve dnech 
7. až 10. ledna jsme v ulicích našeho města potká-
vali Kašpara, Melichara a Baltazara s kasičkou, 
aby sbírali příspěvky pro potřebné. Koledování se 
zúčastnilo 34 skupinek dětí a jejich vedoucích.
V první den sbírky se konal v kostele Nanebevze-
tí Panny Marie Tříkrálový koncert, který pořáda-
la Oblastní charita Ústí n. O., Římskokatolická 
farnost - Děkanství Ústí n.O. a ZUŠ Jaroslava 
Kociana v Ústí n. O. Výtěžek z koncertu ve výši 
6 137 Kč byl použit ve prospěch Tříkrálové sbír-
ky 2010. Sbírka v Ústí nad Orlicí vynesla celkově 
139 286 Kč.  Iva Marková a Olga Tomková, 

Oblastní charita Ústí nad Orlicí

tříkrálová 
sbírka 2010

chodník na „don“ postavíme sami

lo se vedení města pro částečné řešení. „V letoš-
ním roce v tomto úseku postavíme chodník pro 
pěší, který bude zároveň úsekem cyklostezky 
a především první etapou budoucího chodníku až 
k restauraci „Na Tiché Orlici“ neboli na „Don“, 
jak jí my, Oušťáci, důvěrně říkáme. V rozpočtu 
města jsme na tuto investiční akci vyčlenili pro-
středky, rada města návrh chodníku odsouhlasila 
a „poslala“ s doporučením do zastupitelstva. Naši 
zastupitelé rozpočet města schválili i s „chodní-
kem na Don“.
Tím odstraníme velmi nebezpečnou část této 
komunikace, tak hojně využívané našimi občany 
k procházkám do Cakle, k restauraci „Na Tiché 
Orlici“ i do Černovíra. Richard Pešek, starosta

Zastupitelstvo města schválilo na svém řádném 
zasedání 25. ledna rozpočet města na rok 2010 
(podrobněji na jiném místě), jehož součástí jsou 
i dotace do výše uvedených oblastí.
V minulém Informačním listu jsme informova-
li, že odboru školství, kultury, mládeže a tělový-
chovy došlo více než 200 žádostí od občanských 
sdružení, institucí či fyzických osob na přidělení 
dotace.

dotace do sportu, kultury 
a volnočasových aktivit škol

Pro sportovní aktivity byla schválena částka téměř 
2,3 milionů Kč, do kultury 2,1 milionů Kč a pro 
volnočasové aktivity škol 300 tisíc korun.
Po nezbytných kontrolách, po projednání v pří-
slušných komisích, v radě města popř. i v zastupi-
telstvu města budou s úspěšnými žadateli uzavře-
ny smlouvy a dotace poslány na příslušné účty.
Přejeme hodně štěstí v práci s dětmi a mládeží.

Luboš Bäuchel, místostarosta
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Vážení spoluobčané, ještě jednou bych Vám 
chtěl poděkovat za trpělivost s přívalem sněhu 
a pomoc při úklidu města. Dozvídám se, že jsou 
naši spoluobčané, kteří svými „domácími“ fré-
zami uklízí i chodníky za své nemocné sousedy. 
Těm obzvláště děkuji. Máme tady i pracovníky 
„veřejně prospěšných prací“ v oranžových ves-
tách, které denně aktuálně posíláme na nejbo-
lavější místa. Tepvos podle našeho plánu uklí-
zí vždy alespoň jeden chodník příslušné ulice a 
v nejfrekventovanějších tazích nakládá a odváží 
sníh. Jsme rádi, že je Tepvos tak připraven se 
zásobami soli, že nám nehrozí její nedostatek. 
Zatím nemůžeme jinak, než všem, kteří pomáha-
jí poděkovat a rozdávat sáčky se solí. V každém 
případě jste se letošní kalamitní zimu zachovali 
jako skvělí ústečtí patrioti. Možná je to i tím, že 
naše zastupitelstvo zrušilo loňské navýšení daně 
z nemovitostí, když to samé navýšení, které jsme 
jako město zrušili, nám navýšil stát. Měl jsem 
několik rozhovorů na téma „vyvážení sněhu 
mimo obec“. Jenom pro představu – jedna ulice, 
ze které by se sníh nakládal a odvážel, stojí, dej-
me tomu 35.000,.Kč. Ta samá ulice, kde se sníh 
jen odhrne o kus dál, na trávu, stojí 13.000,-Kč. 
Ono je to jako s rodinnou peněženkou a rodin-
ným majetkem. Buďto letos za určitý obnos 
budeme beze sněhu, nebo budeme letos dělat 
třeba střechu. Ale na obojí nemáme prostředky. 
Respektive, chceme určitě tu střechu. A jestli se 
rozhodneme pro střechu, tak, holt, budeme v led-
nu a únoru mít dvorek plný sněhu a necháme ho 
odtát. Kdybychom srovnali, kolik prostředků by 

