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Ústí nad Orlicí zahajuje provoz MHD
Město Ústí nad Orlicí zahájí v září provoz městské hromadné dopravy. Cílem je zajistit pro všechny občany
lepší dostupnost vlakového nádraží, nákupní zóny a ústeckého hřbitova. MHD bude zahrnovat městské
části Kerhartice, Hylváty, Dukla a sídliště Štěpnice. „Zahájení provozu MHD je výsledkem dlouhodobé
přípravy, ve které byl diskutován nejen způsob zajištění dopravy, ale zejména pak rozsah a s tím související
finanční dopad na rozpočet města. Přestože zahájení provozu bylo zodpovědně připravováno, teprve
následující měsíce prověří vytíženost jednotlivých spojů,“ sdělil Jiří Preclík, místostarosta města.
Prezentace autobusu určeného pro městskou hromadnou dopravu se uskuteční v pátek 1. září od 9 hodin
na Mírovém náměstí. Zájemcům budou zodpovězeny případné dotazy a v 10 hodin proběhne ukázková
jízda po trase MHD. Na základě čtvrtletního hodnocení je vedení ústecké radnice připraveno úpravou
jízdních řádů reagovat na skutečnou poptávku veřejnosti. Podrobné informace o trasách a jízdním řádu lze
nalézt na webových stránkách města na adrese: http://www.ustinadorlici.cz/cs/mhd

V Ústí nad Orlicí začíná demolice areálu bývalé Perly
V Ústí nad Orlicí byla zahájena demolice areálu Perla. Vlastní demoliční práce budou probíhat až do února
příštího roku. Dodavatelská firma byla vybrána na základě otevřeného výběrového řízení, do kterého se
přihlásilo devět uchazečů. Jediným hodnotícím kritériem byla cena, smlouva s vítězným dodavatelem je
uzavřena na 11 milionů korun včetně DPH. Na dokončenou demolici naváže na jaře úprava terénu a
zpevnění ploch, které budou opětovně poskytnuty k bezplatnému parkování.
„Demolici Perly lze považovat za historický milník města Ústí nad Orlicí. Bývalá textilka je pro řadu občanů
stále živé téma. Vyvolává nepřeberné množství osobních příběhů a vzpomínek, a proto v řadě občanů
přetrvává nostalgie. Perla spoluvytvářela charakter a tvář města více jak sto let,“ řekl starosta města Petr
Hájek. Perla se stala majetkem města v říjnu 2010. „Tehdejší zastupitelstvo schválilo za 30 milionů korun
odkup areálu a tím převzalo odpovědnost za budoucí využití tříhektarového území v centru města. Během
uplynulých sedmi let se uskutečnila řada diskusí, prezentací a workshopů, které napomáhaly nalézt
smysluplnou náplň a nové využití. Budoucí podoba Perly vychází z architektonické soutěže a následných
investičních záměrů města,“ pokračoval starosta. Zvolený postup města byl v uplynulém čase dáván za
příklad v odborném tisku a na odborných konferencích, které se zabývaly regenerací brownfieldů.
„Demolicí se vlastně završuje sedmiletá práce ústecké radnice a otevírá se prostor pro budoucí výstavbu.
Staré a nevyhovující ustoupí novému. V první řadě nezbytné technické a dopravní infrastruktuře a
novostavbám domu dětí a mládeže a střední škole uměleckoprůmyslové,“ zakončil starosta města.
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Město Ústí nad Orlicí získalo dotaci na Stacionář
Zásadní změny čekají ústeckoorlický Stacionář. Stávající zařízení se nachází bývalé rodinné vile v ulici TGM
a bylo zřízeno již v roce 1992. Poskytuje služby lidem s mentálním postižením ve věku od 3 do 64 let,
převážně z okresu Ústí nad Orlicí. „Mezi poskytované služby patří zejména ubytování a strava, pomoc při
zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, výchovné a aktivizační činnosti, sociálně terapeutické
činnosti a pomoc při uplatňování osobních práv,“ upřesnil místostarosta města Jiří Preclík.
Současný stacionář poskytuje denní a týdenní sociální službu a disponuje celkovou kapacitou 25 míst,
z toho je 13 míst v denním stacionáři a 12 míst v týdenním. Výrazná většina uživatelů je ve věku 27 až 45
let a současné prostory jsou dispozičně a kapacitně nevyhovující. „Město Ústí nad Orlicí se problematikou
Stacionáře zabývalo opakovaně. V letech minulých se ověřovala možnost rekonstrukce a přístavby, tedy
rozšíření stávajícího objektu. Vzhledem k velkým finančním nárokům nebyl návrh akceptován. V roce 2013
získalo město bezúplatným převodem z majetku Pardubického kraje budovu bývalého domova mládeže
Střední zdravotnické školy Ústí nad Orlicí. Podmínkou převodu bylo využití objektu pro sociální účely. Tehdy
vlastně začaly přípravné a projekční práce na novém Stacionáři,“ informoval dále místostarosta Preclík.
Dlouholetá příprava se městu vrací v podobě dotace z prostředků EU, konkrétně z programu IROP.
„V průběhu srpna nám bylo doručeno rozhodnutí o poskytnutí dotace. Celkové náklady akce činí 34,5
milionů korun, přičemž dotace je necelých 31 milionů. Díky této skutečnosti se vlastně našemu městu
podaří vyřešit tři problémy zároveň. Za prvé získá Stacionář novou a důstojnou budovu, kapacitně
nadčasovou a pro uživatele bezbariérově přístupnou. Za druhé se vyřeší využití několik let opuštěné budovy
bývalého domova mládeže a za třetí město ušetří z vlastního rozpočtu nemalé peníze. Z této dotace mám
osobně radost, je poskytnuta na smysluplnou a potřebnou akci, která pomůže řešit osobní problémy řadě
rodin,“ řekl Petr Hájek, starosta města.
Nyní město Ústí nad Orlicí připravuje podmínky výběrového řízení na dodavatele stavby. Vlastní zahájení
stavebních prací se předpokládá v lednu příštího roku a dokončení v říjnu 2018.

