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Město Ústí nad Orlicí uklízelo při celonárodní akci „Ukliďme Česko“ 
 

Město Ústí nad Orlicí se v sobotu 18. 4. 2015 připojilo k celonárodní dobrovolnické akci „Ukliďme 

Česko“. Z původně zamýšlené jednodenní akce se díky velkému zájmu stal téměř úklidový týden. 

„Úklid započal již ve středu v místní části Kerhartice, kde žáci a učitelé ZŠ Školní sesbírali 10 pytlů 

odpadu. Ve čtvrtek se přidala Střední zdravotní škola a ZŠ Bratří Čapků. Žáci naší základky na 

přírodovědné vycházce shromáždili v okolí cyklostezky a na břehu Tiché Orlice mezi Černovírem a 

Lanšperkem plnou multikáru pytlů. V pátek uklízela ZŠ Třebovská a MŠ Na Výsluní s rodiči, odkud se 

v sobotu odvezly dvě vrchovaté multikáry pytlů s odpadem. Vlastní sobotní akce organizované 

městem se zúčastnilo cca 30 zaměstnanců městského úřadu, dva místostarostové, někteří zastupitelé 

a jejich rodiny. Připojily se desítky občanů a dobrovolných hasičů ve všech okrajových částech Ústí nad 

Orlicí“, zhodnotil rozsah akce místostarosta města Jiří Preclík, gestor odboru životního prostředí.   
 

„Z města Ústí a jeho okrajových částí se svezlo 8 naplněných multikár, přívěsným vozíkem byly 

navezeny téměř dva plné kontejnery pytlů. Hasiči v Hylvátech překvapili úklidem parku a okolím školy 

natolik, že zde musel být operativně přistaven kontejner, který se naplnil bioodpadem. Bylo vyčištěno 

okolí městského hřbitova, cyklostezka, břehy Tiché Orlice, Wolkerovo údolí, okolí letiště a Černovíra, 

Hylváty a centrum Knapovce. Kromě množství plastu, skla, železa, se odklidily pneumatiky z aut i 

motocyklů, vyhozené matrace, koberce. Mezi kuriózní nálezy patřila televize a jedna sjezdová lyže 

včetně vázání. Nemůžeme zapomenout ani na bezproblémovou spolupráci a pomoc s odvozem 

nasbíraného odpadu firmou Tepvos s.r.o.“, dodává místostarosta města Jiří Preclík. 

 

Veletrh sociálních služeb 
 

Město Ústí nad Orlicí ve spolupráci s poskytovateli sociálních a souvisejících služeb uspořádalo ve 

čtvrtek 16. dubna 2015 v Kulturním domě Veletrh sociálních služeb. Jednalo se o pátý ročník, 

nicméně Veletrh se zde uskutečnil již po šesté, tentokrát za účasti 32 poskytovatelů služeb. 
  

Program pro veřejnost zahájil místostarosta města Jiří Preclík, Ing. Helena Zahálková vedoucí odboru 

sociálních věcí Pardubického kraje a předseda Řídící skupiny JUDr. Zdeněk Ešpandr. „Veletrh 

sociálních služeb byl nejen místem prezentace služeb, ale zároveň i místem setkání poskytovatelů a 

široké veřejnosti. Pro veřejnost byla připravena prezentace širokého spektra služeb, doprovodný 

program dětí ze ZUŠ, abilimpiáda SZŠ Ústí nad Orlicí a prezentace zástupců Zdravotní pojišťovny 

MVČR. Nechyběla zde ukázka řady výrobků klientů jednotlivých zařízení,  kompenzačních pomůcek 

pro osoby s různým postižením a řada užitečných informací“, upřesnil Jiří Preclík. 
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Dotace a příspěvky poskytnuté z grantových programů města na rok 2015 
 

Zastupitelstvo města na svém pátém zasedání v pondělí 20. dubna rozdělovalo dotace na zájmovou a 

spolkovou činnost. V oblasti dotací na sportovní činnost bylo 19 žadatelům rozděleno celkem 

1.070.950 Kč. Tyto finanční prostředky se již čtvrtým rokem rozdělují podle vytvořené metodiky 

výpočtu podpory dle počtu členů do 18 let věku. U soutěžního sportu činí výše podpory 1.450,- Kč za 

každého člena pro organizace s nutností údržby sportoviště a 1.950,- Kč za každého člena pro 

organizace bez údržby sportoviště. U rekreačního sportu činí podpora 550,- Kč za každého člena.  
 

