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Kapitoly 
z historie

Písemné prameny k prvnímu 
období existence města

Hodnověrné zprávy k počátku města neexis-
tují. Zakládací listina ani jiné písemné dokla-
dy se nedochovaly. V listině z roku 1499 na-
psal majitel panství Bohuš Kostka z Postupic, 
že se na něho obrátili „měšťané a poddaní“ 
z Ústí s žádostí o nové listiny, poněvadž jim 
listiny a písemnosti města v roce 1498 sho-
řely. Historický vývoj můžeme sledovat 
z písemných pramenů až od roku 1285.
Důležitým projevem života obyvatel města 
byla městská samospráva. Nenahraditelným 
pramenem o úřední agendě městské rady 
jsou městské knihy. První zmínka o ústecké 
městské samosprávě je až v listině Vratislava 
z Pernštejna z roku 1567. O deset let později, 
roku 1577 jsou v gruntovní knize jmenováni 
konšelé. Městskou radu v Ústí tvořilo dvanáct 
konšelů, z nichž každý se během roku vystřídal 
v úřadu purkmistra. Obecně platí, že úkolem 
městské rady bylo dobře hospodařit s obec-
ními penězi, starat se o obecní nemovitosti, 
udržovat pořádek při trzích a reprezentovat 
město při jednáních o obecních záležitostech. 
Dalším městským orgánem bylo shromáždě-
ní celé obce, na kterém byla volena městská 
rada. Pojem města má v písemných prame-
nech několik rozlišení. Ústí, jako poddanské 
město, patřilo do kategorie „městečko“. Spl-
ňovalo podmínky, které byly charakteristické 
pro tento typ. Bylo to soustředěné, kompaktní 
osídlení a mělo řádnou zástavbu.
V oválném obrysu Ústí bylo umístěno téměř 
čtvercové náměstí. Pravoúhlé schéma bylo 
uplatněno při vnitřní dispozici ulic a bloků 
domů. Domy ústeckých obyvatel byly dře-
věné, stejně jako kostel a přilehlá fara. Urbář 
panství z roku 1568 poskytuje určité údaje 
o městě. Stálo zde 113 domů, v jednom z nich 
byla lázeň.

Věra Sekotová

odpovídáme na otazníKy 
kolem nádraží

Dotaz: Máme obavy, zda z nové budovy nádraží 
nebude jenom „zastávka“, kde nebudou zasta-
vovat významnější vlakové spoje.“ 

„V návrhu je naprosto regulérní nádraží se vším, 
co k němu patří. A vlaky zde budou stavět jako 
dnes. Jak jsem slíbil v minulém čísle Informač-
ního listu, dávám k dispozici pohled na poslední 
a doufejme, že definitivní podobu nového nádraží 
v Kerharticích.

Nová budova na kerhartické straně má stát asi 20 
milionů. Se vším komfortem, tedy s příjezdovou 
estakádou od Mendriku a 124 parkovacími místy, 
podchodem pro cyklisty a pěší ve směru od města.  
Architektura to bude velmi zajímavá. Skleněnou 
krychlí bude procházet skleněná pyramida. Naše 
staré nádraží zůstane stát, jeho oprava je ovšem 
v nedohlednu.

pokračování na str. 2

komunální volby 2010 jsou za dveřmi
Registrace kandidátních listin pro podzimní komunální volby 2010 ukončena

Městský úřad Ústí nad Orlicí jako registrační úřad podle příslušného zákona převzal ze svého územního 
obvodu v zákonném termínu do 10. srpna 2010 celkem 83 kandidátních listin k registračnímu řízení pro 
komunální volby, které se uskuteční v pátek 15. října a v soboru 16. října 2010.
Z uvedeného celkového počtu 83 kandidátních listin bylo pro volby do Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí 
podáno 9 kandidátních listin,  a to následujícími 9 volebními stranami:

Občanská demokratická strana (ODS) • 
Česká strana sociálně demokratická • 
TOP 09  s podporou nezávislých • 
Sdružení nezávislých kandidátů - OUŠŤÁCI• 
KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE – ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ• 
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY (KSČM)• 
Věci veřejné (VV)• 
„Strana soukromníků České republiky“• 
SUVERENITA – blok Jany Bobošíkové, strana zdravého rozumu• 

