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Heranova violoncellová soutěž
Tato významná mezinárodní soutěž mladých violoncellistů se v Ústí nad Orlicí uskuteční již po třiadvacáté. Od
16. do 18. dubna 2015 se ve čtyřech kategoriích o prvenství utká celkem 49 mladých umělců. Českou
republiku zastupuje 28 účastníků, ostatní soutěžcí pocházejí doslova ze všech koutů světa – z Evropy, Asie
i z Ameriky. Před vlastním zahájením soutěže organizátoři spolu s vedením města položí květiny u busty
Bohuše Herana, ústeckého rodáka, vynikajícího violoncellisty a hudebního pedagoga, který mimo jiné patří
k zakladatelům známé Kocianovy houslové soutěže. Zahajovací koncert Heranovy violoncellové soutěže
obstará v koncertním sále ZUŠ violoncellový recitál Jiřího Hoška a Dominiky Weis Hoškové
„Heranova violoncellová soutěž se koná jednou za dva roky, a je to v nadsázce řečeno mladší sestra
Kocianovy houslové soutěže. Letošní počet soutěžících dokazuje stále její význam a pro město Ústí nad Orlicí
je ctí soutěž organizačně a finančně zajistit. Největší podíl na přípravě a průběhu soutěže má Nadační fond
Mistra Jaroslava Kociana a ZUŠ v čele s jejím ředitelem Jiřím Tomáškem“, doplnil pozvánku starosta města
Petr Hájek.

Přípravy 90. staročeské pouti
Pro zajištění nového organizátora tradiční ústecké pouti vyhlásilo město Ústí nad Orlicí výběrové řízení. To se
však mezi provozovateli a majiteli kolotočů setkalo jen s minimálním ohlasem. Ve výběrovém řízení byly
posuzovány pouze dvě nabídky. Jedna od dlouholetí provozovatelky paní Spilkové a druhá od jejího syna.
“Potvrdila se naše obava, že tzv. světská rodina drží pohormadě a nového provozovatele budeme jen těžko
hledat, “ řekl starosta města Petr Hájek a dodal “naší snahou ovšem nadále zůstává nabídnout zajímavější
zábavu než v letech minulých. Vedení města vyzvalo k osobnímu jednání dosavadní provozovatele pouti
k projednání jejich nabídky s cílem dohodnout umístění konkrétních atrakcí tak, aby byly pro dětské i dospělé
návštěvníky ústecké pouzi lákavé, cenově dostupné a byla zlepšena celková úroveň pouti”.
Není to úplně snadný úkol, protože ústecké Mírové náměstí nepatří prostorově k největším a navíc je
v mírném svahu, což samozřehjmě použití některých konkrétních atrakcí výrazně limituje. Jiné lokality jsou
nevhodné z důvodů majetkoprávních nebo z důvodů nedostatečného zajištění požadovaného příkonu
elektrické energie. Letošní 90. staročeká ústecká poouť se koná 14.–16. srpna 2015.
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Zateplení ZŠ Na Štěpnici, Ústí nad Orlicí
Město Ústí nad Orlicí zahájilo 9. 3. 2015 realizaci projektu Snížení energetické náročnosti ZŠ Na Štěpnici.
Stavební práce spočívají v zateplení obvodových stěn, výměně výplní (oken a dveří) a zateplení stropů půdních
prostor. Realizací tohoto projektu dojde ke snížení emisí CO2 o cca 56,53 t/rok a k úspoře energie cca
1 017,5 GJ/rok. Souběžně s realizací tohoto projektu bude v prostorách školy realizována úprava rozvodů
tepla a plynu a rekonstrukce elektroinstalace školní družiny.
Celkové náklady na zhotovení díla činí 10 mil. Kč a město Ústí nad Orlicí jej realizuje díky získané dotaci ze
zdrojů EU. Spolufinancování Evropskou unií – Státním fondem životního prostředí ČR v rámci operačního
programu Životní prostředí představuje 7,2 mil. Kč, spoluúčast města je ve výši 2,8 mil. Kč.
„Jedná se o další významnou stavební investici, která do budoucna přinese výrazné provozní úspory.
Realizace tohoto projektu potvrzuje, že díky kvalitní přípravě umí naše město získat dotační prostředky, které
jsou následně smysluplně využívány. ZŠ Na Štěpnici je již šestým školním objektem, který dostává kompletní
nové opláštění“, doplnil informaci starosta města Petr Hájek.   

