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Letní měsíce budou v Ústí nad Orlicí spojeny s akcí „Kociánka žije!☺
☺“
Rada města Ústí nad Orlicí schválila realizaci záměru a příslušnou finanční dotaci na projekt „Kociánka žije!☺“ Cílem
projektu je oživení veřejného prostranství Kociánka. Pod přípravou a vlastním provedením je podepsán zejména Petr
Strákoš. Myšlenka navazuje na dnes již celorepublikovou aktivitu Piana na ulici, kterou v loňském roce jako první
v České republice uskutečnil ústecký rodák Ondřej Kobza. Nápad letního oživení Kociánky vzešel ze vzájemného
setkání a diskuse mezi starostou města Petrem Hájkem, Ondřejem Kobzou a Petrem Strákošem.
Realizace projektu spočívá nejen v umístění konkrétních prvků do veřejného prostoru, které budou k dispozici
kolemjdoucím, ale také v organizování několika letních společenských akcí. Základním a nosným prvkem bude
veřejnosti volně přístupné piano, dále pak barevné hrací stoly určené k hraní šachu, dámy, člověče nezlob se nebo
pexesa. Šachové figurky a hodiny věnoval místní šachový oddíl a hracími stoly se stanou vyřazené školní lavice, které
barevně upraví žáci ZŠ Komenského. „Tato skutečnost je výsledkem velmi rychlé a vstřícné komunikace mezi mnou,
předsedou šachového oddílu a ředitelem školy. Tímto přístupem podpořili myšlenku oživení veřejného prostoru a
zaslouží si poděkování,“ doplňuje informaci starosta města Petr Hájek. Na Kociánce se v průběhu letních prázdnin
objeví ještě ruské kuželky. Organizačně se o piano a společenské hry bude starat personál letní terasy
SportMusicClubu.
Příjemce dotace se zároveň zavazuje k dalším aktivitám. Projekt „Kociánka žije!☺“ obsahuje také nepravidelná
hudební vystoupení amatérských ústeckých hudebníků, jedno letní spaní pod širým nebem se společnou četbou
pohádky na dobrou noc, možnost využití volného grilu pro grilování vlastních donesených specialit. „Celý projekt bude
zakončen v září Psím dnem, tedy setkáním pejsků a jejich majitelů. Loňský ročník se vydařil, takže chceme navázat a
vytvořit novou ústeckou tradici,“ shrnul Petr Strákoš, který záměr realizuje a organizačně zajišťuje.
Starosta města Petr Hájek závěrem sdělil: „Radě města jsem předložil návrh na udělení ceny Počin roku 2013 Ondřeji
Kobzovi za projekt Piana na ulici a za inspirující a neutuchající snahu o zpříjemňování světa kolem nás. Jsem rád, že
rada můj návrh schválila a že budu moci cenu Ondřejovi při slavnostním večeru 30. září osobně předat“.

Výsadba zeleně podél silnice I/14 v Ústí nad Orlicí bude dokončena
V loňském roce byla zahájena obnova stávající a výsadba nové zeleně podél silnice I/14. Na tuto výsadbu získalo město
Ústí nad Orlicí dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí ve výši 580 tis. Kč. Akce přímo navazovala na I.
etapu Revitalizace sídliště Podměstí. Celkem bylo ošetřeno 88 ks dřevin z nichž bylo 18 ks vzrostlých stromů
stabilizováno bezpečnostní vazbou, vysazeno 3.170 ks nových dřevin (85 stromů a 3.085 keřů) a 1.970 ks trvalek.
Celkové náklady v roce 2013 představovaly téměř 900 tis. Kč. „Poskytovatel dotace ve svém Závěrečném vyhodnocení
akce konstatoval, že práce byly provedeny na odborné úrovni. Nový stav byl hodnocen velice pozitivně i z toho
důvodu, že zvýšil estetickou a ekologickou funkci řešeného území. Ošetření stromů přispělo k zachování jejich plné
funkčnosti a zvýšilo jejich stabilitu a perspektivu,“ sdělil starosta města Petr Hájek.
V nastávajícím období bude město Ústí nad Orlicí s výsadbou pokračovat. Práce související s rekonstrukcí kanalizace
zabránily dokončení obnovy veřejné zeleně v loňském roce, ale nyní město uzavřelo smlouvu o dílo na zbylou část
podél silnice I/14. Jedná se o úsek od světelné křižovatky ul. Moravská s ul. M. R. Štefánika po odbočku do ul.
Svatopluka Čecha. Celková cena díla činí 320 tis. Kč včetně DPH a práce potrvají do konce července. „V současné době
se provádí doplnění a vyrovnání silničních obrubníků v daném úseku tak, aby celá komunikace byla připravena pro
následnou obnovu asfaltového povrchu. Vyrovnání obrubníků je hrazeno z rozpočtu města a představuje téměř půl
milionu korun. Investorem nového povrchu komunikace je Ředitelství silnic a dálnic Pardubického kraje a realizace se
předpokládá v září letošního roku,“ zakončil informaci starosta města.