Přístavba a rekonstrukce MŠ Pod Lesem zahájena
Celý nadcházející školní rok prožijí děti z mateřské školky Pod Lesem v Ústí nad Orlicí, Hylváty v náhradním
prostředí. Nezbytný azyl poskytla školce hylvátská základní škola, která pro tento účel vyčlenila učebny
školní družiny. Školní družina se dočasně přesunula do podkrovních učeben školy. Nezbytné stěhování a
vyklízení budovy školky je zapříčiněno zahájením celkové rekonstrukce objektu MŠ Pod Lesem. „Stavební
práce zahrnují z důvodu požární bezpečnosti výměnu stávajících stropů, dochází k dispoziční úpravě
v umývárnách, na WC, rozšiřuje se zázemí přípravny a výdejny jídel, instaluje se jídelní výtah, provádí se
celková rekonstrukce elektroinstalace, vnitřní kanalizace, rozvodů vody a vytápění včetně nové plynové
kotelny,“ vyjmenoval rozsah prací starosta města Petr Hájek. Ke stávající budově se zároveň provádí
přístavba dvou nadzemních podlaží. „Přístavba zajišťuje adekvátní prostor pro padesát dětí předškolního
věku a řeší stávající nedostatečnou kapacitu budovy. V přízemí vznikne nová šatna dětí a herna, v patře
pak druhá herna a ložnice. V uvolněném prostoru podkroví najde zázemí personál,“ doplnil starosta města.
Město Ústí nad Orlicí za přístavbu a rekonstrukci MŠ Pod Lesem zaplatí téměř 8 mil. Kč a celou akci hradí
ze svého rozpočtu. Smlouva s dodavatele je uzavřena s termínem dokončení do konce června příštího
roku. „Bohužel, nastavený systém dotací nám neumožnil o finanční podporu na tento projekt požádat.
Odmítáme totiž upravovat projekty, které řešíme v souladu s vlastní potřebou, podle dotačních parametrů,
které nám koncepčně nebo provozně nevyhovují. Realizací akce splníme podmínky Krajské hygienické
stanice, která školce udělila časově omezenou výjimku. Mateřskou školku tedy čeká za rok opět stěhování,
ale tentokrát již do svého a nového,“ zakončil starosta Petr Hájek.
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Rekonstrukce hasičské zbrojnice SDH Hylváty
V průběhu září bude zahájena rekonstrukce hasičské zbrojnice hylvátských dobrovolných hasičů. Akce,
která je plně hrazena z rozpočtu města, bude stát více jak 6 mil. Kč. Jedná se o celkovou modernizaci
budovy včetně rozšíření technického zázemí hasičské zbrojnice. „Akce je dobrovolným hasičům slibována
více jak deset let. Mám pocit zadostiučinění, že tento předvolební slib plníme. Vlastně tím děkujeme
dobrovolným hasičům za odvedenou práci, za veškerou aktivitu a činnost, kterou dávají zadarmo městu,“
řekl starosta města Petr Hájek. Stavební práce budou dokončeny v červnu příštího roku a nepřímo
navazují na obnovu centra městské části Hylváty. V uplynulém čase zde byla zateplena základní škola, bylo
upraveno okolí kaple sv. Anny, opraveny chodníky a v průběhu srpna dokončena první etapa revitalizace
hylvátského parku. „Další akcí, která bude zahájena v průběhu podzimu, je rekonstrukce bytového domu,
kde vznikne šest, tzv. startovacích bytů, které radnice prioritně nabídne jako motivaci pro personální
obsazení míst např. v orlickoústecké nemocnici nebo významných místních firem,“ sdělil starosta města.