Rekonstrukce ulice T. G. Masaryka a modernizace povrchu silnice I/14
Dopravní omezení související s prováděním stavebních prací čekají město Ústí nad Orlicí i v letošním roce.
V dubnu bude zahájena dlouho očekávaná celková rekonstrukce ulice T. G. Masaryka. Mimořádné
zastupitelstvo města, svolané k této problematice, rozhodlo o změně proti původnímu záměru. Vyslyšelo tak
stížnosti a připomínky vlastníků nemovitostí a podnikatelů, kteří v této ulici vykonávají své živnosti.
Komunikace zůstane i nadále jednosměrná od Finančního úřadu ve směru do centra a stavební práce
nebudou zahrnovat realizaci pruhu pro cyklisty. Rekonstrukce představuje nejen kompletní obměnu povrchu
komunikace a chodníků, ale také výstavbu okružní křižovatky U Bubeníka, nové záchytné parkoviště
s kapacitou 24 parkovacích míst, výměnu veřejného osvětlení a městského mobiliáře a instalaci nového
architektonického vodního prvku. „Mimořádné zastupitelstvo proběhlo korektně, diskuse byla sice dlouhá, ale
věcná a bez emocí. Z toho mám osobně velmi dobrý pocit. Do posledního místa zaplněná Malá scéna, kde se
zastupitelstvo konalo, ukázala zájem veřejnosti. Teď už zbývá, v uvozovkách, jen maličkost - stavbu
zrealizovat. V rozpočtu letošního roku je na akci vyčleněno 14 mil. Kč, délka výstavby se předpokládá
7 měsíců“, řekl starosta města Petr Hájek.
Druhou významnou akcí je modernizace povrchu silnice I/14 od světelné křižovatky u Avionu až po výjezd
z města ve směru na Českou Třebovou. Stavba, která byla v loňském roce odložena z důvodu výstavby
kanalizace v ulici Moravská, bude zahájena v pondělí 30. 3. Termín dokončení je stanoven na 30. 6. 2015.
Stavební práce budou probíhat za omezeného provozu, který bude navíc v úseku od firmy Rieter CZ s.r.o. po
výjezd z města řízen semafory. „Samozřejmě, že jsme investici ve výši 23 mil. Kč ze strany ŘSD Pardubického
kraje přivítali. Dopravní omezení bude nepříjemné, dojde k přesunutí a tedy navýšení dopravy v Halvátech,
autobusové linky obsluhující Duklu budou omezeny a díky kyvadlové dopravě určitě také často zpožděny, ale
toto je všechno daň za novou komunikaci. Věřím, že veřejnost situaci pochopí a bude trpělivá a shovívavá,
jako při rekonstrukci kanalizace“, dodal starosta města.   
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Veletrh sociálních služeb
Dne 16. 4. 2015 se v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí uskuteční již 5. ročník Veletrhu sociálních služeb. Akce
bude slavnostně zahájena za přítomnosti zástupců obce a kraje ve 12.30 hodin a po té bude otevřena
veřejnosti do 17.00 hodin.
„Na tomto veletrhu se budou již tradičně prezentovat jednotliví poskytovatelé sociálních služeb, kteří působí
v našem regionu a poskytují zde své služby“, řekl k připravované akci místostarosta města Jiří Preclík.
V rámci veletrhu je připraven doprovodný program, během něhož se uskuteční například v prostorách školy,
Kociánky a kulturního domu Abilympiáda organizovaná SZŠ Ústí nad Orlicí, na podium v kulturním domě
vystoupí žáci ZUŠ J. Kociana a ve vestibulu bude možné zhlédnout film „Láska hory přináší“. Přítomni
zástupci Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky budou provádět měření krevního tlaku
a měření tělesné kondice na multifunkční váze. Minulého ročníku veletrhu sociálních služeb se účastnilo cca
třicet vystavovatelů z regionu Orlickoústecka.  

