
Petr Hájek, starosta města 
tel.:(+420) 777 736 337 
mail:hajek@muuo.cz 

  Město Ústí nad Orlicí 
 Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí 

 www.ustinadorlici.cz 
  

1 

 

 

 

 

 

 

Město Ústí nad Orlicí 

 

Tisková zpráva 

 
 

[  

 
30/08/2018 

 
 

Přístavba mateřské školky Pod Lesem v Hylvátech byla dokončena          

 

Dlouho slibovaná a více jak deset let odkládaná stavba celkové rekonstrukce a přístavby mateřské školky 

Pod Lesem v Ústí nad Orlicí – Hylváty byla v průběhu měsíce srpna dokončena. Školka se po roce azylu 

v hylvátské základní škole vrátila do své budovy. Přístavbou získala nejen nový vzhled, ale zejména tolik 

potřebné místo pro umístění šaten, herny s ložnicí a zázemím personálu. 
 

„Stavební úpravy probíhaly od září loňského roku a zahrnovaly přístavbu budovy, do které je nově umístěn 

hlavní vstup, šatna pro děti a dvě nové herny,“ sdělil starosta města Petr Hájek. V rámci celkové 

rekonstrukce stávajícího objektu bylo vybudováno venkovní požární schodiště, nové sociální zařízení pro 

děti, nová kuchyně s podávacím jídelním výtahem, modernizovány stávající herny. V celém objektu byly 

realizovány nové rozvody vody, elektřiny, ústřední topení, položena nová podlahová krytina, vyměněny 

původní okna. Nové zázemí získal také personál školky. Stavební úpravou byla vytvořena podkrovní šatna 

a ředitelna, nové sociální zařízení a kuchyňka. Změnou prošla i stávající fasáda a střešní konstrukce. 

„Součástí stavebních prací byly i venkovní úpravy, které zahrnovaly přístupové chodníky, přemístění 

zahradního altánu a novou výsadbu. Celkové náklady představovaly necelých devět milionů korun a město 

Ústí nad Orlicí akci realizovalo z vlastního rozpočtu,“ doplnil starosta města.  
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Nová kniha mapuje město Ústí nad Orlicí v proměnách času  

 

Město Ústí nad Orlicí v průběhu celého letošního roku připomíná celou řadou akcí 100. výročí vzniku 

samostatného Československa. Vydání reprezentativní publikace s názvem Ústí nad Orlicí v proměnách 

času, která mapuje historii města Ústí nad Orlicí za uplynulých sto let, je svým způsobem završením oslav. 

„Téma knihy vzešlo nejen z diskuse, kterou jsme vedli na ústecké Radnici, ale také přímo a zcela spontánně 

z ústecké veřejnosti. Na facebookovém profilu byla založena veřejná skupina Zapomenuté Oustí, která se 

zaměřuje na sdílení starých fotografií a obrázků našeho města a jeho okolí. Velký zájem příznivců a 

přispěvatelů potvrdil naši domněnku, že o staré fotografie mapující Ústí nad Orlicí je nejen zájem, ale že 

řada občanů našeho města má doma k dispozici množství cenných a unikátních fotografií. Tato skutečnost 

rozhodla a motiv nové knihy byl jasný – Ústí nad Orlicí v proměnách času,“ popsal vznik knihy starosta 

města Petr Hájek. 

Publikace přináší dobové fotografie, které jsou řazeny v tematických kapitolách a není zapomenuto ani na 

současnost. „Město Ústí nad Orlicí se proměňuje každým rokem a nezachytit změny, které se uskutečnily 

v posledních deseti letech, by bylo nejen škoda, ale i s ohledem na budoucnost chyba,“ vysvětlil starosta 

Hájek.  

Každá z kapitol je kromě bohaté fotodokumentace doplněna o tematický text Zdeňka Skalického. Na 

přípravě vydání knihy se velkou měrou podílelo Městské muzeum Ústí nad Orlicí, další fotografie poskytl 

Vladimír Langr a Lukáš Prokeš. Státní okresní archív Ústí nad Orlicí poskytl fotografie Františka Slezáka. 

Rozsah publikace je 120 stran. Grafické práce a tisk zajistilo vydavatelství OFTIS Ústí nad Orlicí. 

Křest knihy Ústí nad Orlicí v proměnách času proběhne 5. září 2018 od 17 hodin v Hernychově vile za 

účasti všech, kteří se podíleli na vzniku této publikace. Následně bude kniha v prodeji, a to v městském 

infocentru, městském muzeu, vydavatelství OFTIS a ústeckých knihkupectvích.  
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