V Ústí nad Orlicí, 4.4.2011

Tisková zpráva
Relaxujte na cyklostezkách
Přívětivý nástup letošního jara vylákal již v březnu příznivce cyklostezek k prvním vyjížďkám, pravda
zpočátku ještě po zimou poznamenaném povrchu s listím, větvičkami, štěrkem a splaveninami. Ve
třetí březnové dekádě bylo spuštěno velké jarní uklízení zahájené odvozem odpadků, kterých bylo
nezvykle mnoho nejen v koších, ale i na krajnicích a u odpočívek. Následovalo čištění odvodňovacích
systémů a konečně zametání. Všechny organizace služeb dostály smluvním termínům a na konci
března byly stezky uklizené, právě včas před teplým víkendem s náporem uživatelů a doufám že i
k jejich spokojenosti.
V březnu byly provedeny také pravidelné mostní prohlídky šesti lávek přes Tichou Orlicí a čtyř lávek
přes Třebovku, k odstranění drobnějších závad bylo přikročeno okamžitě a také byla objednána
záruční oprava nerovností na nájezdech k nim, to vše by mělo být v průběhu dubna hotovo. Smutnou
kuriozitou je ukradené kamenné opevnění pilíře v Ústí nad Orlicí, neznámý pachatel musel balvany
vláčet do strmého břehu, způsobil značnou přímou škodu a ještě ohrozil základ lávky. Jiný vandal
poškodil dopravní značky Na Luhu, nějaký nenechavec nutně potřeboval tři metry lana z dětské
průlezky u přivaděče z Hnátnice.
I v této souvislosti potvrzuji osvědčenou provozní zkušenost, že údržba cyklostezek je nemyslitelná
bez spolupráce s jejími uživateli, bez signalizace závad ve sjízdnosti nebo i vážnějších poruch. K tomu
krom telefonu dobře slouží web www.orlicko-trebovsko.cz, konkrétně jeho rubrika „Náměty a
připomínky“. Jejím prostřednictvím se můžete nyní stát i adresáty občasných aktualit o cyklostezkách,
zejména o provedení zametení, které je nasmlouváno k 31.3, k 30.4., k 31.5., k 10.7. a k 15.9.2011.

Pro cyklostezky je poslední dobou užíván též název „Orlické cyklo&in-line království, byly
předmětem ocenění v několika soutěžích republikových, letos se dostaly ještě dál, a to
prostřednictvím orlickoústeckého fotografa Petra Wagenknechta. Jeho snímek cyklostezky
Bezpráví – Choceň se dostal mezi deset nejlepších ve fotografické části soutěže Regiostars
2011. Jednoho ze dvou vítězů určí odborná porota, druhého vybere veřejnost hlasováním,
které poběží do 16. dubna na webových stránkách DG Regio
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/interregional/ecochange/competition_en.cfm?
nmenu=10. Po rozkliknutí odkazu se otevře souhrn deseti nejlepších fotografií projektů, jimž
můžete poslat svůj hlas. Fotografie Petra Wagenknechta je druhá v pořadí. Každý má pouze
jeden hlas. Pokud ho chcete dát zvolené fotografii, označte pravé políčko té které fotografie,
rolujte až zcela dolů a pod posledním snímkem hlasujte zakliknutím políčka „vote“. Vítěz
bude vyhlášen 23. června 2011 v Bruselu při konferenci “Regions for Economic Change”.
Rozhovor s Petrem Wagenknechtem, držitelem ocenění Czech Press Photo z roku 2007, si
můžete přečíst v dubnovém vydání Evropských novin nebo v Europlanu, zpravodaji
Regionální rady.
Petru Wagenknechtovi, dvornímu fotografu našich cyklostezek, upřímně a s chutí gratulujeme, jeho
úspěch ocenila na přátelském setkání také Správní rada Regionu Orlicko-Třebovsko, vás všechny
zveme i v letošním roce na naše cyklostezky.
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