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V Ústí nad Orlicí byla dokončena rekonstrukce Čs. armády  
 

Rozsáhlá rekonstrukce ulice Čs. armády v Ústí nad Orlicí je dokončena. Akce byla zahájena v září loňského 

roku a realizovala se ve dvou etapách, které byly přerušeny zimní technologickou přestávkou. Díky 

ukončení stavebních prací se doprava ve středu města opět vrátila do běžného dopravního rytmu. 

„Celkové náklady si vyžádaly 13 milionů korun z městského rozpočtu. Součástí rekonstrukce byla výměna 

kanalizačních přípojek, stabilizace pláně a kompletní obměna celé konstrukce vozovky, která díky 

jílovitému podloží vykazovala řadu statických poruch,“ sdělil starosta města Petr Hájek.  
 

Díky výsadbě veřejné zeleně získala komunikace novou podobu. Došlo k rozšíření chodníků, vybudování 

přechodového bezpečnostního ostrůvku, nasvícení přechodu pro chodce, k úpravám veřejného osvětlení 

a vybudování nových parkovacích míst. „V letech minulých byla rekonstrukce této ulice slibována, ale 

zároveň i odkládána. Jsem rád, že se podařilo námi učiněný volební slib z roku 2014 splnit. V návaznosti na 

loni dokončenou rekonstrukci ulice TGM a výstavbu nové kruhové křižovatky u sochy bubnujícího legionáře 

získalo naše město výraznou proměnu, a to nejen v dopravní a technické infrastruktuře, ale i v estetickém 

vnímání daného místa,“ doplnil starosta města.        
 

Potvrzením výše uvedeného je současné dokončování prací souvisejících s úpravou prostředí kolem sochy 

bubnujícího legionáře. Nadčasový Památník odboje od akademického sochaře Josefa Mařatky je v Ústí 

nad Orlicí místem pietních akcí. Nyní dochází ke slíbeným úpravám, které si vyžádají z městského rozpočtu 

téměř 250 tisíc korun. „Prostor před sochou se nyní dláždí žulovou dlažbou, upravuje se nástupní schodiště 

a novou výsadbou se rozšiřuje veřejná zeleň. Vlastní socha bubnujícího legionáře bude nově slavnostně 

nasvícena. Naším cílem je tomuto místu vrátit důstojnost a zdůraznit jeho význam, který pro naše město 

má,“ řekl starosta města.  
 

Hernychova vila se dočkala úpravy venkovního prostoru  

 

V roce 2008 byla dokončena celková rekonstrukce Hernychovy vily v Ústí nad Orlicí. Secesní budova, 

dokončená v roce 1907, je nejvýznamnější dominantou města a dnes je zde umístěno městské muzeum a 

provozována restaurace. V zahradě je umístěno několik plastik, z nich nejvýznamnější je Mrtvý Ábel 

ústeckého rodáka Quido Kociana. Venkovní prostor zahrady se nyní dočkal dlouho slibované úpravy. 

Přístupové cesty k restauraci a kolem vlastní budovy byly doposud nezpevněné a upraveny pouze jako 

mlat. V jarních a podzimních měsících, stejně jako při dlouhotrvajícím dešti, docházelo k rozbahnění 

komunikačních ploch. „Tyto skutečnosti nás na jaře letošního roku vedly k rozhodnutí celý prostor 

zadláždit žulovou dlažbou. Pojízdné plochy jsou od chodníkových ploch odděleny velikostí a barevností. 

Zahrada Hernychovy vily, která je celoročně přístupná, je nyní pro veřejnost schůdnější a přívětivější. 

Náklady ve výši 850 tisíc korun hradilo město ze svého rozpočtu,“ upřesnil Petr Hájek.        
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Společnými aktivitami za lepším partnerstvím“ 
 

Město Ústí nad Orlicí ve spolupráci s partnerským městem Bystřicí Kladskou realizuje od května 2017 

společné kulturní, vzdělávací, rekreační a sportovní aktivity související s propagací regionu.  
 

