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Na ústecké radnici se v přátelské atmosféře jednalo o „Staré dámě“
Na ústecké radnici se sešlo vedení města s novým vlastníkem historické budovy bývalé železniční stanice.
Setkání, které bylo nazváno „přátelským jednáním o Staré dámě“, se mimo představitelů města a společnosti
Oustecké nádraží s.r.o. v čele s Martinem Kadrmanem a režisérkou Olgou Sommerovou, zúčastnil také poslanec
Parlamentu ČR Martin Kolovratník, náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu a dopravní
obslužnost Jaromír Dušek a jednatel společnosti OREDO s.r.o. Jiří Pálka. Vlastníci budovy přítomným
účastníkům jednání představili svoji představu a své plány. Jejich snahou bude objekt oživit zejména činnostmi,
které by měly cestujícím zpříjemnit dobu čekání na spoj.
„V této krásné budově vidíme obrovský potenciál a ten je po modernizaci koridoru a výstavby nové stanice ještě
zřetelnější. Historickou budovu chceme otevřít veřejnosti a postupně nabízet služby, které dnes většina nádraží
nenabízí. Tedy tradiční hospodu, která si na nic nehraje a přitom je útulná, prodejnu pečiva, ve které si koupíte
čerstvě upečený kváskový chléb, který jedly naše babičky. Různé spolky zde mohou najít zázemí pro svoji činnost.
Hledáme lidi, kteří jdou proti proudu. Tak, jako proti němu jdeme my už skoro deset let. Proto budeme rádi, když
nás osloví místní výrobci, živnostníci a řemeslníci všeho druhu. Aby každé nádraží bylo útulné, měloby se v něm
bydlet. Dnes je trend samozřejmě opačný a na útulnosti všech drážních budov je to vidět. My už dnes máme
potvrzené dva stálé nájemníky. Jeden z nich bude správcem budovy,“ řekl Martin Kadrman za Oustecké nádraží.
„Příběh Staré dámy a jejich zachránců znám delší dobu. Když mě nyní oslovili s prosbou o pomoc, neváhal jsem
ani chvíli. Hnutí ANO zodpovídá za resort dopravy, proto mám nyní možnost a pravomoc žádat vedení ČD a
SŽDC o spolupráci. Povedlo se nám vhodně upravit kupní smlouvu v tom smyslu, aby provozovatelé budovy
mohli v případě potřeby použít neveřejný železniční přejezd. Parta zachránců má neskutečnou energi, proto
jsem rád, že se mohu na tomhle bláznivém nápadu podílet a jsem si jistý, že historické nádraží v Ústí čeká skvělá
budoucnost. Zaslouží si to nejen železnice, ale hlavně místní lidé,“ sdělil v průběhu jednání Martin Kolovratník,
poslanec Parlamentu ČR.
Město Ústí nad Orlicí se v průběhu realizace stavby železničního koridoru několikrát snažilo budovu začlenit do
vlastní modernizace za více jak 1 miliardu korun. Bohužel všechny přísliby ze strany SŽDC zůstaly postupně
nenaplněny. K následnému prodeji historické budovy, kterou České dráhy prohlásily za zbytečnou a
nevyužitelnou, došlo až po kolaudaci stavby koridoru.
„Přivítal jsem informaci, že novými vlastníky jsou lidé, kteří před lety budovu zachránili. Převzali nejen faktickou
zodpovědnost za České dráhy, tedy za stát, ale vlastně i za svou původní aktivitu, kterou byla petice Stop
demolici,“ řeklstarosta města Petr Hájek. „Vždy jsem veřejně prohlašoval, že jako představitel města jsem
připraven s kýmkoliv o historické budově jednat. Spolupráci s novými vlastníky si umím představit v rámci
grantové podpory, kterou město pravidelně vyhlašuje. Prvním počinem města, podanou rukou Ousteckému
nádraží, je zakoupení 10 ks litinových laviček v hodnotě 50 tisíc korun, které budou společnosti zapůjčeny
k využití v prostoru nádraží,“ doplnil starosta města.
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Výroční zpráva Města a Městského úřadu za rok 2015
Již po páté vydalo město Ústí nad Orlicí svoji výroční zprávu. Představuje činnosti vykonávané pracovníky
městského úřaduna úseku veřejné správy a samosprávy v roce 2015. Podává veřejnosti přehled o
uskutečněných výkonech jednotlivých odborů městského úřadu.
„Ve zprávě jsou například uvedeny informace o vývoji financí města, realizovaných investičních akcích,
připravovaných projektech, stavu školství a sociálních službách ve městě. Přehledně jsou zpracovány informace
o činnostech souvisejících s výkonem státní správy. Výroční zpráva přináší také informaci o přípravě projektu
Revitalizace území Perla 01,“ upřesnil starosta města Petr Hájek.
Výroční zpráva je dostupná na webových stránkách města, k nahlédnutí je v písemné podobně v turistickém
informačním centru a na sekretariátu úřadu v budově radnice.

