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Dokončeny rozsáhlé opravy školských zařízení  

Školní prázdniny jsou každoroční příležitostí pro realizaci oprav na budovách základních a mateřských škol. 

V letošním létě se v Ústí nad Orlicí podařilo dokončit řadu rozsáhlých oprav, které díky časovému omezení byla 

organizačně náročné. 
 

V první řadě se jedná o MŠ U skřítka Jasánka v Hylvátech. Zde proběhly stavební úpravy sociálního zařízení včetně 

vstupní šatny pro děti a technického zázemí. Současně byla vyměněna střešní krytina, narušené tesařské 

konstrukce a klempířské prvky, do podkroví byla přesunuta pracovna ředitelky a díky tomu se uvolněný prostor 

v přízemí budovy může nově využívat jako herna a ložnice. Celkové náklady na realizaci dosáhly téměř 2 mil. Kč.      
 

Významnou a organizačně a technicky náročnou byla oprava sociálního zařízení v ZŠ Třebovská v Hylvátech. Na 

budově II. stupně došlo ke kompletní výměně všech hygienických zařizovacích předmětů, vodovodních baterií, 

připojovacího potrubí, obkladů a dlažeb. Samozřejmostí byla instalace automatického splachovacího zařízení na 

pisoárech, která škole přinese úsporu na spotřebě vody. Náklady představují 1,7 mil. Kč.    
 

Dlouho odkládané opravy se uskutečnily také na MŠ Klubíčko. Zde bylo provedeno statické zpevnění konstrukce 

stropu jedné třídy a zároveň byly provedeny stavební úpravy budovy, díky kterým vznikla v přízemí nová šatna. 

Výdaje na tyto práce si vyžádaly necelých 0,5 mil. Kč. 
 

Izolace obvodového zdiva byla provedena na budově MŠ Černovír. Práce navázaly na loňský rok, kdy bylo 

realizováno odvětrávací protiradonové opatření. Stavební práce na této školce představují necelých 200 tis. Kč.  
 

„Výdaje za stavební úpravy na uvedených školách dosahují téměř 4,5 mil. Tyto náklady hradilo město z vlastního 

rozpočtu. Na dalších školských budovách probíhaly opravy související přímo s činností školy. Výdaje jsou hrazeny 

z rozpočtu města prostřednictvím provozního příspěvku pro jednotlivé školy. Jedná se převážně o běžnou údržbu 

a opravy menšího charakteru,“ dodal starosta města Petr Hájek.         

 

Restaurování významných památek města Ústí nad Orlicí  

Město Ústí nad Orlicí v druhé polovině letošního roku realizuje restaurování dvou významných kulturních 

památek. Jedná se o sochu Bubnujícího legionáře a kamenný kříž s balustrádou u kaple sv. Anny v Hylvátech. 

Restaurátorské práce v celkové ceně díla 0,5 mil. Kč budou dokončeny do konce října letošního roku. Na realizaci 

se finančně podílí Pardubický kraj, který městu Ústí nad Orlicí poskytl dotaci ve výši 100 tis. Kč. 
 

„Na dokončené restaurátorské práce naváže obnova a úprava bezprostředního okolí obou památek. V  případě 

Bubnujícího legionáře se bude jednat o úpravu nástupních schodišťových stupňů tak, aby přístup k pomníku byl 

nejen schůdnější, ale i architektonicky důstojný vzhledem k významu sochy. Kamenný kříž v Hylvátech byl rozebrán 

a restaurátorské práce probíhají v ateliéru restaurátora. Před zpětným umístěním bude opraven přilehlý chodník, 

který bude zadlážděn žulovou dlažbou a současné vybudován nový chodník ke vstupu do kaple, který v současné 

době chybí,“ upřesnil starosta města Petr Hájek.         
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Rekonstrukce komunikace Čs. armády  

V Ústí nad Orlicí bude začátkem září zahájena celková rekonstrukce komunikace Čs. armády. Vlastní stavební 

práce budou prováděny za plné uzavírky silnice ve dvou etapách. První etapa zahrnuje úsek od okružní křižovatky 

U Bubeníka po výjezd k budově Dětské polikliniky se zajištěním průjezdu do ul. Wolkerova. Tato etapa bude 

realizována nejpozději do konce listopadu bez vrchní pojízdné vrstvy asfaltobetonu. Následně bude komunikace 

přes zimní měsíce dopravně zprůjezdněna. Druhá etapa, opět za plné uzavírky komunikace, se bude provádět 

v jarních měsících příštího roku. Po dokončení druhého úseku od Dětské polikliniky po křižovatku před 

Orlickoústeckou nemocnici bude v celé délce komunikace položena vrchní vrstva asfaltobetonu. Autobusové 

linky budou odkloněny a vedeny po silnici I/14. Po dobu výluku nebudou obsluhovány autobusové zastávky Rieter 

(Hotelu UnO), Nemocnice a Tvardova.  
 

