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Červen 2010 zDaRMa

Poděkování z Polska
Bystrzyca Klodzka, 27. dubna 2010

Srdečně děkujeme za zaslání kondolence, projevení soustrasti a solidarity s námi v našem smutku 
a žalu ze ztráty prezidenta Polské republiky a významných osobností naší země při letecké kata-
strofě ve Smolensku.
Je velice těžké se vzpamatovat z tak velké ztráty, která otřásla nejen našim národem, ale i celým 
světem.
Historie nedělá rozdíly a tak datum 10. 4. 2010 bude zapsáno jako jedno z nich.
Žije velká naděje, že společnými silami se podaří Polákům zvládnout následky tak velké tragédie.
Děkuji za kondolenci a slova útěchy…

Renata Surma
starostka Bystrzyce Klodzkej

725 let Ústí 
nad orlicí

Keramika 
aneb minulost nejen za sklem

Pohled na fragmenty keramiky umístěné v součas-
né expozici městského muzea vás možná, v reflexi 
na plastovou současnost, pohne k malému zamyš-
lení.
Nejdříve si ale udělejme krátký výlet do dějin 
keramiky:
Vrátíme-li se v čase do doby kolem 5. - 4. století 
př. n. l. (až k počátku našeho letopočtu), kdy se 
v Evropě (a taktéž na našem území) objevují kme-
ny Keltů, dostaneme se do období, kdy byl k výro-
bě keramických předmětů poprvé použit hrnčířský 
kruh. Poté se tato metoda užívá až ve středověku. 

V průběhu 8. - 9. století se z převážně domácí-
ho řemesla utváří řemeslo specializované, jemuž 
se věnují jen určité skupiny obyvatelstva, např. 
hrnčíři. Z keramiky se vyrábějí věci běžné denní 
potřeby – hrnce, džbány, zásobnice, amfory, vázy 
– přes kachle a drobné plastiky, hračky. Nejpr-
ve byly v 8. století nádoby obtáčeny na pomalu 
rotujícím hrnčířském kruhu, později se přímo celé 
točily na rychle rotujícím kruhu. V 9. - 10. stole-
tí dochází k diferenciaci keramiky. Zpočátku jsou 
nádoby nezdobeny, později se objevují vpichy, 
vlnice, rýhy, vrypy aj. 

I když archeologické nálezy jako jeden z pramenů 
slouží k poznání naší minulosti, tak zároveň každý 
z těch předmětů nese svůj vlastní příběh. Zatímco 
odhalování historie je spíše doménou odborníků, 
fantazií obdařila příroda každého z nás…
A tak i střepy z lokalit parcely č. p. 32 v ulici Mis-
tra Jaroslava Kociana, ze zahrady Sboru jednoty 
bratrské a ze staveniště dnešní pošty v Hakenově 
ulici vystavené v muzeu mají svůj příběh. Zkuste 
si ho přijít domyslet…

Martin Zahálka, Veronika Deáková; Městské 
muzeum v Ústí nad Orlicí

Slaví 15. narozeniny
Jedním z pěti partnerských 
měst, se kterými naše město 
udržuje kontakty, je polské 
desetitisícové město Bystřice 
Kladská, které je vzdáleno 
necelých 70  km od nás. 
Kontakty jsou opravdu boha-
té, spolupracujeme v oblasti školství, sportu, turis-
tiky i kultury.
Velmi těsné a fungující jsou kontakty mezi dobro-
volnými hasiči.
V poslední době se rozšířila spolupráce mezi 
seniory, ale také třeba mezi policisty, dochází 

Havárie 2010

sPoluPráce s Bystřicí kladskou 
také k řadě pracovních kontaktů, obě města pak 
významně spolupracují při rozvoji cestovního 
ruchu na česko-polské hranici.
Operační program Přeshraniční spolupráce mezi 
Českou republikou a Polskem je i zdrojem evrop-
ských dotací na některé uvedené aktivity a obě 
města se snaží v rámci možností čerpat tyto pro-
středky na ještě kvalitnější spolupráci.
Jednou z mnoha akcí bude také setkání mezi pra-
covníky obou úřadů, a to v závěru května a začát-
kem června 2010. V rámci těchto návštěv bude 
podepsána na úrovni starostů obou měst deklarace 
o další vzájemné spolupráci pro nejbližší období.