Dotace na rozvoj a údržbu sportovišť a na jednotlivé sportovní a volnočasové akce byly rozděleny na 

základě posouzení předložených žádostí a zpracovaných projektů. Celkově bylo na rozvoj a údržbu 

sportovišť posuzováno 16 žádostí a rozděleno 300.000 Kč. Na jednotlivé sportovní a volnočasové 

akce žádalo 28 žadatelů, mezi které bylo rozděleno 205.300 Kč.  
 

V oblasti kulturních aktivit bylo podpořeno celkem 49 žádostí o celkové výši dotace 500.000,- Kč.  
 

Příspěvky a dotace na vzdělávací, protidrogové a tělovýchovné projekty škol a školských zařízení 

dosáhly v letošním roce celkové částky 380.000 Kč a byly rozděleny mezi 18 žadatelů. 
 

V oblasti zdravotnictví a sociálních služeb bylo rozděleno celkem 1.113.000 Kč s tím, že pro tuto 

oblast zůstává k dispozici rezerva pro zbývající část roku včetně případných dotací v rámci Burzy 

filantropie 50.000 Kč.      
 

„Vedení města si uvědomuje, že podpora sportovní, zájmové a volnočasové aktivity je důležitá. Vždy 

se snažím tyto finanční prostředky při schvalování rozpočtu obhajovat a zdůrazňuji, že atmosféru 

města tvoří zejména lidé v něm žijící. A jestli město dokáže vytvořit vhodnou grantovou podporu, pak 

kreativní a aktivní lidé svou činností a obětavostí tuto podporu městu několikanásobně vracejí“, řekl 

starosta města Petr Hájek. 
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Kocianova houslová soutěž a Kocianovo Ústí  
 

Město Ústí nad Orlicí začátkem května již tradičně přivítá účastníky 57. ročníku Kocianovy houslové 

soutěže. Soutěž bude zahájena ve středu 6. 5. před budovou ZUŠ Jaroslava Kociana a potrvá do 

soboty 9. 5. Soutěž je určena pro mladé houslisty do 16 let a jako každoročně se ji účastní soutěžící z 

celého světa, z Ameriky, Asie a Evropy. 
 

„Souběžně s houslovou soutěží se bude v našem městě od 4. května konat festival vážné hudby 

Kocianovo Ústí, jejímž uměleckým ředitelem je houslový virtuos Jaroslav Svěcený. Letošní 10. ročník 

festivalu bude zahájen koncertem Mládí Jaroslavu Kocianovi v Hernychově vile. Další koncerty se 

uskuteční v chrámu Nanebevzetí Panny Marie a v Roškotově divadle. Srdečně zvu všechny příznivce 

také na vyhodnocení soutěže a zakončení festivalu, které se uskuteční v sobotu 9. května závěrečným 

koncertem vítězů v Roškotově divadle, kde se zároveň představí laureát letošního ročníku Kocianovy 

houslové soutěže“, doplnil pozvánku starosta města Petr Hájek. 

 

Nový sběrný dvůr v Ústí nad Orlicí je dokončen 
 

Ve středu 13. května bude v areálu společnosti Tepvos, spol. s r.o. otevřen nový sběrný dvůr pro 

obyvatele Ústí nad Orlicí. Výstavba byla investicí města za dotační podpory z operačního programu 

životního prostředí. Nové zařízení splňuje veškeré nezbytné provozní a ekologické požadavky pro 

shromažďování odpadů. „Stávající příjem odpadů nebyl dlouhodobě udržitelný, neumožňoval 

vhodnou evidenci množství odpadu a jeho separace, jak ukládá zákon, neodpovídal potřebám a 

velikosti města Ústí nad Orlicí“, upřesnil starosta města Petr Hájek. 
   

„Celkové náklady dosáhly téměř 21 mil. Kč s tím, že dotace z prostředků EU činila necelých 15 mil. Kč, 

finanční spoluúčast města představovala 6 mil. Kč. Realizací projektu byla završena dlouhá cesta 

města, která k výstavbě nového sběrného dvora vedla. Mám z toho velkou radost“, dodal starosta. 
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Společný nákup – společná úspora 
 

Město Ústí nad Orlicí po dvou letech znovu nabízí příležitost snížit ceny energií nejen pro své občany 

a podnikatele. V roce 2013, kdy projekt poprvé proběhl, ušetřili domácnosti a podnikatelé zejména 

z Ústí nad Orlicí kumulativně na energiích přes 2,6 milionů korun. Na elektřině a zemním plynu tak 

mohou v následujícím období ušetřit nejen občané a podnikatelé, kteří se již e-aukce účastnili, ale 

také další obyvatelé města a okolí, kteří se do projektu zapojí nově.  
 

