
KTZ ÚO  Město Ústí nad Orlicí                                                                    8. ledna 2015 

 

Kontakt: Petr Hájek, starosta města, tel.: 777 736 337, e-mail: hajek@muuo.cz 

 
V čele svazku obcí Region Orlicko – Třebovsko stojí starosta města Ústí nad Orlicí  
 

Valná hromada svazku Region Orlicko – Třebovsko, která se uskutečnila 5. 12. 2014 v Libchavách, rozhodovala o 

nových řídících orgánech. Volby svazku logicky navazovaly na výsledky komunálních voleb a předem bylo jasné, 

že dosavadní předseda svazku pan Petr Tomášek svůj post nebude obhajovat z důvodu odchodu do důchodu. 
 

Novým předsedou svazku byl ve všeobecném konsensu zvolen pan Petr Hájek, starosta města Ústí nad Orlicí. 

Na pozicích místopředsedů byli potvrzeni Dobromil Keprt (místostarosta České Třebové) a Josef Škeřík (starosta 

Sloupnice). Správní radu svazku dále tvoří Libor Gremlica (starosta Třebovic), Josef Novák (starosta Orlického 

Podhůří), Hana Šafářová (starostka Řetové) a Pavel Šisler (starosta Dolní Dobrouče). 
 

Svazek obcí Region Orlicko – Třebovsko má v současné době ustálený počet 24 členů města a obcí s aktuálními 

47.859 obyvateli. Vznikl v roce 1999, kdy se města a obce spojily za účelem společné cesty trvale udržitelného 

rozvoje regionu, zejména v oblastech ekonomiky, rozvoje venkova, kvality života, cestovního ruchu a vnějších a 

vnitřních vztahů.  
 

Bližší informace o svazku obcí ROT je možné získat na webové adrese www.orlicko-trebovsko.cz.  

 

Volby v Euroregionu Glacensis  

Dne 15. prosince 2014 se v Pohostinství u Hubálků v Kostelecké Lhotě konalo zasedání členské základny - 

Regionální kongres Euroregionu Glacensis. Po čtyřech letech byl kongres opět volební. Členská základna si za 

každý okres zastoupený ve sdružení zvolila ze svých řad dva zástupce do Rady sdružení. Členy sdružení z 

bývalého okresu Ústí nad Orlicí jsou města a obce Jablonné nad Orlicí, Letohrad, Ústí nad Orlicí, Žamberk, 

Lanškroun, Králíky, Sopotnice, Libchavy. Do Rady sdružení byli zvoleni Petr Hájek, starosta Ústí nad Orlicí a pan 

Miroslav Wágner (starosta města Jablonné nad Orlicí), který byl následně zvolen 1. místopředsedou sdružení 

Euroregionu Glacensis.  
 

Členy české části Euroregionu jsou města a obce okresů Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Hradec Králové, 

Trutnov, Jičín, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Pardubice, Jeseník a Šumperk. Euroregion se nachází ve správním 

území Královéhradeckého, Pardubického a Olomouckého kraje. 
 

Bližší informace o Euroregionu je možné získat na webové adrese www.euro-glacensis.cz.  

 

Koaliční partneři se shodli na Programovém prohlášení pro období 2014-2018  

V pondělí 5. ledna odsouhlasila Rada města Ústí nad Orlicí text Programového prohlášení pro volební období 

2014-2018. V jednotlivých kapitolách jsou uvedeny cíle a závazky koalice, které se týkají hospodaření města, 

realizace a přípravy investic, rozvoje města a pracovních příležitostí, bydlení a místní dopravy, informovanosti a 

komunikace s občany, bezpečnosti, příspěvkových organizací a společností zřízených městem, správy majetku, 

podpory kultury, sportu a volného času, životního prostředí, školství, sociálních služeb a zdravotnictví. 
 

Plné znění programového prohlášení je uvedeno na webových stránkách města a bude zveřejněno v únorových 

Ústeckých listech. 