Luboš Bäuchel, místostarosta

Ve dnech 15. a 16. května se uskutečnilo 
cvičení ostatních složek Integrovaného 
záchranného systému k ověření součinnos-
ti při dopravní nehodě značného rozsahu. 
Akce se odehrávala na letišti v Ústí nad 
Orlicí, na hřišti u Černovíra a na vodním 
díle Pastviny - na Šlechtově palouku a na 
pastvinském mostu. 
Účastníky cvičení bylo naše město, Měst-
ská policie, Oblastní spolek Českého čer-
veného kříže, všechny ústecké jednotky 
Sboru dobrovolných hasičů, Sbor dobro-
volných hasičů Lanšperk, Vodní záchranná 
služba Pastviny, Orlickoústecká nemocni-
ce a.s., o.s. Patriot, klub vojáků v záloze Pardu-
bického kraje, Zdravotní záchranná služba v Ústí 

pokračování na str. 2

nad Orlicí a Hasičský záchranný sbor v Ústí nad 
Orlicí. 
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Celé akce se zúčastnilo cekem 260 osob, 52 pro-
fesionálů, 130 dobrovolníků a 78 figurantů. I přes 
nevlídné počasí bylo na ústeckém letišti přítomno 
hodně diváků, kteří byli svědky cvičné obří havá-
rie dvou autobusů a několika osobních vozidel 
s nalíčenými, zraněnými figuranty. Tragédie tako-
vého rozsahu se poblíž našeho města, bohudíky, 
nikdy nestala. Cvičení však prověřilo rychlost 
a profesionalitu všech zúčastněných záchranářů. 

V jarním období jsme začali s první výsadbou 
stromů. Celkově je k výsadbě ve městě navrženo 
cca 65 vzrostlých stromů, které budou mít největší 
podíl na celkovém dojmu. Je dobře, že byly zvo-
leny vzrostlé stromy, protože mohou alespoň čás-
tečně plnit okamžitě svoji funkci. Prostor se dříve 
„zapojí“ a dříve začne vytvářet očekávaný efekt. 
Projektantem zeleně je firma Allium. 
Stromové „patro“ budou převážně tvořit javory. 
V menší míře je zastoupen jírovec a okrasné třeš-
ně. Je dobře, že se nakonec ustoupilo od původní 
verze, kdy bylo navrženo obrovské množství růz-
ných rodů a druhů, které by pak v konečné podo-
bě vytvořily „přeplácanou směsici“ stromového 
patra. Navíc některé stromy by hůře snášely pod-
mínky, které na místě budou. Jedná se především 
o některé dřeviny spíše sbírkového charakteru, 
které patří do arboreta a ne do veřejné zeleně.
Současné architektonické řešení tedy počítá 
s javory různých druhů. V budoucnu budou tedy 
patrné drobné odchylky, které se budou týkat bar-
vy olistění, tvaru listů, tvaru koruny atd. 
Dominantou budou kruhy
Menší, většinou pyramidální stromy jsou umisťo-
vány do nejmenších kruhů. Do větších kruhů jsou 

sPravíme „díry“ 
v komunikacícH

Na svém jednání 10. května posílila Rada měs-
ta rozpočet odboru životního prostředí o částku 
1,15 mil. Kč (krytou rezervou rozpočtu města) 
s konkrétním určením na výspravu výtluků na 
městských komunikacích. Součástí navýšení jsou 
i peníze na kanálové vpusti a mosty.
Jak mnozí sami na vlastní kůži zažíváte, velké 
množství výtluků nás trápí téměř na všech ulicích. 
Nejhorší úseky byly vyspraveny ihned po zimě, 
na části - zejména v ulicích 17. listopadu, Poprad-
ská, Čs. Armády - se pracovalo v dubnu. Díry byly 
vyfrézovány, i když počasí je nedovolovalo ihned 
zalít asfaltem, a na ostatních se jistě i v den, kdy 
vyjde tento článek, intenzivně pracuje.
Děkujeme všem občanům, zejména řidičům, za 
jejich ukázněnost a trpělivost, protože každá opra-
va si vyžaduje zvláštní dopravní režim.
Znepokojuje nás však situace, kdy neukáznění 
řidiči a majitelé vozidel ignorují dopravní značky 
týkající se zákazu stání z důvodu čištění komuni-
kací a parkovišť. Je velmi neekonomické a neú-
činné, když se zametací vůz musí několikrát vracet 
na místo, kde v ulici při řádném čištění stála dvě 
nebo tři auta a místa pod nimi zůstala neuklizená.