Do 28. srpna 2010 proběhlo vlastní registrační řízení, kdy úřad v souladu se zákonem u všech 83 kandidát-
ních listin přezkoumal, zda obsahují správné údaje, tj. náležitosti podle ustanovení § 22 zákona  a  zda  před-
ložené petice  mají  potřebný počet podpisů.
S výsledky uskutečněného registračního řízení se můžete, vážení občané, podrobně seznámit na úřední desce 
městského úřadu.  Zde jsou vyvěšena úplná znění vydaných rozhodnutí o registraci.  Nově zřízenou úřední 
desku městského úřadu naleznete v ulici Dělnická (budova MěÚ). Registrační rozhodnutí rovněž naleznete 
na internetových stránkách města v sekci  úřední deska.
Registrace kandidátních listin je zákonnou podmínkou pro vytištění hlasovacích lístků, proto má pro další 
přípravu komunálních voleb zcela zásadní význam. Eva Kalousková, tajemnice 

září 2010 zDaRMa
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Údržba veřejné 
zeleně je 

KompliKovaná
Vážení spoluobčané.
Rád bych Vám vysvětil některé skutečnosti, které 
nám komplikovaly práce při letošní údržbě zele-
ně v našem městě. Současně děkuji za trpělivost 
a pochopení, jehož se nám od Vás v hojné míře 
dostalo při zpoždění letošních prací při sekání 
travních porostů. Děkujeme občanům všech při-
lehlých obcí za trpělivost, s jakou přijímali sku-
tečnost, že se přednostně sekalo v místech s vyšší 
koncentrací obyvatelstva. Taktéž bych rád touto 
formou poděkoval i našim zaměstnancům.

Komplikace na jaře
Po letošní urputně se držící zimě nás v jarních 
měsících i počátkem léta počasí nijak nešetřilo. 
Několikatýdenní, jen krátce přerušované deštivé 
období, bylo vystřídáno tropickými teplotami. 
Obojí nám působilo nemalé starosti. Ani zkušení 
a dlouholetí pracovníci údržby zeleně, nedoká-
zali svojí šikovností ovlivnit negativní působení 
mokré trávy na sekací stroje. V průběhu sečení 
docházelo k ucpávání mechanických částí strojů, 
což vedlo i ke skutečnosti, že sekání muselo být 
v řadě dní téměř zastaveno. 
Práce s ručními křovinořezy byla v dešti pro 
naše pracovníky výrazně složitější. Jejich snaha 
a zvýšené pracovní výkony v žádném případě 
nedokázaly nahradit výpadek strojů. Tráva rostla 
doslova přímo před očima a to nejen v našem kra-
ji. V době, kdy se počasí už začalo umoudřovat, 
museli jsme se vypořádat i s nadměrným obje-
mem travní hmoty.
V menší míře si problémy při sekání v nepřízni-
vém počasí dokáže představit každý zahrádkář. 
Pokud seče trávy například o výšce cca 30 cm, 
dochází u sekaček běžně k naplnění zásobní-
ku posekané trávy po ujetí až stovek metrů, při 
násobné výšce travního porostu k tomu docháze-
lo už po ujetí několika desítek metrů. Častějším 
přejížděním při vysypávání zásobníků se samo-
zřejmě úměrně prodlužuje doba sekání dané 
lokality.
U práce s ručními křovinořezy je pak vzrostlá 
tráva sekána tzv. po částech, minimálně nadva-
krát, kdy se nejdříve srazí vrchní část přerostlého 
porostu a poté až dojde k přízemnímu posečení. 
Vše se zákonitě projeví nejen na době sekání 
konkrétní plochy, ale i na kvalitě posečení. 

Samotnou kapitolou jsou tropické dny
V době, kdy řada z nás vyhledávala jen stinná 
místa, naši pracovníci doháněli skluz v sekání 
zcela jinak. Navléknuti do pracovních oděvů, 
v brýlích a rukavicích při práci vdechovali vířený 

Poděkování

Vážený pane Žiška,
vyřiďte prosím pochvalu pracovníkům, kteří 
dosekávali ulici Špindlerova v pátek 29.7.
Sledovali jsme je při práci, sekali i v dešti.
Moc děkujeme.

