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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 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 rámci burzy filantropie, kterou pořádá Koalice nevládek Pardubicka bylo podpořeno ze strany města Ústí nad
Orlicí pět projektů v celkové výši 23.000 Kč.
„Naše město se akce zúčastnilo již počtvrté. 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 „Staňte se pěstouny“ občanského sdružení Amalthea, dále pak projekt „Klub
bez klíče“ o.s. Cema, projekt o.s. Kontakt „Linka důvěry – blíže vám“, od o.s. Rytmus Východní Čechy projekt
„Průvodce k samostatnosti“ a projekt „Chlapská dílna“ Rodinného centra Srdíčko,“ upřesnil Jiří Preclík,
místostarosta města.

Město Ústí nad Orlicí finančně podpoří výstavbu nové tenisové haly
Zastupitelstvo města na svém posledním zasedání odsouhlasilo finanční podporu Tenisovému klubu Ústí nad
Orlicí na výstavbu nafukovací haly. Nová hala bude postavena do konce letošního roku na stávajících
antukových dvorcích a nahradí tak halu starou, která byla součástí bowlingového centra Radava a pro svoje
stáří musela být odstraněna. „Celková dotace z rozpočtu města je ve výši 1,5 mil. korun, ale je rozdělena do čtyř
let. Město se zavázalo v letošním roce poskytnout 900 tisíc korun a v následujících třech let 600 tisíc korun,“
sdělil místostarosta města Jiří Preclík. „Díky této podpoře města bude umožněno zejména zimní trénování dětí.
Vlastníkem a provozovatelem haly bude společnost nově založená tenisovým klubem,“ doplnil informaci
starosta Petr Hájek.
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Ocenění projektu
Na závěrečné konferenci Euroregionu Glacensis obdrželo město Ústí nad Orlicí cenu za realizaci projektu v
rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – PR v období let 2007 až 2013. Významné ocenění
předávala velvyslankyně Polska paní Grazyna Bernatowicz. Oceněn byl projekt „Rozvoj spolupráce institucí a
organizací partnerských měst“ zařazený do kategorie Spolková činnost a volnočasové aktivity. V rámci tohoto
projektu byly realizovány vzájemné kulturní, sportovní a společenské aktivity základních škol, seniorů, hasičů a
pracovníků úřadů partnerských měst Ústí nad Orlicí a Bystřice Kladská.
V celkovém hodnocení aktivit za dané období se město Ústí nad Orlicí umístilo spolu s městem Náchod na
třetím místě s počtem 13 zrealizovaných projektů za městy Hronov a Žacléř. „Jelikož naše město není typickým
příhraničním městem, považujeme celkové hodnocení za velký úspěch a zvlášť vysoko si logicky ceníme
získaného individuálního ocenění,“ dodává starosta města Ústí nad Orlicí Petr Hájek.
Na konferenci Euroregionu Glacensis byly prezentovány podmínky a harmonogram nového programovacího
Operačního programu přeshraniční spolupráce na období 2014 až 2020, do kterého bude město Ústí nad Orlicí
připravovat nové projektové žádosti.

Rozšíření projektu revitalizace centra městské památkové zóny
Zastupitelé města byli na zářijovém zasedání seznámeni s rozšířeným záměrem projektu revitalizace městské
památkové zóny. Původní projekt, který zahrnuje zejména úpravu parku za ústeckým kostelem a jeho propojení
s ulicí Husovou je nyní nově rozšířen o prostor Roškotova divadla. Záměr města je připravovaný pro dotační
titul v rámci programu INTERREG V-A česko-polské spolupráce v letech 2014 až 2020. Žádost bude podána
společně s partnerským městem Bystřicí Kladskou, která připravuje obdobný záměr na svém území.
„Součástí projektu je nejen vlastní úprava parku za kostelem a jeho propojení s Roškotovým divadlem, ale také
přemístění informačního centra do stávajícího prostoru městské policie. Úpravy parku pod divadlem zahrnují
opravy přístupových cest a schodišť, vytvoření relaxační zóny, letní filmové a divadelní scény a venkovní galerie.
Našim záměrem je realizovat a vzájemně propojit dvě místa setkávání. Zahrada u kostela bude meditační a víc
odpočinková, park u Roškotova divadla bude zaměřen na kulturní a společenské aktivity,“ sdělil starosta města
Petr Hájek. „Součástí projektu jsou doprovodné aktivity cílené na zajištění přeshraniční spolupráce partnerských
měst a jejich propagaci,“ doplnil starosta města.
Předložený harmonogram definuje ukončení projektové přípravy na jaře příštího roku, kdy bude podána vlastní
žádost o dotaci. Vyhodnocení doručených žádostí lze očekávat na konci prvního pololetí roku 2016. Zahájení
vlastní realizace projektu se předpokládá na konci léta 2016 a dokončení v roce 2018.
„Na projektu i nadále spolupracujeme s ústeckým děkanstvím, které nový záměr města doplnilo o vlastní
náměty a návrhy. Za současnou spolupráci jsem osobně velice rád a zdůrazňuji, že bez vzájemné diskuse by
projekt nemohl být realizován a vlastně by ani nevznikl. Projektový záměr předložíme k diskusi také ústecké
veřejnosti na podzimním setkání v Malé scéně,“ zakončil Petr Hájek.
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Nová služba pro občany
V rámci naplňování aktivit projektu Efektivní úřad byly ve všech budovách Městského úřadu Ústí nad Orlicí
umístěny nové prostředky pro komunikaci s veřejností. Jedná se o schránky, které jsou nainstalovány ve všech
budovách městského úřadu. Zde mohou občané vkládat písemné náměty, poznatky, podněty nebo zkušenosti
spojené s chodem městského úřadu a města.
Označené schránky jsou doplněny zásobníkem s papírem a tužkou. Shromážděná písemná sdělení budou
pravidelně vyhodnocována a informace budou oznámeny veřejnosti ve výroční zprávě městského úřadu.
„Občany, kteří uvedou svoji adresu, budeme informovat o způsobu vyřízení také písemným sdělením. Věříme, že
naše nová služba bude občany akceptována a přispěje tak k naplnění našeho cíle, kterým je otevřený a vstřícný
městský úřad,“ doplnil místostarosta města Jiří Preclík.

Slavnostní večer města Ústí nad Orlicí s udílením cen
Ve středu 14. října se od 19.00 hod. v Roškotově divadle uskuteční slavnostní večer města Ústí nad Orlicí. Jeho
součástí bude udílení cen. Cenu města obdrží František Rous (za celoživotní práci pro spoluobčany na úseku
požární ochrany) a Bc. Miluše Barvínková (za vynikající umělecko-pedagogické výsledky a za dlouhodobý
osobní přínos v této oblasti).
Ocenění Počin roku obdrží Vojtěch Nalevanko (za reprezentaci města a školy v basketbalu) a Miroslav Felgr (za
vydání knihy „Motocykly moje láska – příběh Miroslava Felgra a značky FGR“).
Ocenění Cena starosty bude udělena Marii Bílkové (za dlouhodobý přínos městu v sociální oblasti), Daně
Chládkové (za dlouhodobý přínos pro kulturu města Ústí nad Orlicí) a Jaroslavu Hánělovi (za celoživotní
obětavou činnost v oblasti sportu a ochotnického divadla).
„Za vedení města na slavnostní večer všechny spoluobčany srdečně zvu. Pořad bude moderovat Jiří Zajíček, o
doprovodný kulturní program se postará ženský vokální oktet Generace a Jan Smigmator & Swinging Q,“ doplnil
pozvánku starosta města Petr Hájek.
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