Zdeněk Ešpandr, místostarosta

Jednosměrná 
ŠPindlerova

V květnu byla zjednosměrněna poslední z avi-
zovaných ulic, a sice ulice Špindlerova, zatím 
však bez řádného vyznačení stání na komunika-
ci. Tento nedostatek zajistíme v nejbližší době.
Potěšující je, že se zvýšil počet parkovacích 
míst a zlegalizována byla také ta stávající. 
Především však jsme vyřešili dopravně velmi 
nebezpečný úsek této ulice. Omlouváme se 
těm obyvatelům, kteří v lokalitě bydlí a kterým 
jsme částečně zkomplikovali příjezd a odjezd 
k jejich domovům. Věříme, že klady plynoucí 
z této změny velmi převažují nad zápory. 

Z. Ešpandr, místostarosta

dotazníky tePvos
Vážení spoluobčané, vážení zákazníci – odběra-
telé, společnost TEPVOS, spol. s r.o. jako inves-
tor akce „Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV“, si 
Vám touto cestou dovoluje oznámit, že v součas-
né době rozesíláme „DOTAZNÍK – STANO-
VISKO k odkanalizování nemovitostí ve městě 
Ústí nad Orlicí“.
V průběhu měsíce května a června obdrží každý 
majitel nemovitosti v zájmové lokalitě citovaný 
dotazník. Prosíme Vás o jeho vyplnění a odevzdá-
ní nejpozději do 20. 6. 2010 v sídle společnosti 
TEPVOS, spol. s r.o.
Pokud by měl někdo pocit, že byl opomenut, může 
si dotazník vyzvednout v sídle společnosti. Dotaz-
ník rovněž naleznete v elektronické podobě na 
http://www.tepvos.cz/?p=h1.
Vyplněný dotazník bude podkladem pro další jed-
nání s Vámi, k projekční přípravě a vlastní reali-
zaci celé akce.
Věříme, že se celou akci podaří uskutečnit ke spo-
kojenosti nás Všech. Děkujeme Vám.

Martin Lang
jednatel a ředitel společnosti TEPVOS, spol. s r.o.

sázeny stromy s oválnější a mohutnější korunou. 
Stromy po výsadbě budou asi 2 roky ve fázi akli-
matizace, poté by mohly začít přirůstat rychlostí 
cca 20 až 30 cm za rok. Jako vždy i zde je nutné 
počítat s určitým procentem úhynů. Uhynulé stro-
my budeme samozřejmě nahrazovat. 
Ve větších kruzích je navrženo založení trávníků 
s výsadbou cibulovin. Z cibulovin například talo-
vín, ladoňky atd. V menších kruzích budou výsad-
by z podrostových trvalek, jako např. kakost, bar-
vínek či sasanky. Do nejmenší nádob budou sáze-
ny okrasné trávy, což ale není striktně dáno. Zeleň 
v tomto prostoru se bude nadále rozvíjet. Zelené 
prostory budeme dále upravovat, aby se docílilo 
většího efektu. 
V současné době, kdy probíhá stavba, působí 
prostor hodně technicky, stroze a „betonově“. 
Po založení trávníků a zapojení porostů bude 
boční pohled mnohem působivější. Některé 
trvalky by měly i přepadávat přes hranu kru-
hů, je tedy možné, že části kruhů úplně zmizí. 
Zde je na místě napsat, že jednou z výborných 
vlastností zeleně je, že celkovou architekturu 
plochy zjemňuje a dává jí úplně jiný charakter. 
 Pavel Haupt, správce městské zeleně

dokončení ze str. 1
Havárie 2010 v Ústí na PastvinácH

sázíme stromy v kociánce

Přiletěl také vrtulník z Olomouce.
V noci ze soboty na neděli bylo provedeno pátrání 
po pohřešované osobě v prostoru lesa nad Kna-
povcem. Záchranáři spali ve stanovém městečku 
v Černovíře. V neděli byl přesun k vodnímu dílu 
Pastviny, kde se cvičilo slaňování z mostu a vodní 
záchranářské práce na Šlechtově palouku. 
V permanenci bylo několik motorových člunů 
a vodní vznášedlo, které se bez problémů pohy-