S pozdravem občané 
Sdružení bytových domů Špindlerova

Od devadesátých let dvacátého století byla 
naše poliklinika - na křižovatce naproti jídelně 
Perly - chátrající zavřenou budovou. Byla sice 
v majetku města, na pozemku města, ale právně 
v naprosto patové situaci. 
Nějakými politickými zásahy z konce minulého 
století nemohlo město s tímto svým majetkem 
nakládat. Nemohlo ji prodat, ani výhodně pro-
vozovat, ani zbourat. Rozhodování o ní částeč-
ně leželo na stole ministerstva obrany a částečně 
ministerstva financí. Po pravdě řečeno, oběma 
institucím to bylo velmi lhostejné. Dokonce se 
přišlo na to, že žádost města o uvolnění budo-
vy se nějakému pražskému referentovi ztratila. 
Někteří jsme se tenkrát velmi obávali, aby pada-
jící omítka a hlavně celé kusy římsy nezranily či 
dokonce nezabily chodce.
Po nástupu koalice do volebního období 2006 – 
2010 jsme tudíž nechali omítku otlouci a povrch 
polikliniky byl zafixován stříkanou betonovou 
směsí. Také jsem si vzpomněl, že na mé posled-
ní dvě vernisáže v Parlamentu přivedla tehdejší 
poslankyně Ing. Veronika Nedvědová vedou-
cí „nějakého“ odboru ministerstva financí paní 
JUDr. Holmesovou. Zkusil jsem využít této nové 
známé. Jednání o naší poliklinice se najednou 
dalo do pohybu na obou ministerstvech. 
Výsledek máme nyní všichni před očima. Trans-

parentní veřejnou nabídkou jsme oslovili zájem-
ce o koupi této budovy, následně ji prodali sta-
vební firmě pana Malátka, od něhož jsme věděli, 
že zde hodlá stavět byty. V současné době se již 
do naší bývalé staré, ale zajímavé, kdysi chátrají-
cí, nyní nové budovy, stěhují první rodiny. Stala 
se i věc, o které jsem kdysi pouze snil. Tyto byty 
jsou na individuální objednávku. Od malých až 
po mezonetové, tedy dvoupatrové s velikou tera-
sou. Jeden z bytů má i svůj vlastní výtah. Jsou 
postaveny i nové garáže a stání pro auta a nové 
dva vjezdy k tomuto objektu. Až na dva byty 
jsou všechny prostory již obsazeny. Nedávno 
byla v tomto bytovém domě otevřena lékárna 
„U Perly“. Zkrátka s naší poliklinikou se stal 
zázrak a máme z ní to, co kdysi do centra města 
patřilo a nyní se začíná vracet.
Paní JUDr. Holmesové jsem již poděkoval. 
Tímto zveřejněním příběhu o poliklinice v Info-
listu jí ještě jednou jménem všech občanů Ústí 
nad Orlicí srdečně děkuji. A také Ing.Veronice 
Nedvědové, která, byť na velvyslanectví v čín-
ském Pekingu, dodnes našemu městu pomáhá. 
Tím současná koalice splnila jeden z význam-
ných bodů programového prohlášení, který v lis-
topadu 2006 zněl: dořešení využití budovy býva-
lé polikliniky.

Richard Pešek, starosta

JaK Jsem v praze „našel“ 
naši poliKliniKu

Podle informací, poskytnutých 9. srpna vedení 
města od Ing. Mathé ze SŽDC a náměstka gene-
rálního ředitele ČD Ing. Matzenauera peníze na 
opravu staré budovy nádraží nebudou. Podle 
jejich odhadu by tato rekonstrukce nyní stála cca 
50 milionů korun. V případě jejího vyhlášení 
kulturní památkou by se tato výše ztrojnásobila, 
vyšplhala by se tedy na asi 150 milionů korun.
Zbytek úvahy nechám daňovým poplatníkům, 
ale i ministru dopravy Vítu Bártovi, který v době 
uzávěrky tohoto listu vydal nařízení o zastave-
ní rozestavěných staveb na Českých drahách. 
V žádném případě bychom však neměli dopustit, 
aby vlaky projížděly naším nádražím 160 km/
hod a nezastavovaly.“

Richard Pešek, starosta

pokračování ze str. 1

prach a výfukové plyny z křovinořezů. Ani pra-
covníci na sekačkách na tom nebyli o moc lépe. 
Zvýšené úsilí lze například doložit objektivní 
skutečností, že v měsíci červnu bylo posekáno 
více než dvojnásobek ploch ve srovnání s před-
chozím měsícem.
Skluz v sekání jsme dohnali na konci července, 
kdy došlo i na takzvané zapomenuté plochy, kte-
rých se vždy pár, i při veškeré pečlivosti, objeví.
Veškeré požadavky, připomínky či dotazy ohled-
ně údržby zelených ploch prosím sdělte v pracov-
ních dnech na divizi komunálních služeb, na tel. 
čísle  465 52 55 79.  Dušan Žiška

