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Rozděleny další dotace na podporu sportu, kultury a sociálních služeb 
 

V souladu se schváleným rozpočtem rozdělilo město Ústí nad Orlicí další dotace na podporu sportovní činnosti, 
volnočasových aktivit v oblasti kultury a školství a na podporu sociálních projektů v rámci Burzy filantropie.  Na 
podporu sportovní činnosti a údržby sportovišť bylo v podzimním termínu uvolněno 500.000 Kč. Klíčem 
rozdělení byl počet členů aktivně zapojených do sportovní činnosti, tedy těch, kteří pravidelně nastupují 
v soutěžích vyhlášených příslušným svazem. Na podporu volnočasových aktivit v oblasti kultury a školství bylo 
rozděleno 150.000 Kč.  
 

„V letošním roce činily celkově dotace města na podporu sportovní činnosti a údržby sportovišť téměř 3,5 mil. 
Kč. V oblasti kultury a školství bylo rozděleno na dotacích 1,2 mil. Kč. Činnost Malé scény a Klubu přátel umění 
byla podpořena během roku dotací téměř 0,5 mil. Kč,“ řekl starosta města Petr Hájek. 
 

V rámci nedávno uskutečněné Burzy filantropie, kterou pořádá Koalice nevládek Pardubicka bylo podpořeno ze 
strany města Ústí nad Orlicí osm projektů v celkové výši 42.000 Kč. 
 

„Naše město se akce zúčastnilo již popáté. Na burze nejprve neziskové organizace prezentovaly své připravené 
projekty a následně je zástupci jednotlivých firem a donátorů odměnili finančními nebo materiálními příspěvky. 
Ústí nad Orlicí podpořilo projekt spolku pro péči a rodinu ABATA, dále pak projekty spolků Amalthea, Kontakt a 
Péče o duševní zdraví, projekt Oblastní charity Ústí nad Orlicí, projekty obecně prospěšných společností Rytmus 
Východní Čechy a CEDR Pardubice a projekt občanského sdružení Rodinné Integrační Centrum. Orlickoústecká 
burza patřila mezi nejúspěšnější, na projekty se podařilo mezi donátory a sponzory vybrat přes pře půl milionu 
korun,“ upřesnil Jiří Preclík, místostarosta města. 

 
Město podporuje opravu nemovitostí v městské památkové zóně 
 

Město Ústí nad Orlicí, tak jako v letech minulých, finančně podpořilo opravu soukromých nemovitostí 
v městské památkové zóně. Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí finanční dotace v celkové výši 1,2 mil. Kč. 
Dotace byla rozdělena mezi pět žadatelů, kteří v průběhu letošního roku realizovali opravu vlastní nemovitosti a 
zároveň splnili všechny stanovené podmínky. 
 

 „Město k této podpoře využívá nejen vlastní zdroje z rozpočtu města, ale zejména dotaci Ministerstva kultury 
v rámci Programu regenerace městských památkových zón. V letošním roce jsme získali dotaci ve výši 1,4 mil. 
Kč, což je o 300 tis. Kč víc než oproti loňskému roku. Samo město letos realizovalo opravu fasády v atriu budovy 
Radnice,“ dodal starosta města Petr Hájek. 
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Město vydalo Katalog sociálních a souvisejících služeb 
 

Město Ústí nad Orlicí v měsíci září vydalo druhé vydání Katalogu sociálních a souvisejících služeb, který je určen 
nejen pro občany našeho města. V tomto vydaní, je možné nalézt přehled služeb pro rodiny s dětmi, seniory, 
osoby zdravotně postižené, oslabené a osoby ohrožené sociálním vyloučením. Katalog podává ucelený přehled 
o nabízených službách nejen v našem městě. Využít jej mohou nejen občané, kterým je zejména určen, ale také 
všichni odborní pracovníci v sociální oblasti.  
 

„Druhé vydání katalogu je výsledkem úsilí řady lidí, kteří pracují ve skupinách Komunitního plánování sociálních 
služeb. Věříme, že katalog bude pomocníkem pro každodenní život,“ řekl místostarosta města Jiří Preclík. 