bovalo z vody na souš a opačně. Jako 
ústeckého starostu mne velmi těší, že 
naši dobrovolní hasiči jsou naším Čer-
veným křížem připraveni a prozkoušeni 
pro první pomoc při takovýchto havári-
ích. To není zcela běžnou praxí a my, 
Oušťáci, jsme rádi, že takové hasiče 
máme. Chtěl bych touto cestou podě-
kovat všem organizátorům. Jako občan 
nejen našeho města, ale i naší republi-
ky jsem přesvědčen, že všechny složky, 
které se podílejí na záchraně životů, 
ale i majetku, jsou na naprosté světo-
vé špičce. Jako občan České republiky 
jsem na ně hrdý. Richard Pešek
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co o nás PíŠí Jiní
Dostal se mi na stůl INFORMAČNÍ SERVIS 
OBCE ARCHITEKTŮ, číslo 07/08, ve kterém 
jsem se dočetl neuvěřitelné věci z našeho měs-
ta. Třeba to, že na vernisáži každoroční výsta-
vy Grand Prix architektů 2009 v naší městské 
výstavní síni 19. března 2010 byla vysoká účast 
veřejnosti a naopak nezájem „mužů“ radnice. 
A také, že se stále ukazuje, že záleží na aktivi-
tě několika jedinců, aby se tato skvělá výstava 
dostala k veřejnosti.
Ve skutečnosti je to tak, že díky „mužům 
a ženám“ radnice dostává každoročně Klub 
přátel umění v Ústí nad Orlicí velikou finanč-
ní dotaci (letos je to 260 tisíc Kč) na výstavní 
aktivitu. Za vrchol demokracie osobně považuji 
to, že „mužové i ženy“ radnice do dramaturgic-
kého plánu Klubu přátel umění vůbec nemluví. 
Sám za sebe mohu říci, že jsem vždy, když jsem 
mohl, na tyto vernisáže chodil. Ale od té doby 
co jedni architekti hází druhým architektům 
i městu klacky pod nohy se věnuji nápravě nej-
různějších „nedorozumění“. Omlouvám se, ale 
19. března jsem byl v Praze zachraňovat naši 
Kociánku.
Přečetl jsem si také článek hrdinů z občanského 
sdružení Nádraží nedáme!, ve kterém „otcové 
a matka - zakladatelé“ tohoto sdružení tvrdí, že: 
„plánovaná budova nového nádraží v Ústí nad 
Orlicí se stavět nebude!“
I to musím uvést na pravou míru. Hodinu před 
tím totiž volali zástupci pražského SŽDC, zda 
by mohli v úterý 1. června ve 14 hodin přijet na 
ústeckou radnici ukázat projekt nové výpravní 
budovy na kerhartické straně.
Spolu s panem primářem Luborem Špátou 
volám: „Pánbůh nás ochraňuj před takovými 
občanskými sdruženími!“ Richard Pešek

Náš Senior klub je v kontaktu s Klubem důchodců 
a invalidů Bystřice Kladské.
Je to pouze jedna z oblastí již zmiňované patnác-
tileté spolupráce měst Ústí nad Orlicí a Bystřice 
Kladské. Od roku 2007 tuto spolupráci zaštiťuje 
komise rady města pro práci se seniory, tzv. Seni-
or klub při Centru sociální péče města Ústí nad 
Orlicí.
Velmi aktivní činnost probíhá na základě pode-
psané Deklarace o spolupráci obou klubů a jejich 
dodatků a vychází ze základní smlouvy obou měst, 
která bude aktualizována 11. června 2010 během 