Ve městě Ústí nad Orlicí vrcholí recyklační kampaň
Ve spolupráci s firmami EKOKOM a.s., TEPVOS spol. s.r.o. a EKOLA České Libchavy s.r.o. probíhá v Ústí nad
Orlicí od podzimu 2015 kampaň na podporu recyklace plastu, papíru a nápojových kartonů. V rámci ní
zajistil odbor životního prostředí MÚ Ústí nad Orlicí tematické školení pro školy, školky a další příspěvkové
organizace města. Na jaře letošního roku proběhla analýza a nyní bylo dokončeno vybavení všech
organizací startovacími sadami košů a pytlů k zefektivnění třídění plastu, papíru a nápojových kartonů.
„Jsme rádi, že se s vyšší nabídkou míst a podporou separace úměrně zvyšuje množství separovaných
produktů ve městě. Ukazují to i aktuální čísla slevového systému pytlového sběru, kde je každý měsíc
patrné navýšení vytříděného odpadu. Zároveň, a to je potěšující, dramaticky neubylo množství vytříděného
odpadu v kontejnerech na separovaný odpad. Naopak se zvýšila o cca 25 % celková váha separovaných
komodit oproti loňskému roku. Všem občanům za tento zodpovědný přístup děkujeme,“řekl místostarosta
města a gestor životního prostředí Jiří Preclík.
„Mediální kampaň na podporu separace plastu, papíru a nápojových kartonů vyvrcholila v průběhu Dne
životního prostředí, který se tradičně uskutečnil v rámci akce Město v pohybu. Zde ve spolupráci s firmou
EKOKOM a.s. město připravilo několik tematických atrakcí pro děti a moderovaný program se soutěžemi.
Na tuto kampaň bude navazovat další, pořádaná ve spolupráci s firmou Elektrowin a.s. Bude probíhat ve
Sběrném dvoře a zaměřená bude na podporu sběru nepotřebných elektrospotřebičů,“doplnilJiří Preclík.
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Sběrem nepotřebného textilu podporuje Ústí environmentální výchovu
V Ústí nad Orlicí je v současné době rozmístěno deset kontejnerů na nepotřebný textil. Vedení města s
jejich provozovatelem domluvilo novou spolupráci, která ze strany provozovatele znamená finanční
podporu určenouna environmentální výchovu. „Protože naše základní školy a mateřské školky často
využívají služby Ekocentra Paleta, směřuje v letošním roce částka ve výši 18.000 Kč na výukové programy
do této neziskovky. Zároveň bylo školám a školkám nabídnuto, zda nechtějí zpestřit své školní výlety
návštěvou různých programů v Ekocentrum v Pardubicích, nebo v pobočce v Oucmanicích,“ sdělil
místostarosta města Jiří Preclík.

Konkurence v péči o zeleň ve městě odhaluje kvalitu
O veřejnou zeleň v Ústí nad Orlicí se nestará pouze městská společnost TEPVOS spol. s r.o. Na dotazy
občanů, kteří péči o veřejnou zeleň ve městě sledují a zajímají se o dění kolem sebe, přináší odbor
životního prostředí městského úřadu odpověď, ze které je patrné rozdělení jednotlivých činností a lokalit
mezi více firem.
O stromy, keře a trvalkové záhony na pozemcích města a o park ve Wolkerově údolí se stará smluvní
správce zeleně ústecká firma Pavel Haupt. Dle smlouvy se mohou občané se svými připomínkami a
náměty přímo obracet na správce na tel. číslo 603 147 417.Veřejný prostor„Kociánka“a areál ústeckého
gymnázia je v péči choceňské firmy Zahrady RASL. O letničkové výsadby, které dvakrát ročně krášlí
vybraná místa v centru města, se stará ústecké zahradnictví Petr a Vlaďka Šťastní. O v poslední době často
diskutovanou výsadbu stromů a keřů, realizovanou jako náhradní výsadbu za pokácené dřeviny při stavbě
železničního koridoru, se bude dva roky starat firma HELP, silnice – železnice s.r.o.Úklid komunikací a
veřejného prostoru a také pravidelné sečení trávníkůprovádí městské společnost TEPVOS spol. sr.o. Tato
společnost pečuje také o trvalkové záhony na sídlišti Podměstí, které v loňském roce vysazovala.
„Kdo někdy obhospodařoval svou zahradu, dovede si přestavit kolik námahy a prostředků vyžaduje její
údržba. V případě veřejné zeleně města, se střetává mnoho pohledů a názorů jednotlivých občanů a jejich
zvyšujících se nároků. Věřím, že se nám postupně podaří zregenerovat a upravit i ten pověstný poslední
zanedbaný kousek Ústí,“ doplnil informaci místostarosta města a gestor životního prostředí Jiří Preclík.

Školní rok bude zakončen předáním Ceny COMENIUS
Na sklonku školního roku se v Ústí nad Orlicí budou předávat tradiční Ceny COMENIUS. Ceny jsou určeny
žákům ústeckých základních škol, žákům nižšího stupně Gymnázia a Speciální základní a Mateřské školy.
Vybrané žáky nominuje příslušná škola na základě kritérií, která zohledňují propagaci města např.
umístěním v krajských a celorepublikových soutěží nebo konkrétní záslužný čin žáka.
„Slavnostní udílení cen se uskuteční v úterý 28. června v obřadní síni města Ústí nad Orlicí za účastí rodičů,
ředitelů škol a třídních učitelů. Letos je nominováno celkem 11 žáků, pro které je předání ceny COMENIUS
nejen poděkováním, ale také další motivací,“ řekl Petr Hájek, starosta města.
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