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Rekonstrukce mostu přes Knapovský potok omezí příjezd do Hylvát  
 

V následujících měsících dojde k dopravnímu omezení městské části Hylváty. Z důvodu výstavby nového 

mostu přes Knapovský potok bude od 2. května uzavřen úsek ulice Třebovská. Objízdná trasa bude vedena 

po silnici I/14 až po křižovatku s ulicí Lanškrounskou a dále do Třebovské ulice a neumožní obsluhu 

autobusové zastávky Perla 06. „K výstavbě nového mostu jsme přistoupili na základě revizních prohlídek, 

které opakovaně upozorňovaly na havarijní stav konstrukce. Stávající most je na konci své životnosti a 

vykazuje řadu zásadních závad. Kompletní rekonstrukce bude spočívat v jeho demolici a nahrazení novou 

železobetonovou konstrukcí. Stavba se uskuteční za úplné uzavírky silničního provozu, pro zajištění chodců 

bude po levé straně mostu zřízena provizorní lávka,” odůvodnil rekonstrukci mostu starosta města Petr 

Hájek. Dodavatel stavby vzešel z výběrového řízení, smlouva je uzavřena na cenu díla ve výši 4,7 mil. Kč a 

termínem dokončení do 31. 8. 2017. „Rekonstrukce mostu zohledňuje záměr města zahájit od září 

letošního roku provoz městské hromadné dopravy,” upřesnil starosta. 

 

Ústí nad Orlicí investuje do nových dětských hřišť   
 

V Ústí nad Orlicí budou instalovány ve třech lokalitách nová dětská hřiště. Ve spolupráci s Osadními výbory 

Kerhartic a Hylvát byly určeny konkrétní místa a herní prvky. V Kerharticích se jedná o lokalitu za 

sportovním areálem a budou zde umístěny čtyři sestavy. Na sídlišti v Hylvátech bude rozmístěno celkem 

12 herních prvků. Třetí lokalitou je park Čs. legií. „Zde bude umístěna věžová sestava, která bude mít motiv 

lodě a bude mj. obsahovat klouzačky, prolézací tunel, šikmou lezeckou stěnu, žebřík a kreslící tabuli. 

Celkové náklady za instalaci nových herních prvků ve všech lokalitách očekáváme ve výši více jak 1 mil. Kč,” 

sdělil Jiří Preclík, místostarosta města.     

 

Parky v Ústí nad Orlicí procházejí úpravou a rekultivací   
 

V městské části Hylváty byla zahájena úprava parku před Měšťanským pivovarem. V období vegetačního 

klidu bylo provedeno kácení neperspektivních stromů, navazující práce zajistí komunikační propojení, 

veřejné osvětlení a rozmístění městského mobiliáře. Projekt dál předpokládá vybudování geologické 

stezky a stezky pro bosé nohy. „Stezka kameny bude mít naučný charakter, bosá stezka poskytne 

chodidlům rozličnou škálu hmatových a stimulačních vjemů,“ upřesnil místostarosta Jiří Preclík a 

pokračoval: „Obdobnou úpravou prochází nyní také veřejná zeleň ve sportovním areálu za tenisovými 

kurty, kterou zajišťuje vlastník pozemku TJ Sokol Ústí nad Orlicí. I zde došlo ke kácení suchých stromů a 

park bude následně doplněn novou výsadbou, mlatovou cestou a lavičkami. Město se na této akci podílí 

výraznou finanční dotací nejen z rozpočtu města, ale také prostřednictvím Nadačního fondu Zelené Oustí. 

Investice do úprav obou parků z městských zdrojů představuje 1 milion korun,“ zakončil místostarosta. 
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Školní jídelna se z ulice TGM přestěhuje do budovy OSSZ  

 

Rada města Ústí nad Orlicí rozhodla o přemístění školní jídelny z ulice T. G. Masaryka do náhradních 

prostor v budově Okresní správy sociálního zabezpečení. Důvodem přemístění je statické porušení 

stávajícího objektu a zhodnocení technického stavu. „Před tímto zásadním rozhodnutím jsme nechali 

zpracovat řadu podkladů – prověřovací studii využití jídelny v budově OSSZ, zhodnocení statického 

porušení objektu v ulici TGM, propočet nákladů komplexní rekonstrukce stávající budovy apod. 

Porovnáním variant možného řešení rozhodla rada města o přemístění. Toto rozhodnutí bylo předloženo 

ústeckému zastupitelstvu, které situaci posoudilo v rámci své diskuse a rozhodnutí rady vzalo na vědomí,“ 

sdělil starosta města Petr Hájek. 
 

Kapacita školní jídelny v náhradním prostoru bude menší a není jisté, zda se podaří uspokojit všechny 

dosavadní strávníky. Školní jídelnu, kterou zřizuje město Ústí nad Orlicí, využívají také studenti gymnázia a 

zdravotnické školy. „V současné době jednáme se všemi řediteli dotčených škol a se zástupci Pardubického 

kraje. Přestože jsou naší prioritou žáci základní školy a studenti nižších stupňů osmiletého gymnázia, je 

cílem nalézt optimální řešení. Bohužel vzájemným kompromisům se nevyhneme,“ doplnil starosta města.        
 

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 dotací na pravidelnou sportovní činnost a údržbu sportovišť bylo rozděleno celkem 

3.240 tis. Kč, dalších 360 tis. Kč na významné sportovní akce, mezi které patří např. Rieter Open, Ústecká 

21 a Skiinterkritérium. „Finanční prostředky 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 

1.250 Kč za každého člena pro organizace s nutností údržby sportoviště a 1.950 Kč za každého člena pro 

organizace bez údržby sportoviště. U rekreačního sportu činí podpora 500 Kč za každého člena. Účelové 

dotace do oblasti sportu činí v letošním roce celkem 3,6 milionu korun,“ sdělil starosta města Petr Hájek. 
 

