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Město Ústí nad Orlicí 

 

 

 

 

 

ZÁPIS 
kulturní komise 

z jednání č. 2/2021 ze dne 17. 5. 2021 

 
č.j.: MUUO/20422/2021/ŠKCP/star 

č. spisu: 970/2019 

počet listů: 6 

počet příloh/listů příloh: 8/35 

 
 

Přítomni: 
Viz prezenční listina 
Hosté: Jiří Preclík, Zdeněk Velebný 

Omluveni: Jana Klementová 

Zapisovatel: Jana Štarmanová 

Místo a čas jednání: Městský úřad, Sychrova 16, zasedací místnost, 17:00 hod. 

Program jednání: 

1. Návrhy vzhledu městské vlajky a standarty starosty města 
2. Cena města, Čestné občanství, Počin roku 
3. Informace o vzniku nových ulic v areálu bývalé Perly 
4. Ostatní 

 
 
 

1. Návrhy vzhledu městské vlajky a standarty starosty města 

Na jednání kulturní komise byl pozván autor projednávaných návrhů p. Velebný, aby mohl 

poskytnout heraldický výklad k předloženým návrhům městské vlajky a standarty starosty. 

Z výkladu se členové KK dozvěděli, že město Ústí nad Orlicí nemá (jako poslední město 

podobné velikosti) schválenou vlajku Parlamentem ČR. Panem Velebným bylo vysvětleno 

propojení původní vlajky, která vycházela z církevního kancionálu (k vidění na budově městské 

policie) s předkládanými návrhy. Propojení tvoří 3 cibulky, které jsou jediným 

charakteristickým prvkem z původní vlajky (cimbuří na poslední používané variantě je 

historickou nepřesností vzniklou ze zdůrazněných parapetů, okna nejsou výrazným znakem a 

věžička také ne). 

Varianta A - je barevným laděním podobnější dosud používané vlajce. 

Varianta B - s půleným středovým pruhem si více blíží trikolóře. 



Z heraldického a vexilologického hlediska si jsou obě varianty rovnocenné. 

Dále byl kulturní komisi poskytnut výklad ke standartě starosty města. Standarta je interní 

záležitostí města a není schvalována Parlamentem ČR. 

Ve standartě lze použít znak města a v předložených návrzích je přítomen v podobě blížící se 

původnímu provedení z již zmiňovaného církevního kancionálu. 

 

Návrhy a doporučení: 
Kulturní komise d o p o r u č u j e Radě města Ústí nad Orlicí veřejné projednání problematiky 

vlajky města za účasti p. Velebného. 

Kulturní komise d o p o r u č u j e Radě města Ústí nad Orlicí schválit vlajku Ústí nad Orlicí 

v podobě varianty A. 

Kulturní komise d o p o r u č u j e Radě města Ústí nad Orlicí schválit standartu starosty města 

Ústí nad Orlicí v podobě varianty A. 

 

Hlasování: 
 

Vlajky 

Varianta A  

Pro: 5  

Proti: 0  

Zdržel se: 0  

Chyběl: 1  

 

Varianta B 

Pro: 0  

Proti: 5  

Zdržel se: 0  

Chyběl: 1  

 

Standarty  

Varianta A 

Pro: 3  

Proti: 2  

Zdržel se: 0  

Chyběl: 1  

 

Varianta B 

Pro: 2  

Proti: 3  

Zdržel se: 0  

Chyběl: 1  

 

 

 

 



2. Cena Města, Počin roku, Čestné občanství 

V souladu se schváleným Statutem pro udělování Ceny města, Ceny starosty města, Počin 

roku a Statutem pro udělování čestného občanství shromáždil odbor školství, kultury, 

cestovního ruchu a propagace návrhy od občanů na Cenu města, Počin roku a Čestné 

občanství. 

 

Průběh hlasování o jednotlivých návrzích: 

 

A) Nominace na Cenu města Ústí nad Orlicí 

      Na ocenění Cena města bylo podáno pět nominací, které byly kulturní komisí hodnoceny. 

 

 

 Jarmila Petrová  - za dlouholetý přínos v oblasti kultury (divadelní herečka a režisérka 

spolku Vicena) města Ústí nad Orlicí 

 
Hlasování:  
 

Pro: 3  

Proti: 0  

Zdržel se: 2  

Chyběl: 1  
 

Návrh na udělení Ceny města byl kulturní komisí doporučen. 
 
 

 Karel Petr -  za celoživotní přínos v oblasti kulturního dění ve městě (loutkové a 
ochotnické divadlo) 
  

Hlasování:  
Pro: 4  
Proti: 0  
Zdržel se: 1  
Chyběl: 1  

 

Návrh na udělení Ceny města byl kulturní komisí doporučen. 
 

 

 Ludmila Hrodková - za dlouholetý přínos v oblasti kultury (pedagožka ZUŠ, hudebnice, 
zpěvačka, moderátorka) města Ústí nad Orlicí 

 
Hlasování:  

Pro: 5  
Proti: 0  
Zdržel se: 0  
Chyběl: 1  

 

Návrh na udělení Ceny města byl kulturní komisí doporučen. 
 