Aktivity projektu jsou určeny pro děti ze základních škol, pro členy dobrovolných hasičských sborů, pro 

osoby seniorského věku, pro pracovníky městských úřadů, pro členy pěveckých sborů a širokou veřejnost 

obou partnerských měst. Děti ze základních škol se budou věnovat sportovním a vzdělávacím aktivitám, 

včetně poznávání historie. Akce hasičů mají sportovně-vzdělávací charakter. Akce pro pracovníky úřadů 

jsou vzdělávacího a poznávacího rázu a akce pro seniory a širokou veřejnost jsou zaměřeny na poznání 

kultury a sportovní rozvoj. Pro potřeby konání akcí bude zakoupeno drobné neinvestiční vybavení.  
 

„Při společných akcích dojde k vytvoření nových mezilidských kontaktů a trvalých partnerství. Za celé 

období trvání projektu, do konce roku 2019, město Ústí nad Orlicí zrealizuje 31 akcí a město Bystřice 

Kladská zrealizuje 18 akcí,“ sdělil starosta města Petr Hájek.  
 

Registrační číslo projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000060. 

 
Kontakt: martincova@muuo.cz  

 

Peloton Josefa Zimovčáka zastavil v Ústí nad Orlicí 
 

V rámci 5. etapy 8. ročníku veřejné cyklotour nazvané "NA KOLE DĚTEM" zavítal v pondělí 5. června do 

Ústí nad Orlicí peloton vedený Josefem Zimovčákem, který dovedl na historickém vysokém kole peloton 

složený z několika desítek cyklistů odpoledne k Hernychově vile. Zde byl připraven krátký kulturní program 

a občerstvení pro účastníky cyklojízdy. 
 

Za nadační fond "Na kole dětem" zde převzal Josef Zimončák z rukou místostarosty města Jiřího Preclíka 

symbolický šek na 15 tisíc korun. Tyto peníze darované městem jsou určeny na pomoc onkologicky 

nemocným dětem. Nadační fond se snaží cílenými aktivitami rozšířit možnosti solidarity, tolik potřebné 

finanční pomoci a podpory dětí v boji proti zákeřnému onemocnění. Svojí činností se fond především 

zaměřuje na sportovní aktivity a zajištění rekondičních pobytů, které usnadňují dětem a jejich rodičům 

překonávat traumata způsobená těžkou nemocí. Úzce spolupracuje s občanským sdružením Haima a 

nadačním fondem Krtek, které již řadu let podporují dětské onkologické kliniky fakultních nemocnic v 

Praze a v Brně. 

 

Výroční zpráva Města a Městského úřadu za rok 2016 
 

Již tradičně vydalo město Ústí nad Orlicí svoji výroční zprávu. Představuje činnosti městského úřadu na 

úseku veřejné správy a samosprávy v roce 2016. Podává veřejnosti přehled o uskutečněných výkonech 

jednotlivých odborů městského úřadu.  
 

„Ve zprávě jsou uvedeny informace o vývoji financí města, o realizovaných investičních akcích, o dotačních 

projektech, o stavu školství a sociálních službách ve městě. Přehledně statisticky jsou zpracovány 

informace o výkonech jednotlivých agend úřadu. Zajímavou kapitolou je také komunikace s veřejností a 

propagace města,“ upřesnil obsah výroční zprávy starosta města Petr Hájek. 
 

Výroční zpráva bude koncem června dostupná na webových stránkách města, k nahlédnutí bude 

v písemné podobě v turistickém informačním centru a na sekretariátu úřadu v budově radnice. 
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Český videosalon opět v Ústí nad Orlicí  
 

ve dnech 16. – 17. 6. 2017 se v Malé scéně v Ústí nad Orlicí uskuteční 64. ročník celostátní soutěže 

neprofesionální filmové tvorby ČESKÝ VIDEOSALON 2017. Tuto soutěž z pověření Ministerstva kultury 

České republiky, pod záštitou ministra kultury, pořádají NIPOS-ARTAMA Praha, Město Ústí nad Orlicí a 

KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí. Na akci spolupracuje Pardubický kraj a občanská sdružení zastoupená v 

Českém výboru UNICA - Celostátním svazu neprofesionálního filmu. 
 