ředitel divize, Tepvos
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Vážení spoluobčané, vážení zákazníci – odběra-
telé,
protože se množí zavádějící a zkreslující informa-
ce, které se týkají budování kanalizačních přípo-
jek, Vám chceme touto cestou vysvětlit některé 
pojmy a poskytnout doplňující informace.

Vysvětlení pojmů
1. Přípojky ve smyslu ustanovení § 3 zákona č. 
274/2001 Sb., v platném znění:
• vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvo-
řenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního 
řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitř-
nímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. 
Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu. Vodo-
vodní přípojka není vodním dílem.
• kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvo-
řenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanali-
zace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění 
do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním 
dílem.
• vlastníkem vodovodní přípojky nebo kanalizač-
ní přípojky, popřípadě jejích částí zřízených přede 
dnem nabytí účinnosti citovaného zákona (před 
1.1.2002), je vlastník pozemku nebo stavby při-
pojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li 
se opak.
• vodovodní přípojku a kanalizační přípojku poři-
zuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto 
jinak; vlastníkem přípojky je osoba, která na své 
náklady přípojku pořídila.
2. Stavební povolení 
Ve smyslu ustanovení § 103 zákona č. 103/2006 
Sb., v platném znění stavební povolení ani ohlá-
šení stavebnímu úřadu nevyžadují přípojky vodo-
vodní a kanalizační v délce do 50 m
3. Územní rozhodnutí / územní souhlas
Ve smyslu ustanovení § 96 zákona č. 103/2006 
Sb., v platném znění, u staveb, jejich změn a zaří-
zení, která nevyžadují stavební povolení ani ohlá-
šení podle § 103 odst. 1 a 2 (vodovodní a kanali-
zační přípojky) může místo územního rozhodnutí 
stavební úřad vydat územní souhlas, a to na zákla-
dě oznámení o záměru, pokud je záměr v zasta-
věném území nebo v zastavitelné ploše, poměry 
v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje 
nové nároky na veřejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu. 
Oznámení o záměru obsahuje údaje o požado-
vaném záměru a identifikační údaje dotčených 
pozemků a staveb. K oznámení žadatel připojí:
a) doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo 
doklad o právu založeném smlouvou provést stav-
bu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám, které 
jsou předmětem řízení; tyto doklady se připojují, 
nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí,
b) závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí 
dotčených orgánů podle zvláštních právních před-
pisů,
c) stanoviska vlastníků veřejné dopravní infra-
struktury,
d) jednoduchý technický popis záměru s přísluš-
nými výkresy,
e) souhlasy osob uvedených v § 85 odst. 2 písm. a) 
a b) vyznačené rovněž v situačním výkresu.

Doplňující informace
1. Za paušální poplatek 3000,- Kč bez DPH spo-
lečnost TEPVOS, spol. s r.o. pro Vás:
• zajistí zpracování kompletní projektové doku-
mentace kanalizační přípojky, a to od místa odbo-
čení až k Vašemu domu (nikoli pouze po Vašem 
pozemku nebo po veřejném prostranství). Od Vás 
očekáváme spolupráci při řešení vlastnických 
vztahů,
• projedná dokumentaci se stavebním úřadem 
a zajistí územní souhlas,
• projedná dokumentaci s odborem dopravy, sil-
ničního hospodářství a správních agend a zajistí 
povolení k zvláštnímu užívání místní komunikace 
za účelem uložení kanalizační přípojky do komu-
nikace.
Proč má zájem zpracovat PD TEPVOS, spol. 
s r.o.:
v rámci výše uvedeného projektu se předpokládá 
realizace minimálně 600 ks přípojek v Ústí nad 
Orlicí a Dlouhé Třebové. Pro zpracování doku-
mentace přípojky je nezbytné znát místo napojení, 
umístění sítí atd. Tyto informace naše společnost 
nebo naše smluvní projekční kanceláře mají nebo 
v blízké době mít budou. Domníváme se, že nebu-
deme v takovémto množství schopni poskytovat 
tyto informace dalším subjektům v krátkém časo-
vém období a nebudeme schopni zajistit dostateč-
ně rychlou koordinaci prací. 
Projektovou dokumentaci spolu s územním sou-
hlasem obdrží majitel nemovitosti (objednatel). 
Každý majitel nemovitosti má právo si sám vybrat 
oprávněnou firmu, která na jeho náklady vybuduje 
kanalizační přípojku. 