bylo potřeba na vyvážení letošní sněhové nadíl-
ky, dalo by to na chodník ze zámkové dlažby, 
dlouhý 2 kilometry!!! Soused z našeho panelá-
ku mi nedávno říkal, že kdybychom nepořádali 
akce typu Město v pohybu nebo Ústecké vánoce 
nebo některé investiční akce, tak máme prostřed-
ky na odvoz sněhu. Tak to ovšem není. Předně 
jsou to jiné zdroje, ze kterých nemůžeme finan-
covat úklid sněhu a za druhé je nám líto vyvážet 
za drahé peníze něco, z čeho bude brzy voda. 
Také není pravdou, že je naše město méně ukli-
zeno nežli města jiná. Tam, kde byly srovnatelné 
srážky, je i srovnatelná situace. S letošní sněho-
vou nadílkou bojují i města, kde ti nejstarší rodá-
ci nepamatují tolik sněhu v ulicích. Třeba Brno 
nebo Pardubice. Ale, samozřejmě, v Jeseníkách 
a Tatrách jsou silnice uklizenější. K jejich veli-
ké lítosti tam totiž nenapadalo tolik sněhu jako u 
nás. Tak Vás, milí občané Ústí nad Orlicí, pro-
sím : VYDRŽME TO. 
Děkuji.

Richard Pešek, starosta

Upozorňuji, že na výdejních místech je ještě 
nějaké množství tašek se směsí na posyp chod-
níků a jsem přesvědčen, že v případě potře-
by Vám sůl vydají zaměstnanci zde pracující, 
v jejich pracovní době. Nabízíme hůře pohyb-
livým spoluobčanům, kteří si sami pro posyp 
nemohou dojít, že pokud nám zavolají, zajistí-
me jim dovoz soli domů.

Zdeněk Ešpandr, místostarosta
tel. 777 736 562

poděkování Za pomoc 
při Úklidu města

V pořadí již čtvrté zimní olympiádě dětí a mládeže 
České republiky mělo na začátku února v Liberci 
zastoupení i naše město, a to díky mladé slalomář-
ce Kláře Entové a biatlonistovi Jakubu Procházko-
vi. Hry jsou určeny dětem a mládeži ve věku 11 až 
15 let, podle propozic konkrétních sportů.
Oba mladí sportovci se na olympiádě, která se 
koná vždy po dvou letech a jejímž organizátorem 
je vždy jeden z krajů, dokázali bodově prosadit 
a přispět tak k mimořádně dobrému umístění naše-
ho malého kraje, pod jehož vlajkou se klání účast-
nili. V konkurenci všech 14 krajů České republiky 
obsadil Pardubický kraj velmi hezké 5. místo. 
Zatímco mladší žákyně Entová předvedla své 
maximum v paralelním slalomu družstev a dopo-
mohla svému týmu k pěknému pátému místu, 
Jakub Procházka se dokázal prosadit i na stupně 

oušťáci pod vlaJkou s kruhy
vítězů, a to v rychlost-
ním závodě starších 
žáků klasickou tech-
nikou, kde v oprav-
du nabité konkurenci 
obsadil krásné třetí 
místo. V závodě s hro-
madným startem vol-
nou technikou dojel 
čtvrtý a nezbývá než 
litovat diskvalifika-
ce štafety, která měla 
šanci na celkově druhé místo. 
Jde o olympiádu se vším všudy – od nástupu 
výprav jednotlivých krajů, přes slavnostní cere-
moniál se zapálením olympijského ohně, slib 
závodníků až po urputné zápolení na sportoviš-

tích. Letos se soutěžilo 
v alpském a běžeckém 
lyžování, krasobruslení, 
rychlobruslení na krátké 
dráze, ledním hokeji, biat-
lonu, severské kombinaci, 
skoku na lyžích a snow-
boardingu. 
Za reprezentaci kraje 
i našeho města patří Kláře 
Entové i Jakubu Procház-
kovi naše poděkování.