sPoluPráce seniorů Přes Hranice

Poděkování 
organizátorům 
mimořádnýcH 
akcí ve městě

Jsou společenské, kulturní i sportovní akce, které význam-
ně přesahují hranice našeho města, naší země a dokonce 
i Evropy. A když přesahují, tak zároveň propagují naše 
město všude tam, kam dosáhnou. 
Taková Kocianova houslová soutěž dosáhla už dávno do 
celého světa. Nezapomenu, s jakou radostí, ale i hrdostí 
jsem se na vzdáleném kontinentě kdysi dozvěděl od japon-
ského obchodníka s ocelí, že tu máme onu soutěž pro mla-
dé virtuosy s vysokou světovou úrovní. Děkuji celému 
týmu organizátorů za dlouholetou profesionální propagaci 
našeho města. Děkuji také houslovému virtuosu Jarosla-
vu Svěcenému, který pozvedl laťku naší Kociánky tím, že 
již popáté probíhá hudební festival Kociánovo Ústí, nabitý 
špičkovými koncerty. Děkuji však také, že se tento umělec 
po závěrečném koncertu proměnil ve skvělého a veselého 
Jardu Svěceného, který ještě v koncertním oblečení s námi 
šel na fotbal Ústí nad Orlicí – Hradec Králové, kde jako 
rodilý Hradečák fandil našim při pivu a klobáse.

Děkuji pořadatelům TFA. Kdybyste to nevěděli, je to ten 
nejdrsnější závod hasičů na Andrlově chlumu, který vyhrál 
skvělý Lukáš Novák z Ústí nad orlicí. Ten Lukáš Novák, 
který nás tak úžasně reprezentuje na mistrovstvích světa 
na vzdálených kontinentech a vozí jedno zlato za druhým. 
Děkujeme, Lukáši. R. Pešek

JeŠtě k letoŠním Prvňáčkům…
V březnovém Informačním listu jsme v článku Po prázdninách půjdou do školy zveřejnili 
tabulku s počty dětí, které se v letošním roce dostavily k zápisu do školy. Bohužel se nám do 
údajů vloudila chybička, proto se k počtům zapsaných dětí ještě vracím a připojuji další infor-
maci, že ne všechny děti, které přijdou k zápisu, do školy v září skutečně nastoupí. Ve hře jsou 
totiž odklady povinné školní docházky, o které mohou rodiče dětí požádat hned u samotného 
zápisu nebo i později, do konce měsíce května. Na začátku školního roku pak tedy v prvních 
třídách zasednou do lavic děti zapsané v letošním roce bez odkladu docházky spolu s dětmi, 
které nastupují po odkladu z loňského roku. 

Aktuální počty dětí, které letos přišly k zápisu – porovnání s loňskými údaji: 

Škola

Počet dětí 
zapisovaných 
pro školní rok 

2009/2010

Počet dětí 
zapisovaných 
pro školní rok 

2010/2011

Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří 
Čapků 58 55

Základní škola Ústí nad Orlicí, Komen-
ského 55 61

Základní škola Ústí nad Orlicí, Školní 5 14

Základní škola Ústí nad Orlicí, Třebovská 18 35

Odklady z letošního ani z loňského roku nejsou v tabulce zohledněny!
   

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

přijetí polské delegace a oslav společného výročí.
Senior klub pořádá pro členy, ale i nečleny – oby-
vatele města či zástupce jiných klubů zájezdy na 
velmi zajímavá místa bystřického kraje, umožňuje 
účast seniorů na městských slavnostech Bystřice 
Kladské a již tradičně účast na oslavě Mezinárod-
ního dne seniorů v říjnu.
Nejzajímavější mezinárodní akcí pro rok 2010 
bude již v informačním listu avizovaný zájezd po 
stopách polského lázeňství, či v srpnu zájezd do 
Krakova. Zdeněk Ešpandr

předseda Komise RM pro práci se seniory

Lékárenská pohotovostní služba je od ledna 
2010 zajišťována v neděli a ve svátky nemocniční 
lékárnou v Orlickoústecké nemocnici, a.s. v čase 
8.00 hod – 12.00 hod (telefon 465 521 007), 
v sobotu dopoledne je možno využít běžné oteví-
rací doby mnoha lékáren v okrese.
Duchovní služba. Člověk je bytost duchovní. 
Duchovní potřeby mají lidé po celý život (potře-
ba lásky, víry, naděje, potřeba smyslu života, bez-
pečí a jistoty,…). V určitých životních situacích 
však vystupují duchovní potřeby více do popředí 
– jsou to situace prožívání bolesti, ztráty, utrpení, 
vážné nemoci. Právě v těchto situacích je nejblíže 
klientovi sestra, která s ním tráví nejvíce času. 
V ošetřovatelství tvoří vyhledávání a uspokojová-
ní duchovních potřeb klientů součást nezbytnou 
pro komplexní ošetřovatelskou péči. 
V naší nemocnici nabízíme duchovní péči všem 