Dotazníkové šetření městského úřadu
Městský úřad Ústí nad Orlicí po čase opět oslovuje veřejnost prostřednictvím dotazníkového šetření. Žádá
veřejnost o zodpovězení otázek zaměřených na činnost městského úřadu. Dotazník lze vyplnit písemně
nebo elektronicky. V tištěné verzi je veřejnosti k dispozici v zářijovém městském zpravodaji a elektronicky
na webových stránkách města. Celý dotazník se skládá ze dvou typů otázek. V prvních uzavřených
otázkách jde o zhodnocení daného výroku na škále od úplného souhlasu k úplnému nesouhlasu. V případě
otevřených otázek má veřejnost možnost šířeji odůvodnit svá hodnocení či podělit se o své zkušenosti (ať
už pozitivní či negativní) a konstruktivní návrhy.
„Velmi stojíme o zpětnou vazbu občanů na naši práci a rádi bychom ji využili při snaze o zlepšení námi
poskytovaných služeb. Nejvíce nás zajímají návrhy na možná zlepšení v jednotlivých tématech,“ zdůraznila
tajemnice městského úřadu JUDr. Eva Kalousková.
Vyplněné písemné dotazníky mohou občané odevzdávat na jedenácti místech, a to ve městě i městských
částech. Dotazníkové šetření, které probíhá v měsíci září, bude ukončeno v pátek dne 29. září 2017 a poté
proběhne vlastní vyhodnocení.

Tradiční akce v rámci Komunitního plánování sociálních služeb
Senior klub spolu s Českým červeným křížem Ústí nad Orlicí a řídící skupinou komunitního plánování
Města Ústí nad Orlicí pořádá 21. září 2017 u příležitosti Mezinárodního dne seniorů již tradiční setkání
seniorů na zahradě Oblastního spolku Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí. „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,“ sdělil Jiří Preclík,
místostarosta města. Závěr Mezinárodního dne seniorů obohatí opékání vuřtů a hudební produkce.
Již 6. ročník Integračního dne - setkání osob se zdravotním postižením s veřejností se v Ústí nad Orlicí
uskuteční 26. září 2017 od 10 do 16 hodin na Mírovém náměstí.
"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. V rámci Integračního dne se uskuteční setkání starostů správního obvodu, kteří budou
seznámeni s problematikou sociálních služeb v našem regionu. Zároveň bude celý den probíhat
doprovodný program," upřesnil místostarosta města Jiří Preclík, který nad akcí převzal osobní patronát.
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Ostatní pozvánky z kalendáře akcí – září 2017
1. - 2. Září 2017