Luboš Mikyska 
vedoucí odboru 

školství, kultury, 
mládeže 

a tělovýchovy

zahájení sezóny
20. března 2010 kulturní dům

Odbory KČT Ústí nad Orlicí a KČT HORAL 
pořádají Zahájení turistické sezóny oblasti Par-
dubického kraje 2010. Slavnostní zahájení s kul-
turním programem a občerstvením se uskuteční 
v kulturním domě od 9:00 do 11:00 hodin.
Poté bude účastníkům z celého Pardubického kra-
je nabídnuta možnost návštěvy ústeckého muzea 
v Hernychově vile, prohlídka kostela Nanebevzetí 
Panny Marie, budovy Jednoty bratrské, nového 
hotelu ve sportovním areálu, ale také Galerie pod 
radnicí.
Pro zájemce bude organizována prohlídka města 
s odborným výkladem a řada turistických vy-
cházek (na Andrlův Chlum, do areálu Cakle i do 
okolí města).
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců 
bank, pojišťoven a stavebnictví Pardubice nabíd-
ne zájemcům změření tlaku, tepu i tuku v tělesné 
schránce.
Vzhledem k tomu, že se očekává účast více než 
500 turistů ze širokého okolí, je to velmi dobrá 
příležitost ukázat zajímavá místa a cíle v našem 
městě i nejbližším okolí v tom nejlepším světle. 
Celá akce má ambici významně přispět k dalšímu 
rozvoji cestovního ruchu.
Všechny příznivce turistiky a města Ústí nad Or-
licí srdečně zveme.

Luboš Bäuchel, místostarosta

policie čr 
informuje

Od březnového vydání vás na stránkách Infor-
mačního listu města Ústí nad Orlicí bude Poli-
cie ČR Ústí nad Orlicí pravidelně informo-
vat o aktualitách, zajímavostech a událostech 
v našem regionu. Další informace si můžete 
přečíst na našich internetových stránkách http://
www.policie.cz/uo-usti-n-orlici.aspx, kde čte-
nářům přinášíme nejnovější události z policejní 
práce, kriminality i dopravy. 
Nedílnou součástí těchto stránek jsou i infor-
mace o jednotlivých obvodních odděleních: 
http://www.policie.cz/clanek/obvodni-oddele-
ni-uzemniho-odboru-usti-n-orlici.aspx. Zde se 
můžete dozvědět kontakty, můžete si prohléd-
nout mapu teritoria, podle názvu obce si můžete 
najít také územně odpovědného policistu. 
Cílem zřízení těchto nových internetových strá-
nek bylo nejenom seznámit občany s krimina-
litou a dopravními problémy, ale i přiblížit jim 
policejní práci a podat co možná nejvíce infor-
mací o jednotlivých policejních služebnách.

Jaký byl leden
Leden byl na našem okrese ve znamení loupež-
ných přepadení. Celkem jsme jich zaznamenali 
sedm, šest z nich se podařilo policistům objas-
nit. Ke dvěma loupežím došlo přímo v okres-
ním městě. 
Pátého ledna v časných ranních hodinách byla 
na ulici Pickova přepadena žena, která šla do 
práce. Čtrnáctého ledna pak došlo k loupež-
nému přepadení novinového stánku. Bezpro-
středně poté byl v souvislosti s tímto případem 
zadržen a následně i obviněn z obou loupeží 
25letý muž z České Třebové. V tuto chvíli mu 
za zločin loupeže hrozí až desetiletý trest odnětí 
svobody. Nadále je stíhán na svobodě.

