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[  

Město Ústí nad Orlicí začíná rozdávat občanům dotované bionádoby  
 

Město Ústí nad Orlicí získalo v roce 2018 dotaci 85% pořizovacích nákladů tedy 3 miliony korun z Operačního 

programu životního prostředí na nákup 2.000 ks bionádob objemu 240 l a 135 ks biokontejnerů o objemu 1.100 l 

ke třídění bioodpadu dům od domu. Certifikované nádoby o objemu 240 l začalo město v dubnu bezplatně 

předávat do výpůjčky občanům v prostorách Sběrného dvora v Ústí nad Orlicí. Biokontejnery budou postupně 

přistaveny k bytovým domům a některé také k využití organizacím města. Všechny nádoby jsou označeny 

evidenčním číslem a informační samolepkou o druzích odpadu, které je možné do nich shromažďovat. Svozová 

firma bude kontrolovat čistotu bioodpadu. Bionádoba se znečištěným obsahem např. komunálním, stavebním 

odpadem apod. bude označena samolepkou a nebude vyvezena. Svoz vytříděného bioodpadu z bionádob od 

rodinných domů bude probíhat v letošním roce od května do konce října vždy v sudý týden. Svoz směsného 

komunálního odpadu z popelnic bude od rodinných domů probíhat od května do října v lichém týdnu, 

v ostatních měsících každý týden. Od bytových domů bude probíhat svoz směsného komunálního odpadu 

z kontejnerů každý týden a navíc v sudý týden od května do konce října svoz biokontejnerů. 
 

„Přesné termíny, kdy je možné si bionádoby zapůjčit a kdy bude probíhat jejich svoz, opakovaně inzerujeme 

v Ústeckých listech a na webu města. Bionádob je dostatek pro všechny domácnosti v rodinných domech. 

Oddělením bioodpadu ze směsného komunálního odpadu nejen šetříme životní prostředí, ale i městský rozpočet, 

protože náklad na kompostování je třikrát nižší než jeho zbytečné skládkování. Věříme, že se naše snaha o další 

smysluplný rozvoj odpadového hospodářství města Ústí nad Orlicí setká s očekávaným zájmem,“ doufá 

místostarosta města a gestor životního prostředí Jiří Preclík. 

 

Město Ústí nad Orlicí se opět zapojí k celonárodní akci „Ukliďme Česko“  
 

V sobotu 6. dubna se Ústí nad Orlicí opět zapojí k celonárodní akci „Ukliďme Česko“. Akci koordinačně a 

organizačně zajišťuje městský úřad, odbor životního prostředí. Sraz účastníků bude tradičně v 9 hodin v prostoru 

Kociánky, nebo po dohodě s organizátory na dalších vytipovaných místech. Připravený harmonogram 

předpokládá úklid v několika lokalitách – Hylváty v okolí Andělova, Hylváty v okolí hřbitova, Ústí ul. Špindlerova v 

okolí garáží směr Na Výsluní, Ústí křižovatka ul. Špindlerova s ul. Letohradskou v okolí kruhového objezdu a 

garáží, Ústí ul. J. K. Tyla v okolí řeky, Ústí v prostoru za cihelnou a v okolí cyklostezky. Dále pak v Oldřichovicích v 

okolí silnice ul. Letohradská a ul. Na Tiché Orlici, v Kerharticích, na Dukle, ve Wolkerově údolí apod. 
 

 „V jiných dnech se k akci přidají základní školy, mateřské školky s rodiči dětí, Střední škola automobilní, osadní 

výbory v okrajových částech, mladí myslivci a studenti Gymnázia, kteří zorganizovali vlastní úklid. Podle 

předpovědi by nám mohlo přát počasí, takže věříme v dostatečnou účast veřejnosti,“ sdělil místostarosta města 

Jiří Preclík, který na ústecké radnici řídí činnost související s životním prostředím. 
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Město Ústí nad Orlicí uvítá s dětmi ústeckých škol jaro na Dni Země 
 

Ve čtvrtek dopoledne 25. dubna bude odbor životního prostředí ústecké radnice při tematickém programu ve 

Wolkerově údolí vítat spolu se žáky ústeckých škol a školek jaro na tradiční akci Den Země. 
 

„Pro děti bude připravený zajímavý program, díky kterému se mají možnost dozvědět mnoho nových informací, 

ale hlavně mají možnost strávit příjemné dopoledne v přírodě. Do programu se zapojí kromě odboru životního 

prostředí městského úřadu i Záchranná stanice ČSOP Jaro Jaroměř, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, včelaři, 

Český červený kříž, Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun, Městské lesy a Český rybářský svaz,“ 

upřesnil informaci místostarosta města Jiří Preclík. 

 

Zápis dětí do mateřských škol 
 

Zápis dětí do všech ústeckých mateřských škol pro školní rok 2019/2020 se uskuteční v pondělí 6. května 2019.  
 

MŠ Klubíčko, MŠ Na Výsluní, MŠ u skřítka Jasánka – zápis od 10.00 do 16.00 hodin. 

MŠ Lentilka, MŠ Černovír, MŠ Kerhartice, MŠ Knapovec – zápis od 14.00 do 16.00 hodin. 

MŠ Pod Lesem – zápis od 14.30 do 17.00 hodin. 
 

Rodiče, kteří mají zájem v uvedeném školním roce o umístění svého dítěte v mateřské škole, musí přijít v tomto 

termínu k zápisu. Z důvodu uzákoněné povinné školní docházky (viz novela školského zákona č. 178/2016 Sb. § 

34), musí přijít k zápisu rodiče všech dětí, které dosáhnou od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020 šestého roku věku a které 

ještě nenavštěvují žádnou mateřskou školu. 
 

K zápisu je nutné s sebou přinést rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, vyplněnou žádost 

k zápisu (přihláška), která je součástí přijímacího řízení (zde je nutné lékařské vyšetření). Žádosti k zápisu si 

mohou vyzvednout zákonní zástupci dětí od 1. 4. 2019 v příslušné mateřské škole nebo si ji vytisknout 

z webových stránek příslušné mateřské školy. Další informace a dotazy vyřídí ředitelky mateřských škol. 

 

Zápis dětí do 1. tříd základních škol pro školní rok 2019/2020 
 

Zápis dětí do prvních tříd proběhne na základních ústeckých školách v období od 4. do 27. dubna 2019.   
 

ZŠ Ústí nad Orlicí, Kerhartice – čtvrtek 4. dubna od 14 do 17.30 hodin. 

ZŠ Ústí nad Orlicí, Komenského – úterý 23. dubna od 14 do 17 hodin a ve středu 24. dubna od 14 do 17 hodin. 

Zápis dětí ZŠ Ústí nad Orlicí, Hylváty – čtvrtek 25. dubna od 14 do 17 hodin. 

ZŠ Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků – pátek 26. dubna od 14 do 17 hodin a v sobotu 27. dubna od 9 do 11 hodin. 
 

K zápisu je nutné s sebou přinést vyplněnou registraci dítěte (dostupná je na stránkách školy ve webové aplikaci, 

případně ji lze vyplnit přímo na místě), občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list zapisovaného dítěte. 
 

V případě žádosti o odklad nástupu dítěte do 1. třídy je nutné na základě novely školského zákona a vyhlášky o 

základních školách přinést s sebou k zápisu již zprávu z pedagogicko-psychologické poradny včetně vyjádření 

dětského lékaře o doporučení odkladu pro zapisované dítě. Pokud zákonný zástupce v termínu zápisu tyto 

doklady nedoloží, nebude možné odklad vyřídit. 
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