 
 

 Mgr. Alexandr Gregar, Ph.D. - za dlouholetý přínos v oblasti kultury (zejména v oblasti 
amatérského divadla) města Ústí nad Orlicí 



 
Hlasování:  

Pro: 4  
Proti: 0  
Zdržel se: 1  
Chyběl: 1  

 

Návrh na udělení Ceny města byl kulturní komisí doporučen. 
 

 

 Pracovníci ve zdravotnictví v Ústí nad Orlicí - za nasazení při boji s pandemií COVID - 19 
 
Hlasování:  

Pro: 5  
Proti: 0  
Zdržel se: 0  
Chyběl: 1  

 

Návrh na udělení Ceny města byl kulturní komisí doporučen. 
 

 
 
 

B) Nominace na Čestné občanství města Ústí nad Orlicí 

      Na ocenění čestné občanství města bylo podáno pět nominací, které byly kulturní komisí      

      hodnoceny 

 

 Quido Kocian - sochař, přední představitel českého umění na přelomu 19. a 20. 

století 

 
Hlasování:  

Pro: 0  
Proti: 3  
Zdržel se: 2  
Chyběl: 1  

 

Návrh na udělení čestného občanství nebyl kulturní komisí doporučen. 
 

 

 

 Oldřich Doleček - nejmladší člen odboje, zástupce celé rodiny Dolečkovy z hájovny na 

Luhu (Bezpráví). 

 
Hlasování:  

Pro: 0  

Proti: 1  

Zdržel se: 4  

Chyběl: 1  
 

Návrh na udělení čestného občanství nebyl kulturní komisí doporučen. 
 

 

 Kamil Roškot - architekt, výtvarník, projektant národní kulturní památky - Roškotova 

divadla v Ústí nad Orlicí 



 
Hlasování:  

Pro: 1  
Proti: 2  
Zdržel se: 2  
Chyběl: 1  

 

Návrh na udělení čestného občanství nebyl kulturní komisí doporučen. 
 
 

 Antonín Ježek - český legionář, rodák z Ústí nad Orlicí, zajat a popraven v Arcu 

(uveden na pamětní desce na budově radnice) 

 
Hlasování:  

Pro: 5  
Proti: 0  
Zdržel se: 0  
Chyběl: 1  

 

Návrh na udělení čestného občanství byl kulturní komisí doporučen. 
 

 

 MUDr. František Barcal - ústecký lékař, jednatel Červeného kříže za 1. svět války 

(spolek zajistil v budově dnešní Malé scény filiálku nemocnice) 

 
Hlasování:  

Pro: 5  
Proti: 0  
Zdržel se: 0  
Chyběl: 1  

 

Návrh na udělení čestného občanství byl kulturní komisí doporučen. 
 

 
 
 

C) Nominace na Počin roku 

      Na ocenění Počin roku byla podána jedna nominace, která byla hodnocena kulturní komisí. 

 

 Jiří Zajíček a Josef Vondráček - za vytvoření hry se zpěvy a tanci k 80. výročí založení 

ZUŠ Jaroslava Kociana (pro 150 žáků ze všech uměleckých oborů). Největší společný 

projekt všech oborů, žáků i pedagogů v dějinách školy. 

 
Hlasování:  

Pro: 5  
Proti: 0  
Zdržel se: 0  
Chyběl: 1  

 

Návrh na udělení Počinu roku byl kulturní komisí doporučen. 
 

 

3.  Informace o vzniku nových ulic v areálu bývalé Perly 

 



Kulturní komise byla informována o vzniku 3 až 4 nových ulic v areálu bývalé Perly. Odbor 

správy majetku navrhoval tematické názvy ulic (např. Textilní, Tovární).  

Z diskuse členů KK vyplynulo, že považují za vhodnější pojmenování po významných 

osobnostech. 

P. Cyprián navrhuje ulici Kamila Roškota, Mgr. Pokorný navrhuje pojmenovat ulici po čestném 

předsedovi poroty Kocianovy houslové soutěže Prof. Václavu Snítilovi. Případné další návrhy 

členů kulturní komise bude možné směřovat na odbor školství (Ing. Lucii Felgrové) na email 

felgrova@muuo.cz. 

 

4. Ostatní  

KK vyjádřila poděkování organizátorům letošní Kocianovy houslové soutěže a Heranovy 

violoncellové soutěže. I přes nezvyklou on-line podobu považují kvalitu obou soutěží za velmi 

vysokou. 

 

Termín příštího jednání: 
Nebyl stanoven 

 
Přílohy zápisu: 
Příloha č. 1 - Prezenční listina 
Příloha č. 2 - Návrh vlajky města varianta A 
Příloha č. 3 - Návrh vlajky města varianta B 
Příloha č. 4 - Návrh standarty starosty varianta A 
Příloha č. 5 - Návrh standarty starosty varianta B 
Příloha č. 6 - Nominace na Cenu města Ústí nad Orlicí 
Příloha č. 7 - Nominace na Čestné občanství 
Příloha č. 8 - Nominace na Počin roku 

 

Zapsal: Jana Štarmanová zapisovatelka 24. 5. 2021 
 

Ověřil: PaedDr. Jiří Tomášek Předseda kulturní komise  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 