nprap. Eva Sichrová, tisková mluvčí 
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V minulém čísle jsme připomněli, že provoz 
nemocnice byl zahájen 1. ledna 1939. Uvedení 
nemocnice do provozu spadlo ovšem do nešťast-
né doby, kdy naše republika ztratila svoji samo-
statnost. Komitét, který se dlouho připravoval na 
slavnostní otevření, byl rozladěn tím, že nebyl 
přijat návrh jmenovat MUDr. Píšu za prvního pri-
máře. Tuto funkci nakonec převzal MUDr. Handl. 
Také původně provedená kolaudace nemocnice 
v prosinci 1938 nebyla novým okresním úřadem 
v Litomyšli uznána – údajně nebyl k tomuto úko-
nu okresní úřad v Lanškrouně kompetentní, neboť 
v této době již likvidoval svoji činnost. 
Kolaudace se proto opakovala 3. října 1939 a byla 
provedena Okresním úřadem v Litomyšli, avšak 
bez zástupců města a zdravotního znalce. V prv-
ním pololetí roku 1939 správa Všeobecné veřej-

nemocnice a její historie

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

informuje

V uplynulém období řešili strážníci celkem 13 
pachatelů krádeží v supermarketech a prodej-
nách na území našeho města. V jednom pří-
padě byl v pachateli zjištěn recidivista, který 
byl za obdobný trestný čin v minulosti potres-
tán, a proto byl muž předán orgánům činným 
v trestním řízení. Všechny případy řešili stráž-
níci ve spolupráci s bezpečnostními službami 
supermarketů nebo zaměstnanců prodejen.
Telegraficky:

3 mladíci, kteří si chtěli zlepšit svou finanč-• 
ní situaci, oloupili ženu o kabelku. Ze svého 
lupu se však těšili 5 minut, než je zadržela 
hlídka městské policie nedaleko místa činu.
Strážníci ve dvou případech otevírali byty • 
obyvatel v domě s pečovatelskou službou 
a v jednom případě spolu s hasiči také byt 
seniorky, která sama nemohla otevřít pro-
tože měla zdravotní komplikace a byla 
ohrožena na životě.

Zraněné káně, které bylo občany nalezeno 
u studánky U Panenky Marie, strážníci převez-
li na ošetření k veterináři a poté zajistili jeho 
vypuštění do volné přírody.  

Martin Faltus, velitel městské policie

po práZdninách půJdou do školy
Základní školy v Ústí nad Orlicí zorganizovaly v soula-
du se školským zákonem zápis dětí do 1. tříd, který se 
konal ve dnech 26. a 27. ledna 2010. Z výsledků vyplý-
vá, že oproti předcházejícímu roku celkově ubyla nece-
lá tři procenta budoucích žáků, takže dramatický pro-
pad v počtu prvňáčků nehrozí. Přesto došlo k určitým 
pohybům v počtech zapsaných dětí u jednotlivých škol, 
takže například naše největší školy, ZŠ bratří Čapků a ZŠ 
Komenského zaznamenaly úbytek a naproti tomu školy 
v Hylvátech a Kerharticích nárůst v počtech budoucích 
prvňáčků.

Luboš Mikyska, vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy

Vážení spoluobčané, 
chci reagovat na článek MF Dnes ze dne 3. 11.2 
009 pod názvem: Jedete po Ústí? Pozor. Tady 
se nejvíce bourá a na následný článek Orlického 
deníku pod názvem: nejméně bezpečné silnice 
jsou v Ústí nad Orlicí, tvrdí pojišťovna.
Skutečnost je však jiná, i když ne nejlepší. Ve 
zmíněných článcích jste se mohli dozvědět o tom, 
že jedna pojišťovna vyhodnocuje každoročně 59 
okresních měst ČR a stanoví pro své klienty tzv. 
ČP index. V něm Ústí nad Orlicí skončilo za 1. 
pololetí 2009 na 58. místě. Za námi byly pouze 
Klatovy. Náchod byl 50., Chrudim 47., Trutnov 
43., Jičín 25., atd. Tato čísla asi skutečně platí pro 
klienty této pojišťovny, ale nelze je vůbec zobec-
ňovat. U jiných pojišťoven je Ústí nad Orlicí nao-
pak mezi městy, kde se málo bourá, za což mají 
jejich pojištěnci bonusy. Ale o to mi nejde. 
nehody očima statistiky Policie ČR
Podívejme se na nehody ve městě očima statistiky 
Policie ČR obecně za všechny řidiče. Počet zpraco-
vaných dopravních nehod Policií ČR jednoznačně 
klesl oproti roku 2008 i rokům předchozím, a to na 
89 za rok 2009 oproti 152 v roce 2008. A to vzhle-
dem k tomu, že došlo k právní úpravě a dopravní 
nehody se škodou do 100 000 Kč, kde není zraně-
ní, a účast třetí osoby se již nemusí oznamovat. 
Tyto nehody řeší řidiči sepsáním oznámení a vyři-
zují je pojišťovny. 
Podívejme se však na rok 2008 z hlediska mrt-

