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Město Ústí nad Orlicí rozdělilo dotace z grantových programů  

 

Rada města a následně Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí rozdělovalo dotace na zájmovou a spolkovou 

činnost v oblasti sportu, kultury, školství a sociálních služeb.  
 

Největší dotace byly rozděleny v programech na pravidelnou sportovní činnost a údržbu sportovišť, 

celkem se jednalo o 3,6 mil. Kč, což je téměř o 400 tisíc víc než v loňském roce. Významné sportovní akce, 

mezi které patří např. Rieter Open, Ústecká 21 a Skiinterkritérium byly podpořeny individuálními dotacemi 

ve výši 330 tis. Kč. „V letošním roce došlo k navýšení finančních prostředků určených na podporu sportu 

obecně. Dotace na pravidelnou sportovní činnost se rozdělují podle vytvořené metodiky výpočtu podpory 

dle počtu členů oddílů do 18 let věku. U soutěžního sportu činí výše podpory 1.950 Kč za každého člena pro 

organizace s nutností údržby sportoviště a 2.450 Kč za každého člena pro organizace bez údržby 

sportoviště. U rekreačního sportu činí podpora 850 Kč za každého člena. Účelové dotace do oblasti sportu 

představují v letošním roce celkem 4 miliony korun,“ sdělil starosta města Petr Hájek. 
 

Dotace určené na kulturní aktivity byly rozděleny v celkové výši téměř 2,3 mil. Kč. „Nejvýznamnější 

finanční podporu získala Kocianova houslová soutěž, která se v letošním roce koná již po šedesáté a XIII. 

ročník hudebního festivalu Kocianovo Ústí. Mezi 22 žadatelů, tedy mezi jednotlivé kulturní spolky bylo 

rozděleno půl milionu korun, činnost Malé scény a Klubu přátel umění byla podpořena dotací ve výši téměř 

650 tisíc korun. Na aktivity ústeckých škol je rozděleno 220 tisíc korun, tyto prostředky jsou určeny na 

úhradu nájemného v kulturních zařízeních města a na potřebné materiálové dovybavení. Významné 

kulturní akce, které mají mezinárodní přesah, jsou podpořeny dotací 900 tisíc korun,“ upřesnil starosta.    
 

V rámci programu na vzdělávací, protidrogové a tělovýchovné projekty škol a školských zařízení bylo 

rozděleno téměř 450 tis. Kč, na preventivní programy škol dalších 100 tis. Kč. 
 

V dotačním programu na činnost v sociální oblasti a zdravotnictví bylo podáno 53 žádostí. Grantová 

komise rozdělila více jak 1,2 mil. Kč s tím, že ponechala rezervu 300 tis. Kč pro druhé kolo výzvy, které se 

uskuteční v druhé polovině roku. „Podpora činnosti v sociální oblasti a zdravotnictví vychází především z 

Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb města Ústí nad Orlicí a okolí na období 2015-2019,“ 

řekl místostarosta města Jiří Preclík. „Hlavním cílem je podpora rozvoje a zkvalitnění sítě sociálních a 

zdravotnických služeb především s dlouhodobým charakterem činnosti a s celoročním provozem, podpora 

jednorázových projektů ve výše uvedené oblasti, podpora služeb sociální prevence a v neposlední řadě 

projekty tematicky se zabývající oblastmi zdravotnictví a jejich zpřístupnění veřejnosti bez ohledu na 

věkovou kategorii,“ doplnil místostarosta města. 
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Ústí nad Orlicí opět podpořilo Nadační fond „S námi je tu lépe!“  

 

Město Ústí nad Orlicí, stejně jako v letech minulých, podpořilo individuální dotací ve výši 200 tis. Kč 

Nadační fond Orlickoústecké nemocnice S námi je tu lépe! „Město letošní dotací podporuje pořízení 

stabilometrické plošiny pro rehabilitaci Orlickoústecké nemocnice. Nákup tohoto přístroje zlepší kvalitu 

léčebných postupů a přispěje k zavádění bezpečné zdravotnické techniky do každodenní péče 

Orlickoústecké nemocnice. Naše město podporuje Nadační fond pravidelně od roku 2013, tedy od jeho 

založení. Za uplynulé roky jsme přispěli částkou 800 tisíc korun,“ sdělil starosta města Petr Hájek.  

 
Ústí nad Orlicí rozdělilo získanou dotaci z Programu regenerace MPZ 
 

Pro letošní rok získalo město Ústí nad Orlicí z Programu regenerace městských památkových zón a 

rezervací dotaci Ministerstva kultury ČR ve výši více jak 1, 5 mil. Kč. Dotace je určena na stavební obnovu a 

restaurování objektů uvnitř městské památkové zóny. Na návrh komise pro urbanismus, architekturu a 

regeneraci městské památkové zóny rozhodla rada města o rozdělení dotace mezi jednotlivé žadatele.  
 

„V souladu se smyslem programu schválila rada města přerozdělení dotace nejen na objekty v majetku 

města, ale také mezi vlastníky nemovitostí na ústeckém náměstí. Z dotace bude realizováno restaurování 

kamenného soklu a pilířů na Měšťanském domě čp. 9, dále restaurování sochy sv. Floriána nacházejícího 

se ve štítu Hernychovy vily. Část dotace byla poskytnuta Římskokatolické farnosti na celkovou obnovu 

Útěchové kaple Kostele Nanebevzetí P. Marie a opravu střechy bývalé márnice na starém hřbitově,“ uvedl 

starosta města Petr Hájek.  