40. výročí založení ZŠ Bratří Čapků / oslavy založení školy
Pořádá ZŠ Bratří Čapků Ústí nad Orlicí / www.zsbcuo.cz

2. - 3. září 2017

Závod minikár / pohár ČR v závodech minikár na Andrlově chlumu (U zabitého)
pořádá Autoklub Ústí nad Orlicí / www.ustecka21.cz

7. září 2017

Světový den první pomoci / ukázky z činnosti IZS, ukázky první pomoci
pořádá Český červený kříž Ústí nad Orlicí / www.cckuo.cz

8. září 2017

Den regionu Orlicko-Třebovsko / setkání členských obcí regionu Orlicko-Třebovsko
s cílem v Dlouhé Třebové / pořádá svazek obcí ROT / www.orlicko-trebovsko.cz

8. - 10. září 2017 Memoriál Ing. Bohuslava Langa / 26. ročník basketbalového turnaje mládeže a dětí
Sportovní hala SŠUP / pořádá Basketbalový klub UO / www.memorial-usti.webnode.cz
10. září 2017

Podzimní ústeckoorlická RCVS / soutěž RC větroňů pro všechny věkové kategorie
letiště Ústí nad Orlicí / pořádá Junior klub Ústí nad Orlicí / www.lmk-juniorklub-uo.cz

15. září 2017

Prague cello quartet / koncertní charitativní akce v kostele Nanebevzetí Panny Marie
pořádá Oblastní charita / www.uo.charita.cz

17. září 2017

K rozhledně Andrlův chlum / 22. ročník podzimní cykloturistické akce se startem na
Mírovém náměstí / pořádá KČT Ústí nad Orlicí / www.kctuno.cz

21. září 2017

Mezinárodní den seniorů / oslavy MDS s mezinárodní účastí na zahradě ČCK
pořádá Senior klub Ústí nad Orlicí ve spolupráci s ČČK Ústí nad Orlicí / www.cckuo.cz

21. září 2017

Farmářské trhy / tradiční farmářské trhy na Mírovém náměstí
pořádá Město Ústí nad Orlicí ve spolupráci s firmou Petr Konopek / www.k-trhy.cz

23. září 2017

Memoriál Zdeňka Veselého / 22. ročník závodu mladých hasičů
Černovír – hřiště Pod lesem / pořádá SDH Černovír / www.sdhcernovir.com

23. září 2017

Ústecký autosalon – Ekomobilita / 19. ročník výstavy automobilů a motocyklů /
Hylváty – areál dílen SŠA / pořádá SŠA Ústí nad Orlicí / www.skola-auto.cz

23. září 2017

Sokolení v Kerharticích / tradiční sportovní akce v areálu TJ Sokol Kerhartice
pořádá TJ Sokol Kerhartice / www.sokol.kerhartice.com

24. září 2017

Výročí posvěcení kostela / 241 let od novostavby Kostela Nanebevzetí Panny Marie
pořádá Římskokatolická farnost děkanství Ústí nad Orlicí / www.farnostuo.cz

26. září 2017

Integrační den aneb Jak se žije s postižením / 6. ročník setkání veřejnosti a osob se
zdravotním postižením na Mírovém náměstí / pořádá Město UO / www.ustinadorlici.cz

30. září 2017

Ústecký desetiboj / 73. ročník atletických závodů na atletickém stadionu Ústí nad Orlicí
pořádá TJ Jiskra Ústí nad Orlicí / www.atletikauo.cz
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