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Soutěžní návrhy urbanisticko-architektonického řešení Perly jsou vystaveny v Praze
ARCHITEKTI NA JEDNÉ LODI - tradiční název společenské akce, která je určená pro všechny architekty, urbanisty,
krajináře, studenty či milovníky architektury obecně. Akci pořádá Česká komora architektů a ve čtvrtek 12. 6. 2014 se
uskuteční v A(VOID) Gallery na Rašínově nábřeží v Praze její 4. ročník. Letos se koná netradičně v červnu a nabitý
program startuje již v 10 hodin dopoledním setkáním s novináři, pokračuje workshopem na téma Ochrana památek
20. století, diskusí o kauze nádraží v Havířově a v závěru dostane prostor diskuse věnovaná industriálním stavbám.
Součástí akce bude rovněž výstava oceněných urbanisticko-architektonických návrhů revitalizace areálu Perly v Ústí
nad Orlicí. Slavnostní vernisáž výstavy se uskuteční v 17 hodin a o její zahájení byl požádán starosta města Petr Hájek.
„Z pohledu budoucnosti Perly, ale vlastně i pro samotné město Ústí nad Orlicí, se jedná o významnou skutečnost a
faktické završení stávající spolupráce s Českou komorou architektů. Naše město podobnou příležitost prezentace ještě
nemělo. Vážím si této možnosti, osobně ji považuji jako ocenění své téměř dvouleté práce spojené s ústeckou Perlou.“

ČESKÝ VIDEOSALON a ZLATÉ SLUNCE po roce opět v Ústí nad Orlicí
61. ročník celostátní soutěže neprofesionální filmové tvorby tvoří dvě samostatné soutěže ČESKÝ VIDEOSALON a ZLATÉ
SLUNCE. V Kulturním domě v Ústí nad Orlicí se od čtvrtka 12. 6. do soboty 14. 6. 2014 představí práce nejúspěšnějších
účastníků soutěže, a to jak zralých tvůrců, tak začínajících mladých autorů. Oběma soutěžím pravidelně předcházejí
krajská postupová kola, letos se konalo osm kol pro dospělé filmaře a dvě zemská kola ve školní kategorii.
Program ZLATÉHO SLUNCE uvedou ve čtvrtek 12. 6. 2014 dvě projekce pro mateřské školy pod názvem Kouzelné
pohádky a vernisáž výstavy prací studentů Střední školy uměleckoprůmyslové z Ústí nad Orlicí. Následující filmové
projekce soutěžní kategorie školních filmů budou rozdělené do dvou věkových kategorií - pro základní a střední školy.
Na dvoudenním workshopu Zlaté slunce - Děti a kreativní tvorba s podtitulem Kamera jede! Akce! si mladí účastníci
vyzkoušejí svůj talent a naučí se něco nového ve videotvorbě, animaci, pixelaci, práci s loutkami a počítačovou
animací. Vyhlášení výsledků Zlatého slunce v letošním jedenáctém ročníku se uskuteční ve čtvrtek v 19 hodin
v Kulturním domě.
V pátek 13. 6. 2014 je na programu ČESKÝ VIDEOSALON se soutěžními projekcemi, diskusemi k filmům a večerním
slavnostním zahájením soutěže dospělých za účasti představitelů Pardubického kraje, NIPOS Praha, Města Ústí nad
Orlicí, Českého a Slovenského neprofesionálního filmu a Světového výboru UNICA. Diváci zhlédnou také projekci
dokumentů o loňském ročníku soutěže a upoutávku na Světový festival UNICA, který se bude konat v srpnu v
Piešťanech.
V sobotu 14. 6. 2014 pokračuje ČESKÝ VIDEOSALON dalšími soutěžními projekcemi. Divákům bude nesoutěžně
promítnuta kolekce nejlepších slovenských neprofesionálních filmů. Program zakončí oblíbená soutěž Minuta film a
vyhlášení výsledků a předání cen. V neděli ráno o půl deváté se bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie konat zádušní
mše svatá za zesnulé neprofesionální filmaře.
Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury České republiky soutěž pořádají NIPOS-ARTAMA Praha, Město
Ústí nad Orlicí, Klubcentrum v Ústí nad Orlicí ve spolupráci s Pardubickým krajem a občanskými sdruženími
zastoupenými v Českém výboru UNICA - Celostátním svazem neprofesionálního filmu. Soutěž se koná pod záštitou
ministra kultury České republiky Daniela Hermana.
Kontakty pro média:
Mgr. Miroslav Tuščák, Obor neprofesionální film ARTAMA, tel: 221 507 958, email: tuscak@nipos-mk.cz
Mgr. Marcela Hančilová, NIPOS, public relations, tel: 221 507 943, email: hancilova@nipos-mk.cz