Výzva
Prosíme majitele nemovitostí v zájmových loka-
litách, kteří obdrželi „DOTAZNÍK – STANO-
VISKO k odkanalizování nemovitostí ve měs-
tě Ústí nad Orlicí“, aby nám jej vyplněný vrátili 
v nejbližším možném termínu do sídla společ-
nosti TEPVOS, spol. s r.o. v ulici Třebovská 287. 
Neznáte-li na všechny „kolonky“ odpověď, nevíte 
přesně, jak je nemovitost odkanalizována, vyplňte 
dotazník částečně, napište poznámky …. Věřte, že 
i dílčí informace velmi usnadní práci při koordina-
ci tohoto rozsáhlého projektu.
Děkujeme za pochopení a spolupráci
Martin Lang, jednatel a ředitel společnosti TEP-
VOS, spol. s r.o.

stěhování 
„národů“  
se neKoná

Dostala se ke mně informace o přestěhování 
problémových občanů z ubytovny na Dukle 
do nových luxusních bytů také na Dukle. Prý 
jim „město“ bude platit nájem. Za vedení města 
Vás musím ubezpečit, že se jedná o fámu a že 
bychom to nedopustili. 
Kromě toho mají do celé situace co mluvit 
majitelé těchto nových bytových domů. Také 
by to nikdy nedopustili, i kdyby jim skutečně 
za problémové občany někdo zaplatil. Logic-
ky nechtějí, aby jim za pouhé nájemné někdo 
jejich majetek zdemoloval, spálil parkety, 
odnesl do sběrných surovin kohouty a trubky 
na vodu a vyhodil okna do dvora. Vůbec se mi 
nelíbí pohodlná sociální síť pro ty, kteří nechtějí 
chodit do práce už v několikáté generaci a kteří 
raději demolují i místa, ve kterých bydlí. Dale-
ko více bych podporoval ty, kteří práci shánějí. 
Ale to je v kompetenci Parlamentu ČR a města 
jsou mnohdy odsouzena pouze pasivně přihlížet 
tomu, jak se nepřizpůsobiví občané chovají. 
V Ústí nad Orlicí máme těchto občanů a pro-
blémů s nimi spojených relativně málo v porov-
nání s některými sousedními městy. 
Na základě vlastních poznatků a připomínek 
občanů provádí Městská policie v Ústí nad Orli-
cí zvýšený výkon služby na nejvíce problémo-
vých místech našeho města.

Richard Pešek

náJemníci 
dluží více než

7,5 milionů
K 31. červenci evidoval správce městského byto-
vého fondu, spol. DÉMOS, s.r.o. téměř 200 dluž-
níků. Celkový dluh na nájemném činí více než 7,5 
miliónů korun. Nejvyšší dlužné nájemné je ve výši 
337 696 Kč (bez penále).
Na zvláštní schůzce, kterou vedení města k této 
alarmující skutečnosti svolalo 5. srpna, bylo kon-
statováno, že současný stav je neudržitelný a měs-
to prostřednictvím společnosti Démos zásadně 
zpřísní postupy proti neplatičům, a to ještě v době, 
kdy vznikající či narůstající dluhy budou ještě 
schopny splácet. 

Zdeněk Ešpandr, místostarosta

rozhoduje většina

„ Kociánka „ vznáší v současné době na bedra starosty našeho města, z pohledu občanů, nepříjemný 
pocit za její výstavbu. Kladu si otázku - Proč je právě on toho terčem, vždyť o její výstavbě rozhodo-
vali zastupitelé města a jak rozhodli, tak se stalo. A že později „odpadlíci „ daného záměru získali na 
svoji stranu jeho odpůrce, vrhl tak opovržený stín jen na starostu a nikoliv na zastupitelstvo. Co udělá 
samostatný hlas proti většině? Určitě nic, to by si měli uvědomit občané našeho města. 
Nejsem žádným zastáncem starosty města, ale posuzuji tuto otázku objektivně se „selským rozumem„. 
Dnes „Kociánka,“, v době výstavby, zírá ještě nelíbivým vzhledem, ale vyčkejme si jejího dokončení, 
jak poté vše bude ladit lidskému oku. Odsuzovat a klást břemeno zodpovědnosti na jednoho člověka, 
domnívám se, že je nespravedlivé. Připomínám, že rozhodnutí o akcích městských staveb rozhodují 
zastupitelé a nikoliv jenom starosta.  Stanislav Zeman, senior