Filmové projekce budou zahájeny v pátek 16. 6. dopoledními projekcemi pro mateřské školy. Večerního 

slavnostního zahájení se zúčastní představitelé Ministerstva kultury, Pardubického kraje, Města Ústí nad 

Orlicí, Českého a Slovenského neprofesionálního filmu a Světového výboru UNICA. Zástupci Ministerstva 

kultury předají ministerskou cenu za rok 2016 panu Petrovi Chmelovi z Přerova. V sobotu 17. 6. soutěž 

pokračuje dalšími soutěžními projekcemi. „Závěr celostátní soutěže ČESKÝ VIDEOSALON 2017 se uskuteční 

v Kulturním domě města vyhlášením výsledků a společenským večerem,“ doplnil starosta Petr Hájek. 

 

Ceny Comenius 
 

Mezi slavnostní události konce školního roku již neodmyslitelně patří udělování Cen COMENIUS žákům 

základních škol, speciální základní školy a nižšího stupně osmiletého gymnázia. Letos budou ceny předány 

dne 22. 6. 2017 v obřadní síni radnice v 17 hodin. Starosta města udělí ceny za uplynulý školní rok 

nejlepším žákům dle návrhů příslušných ředitelů škol. Vybrané žáky nominuje škola na základě kritérií, 

která zohledňují propagaci města, např. umístěním v krajských a celorepublikových soutěží nebo 

konkrétní záslužný čin žáka. 

 

Děti se vzdělávaly na dni životního prostředí v rámci Města v pohybu 
 

V úterý dopoledne 6. června připravil odbor životního prostředí pro děti ústeckých škol a pro veřejnost 

Den životního prostředí. Všichni si mohli zkusit různé kvízy a soutěže na téma třídění odpadů, lesní 

pedagogiky a dalších přírodovědných otázek. Kromě ekovýchovy od profesionálních firem, si tradičně 

program připravili pro své spolužáky i žáci ústeckých základních a středních škol. Za splnění úkolů byly 

připraveny drobné odměny. Děti se také mohly pobavit na tematicky zaměřených atrakcích. Nejžádanější 

byl funkční model popelářského auta, který mohly děti řídit a zkusit si vysypat do něj malou popelnici.  

 

Město Ústí nad Orlicí podporuje třídění plastu a papíru ve školách 
 

Po rozdání košů na třídění plastu, papíru a nápojových kartonů na chodby škol v loňském roce, projevili 

ředitelé zájem i o koše na třídění v učebnách. Dle jejich požadavků je zajistil odbor životního prostředí 

Městského úřadu. „Tato podpora a praktická osvěta i u těch nejmenších zapadá do našeho celkového 

kontextu plánů odpadového hospodářství“, konstatoval místostarosta města Jiří Preclík. 

 

Ústí nad Orlicí pokračuje v okrasných výsadbách veřejných prostranství 
 

S příchodem léta se postupně Ústí nad Orlicí probarvuje výsadbou letniček a trvalek. Dle plánu doplňování 

a obnovy zeleně se na jaře zregeneroval záhon v Kostelní ulici, u budovy ZUŠ, bylo vysázeno stromořadí 

v ulici Korábova a Na Pláni. Nyní se vysazují trvalky, stromy a keře pod Hornychovou vilou na ulici Příkopy. 

Nová zeleň se vysazuje v nově zrekonstruované ulici Čs. armády.  Pokračuje také regenerace parku 

v Hylvátech a v parku Čs. legií. „Čeká nás úprava zeleně v i dalších místech města. Doufáme, že většina 
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občanů květiny ocení, namísto toho, aby je ničili, či si je přemisťovali na své zahrádky, jak se to bohužel 

občas děje,“ doplnil informaci Jiří Preclík, místostarosta města.  

] 