orlickoÚstecká nemocnice 
informuJe

pacientům, jejich blízkým i personálu, bez ohledu 
na církevní příslušnost a náboženství. Duchovní 
služba se řídí přáním toho, komu je poskytována 
a bere ohled na jeho důstojnost a mravní integri-
tu. V rámci duchovní péče nabízíme rozhovor, na 
vyžádání zprostředkujeme kontakt s duchovními 
z různých církví, udílení svátostí, pořádáme ná-
boženské obřady v areálu nemocnice. Koncepčně 
a organizačně zastřešuje tuto oblast v nemocnici 
koordinátorka duchovní péče.
Nemocnice má dveře otevřené pro každého, kdo 
přichází s dobrým úmyslem, o tom svědčí mnoho 
aktivit, které jsme již pro naše klienty uskutečni-
li, které připravujeme a o kterých chceme i nadále 
veřejnost informovat. Martin Procházka, 

ředitel Orlickoústecké nemocnice, a.s.
Miluše Kopecká, 

náměstkyně ošetřovatelské péče
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Ústečtí Patrioti
V květnovém vydání Informačního listu jsme napsali 
poděkování občanům, kteří pro své město dělají prá-
ce, jichž by si vůbec nemuseli všímat. Vyzval jsem 
Oušťáky, aby mne informovali o dalších skvělých pat-
riotech, kterým bych měl poděkovat. Shodou okolnos-
tí jsem dostal tři typy na stejné téma. 
Je jaro a začíná růst tráva z chodníků i obrubníků. 
Kdybych nyní jmenoval ony tři dámy, na které jsem 
dostal tip, abych jim poděkoval, určitě bych ranil 
všechny ostatní, kteří také kolem svých plotů odstra-
ňují drny trávy a mlíčáky s pampeliškami. Rozhodl 
jsem se poděkovat vám všem, kteří takto našemu měs-
tu pomáháte. Jste skvělí patrioti, děkuji.
Současně děkuji všem, kteří před svými domy u ulic 
sekají a upravují trávu na krajnicích. Není vás málo.
 Richard Pešek

V programu akce „Ústí nad Orlicí 2010, město v pohybu, 
týden dobré pohody“ je premiérově zařazen také „ORI-
ENTAČNÍ BĚH MĚSTEM o pohár starosty“. Akce se 
koná ve středu 9. června od 16:00 hodin přímo v centru 
města a je zařazena do české termínové listiny orientač-
ních běhů, slibuje tedy účast kvalitních běžců.
Současně je závod otevřen široké veřejnosti včetně škol-
ních či třídních týmů, má také propagační charakter 
a pořadatelé se těší na velkou účast. Luboš Bäuchel

město v PoHyBu
PoPrvé s orientačním BěHem

rieter cuP 2010 za dveřmi
V pořadí čtrnácté mistrovství České republiky v tenisu mužů a žen se uskuteční v Ústí nad Orlicí ve 
dnech 28. června – 3. července. 
Časový pořad 
Pondělí 28. června: 1. kolo dvouhry mužů a žen, 1. kolo čtyřhry mužů a žen,
Úterý 29. června: 2. kolo dvouhry mužů a žen, 2. kolo čtyřhry mužů a žen   
Středa 30. června: čtvrtfinále dvouhry mužů a žen, semifinále čtyřhry mužů a žen,
Čtvrtek 1. července: semifinále dvouhry mužů a žen, finále čtyřhry mužů a žen,
Pátek 2. července: finále dvouhry mužů a žen
Hrát se bude denně od 10 hodin, program závěrečného finálového dne (2.7.) bude určen dodatečně. 