PraVda o doPraVních 
nehodách V Ústí nad orlicí

vých - 1, těžce zraněných - 9, lehce zraněných - 
16. V roce 2009 byl jeden člověk usmrcen, 7 jich 
bylo těžce zraněno, 17 zraněno lehce. Takže skoro 
stejné počty.
A jak je to skutečně s umístěním Ústí nad Orlicí 
v porovnání s ostatními městy z hlediska dopravní 
bezpečnosti z pohledu Policie ČR? Např. nehody 
v okresních městech: Ústí nad Orlicí 89, Svitavy 
84, Chrudim 145, Jičín 94, Náchod 133, Trutnov 
172. A přitom všechna tato města se umístila ve 
statistice pojišťovny před námi, na „bezpečněj-
ším“ místě. 
Na silnici 1/14 se roce 2009 v Ústí nad Orlicí sta-
lo 14 dopravních nehod, v Trutnově 16 a v Čes-
ké Třebové dokonce 17. A jak je to s městy 
v našem bývalém okrese? Choceň 26 dopravních 
nehod, Lanškroun 37, Vysoké Mýto 68, Česká 
Třebová 57.
Po Ústí a do Ústí jezděte
Spoluobčané a hosté Ústí nad Orlicí, v našem měs-
tě není tak nebezpečno a klidně do Ústí a po Ústí 
jezděte. Když budete dávat více pozor, budeme 
jen všichni rádi. Opravdu pozor si snad dejte v uli-
cích Královehradecká, kde bylo 12 dopravních 
nehod, Hakenova - 5, Třebovská - 6, Tvardkova 
- 4 dopravní nehody.
Za spolupráce s por. Bc. Kaplanem s DI PČR, ze 
zdrojů statistik PČR za rok 2009 sestavil 

Zdeněk Ešpandr
místostarosta města

né nemocnice řešila svou platební neschopnost, 
neboť nemohla dostát svým závazkům vůči pro-
jektantovi a dodavatelům stavby. 
Celkový náklad na výstavbu nemocnice dosá-
hl částky 9 mil. Kč – nemocnice měla 150 lůžek 
chirurgických a 30 lůžek infekčních. V této době 
měla k dispozici pouze vypůjčený RTG přístroj, 
v kuchyňkách a do laboratoře byl zaveden plyn, 
který se v suterénu chirurgie vyráběl z benzínu. 
Na chirurgickém oddělení byl k dispozici lůžko-
vý a jídelní výtah a 2 operační sály. Výrobu páry 
zajišťoval středotlaký kotel Roučka stejně jako 
dodávku tepla 2 teplovodní kotle od téže firmy. 
Na svoji dobu moderním zařízením byla vybave-
na prádelna, a to jedním pracím strojem na 100 kg 
prádla a jedním pracím strojem na 30 kg prádla, 
odstředivkou na 30 kg prádla, žehlícím lisem na 

tvarové prádlo a korytovým válcovým žehlícím 
strojem. V kuchyni byl uhelný sporák a 4 varné 
kotle na páru. Nemocnice měla dezinfekční zaří-
zení, odpadové vody z infekčního pavilonu se čis-
tily, chlorovaly a odtékaly na samostatnou čistící 
stanici, kde kromě mechanického čištění byl kalo-
vý vyhnívací prostor a za ním biologický filtr.
Léčení v „cenových skupinách“
V roce 1939 bylo přijato 2 900 nemocných. Léče-
ni byli ve třech cenových skupinách, ošetřovné 
za jeden den podle tříd bylo vyvěšeno před přijí-
mací kanceláří. Nemocní, kteří neměli poukaz od 
pojišťovny, museli zaplatit před přijetím ošetřovné 
na 10 dní dopředu. Nemajetní s sebou museli při-
nést domovský list.

Martin Procházka
ředitel Orlickoústecké nemocnice

Škola

Počet dětí u zápi-
su pro školní rok 
2009/2010

Počet dětí u zápi-
su pro školní rok 
2010/2011

Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 71 56

Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 69 63

Základní škola Ústí nad Orlicí, Školní 8 16

Základní škola Ústí nad Orlicí, Třebovská 26 34