„Uvedená investiční akce je dlouhodobě plánovaná a je zahrnuta v programovém prohlášení současné radniční 

koalice. Realizace byla podmíněna dokončením stavebních prací v ulici TGM. V průběhu uplynulých letních měsíců 

se v souladu se zákonem o veřejných zakázkách uskutečnilo otevřené výběrové řízení na dodavatele stavby. 

Soutěže se zúčastnilo 13 firem a jediným hodnotícím kritériem byla nabídková cena. Nejnižší cenu nabídla ústecká 

firma HELP, silnice – železnice s.r.o. ve výši 9,62 mil. Kč včetně DPH, se kterou byla uzavřena příslušná smlouva o 

dílo,“ řekl starosta města Petr Hájek.  
 

Stavba zahrnuje nejen kompletní rekonstrukci povrchu vozovky, ale také obnovu konstrukčních vrstev 

komunikace, výměnu silničních obrubníků, rekonstrukci přilehlých chodníků a výměnu kanalizačních přípojek. 

Součástí akce je realizace podélných parkovacích zálivů a jednoho místa pro přecházení včetně bezpečnostního 

ostrůvku, který nejen zvyšuje bezpečnost chodců, ale zároveň působí také jako podélný zbrzďující prvek. 
 

„Jsem si vědom negativních reakcí některých řidičů, kteří bezpečnostní ostrůvky na přechodech kritizují, ale tyto 

prvky mají v silniční dopravě své opodstatnění, a proto se logicky stále víc a víc uplatňují. Negativní reakci 

vyvolávají pouze u nezodpovědného motoristy, který často nerespektuje chodce nebo jiného účastníka silničního 

provozu. Domnívám se, že zejména na dlouhém a rovném úseku ulice ČSA, kde je často překračována povolená 

rychlost, je bezpečnostní ostrůvek správným řešením,“ doplnil informaci starosta města.   
 

Protože stavební práce znepříjemní život obyvatelům přilehlých nemovitostí a značně zkomplikuje jejich dopravní 

obslužnost, je snahou města kompenzovat vzniklé omezení. Vlastníkům nemovitostí bude v průběhu stavby 

umožněno bezplatné parkování na parkovišti u Dětské polikliniky.   

 

Veřejně dostupné informace o plnění rozpočtu města Ústí nad Orlicí  

Od srpna letošního roku zveřejňuje město Ústí nad Orlicí průběžné informace o plnění rozpočtu na svých 

webových stránkách. Vždy od 15. kalendářního dne v měsíci se veřejnost může seznámit s údaji o plnění rozpočtu 

města od začátku roku do konce předcházejícího měsíce. Rozpočtový portál města obsahuje informace o 

příjmech a výdajích rozpočtu, o výsledku hospodaření ve srovnání s plánem i o zdrojích financování rozpočtu. 

Informace obsahuje nejen souhrnná čísla ale i detailní pohledy na hospodaření odborů městského úřadu a hlavně 

informace o plnění rozpočtu města podle jednotlivých akcí (investičních či neinvestičních), projektů nebo oblastí 

činnosti města opět v členění podle jednotlivých odborů městského úřadu. 
 

„Současná radniční koalice plní svůj závazek, který deklarovala v programovém prohlášení. Veřejně dostupné 

informace o plnění rozpočtu umožňují občanům kontrolovat, jak město hospodaří s veřejnými penězi,“ doplnil 

informaci Jiří Preclík, místostarosta města. 

 

Benefiční koncert Hany a Martiny Jasanské  
 

Město Ústí nad Orlicí a Nadační fond Mistra Jaroslava Kociana ve spolupráci se ZUŠ Jaroslava Kociana pořádají ve 

čtvrtek 15. září Benefiční koncert Hany a Martiny Jasanské. Koncert se uskuteční v sále Základní umělecké školy 

od 19 hodin a představí se na něm také Nela Skarková. Finanční výtěžek bude poskytnut na nákup mistrovských 

houslí pro ústeckou houslistku a oceněnou účastnici Kocianovy houslové soutěže Hanu Jasanskou.  
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Integrační den – setkání osob se zdravotním postižením s veřejností 
 

Letošní 5. ročník Integrovaného dne se v Ústí nad Orlicí uskuteční 22. září. Setkání osob se zdravotním postižením 

s veřejností se organizuje tradičně na ústeckém náměstí, tentokrát v čase od 10 do 16 hodin.  
 