kanalizační PříPojky: 
vysvětlení k akci



Ústečtí Patrioti
Vážený pane starosto,
neměli bychom přehlížet hodnoty, které jsou dale-
ko důležitější, než mamon, proto se s Vámi chci 
podělit o dobré zkušenosti, které mám. Týkají 
se kontaktu se sousedy, s lidmi na radnici, kteří 
mi vycházejí vstříc v mých potřebách, u lékařů, 
kteří mě poskytují trvalou péči, v nemocnici, kde 
se potkávám s příkladnou starostlivostí sestřiček. 
Toto jsou ti lidé, se kterými se my, ostatní občané, 
trvale setkáváme, kteří chtě nechtě sdílí naše sta-
rosti, naše bolesti, kteří nám pomáhají činit život 
snazším. Tyto osobnosti mne velice mile překva-
pily svým přirozeným projevem (pro mne nebý-
valým), vstřícností, ochotou, upřímnou srdečnou 
laskavostí. S odstupem doby si uvědomuji, že to 
není jednorázová zkušenost. Všem těmto lidem 
přeji zdraví a jistotu povolání. Prosím o případné 
taktní uvědomění.
A nám všem ostatním občanům přeji, ať si tyto 
osobnosti takovýto podíl vysoké odborné profesi-
onality trvale uchovají, bude to pro nás jen dobré.

S pozdravem 
Ing. Josef Augusta, 

Ústí nad Orlicí 26. 7. 2010

dopis 
novomanželů 

z FulneKa
Chtěli bychom vám velice poděkovat za to, že 
jsme mohli být oddáni ve vašem krásném městě 
a že svatební obřad na vašem městském úřadě byl 
pro nás zážitkem.
Také bychom chtěli poděkovat za nádhernou 
hudbu, která dokreslila náš vstup do manželství, 
manželům Hrodkovým.
Přejeme vám všem, aby se vám dařilo ve vaši prá-
ci a v osobním životě.
S pozdravem Jana a Martin Petrovi, Fulnek

pomoc 
zdravotně 
Postiženým

Centrum pro zdravotně postižené Pardubického 
kraje, detašované pracoviště Ústí nad Orlicí
Čs. armády 1181, Ústí n.O., tel.: 465 525324, 
mobil: 775693985, 775693986, www.czp-pk.cz

Poskytováním služby pomáháme lidem při řešení 
nepříznivé životní situace. Služba je poskytová-
na osobám se zdravotním postižením a seniorům, 
také osobám blízkým cílové skupině klientů. Pora-
denské služby jsou poskytovány bezplatně.
Úřední hodiny: Pondělí a úterý: 9:00 – 16:00 hod.

Osobní asistence
Touto službou se snažíme napomáhat lidem se 
zdravotním postižením a současně v nepřízni-
vé sociální situaci zvládat každodenní doved-
nosti a úkony, které by dělali sami, kdyby jim 
v tom nebránilo jejich zdravotní znevýhodnění. 
Službu poskytujeme v celém regionu zdravotně 
postiženým lidem a dětem od 1. roku dle indivi-
duálních potřeb uživatelů v rodinách, školách či 
školkách kvalifikovanými osobními asistenty.

Sociální rehabilitace
Tato služba je zajišťována bezbariérovou interne-
tovou učebnou se 4 osobními počítači a tiskárnou. 
Provozní doba učebny: po, st a čt 8:00-15:00 hod., 
út a pá 8:00-14:00 hod. Tato bezplatná služba je 
poskytována osobám se zdravotním postižením od 
19 do 64 let.
Projekt sociální rehabilitace probíhá od ledna 2010 
do prosince 2013 a je spolufinancován Evropským 
sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