 

 

Časový harmonogram projektu: 

Květen 2015 Sběr podkladů pro elektronickou aukci 

Červen 2015 Elektronická aukce  

Červenec 2015 Podepisování smluv s vítězným dodavatelem 
 

 

Projekt Společný nákup – společná úspora bude opět realizován společností eCENTRE, a.s., která má 

v této oblasti bohaté zkušenosti. V předešlých dvou letech obsloužila víc než 25 tisíc domácností, 

kterým ušetřila na nákladech na energie přes 230 milionů korun. 
 

V posledních letech se staly ceny energií často diskutovaným tématem a jinak tomu není ani letos. 

„Jednotlivé domácnosti či firmy porovnávají nabídky různých dodavatelů s cílem nalézt dodavatele, 

který jim nabídne ty nejvýhodnější podmínky. Sami však často zmohou velmi málo. A přesně to je 

důvod sdružování klientů v elektronických aukcích,“ vysvětluje princip sdružených aukcí Alice 

Mazurková, ředitelka marketingu a komunikace společnosti eCENTRE, která aukce provozuje. 
 

Elektronická aukce funguje prakticky jako dražba, při které dodavatelé přes internet snižují své 

nabídky a snaží se tak získat zakázku a klienta. Vítězí ten dodavatel, který nabídne nejlepší ceny a 

podmínky. Čím více lidí se do e-aukce sdruží, tím lepší ceny je pak možné získat.  
 

Pro domácnosti je nabídka v tomto roce rozšířena o Expres aukci. Ústí je jedno z prvních měst, které 

ve spolupráci s eCENTRE, a.s. tuto možnost nabízí. Expres aukce je služba, se kterou lze v rekordně 

krátkém čase uzavřít smlouvu s dodavatelem energií – elektřiny a/nebo zemního plynu vzešlého 

z poslední realizované elektronické aukce v e-Aukční síni eCENTRE za velmi výhodné ceny 

garantované na dva roky. 
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„Lidé se často nevyznají v podmínkách různých dodavatelů energií a bojí se sankcí či skrytých 

poplatků, když podepíší získané cenové nabídky. Touto cestou mohou domácnosti získat službu, díky 

které jim tyto podmínky někdo hlídá, a navíc mají zajištěny nižší ceny. Naším cílem je informovat 

občany o této možnosti,“ uvedl starosta města Ústí nad Orlicí Petr Hájek. 
 

V průběhu května mohou občané odevzdávat potřebné podklady pro přihlášení do elektronické 

aukce na kontaktním místě, kde jim zástupce firmy eCENTRE odpoví i na případné dotazy.  

 

Provozní doba kontaktního místa: 

DEN DATUM OD DO UMÍSTĚNÍ 

Středa 06. 5. 2015 13:00 hodin 17:00 hodin 

budova radnice čp. 16, boční vchod, 

Galerie pod radnicí 

Pondělí 11. 5. 2015 13:00 hodin 17:00 hodin 

Pondělí 18. 5. 2015 13:00 hodin 17:00 hodin 

Pondělí 25. 5. 2015 13:00 hodin 17:00 hodin 

 

Pro občany, podnikatele, stejně tak jako pro pořadatelské město či obec, je zapojení se do 

elektronické aukce zcela ZDARMA. Pořadatelské firmě zaplatí aukční poplatek až vítězný dodavatel, 

který z e-aukce vzejde a získává tak férovou soutěží celou skupinu klientů. 

Vítězní dodavatelé e-aukce nemohou do smluv s klienty zahrnout žádné skryté poplatky. Podmínky, 

které musí dodavatelé vstupující do e-aukce dodržet, jsou předem jasně stanoveny. 

Díky e-aukci mají občané dosáhnout na nižší ceny. V případě, že účastníci e-aukce neušetří, nemusí 

následně podepisovat žádnou smlouvu. 
 

Do elektronické aukce se mohou zapojit jak domácnosti, tak i firmy a bytová sdružení. Stačí přinést 

potřebné podklady: 
 

 kopii smlouvy se stávajícím dodavatelem elektřiny / zemního plynu, včetně všech platných 

dodatků a všeobecných obchodních podmínek, 

 kopii ročního vyúčtování energií, 

 podepsat smlouvu o poskytování služeb s pořadatelskou společnosti eCENTRE, a.s., kterou je 

možné si od počátku měsíce května stáhnout z webových stránek města Ústí nad Orlicí nebo si ji 

přímo vyzvednout v Informačním centru města Ústí nad Orlicí v budově radnice. 

 

 

 