 
Slavnostní večer města Ústí nad Orlicí s udílením cen 
 

Ve čtvrtek 13. října se od 19.00 hod. v Roškotově divadle uskuteční slavnostní večer města Ústí nad Orlicí. Jeho 
součástí bude udílení cen. Nejvyšší ocenění, čestné občanství města, bude uděleno Janu Steklíkovi za 
reprezentaci města na poli výtvarného umění a za celoživotní dílo, které významně ovlivnilo moderní české 
grafiky. Cenu města obdrží Stanislava Dvořáková (za bohatou reportérskou a dopisovatelskou činnost zejména 
prostřednictvím portálu Novinky.cz), Doc. PhDr. Ivan Měrka (za dlouholeté významné zásluhy o Heranovu 
violoncellovou soutěž) a Ing. Marie Přibylová (za celoživotní aktivní činnost v Sokole, zejména za její 
cvičitelskou činnost). 
 

Ocenění Počin roku obdrží MUDr. Vlastimil Koditek za citlivě provedenou rekonstrukci měšťanské vily v Husově 
ulici nacházející se v památkové zóně města. Dále pak žáci Střední školy uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí 
Jakub Brokl, Jiří Fikejz ml., František Mareš, Robert Vlasák a jejich pedagožka Lucie Harapátová za mimořádně 
úspěšnou reprezentaci města a školy v rámci filmových festivalů Prima sezóna a Zlaté slunce 2015. Dalšími 
oceněnými jsou Marie Bartošová a Filip Heinig (za vynikající reprezentaci ČR, města a ústeckého Stacionáře na 
Světových letních hrách speciálních olympiád v Los Angeles 2015). 
 

Ocenění Cena starosty bude udělena Janě Jirouškové (za celoživotní práci ve školství a obětavou činnost 
s dětmi a mládeží v oblasti sportu a tělovýchovy) a Jaroslavu Volfovi (za rozvoj šachu, celoživotní šachovou 
činnost a vzornou reprezentaci města Ústí nad Orlicí). 
 

„Za vedení města na slavnostní večer všechny spoluobčany srdečně zvu. Pořad bude moderovat Jiří Zajíček, o 
doprovodný kulturní program se postará Jakub Ryba a Jan Hrodek,“ doplnil pozvánku starosta Petr Hájek.  

 
Slavnostní představení k 80. výročí otevření Roškotova divadla  
 

Město Ústí nad Orlicí ve spolupráci s Klubcentrem připravilo slavnostní představení k 80. výročí otevření 
Roškotova divadla. V neděli 16. října bude v Roškotově divadle uvedena opereta Netopýr, která patří 
k nejvýznamnějším a nejkrásnějším světovým operetám. U publika si Netopýr díky vtipu a rozvernosti získal 
velkou oblibu. Představení vzniklo ve spolupráci Operního a operetního studia při Pěveckém centru v Karlových 
Varech. Tančí skupina Strauss-balet a hraje komorní soubor Divertimento.  
 

„Tímto slavnostním představením si v našem městě připomínáme Rok ústeckého divadla. Jedná se o akci, která 
je realizována v souvislosti s výročím 180 let prvního sdružení divadelních ochotníků v Ústí nad Orlicí, 120 let 
divadelního souboru VICENA a již zmiňovaným 80 letům Roškotova divadla,“ dodal Petr Hájek, starosta města.         

 
Prezentace investičního záměru DDM DUHA a Centrum rozvoje PERLA  
 

V Malé scéně Ústí nad Orlicí se ve středu 26. října se od 17 hodin uskuteční prezentace investičního záměru 
Dům dětí a mládeže DUHA a Centrum rozvoje PERLA Ústí nad Orlicí, který město připravuje k realizaci v rámci 
revitalizace území bývalé Perly. Představeny budou varianty možné výstavby, dispoziční a architektonické 
řešení, ekonomické kalkulace investičních a provozních nákladů a otevřena diskuse k této problematice.  
 

„Tímto všechny občany srdečně zvu. Chceme projekt nejen představit, ale zároveň o něm také diskutovat a na 
základě veřejné podpory rozhodnout jakou cestou se má město dál ubírat,“ řekl starosta města Petr Hájek.   
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