pozvánKa 
na 0. ročník 

veletrhu 
sociálních 

služeb
V rámci procesu komunitního plánování soci-
álních služeb města Ústí nad Orlicí a okolí se 
30. září 2010 uskuteční Nultý ročník Veletrhu 
sociálních služeb. Akce pro širokou veřejnost 
se bude konat v kulturním domě od 12:00 do 
17:00 hodin.
Na veletrhu budou prezentovat své služby 
oslovení poskytovatelé, jejich zástupci budou 
připraveni zodpovědět všechny otázky, které 
budou návštěvníky zajímat. K dispozici bude 
i nově vydaný Katalog sociálních a souvisejí-
cích služeb. Jako hosté se zúčastní radní Par-
dubického kraje mající na starosti sociální péči 
pan PhDr. Miloslav Macela a pracovníci kraj-
ského odboru sociálních věcí.

Zdeněk Ešpandr
místostarosta města

ptáte se,  
my odpovídáme

Oční ordinace MUDr. Kordy v budově Galen 
bude otevřena v úterý 7. září 2010 a dále každé 
úterý od 8:00 – 15:00 hodin a každou středu od 
8:30 – 15:00 hodin.
Bude umístěna ve 4. patře budovy, pravý vchod.
Telefon k objednání: non stop linka - 
608 800 886 nebo od 7. září 2010 – pevná linka 
- 465 382 800. Z. Ešpandr, místostarosta

V rámci 15. ročníku Mezinárodních smyčcových 
kurzů profesora Milana Vítka, které se pravidel-
ně konají v Litomyšli, se v úterý 10. srpna usku-
tečnil koncert mladých umělců (účastníků kurzů) 
v sále Základní umělecké školy Jaroslava Kociana 
v Ústí nad Orlicí. Vystoupilo zde celkem 9 uměl-
ců z USA, Dánska, Polska, Švédska, Srbska a ČR. 
Na programu byly skladby pro violoncello, violu 
a housle od J. Brahmse, R. Schumanna, F. Chopi-
na a dalších skladatelů. Přítomní posluchači měli 
možnost vyslechnout skvělé skladby v podání 
vynikajících mladých umělců.

Text a foto: L. Prokeš
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smyčcové kurzy hostovaly v Ústí

mimořádná rada rozhodla o lávce
Vedení města rozhodlo o okamžité nápravě hava-
rijního stavu lávky spojující Duklu s Hylváty 
u přechodu hlavní silnice na Českou Třebovou 
(za prodejnou Konzum-Discont).
„Oslovili jsme 4 výrobce nové lávky s jejich 
nabídkami. V rekordním čase o dovolených jsme 
11. srpna svolali 6 radních k projednání co nej-
rychlejšího postupu při zprovoznění lávky nové 
tak, aby se zkrátila doba, po kterou se občanům 
zkomplikovala cesta v dané oblasti,“ uvedl bez-
prostředně po jednání starosta Richard Pešek. 
Občané si však na postup radnice při uzavření 
lávky stěžovali: „Bylo špatné, že veřejnost o uza-
vření lávky nikdo včas neinformoval,“ uvedl mís-
tostarosta Zdeněk Ešpandr.  
„Lávku jsme uzavřeli kvůli nekompromisnímu 
výsledku mostní prohlídky. Bylo zjištěno, že je 
nezpůsobilá jakéhokoliv provozu“, vysvětlil 
vedoucí odboru životního prostředí města David 
Soukal a dodal, že tuto skutečnost město zveřej-

nilo na webových stránkách, ovšem již opomnělo 
instalovat informační ceduli u Třebovské ulice. 
Za to se občanům omlouvá.
Rada města na svém mimořádném jednání 11. 
srpna uložila vedoucímu investičního odboru 
zabezpečit opravu lávky přes Knapovecký potok 
prostřednictvím firmy Mados MT, s.r.o. a bez-
prostředně zahájit úkony nezbytné k vydání 
stavebního povolení.
„Musíme však dodržet legislativu a tedy všechny 
lhůty, které jsou zákonem předepsané ke 
stavebnímu povolení. Jednu věc se však zkrátit 
pokusíme: zeptáme se účastníků stavebního říze-
ní, zda jsou ochotni se vzdát lhůty na odvolání,“ 
doplnil starosta.
Podle odhadu vedení města by měla lávka být 
v provozu na konci října 2010. „Uděláme vše pro 
to, abychom tuto lhůtu co nejvíce zkrátili. Mís-
tem prochází stovky lidí denně,“ slíbil starosta.

Zdenka Hanyšová Celá