(re)

český videosalon 2010
Ve dnech 17. – 19. června se v prostorách Roškotova divadla a Kulturního 
domu v Ústí nad Orlicí uskuteční 57. ročník Celostátní soutěže neprofesionální 
filmové tvorby. Maratón filmových projekcí bude zahájen ve čtvrtek 17. června 
v Roškotově divadle soutěží školních filmů Zlaté slunce. 
V pátek 18. 6. odstartuje v Roškotově divadle Český videosalon 2010 soutěž-
ními projekcemi a v 18:30 hodin slavnostním zahájením soutěže dospělých, 
kterého se zúčastní čelní představitelé Pardubického kraje a Města Ústí nad 
Orlicí.
V sobotu 19. 6. bude divákům promítnuta i kolekce nejlepších slovenských 
soutěžních filmů. Letitou soutěž neprofesionálních filmařů navštíví i delegace 
ze Slovenska, Švýcarska, Rakouska a Německa.
Vyvrcholením třídenního filmového klání bude v sobotu 19. června od 20:00 
hodin v Kulturním domě slavnostní vyhlášení výsledků soutěže dospělých, 
Minuta film a společenský večer.  -zr-

o logoPedické Péči
V Ústí nad Orlicí 12. dubna uskutečnila důležitá pracovní porada k zajiš-
tění odborné logopedické péče pro děti s narušenou komunikační schop-
ností. V nově otevřeném metodicko vzdělávacím středisku pedagogicko-
psychologické poradny bylo krajskými koordinátory logopedické péče 
konstatováno, že situace v oblasti logopedické péče v našem regionu 
patří k nejlepším v rámci celého Pardubického kraje. Zásluhu na tom 
mají nejen pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogic-
ké centum, ale také vytvoření logopedické třídy v MŠ v Dělnické uli-
ci a samozřejmě i každodenní práce jednotlivých učitelek v mateřských 
i základních školách. I přes tuto příznivou situaci v oblasti logopedické 
péče přítomné ředitelky uvítaly možnost přihlásit učitelky ze svých škol 
do kurzů pro logopedické asistentky, které budou financovány prostřed-
nictvím připravovaného projektu z evropských zdrojů.

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

PrůcHod 
kociánkou

Dostal jsem jemně ironický e-mail od ústeckého 
občana, který si stěžuje, že ve Smetanově ulici 
podél plotu Hernychovy vily stojí auta na chodníku 
a retardér jim v tom nebrání, protože nejsou chod-
níky nad úrovní vozovky. 
Rád odpovím. Jsem tam denně, nic zvláštního se 
neděje, kromě toho, že jsme tam dovolili průchod 
a průjezd. Je to staveniště, a kdybychom se rozhod-
li, že toto území až do dokončení prací celé uza-
vřeme, bylo by to v pořádku. Nechali jsme ale tuto 
cestu otevřenou, abychom umožnili normální pro-
voz obchodům, jako jsou třeba květinářství Rosa 
nebo Cestovní kancelář pana Kalouska. A aby rodi-
če s dětmi nemuseli chodit do školky jinudy, tedy 
mnohem delší cestou. Až bude naše krásná Kocián-
ka otevřena, budeme udělovat takové pokuty, že si 
příliš rychlí a špatně parkující automobilisté sotva 
odváží do Kociánky vůbec vjet. 
Kdyby tam byly obrubníky, nic by to neřešilo. Ve 
světě, ale i u nás jsou klidové části měst s režimem 
„obytné zóny“ bez obrubníků. Je to velice zajíma-
vý estetický prvek, kromě jiných kladů i zvětšující 
opticky prostor. A není to žádný výstřelek současné 
architektury. Je to prostě normální. Stejně jako je 
normální, že v tomto parku - náměstí - bude veliké 
dětské hřiště, že zde vysadíme kolem sedmdesáti 
nových stromů a rodiče s dětmi, ale i všichni ostatní 
návštěvníci budou moci studovat život podle nauč-
ných plastik na téma „vznik života“

Richard Pešek, starosta

laureátem david Petrlík z francie
V sobotu 8. května 2010 dopoledne přijal starosta města Richard Pešek účastníky a hosty Kocia-
novy houslové soutěže v obřadní síni ústecké radnice. Odpoledne se pak v Roškotově divadle 
uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků 52. ročníku Kocianovy houslové soutěže. Vyhlášeny 
byly hlavní čtyři soutěžní kategorie a absolutní vítěz - laureát soutěže, kterým se v 52. ročníku 
Kocianovy houslové soutěže stal patnáctiletý David Petrlík z Francie, který soutěžil ve IV. kate-
gorii. Po slavnostním vyhlášení následoval koncert, v němž vystoupili vítězové jednotlivých kate-
gorií. Text a foto: Lukáš Prokeš