„Veřejnost se na náměstí může tváří v tvář setkat s osobami různých typů zdravotního postižení, může na vlastní 

kůži vyzkoušet jejich pomůcky, dozvědět se něco o jejich životě. Získá informace o činnosti různých poskytovatelů 

sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením v našem regionu, kteří zde budou mít svůj stánek. Den 

probíhá za obvyklého provozu na náměstí. Zároveň bude celý den probíhat doprovodný program,“ upřesnil 

místostarosta města Jiří Preclík, který nad akcí převzal osobní patronát. 

 

Mezinárodní den seniorů  
 

Senior klub spolu s Českým červeným křížem a řídící skupinou komunitního plánování Města Ústí nad Orlicí 

pořádá 22. září u příležitosti Mezinárodního dne seniorů již tradiční setkání seniorů na zahradě OS ČČK. Šest 

družstev, za účasti družstev z partnerských měst, zde bude předvádět své kulinářské umění ve vaření kotlíkového 

guláše. Po vyhodnocení následuje sportovní odpoledne za účasti dětí ze základních škol. Závěr dne obohatí 

opékání vuřtů a hudební produkce. Záštitu akce převzal radní a předseda Senior klubu Zdeněk Ešpandr. 

 

Pozvánka na další akce v Ústí nad Orlicí 
 

V září se v Ústí nad Orlicí uskuteční řada sportovních a společenských akcí. Mezi nejvýznamnější patří Mistroství 

ČR družstev mužů a žen v atletice, které se koná v neděli 4. září. Pořadatelem akce je Český atletický svaz a místní 

atletický oddíl. Významnou finančně částkou akci podpořilo Město Ústí nad Orlicí a Pardubický kraj. Do Ústí se 

sjede deset nejlepších atletických družstev mužů a deset družstev žen. Pořadatelé předpokládají, že se na startu 

představí řada českých reprezentantů včetně těch, kteří se účastnili letošních olympijských her. 
 

Ve čtvrtek 8. září se na Kociance uskuteční Světový den první pomoci. Akci pořádá Oblastní spolek Českého 

červeného kříže Ústí nad Orlicí. Cílem akce, která se v Ústí koná od roku 2000 je seznámit širokou veřejnost s první 

pomoci a činnosti jednotlivých dobrovolných i profesionálních složek Integrovaného záchranného systému ČR. 

Akce je samozřejmě otevřena široké divácké veřejnosti. Záštitu převzal záštitou radního Pardubického kraje Pavel 

Šotola a starosta města Petr Hájek. 
 

V pátek 9. září pořádá svazek obcí Region Orlicko - Třebovsko tradiční Den Regionu.  Akce je spojena s cyklojízdou 

a představuje veřejnosti činnost svazku obcí ROT za uplynulý rok. Pro účastníky je připraven program se startem 

ve 13 hodin v Českých Libchavách pod Konzumem s následným přesunem do areálu společnosti EKOLA, kde je 

připravena prezentace firmy. V 15 hodin se předpokládá zastávka v Ústí nad Orlicí v areálu Aquaparku. Zde 

zástupci společnosti TEPVOS představí nově otevřené Hřiště pro všechny. Cyklojízda bude zakončena v Řetové, 

zde je od 17 hodin připravena hudební produkce skupiny Makadam, ukázky parkurového jezdectví na koni a 

samozřejmě občerstvení. Akce se uskuteční pod osobní záštitou 1. náměstka Pardubického kraje Romana Línka.  
 

25. ročník basketbalového turnaje mládeže a dětí Memoriál Bohuslava Langa se uskuteční 9. až 11. září ve 

Sportovní hale SŠUP. Pohár ČR v závodech minikár na Andrlově chlumu se koná o víkendu 10. až 11. září. Neděle 

18. září bude patřit turistům, koná se 21. ročník podzimní cykloturistické akce K rozhledně na Andrlově chlumu 

se startem na Mírovém náměstí. V sobotu 24. září se v Černovíru na hřišti Pod lesem pořádá 21. ročník závodu 

požární všestrannosti mladých hasičů Memoriál Zdeňka Veselého. Stejný den se v dílnách areálu SŠA v Hylvátech 

koná Ústecký autosalon – Ekomobilita. Jedná se o 18. ročník výstavy automobilů a motocyklů.      

 

] 