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

podpořeny částkou půl milionu korun, činnost Malé scény a Klubu přátel umění dotací ve výši téměř 800 

tisíc korun. Mezi ústecké školy bude v průběhu roku rozděleno celkem 300 tisíc korun jednak na úhradu 

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

kulturní akce, které mají mezinárodní přesah, byly podpořeny dotací 600 tisíc korun,“ upřesnil starosta.    
 

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

rozděleno celkem 380 tis. Kč, na preventivní programy škol dalších 100 tis. Kč. 
 

V oblasti zdravotnictví a sociálních služeb bylo rozděleno celkem 1,3 mil. Kč mezi 32 žadatelů. „V rozpočtu 

sociálních služeb zůstává dalších 200 tisíc korun, které budou rozděleny v podzimní výzvě. Mimo uvedené 

dotační prostředky byl z rozpočtu města podpořen 90 tisíc korun Senior klub, který v letošním roce slaví 10. 

výročí svého vzniku, dále pak Klub důchodců 50 tisíci, program Prevence kriminality 100 tisíci a Komunitní 

plán 120 tisíci korun,“ vyjmenoval další finanční podporu místostarosta města Jiří Preclík.   

 

Ústí nad Orlicí opět podpořilo Nadační fond „S námi je tu lépe!“  

 

Zastupitelstvo města na svém zasedání schválilo individuální dotaci ve výši 200 tis. Kč pro Nadační fond 

Orlickoústecké nemocnice S námi je tu lépe! „Město dotací podporuje nákup fetálního monitoru STAN pro 

pacienty na porodnicko-gynekologickém oddělení. Nákup tohoto přístroje zvýší 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 600 tisíc korun,“ sdělil místostarosta města Jiří Preclík.  
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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 1.560.000,- 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.  
 

„Našemu městu se dlouhodobě daří získávat dotaci z uvedeného programu Ministerstva kultury. Díky 

přípravě projektů jsme získali dotaci oproti loňskému roku vyšší o 170 tisíc korun. V souladu se smyslem 

programu schválila rada města přerozdělení dotace nejen na objekty v majetku města, ale také mezi 

vlastníky nemovitostí na ústeckém náměstí. Část dotace byla poskytnuta Římskokatolické farnosti na 

obnovu krovu budovy děkanství a opravu márnice na starém hřbitově u Kostela Nanebevzetí P. Marie,“ 

uvedl starosta města Petr Hájek a dodal: „Podmínkou dotace je závazek města podílet se finančně na 

obnově památkové zóny. Na spolufinancování vyčlenilo město ve svém letošním rozpočtu 1 milion korun.“ 

 

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

8. dubna 2017 se v Ústí nad Orlicí konala již tradiční akce „Ukliďme Česko“. I přes nepřízeň počasí se 

v ranních hodinách sešlo před budovou Základní umělecké školy několik dobrovolníků z řad občanů města, 

pracovníků městského úřadu, dobrovolných hasičů a zaměstnanců městské společnosti TEPVOS. Opět 

bylo nalezeno mnoho odhozených kuriozit, např. dětský kočárek, různé součástky aut, monitory, velké 

množství pneumatik a kožený batoh s mobilním telefonem, peněženkou, doklady a klíči od domu. 

Odpadem byly ve Sběrném dvoře naplněny tři kontejnery o odhadované váze cca 8 tun. „Množství odpadu 

bylo sice o něco nižší než před rokem, což na druhou stranu je potěšující a dá se přičíst i průběžnému úklidu 

městské společnosti TEPVOS prováděnému v rámci projektu veřejně prospěšných prací,“ konstatoval 

místostarosta města a gestor životního prostředí Jiří Preclík. 

 

Město Ústí nad Orlicí uvítá s dětmi ústeckých škol jaro na Dni Země 
 

Na páteční dopoledne 28. dubna 2017 připravil odbor životního prostředí Městského úřadu Ústí nad Orlicí 

ve Wolkerově údolí Den země. Akce je určena pro žáky ústeckých škol a školek. „Věříme, že děti bude náš 

připravený program zajímat, stejně jako v letech minulých,“ řekl místostarosta města Jiří Preclík. Do 

programu se zapojí kromě odboru životního prostředí městského úřadu i Střední škola automobilní Ústí 

nad Orlicí, Záchranná stanice ČSOP Jaro Jaroměř, Ekocentrum PALETA, Ústav pro hospodářskou úpravu 

lesů, včelaři, městská společnost Tepvos, spol. s r. o., Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad 

Orlicí a Český rybářský svaz. 

 

V Ústí nad Orlicí bude pokračovat výsadba veřejných prostranství 
 

Město Ústí nad Orlicí pokračuje v naplňování dlouhodobého plánu postupné obnovy městské zeleně. 

„Z větších akcí bych zmínil plánované výsadby stromů, doplněné záhony trvalek v ulici pod Hernychovou 

vilou, v ulici Korábova, v ulici Na Pláni nebo v ulici Hradební. Nové zeleně se dočká i rekonstruovaná ulice 

ČSA, prostranství v okolí památníku odboje a okrajové části města. Snažíme se také o kvalitní péči a údržbu 

stávající zeleně. Prioritou je její aktuální a postupná generační obměna s využitím stávajících rostlin,“ 

konstatuje místostarosta města a gestor životního prostředí Jiří Preclík. 

] 