Město Ústí nad Orlicí se připojilo k celonárodní akci „Ukliďme Česko“.	
  
Dobrovolnická akce „Ukliďme Česko“ vychází z mezinárodně osvědčeného modelu „Let's Do It!“ Tento typ
úklidových akcí již proběhl úspěšně ve více jak 100 zemích za účasti 9 milionů dobrovolníků.
„Protože město Ústí nad Orlicí žije bohatým spolkovým životem, bylo pro nás přirozené zapojit do něj i tuto
společensky přínosnou akci“, přibližuje motivaci města místostarosta Jiří Preclík. Sraz účastníků je v sobotu
18. 4. 2015 v 9:00 v prostoru Kociánky. Úklid je předpokládán v několika skupinách v předem určených
lokalitách, například Wolkerovo údolí, prostor pod hřbitovem, u bývalé cihelny a okolí cyklostezky za
aquaparkem.
„Loňský úspěšný ročník akce Ukliďme Česko, byl oceněn Ekologickým Oskarem a tak doufáme, že i my letošní
hojnou účastí přispějeme k rozšíření této kvalitní akce“, dodává místostarosta města a gestor životního
prostředí Jiří Preclík.  
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Propagace města Ústí nad Orlicí v novém kabátě
V letošním roce město Ústí nad Orlicí začíná používat ke své propagaci nový jednotný vizuální styl. Sjednocují
se tiskové výstupy města, elektronická a písemná komunikace a celkový obraz města. Součástí vizuálního
stylu je nový logotyp města skládající se z loga a nápisu Ústí nad Orlicí nebo Město Ústí nad Orlicí. Samotné
logo se skládá z dvojhlásky OU v hranatých závorkách. Piktogramy, barevnost a doplňkové slogany dávají
novému vizuálnímu stylu města širokou škálu využití, jedinečnosti a moderního stylu propagace.
„Jednotný vizuální styl města nám dává mnoho možností využití propagace v moderním pojetí, umožňuje
nám si více s logem hrát a hledat další varianty jeho užití“, komentuje nový logotyp města Zdenka Kroulíková,
vedoucí oddělení cestovního ruchu a propagace.
Jednotný vizuální styl města je výsledkem soutěže, kterou ústecká radnice uskutečnila v loňském roce a jeho
autory jsou BcA. Tomáš Brychta a BcA. Sára Bergmannová.  

Farmářské trhy	
  
Rada města schválila na svém jednání 2. března pořádání farmářských trhů v Ústí nad Orlicí pro rok 2015.
V letošním roce budou trhy opět probíhat jedenkrát měsíčně na Mírovém náměstí. Po dohodě
s provozovatelem trhů byly určeny tyto prodejní dny 19. 3., 16. 4., 14. 5., 11. 6., 9. 7., 20. 8., 17. 9., 15. 10.,
12. 11. a 10. 12. 2015. Na základě vyhodnocení úrovně trhů v roce 2014 uzavřelo město smlouvu se stejným
provozovatelem. Sortiment nabízených výrobků bude podobný loňské nabídce.
„Úroveň farmářských trhů v loňském roce jsme hodnotili kladně. Sortiment odpovídal našim požadavkům,
organizační zajištění také. Loňské trhy na ústeckém náměstí byly kladně hodnoceny veřejností, což je jeden
z důležitých ukazatelů, proto jsme neměli důvod měnit provozovatele“, řekl starosta města Petr Hájek
a dodal, „letošní novinkou je možnost pro místní zahrádkáře nabídnout k prodeji ovoce nebo zeleninu ze
svých zahrádek. Podmínkou je předem se domluvit s organizátorem.“  
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