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Město Ústí nad Orlicí realizuje investiční akce podpořené dotací Evropské 

unie z Operačního programu Životního prostředí   
 

V průběhu první poloviny letošního roku probíhají rozhodující práce na dvou významných investičních akcích města, 

které přinesou výraznou úsporu v provozních výdajích díky snížení energetické náročnosti. Jedná se o zateplení 

budovy MŠ Lentilka na sídlišti Štěpnice a ZŠ Třebovská v Hylvátech, kde zároveň dochází k celkové výměně střešní 

konstrukce a k rekonstrukci podkroví na budově I. stupně. Rozsáhlé úpravy na této základní škole budou završeny 

úpravou venkovního prostoru a výstavbou nového chodníku v ul. Lanškrounská. Celkové náklady obou akcí 

představují 23 mil. Kč, dotace z Operačního programu Životního prostředí činí 12 mil. Kč a vlastní prostředky města 

11 mil. Kč. Stavební práce probíhají v souladu s harmonogramem a příslušnými smlouvami a dokončeny budou 

v průběhu letních prázdnin.     
 

V současné době byly zahájeny další dvě investice podpořené dotací z Evropské unie. Významnější a dlouho 

očekávanou je výstavba Sběrného dvora v areálu společnosti Tepvos s.r.o. Tato investice v celkových nákladech 

představuje téměř 20 mil. Kč a z Operačního programu Životního prostředí byla podpořena částkou 15 mil. Kč. Akce, 

která přinese nejen celkový komfort uživatelům, ale městu také logistický rámec do systému nakládání s odpady, 

bude dokončena ještě v letošním roce. Druhou, neméně důležitou a z hlediska budoucích provozních úspor 

významnou akcí, je zateplení budovy MŠ Knapovec. V této budově bude mimo vlastního zateplení vnějšího pláště a 

výměny oken a venkovních dveří realizována i výměna topného systému. Finanční podíl města je 0,7 mil. Kč a 

získaná dotace z prostředků Evropské unie je ve výši 2,3 mil. Kč.  
 

Dobrou zprávou je pro město Ústí nad Orlicí aktuální informace o akceptaci žádosti a přidělení dotace z Operačního 

programu Životního prostředí na zateplení budovy ZŠ Komenského - Na Štěpnici. Náklady na akci, která bude 

zahájena po ukončení výběrového řízení a dokončena v následujícím roce, jsou očekávány ve výši cca 10 mil. Kč 

s tím, že dotace bude představovat max. 7,2 mil. Kč.  
 

„Uvedený přehled akcí a zejména celkový výčet získaných dotačních prostředků, které přesahují víc jak 36 mil. Kč, 

jednoznačně vypovídá o směřování města Ústí nad Orlicí. Jednak prokazujeme, že umíme připravit kvalitní záměry, 

které získají potřebnou podporu u poskytovatelů dotací. A zároveň investujeme smysluplně, protože realizace 

přinese provozní úspory v letech následujících,“ shrnul zprávu starosta města Petr Hájek. 
 

 

Město v pohybu – týden dobré pohody  
 

Ve dnech 2. – 7. června 2014 pořádá Město Ústí nad Orlicí již 15. ročník akce Město v pohybu – týden dobré 

pohody. Každoročně žije celé město týden sportem a kulturou. Dopoledne jsou připraveny sportovní disciplíny pro 

děti základních, středních a mateřských škol. Sportovat budou celé rodiny v rámci projektu Fit rodina, široká 

veřejnost si může změřit své síly na tenisovém turnaji nebo v in-line hokeji nebo si může zatančit Zumbu. Na 

Mírovém náměstí je na podiu po celý týden připraven odpolední kulturní program, kde vystoupí žáci místních 

základních a středních škol a ZUŠ J. Kociana. V podvečer vystoupí na podiu amatérské a profesionální kapely a 

umělci jako například František Uhlíř, ČECHOMOR, Petra Janů se skupinou GOLEM, VLTAVA, Marta Töpferová & 

Trova, Felix Slováček & Big Band Letohrad, PIRATE SWING Band, Sto zvířat aj. Během sobotního dne předvede na 

náměstí své epizodky nezávislé divadlo KVELB THEATRE. V letošním roce je sobotní program rozšířen také o 

netradiční výstavu drsných vtipů na téma hendikepovaných, jež provází vystoupení kapely THE TAP TAP, v níž 

účinkují handikepovaní umělci z Jedličkova ústavu v Praze. Hlavní sobotní program ukončí svým vystoupením 

Ondřej Havelka a Melody Makers. Celý patnáctý ročník zakončí ohňostroj symbolicky ve 23:15 hodin.  
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Projekty v oblasti cestovního ruchu a propagace 
 

V letošním roce Město Ústí nad Orlicí realizuje tři projekty v oblasti cestovního ruchu a propagace.  
 

V červnu 2014 bude ukončena realizace projektu „Turistický poznávací okruh města Ústí nad Orlicí“. V rámci 

tohoto projektu vznikne čtrnáctikilometrový okruh spojující zajímavosti ve městě a blízkém okolí. Celkem je vybráno 

12 zastávkových míst, na nichž budou umístěny informační tabulky s popisem místa a schématickou mapkou 

okruhu. Současně budou na ochozu rozhledny umístěny čtyři tabule s panoramaty s vyobrazením viditelného 

terénu a kótami vzdáleného pohoří. Vydány budou mapky se zakresleným okruhem a informacemi o zastávkových 

místech, letáček s popisem trasy a pohlednice s perokresbami jednotlivých zastávkových míst a s navigací po trase 

okruhu pomůže turistům mobilní průvodce. Pro možnost využití elektronických informací o trase okruhu jsou 

některá místa okruhu pokryta WIFI vysílačem. Veškeré informace k okruhu městem budou k dispozici na 

www.ustinadorlici.cz, kde budou doplněny virtuálními prohlídkami jednotlivých zastavení. V rámci projektu vzniká 

dokumentární film o historii Hernychovy vily.  Snímek mapuje historii vily a životní osudy jejího majitele, Floriana 

Hernycha. Tvůrci projekt pojali jako dynamický, hraný dokument filmového stylu vyprávění. Obsahuje letecké 

záběry, časosběry, kamerové jízdy, dramatickou hudbu i herecké akce.  
 

Okruh bude slavnostně otevřen 25. 6. 2014 za přítomnosti vedení města Ústí nad Orlicí, delegace z polského 

partnerského města Bystřice Kladská a odborné i široké veřejnosti. 

 

 

Město Ústí nad Orlicí dále realizuje od ledna 2014 projekt „Česko-polské příhraničí – region neomezených 

možností“, v rámci něhož probíhají společná setkání základních škol, seniorů, hasičů a obyvatel partnerských měst 

Ústí nad Orlicí a Bystřice Kladské. Součástí realizace projektu bude společná oslava dvaceti let spolupráce našeho 

města s polským. 

 

 

V současné době realizuje město projekt s názvem „Ústí nad Orlicí – město mnoha možností“. Cílem projektu je 

vydání reprezentativní knihy o městě Ústí nad Orlicí a životě v něm. 

 

   

Město Ústí nad Orlicí dalo vzniknout celorepublikovému projektu pro cyklisty Tipstrips.eu. Jedná se o nový projekt 

vhodný nejen pro cyklisty. Tato aplikace určená pro chytré telefony obsahuje mapy se zakreslenými trasami a 

informace o zájmových bodech na jednotlivých trasách.  Během června 2014 doplní tuto aplikace také webová 

doména s video prohlídkami jednotlivých tras. 

 

 