 
Druhý rok motivačního systému třídění odpadu v Ústí nad Orlicí 
 

Již druhým rokem město Ústí nad Orlicí motivuje své občany k třídění a k recyklaci odpadu slevami 

z poplatku za svoz komunálního odpadu.  
 

„V roce 2016 po zavedení systému, nás pozitivní reakce občanů překvapila. Se zájmem jsme očekávali, jak 

si systém povede v roce druhém. Žádná stagnace sběru se nedostavila. Opět se v Ústí nad Orlicí v roce 

2017 podařilo meziročně zvýšit třídění plastu včetně nápojových kartonů o 6%, papíru o 22%, mírně o 2,5% 

naopak kleslo třídění skla, což je patrně dáno vývojem v používání obalů. Občané odevzdali za rok 75 463 

pytlů tříděných složek odpadů s nárokem na slevu. Celkem bude občanům, kteří se do třídění aktivně 

zapojili, na slevě z poplatku vyplaceno 754 630 Kč. Podařilo se vytřídit také o 4% více kovů. Občané našeho 

města pomohli využít celkem 716 tun surovin,“ řekl Jiří Preclík, místostarosta města a gestor životního 

prostředí. „Díky tomu v Ústí výrazně neroste váha směsného komunálního odpadu. Postupnou 

reorganizací třídění použitelných složek ve Sběrném dvoře městské společnosti Tepvos se podařilo 

meziročně výrazně snížit váhu velkoobjemového a biologicky rozložitelného odpadu,“ dodal Jiří Preclík. 

 
Ústí nad Orlicí se již počtvrté přidá k celonárodní akci „Ukliďme Česko“  
 

V souvislosti s celonárodní akcí Ukliďme Česko, zahájily minulý týden úklid ve městě Ústí nad Orlicí 

základní školy. Generální úklidová akce organizovaná radnicí se uskuteční v  sobotu 14. dubna. 
 

Úklid bude proveden v několika lokalitách např. Hylváty Andělov a hřbitov, prostor řadových garáží v ul. 

Špindlerova, okolí řeky v ul. J.K.Tyla, okolí silnice Letohradská a Na Tiché Orlici, prostor za bývalou 

cihelnou, okolí cyklostezky, Kerhartice apod. „Sraz dobrovolníků byl stanoven na devátou hodinu ranní 

v prostoru Kociánky anebo po dohodě na vytipovaných místech. Počasí by akci mělo přát, tak věříme v 

hojnou účast veřejnosti, která nás v letech minulých vždy potěšila,“ sdělil místostarosta města a gestor 

životního prostředí Jiří Preclík. 
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V Ústí nad Orlicí se uskuteční veletrh sociálních služeb 
 

Letošní 7. ročník Veletrhu sociálních služeb se uskuteční 19. dubna v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí. Na 

veletrhu se budou tradičně prezentovat jednotliví poskytovatelé sociálních služeb, kteří v našem regionu 

působí a poskytují zde své služby. Zahájení zástupců města Ústí nad Orlicí a Pardubického kraje proběhne 

v 10 hodin, veřejnosti bude veletrh otevřen do 17 hodin.  
 

Po celou dobu bude probíhat doprovodný program:   

Beseda a promítání filmu na téma Alzheimerovy nemoci, ukázky canisterapie, vystoupení dětí Speciální 

základní školy, Základní umělecké školy, Stacionáře, Abilympiada a kvíz pro děti základních škol 

organizované Střední zdravotnickou školou, měření krevního tlaku a glykemie, výtvarná soutěž dětí 

mateřských a základních škol na téma „Co dělám rád/ráda“, prodej produktů z „Květné zahrady“ a ukázky 

první pomoci OS ČČK. 

 
V Ústí nad Orlicí uvítají děti ústeckých škol jaro na Dni Země 
 

V pátek dopoledne 4. května bude odbor životního prostředí při tematickém programu ve Wolkerově 

údolí vítat spolu se žáky ústeckých škol a školek jaro na Dni Země. Pro děti bude připravený zajímavý a 

pestrý program, který formou hry přinese řadu nových poznatků. 
 

Do programu se zapojí kromě odboru životního prostředí Městského úřadu i Záchranná stanice ČSOP Jaro 

Jaroměř, Ekocentrum PALETA, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, včelaři, Dům dětí a mládeže Duha, 

Český červený kříž a Český rybářský svaz. 

 

Zápisy dětí do ústeckých mateřských škol pro školní rok 2018/2019 

Rodiče, kteří mají zájem v uvedeném školním roce o umístění svého dítěte v mateřské škole, přijdou 

k zápisu ve středu 2. 5. 2018. Z důvodu uzákoněné povinné předškolní docházky, musí přijít k zápisu rodiče 

všech dětí, které dosáhnou od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 pátého roku věku a které ještě nenavštěvují 

žádnou mateřskou školu. 
 

Zápisy dětí proběhnou od 14.00 do 16.00 hodin v jednotlivých mateřských školách dle rozpisu: 

od 9.00 do 16.00 hod  - MŠ Klubíčko, MŠ Na Výsluní, MŠ u skřítka Jasánka 

od 14.00 do 16.00 hodin  - MŠ Černovír, MŠ Kerhartice, MŠ Knapovec, MŠ Lentilka 

od 14.30 do 17.00 hod  - MŠ Pod Lesem - proběhne v budově ZŠ Třebovská 
 

Žádosti k zápisu si rodiče mohou vyzvedávat od 1. 4. 2018 v příslušné mateřské škole nebo si je vytisknout 

z webových stránek mateřské školy. K žádosti je pak nutné doložit rodný list dítěte, občanský průkaz 

zákonného zástupce a lékařské potvrzení. Případně žadatelům poradí ředitelka mateřské školy.  
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