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Vážení spoluobčané,
tak jako každé 4 roky, předkládá-
me našim spoluobčanům porovnání 
vyřčeného před minulými volba-
mi s aktuální skutečností. Je to ten 
nejférovější způsob, jak zhodnotit, 
co se povedlo a kde je naopak potře-
ba zvýšit úsilí. Tohle volební obdo-
bí nebylo normální, dva roky života 
s pandemií a válka na Ukrajině s pří-

chozími uprchlíky ženami a dětmi. To 
byly výzvy nad rámec všeho obvyk-
lého, které nás zasáhly. Snad jsme 
obstáli.

Pracujeme pro město již šestnác-
tým rokem, snažíme se o jeho roz-
voj, aby zde občané našli vše, co 
ke spokojenému životu potřebují. 
Víme, že není ten, kdo by se zavděčil 
všem. Nicméně s čistým svědomím 
chceme říct, že činíme maximum, 
co lze zvládnout finančně i lidským 
potenciálem. Činíme to, k čemu nám 
občané dali svůj mandát, ve vol-
bách, v referendu.

Rád bych hned v úvodu spoluob-
čanům vysvětlil, jak si představuji 
v případě úspěchu ve volbách ko-
munálních a případně i senátních 
mé působení. Nejsem ten, kdo chce 
sedět na dvou židlích. Ale rád bych 
byl u dokončení Domu kultury, shá-
nění financí na MŠ Taušlova a dal-
šího, co je připravené. A to jako ne-

uvolněný starosta, který by alespoň 
jeden den v týdnu byl k dispozici ob-
čanům.  Po celý týden by byl na rad-
nici přítomen uvolněný místosta-
rosta. Vždy jsem spoluobčanům 
avizoval, pokud jsem se účastnil 
krajských voleb, jak to bude se mnou 
dál v případě úspěchu v nich. Poka-
ždé jsem vyřčené dodržel. Nebude 
tomu případně jinak ani nyní. Chtěl 
bych ve volbách do Senátu uspět, 
abych mohl ještě více pomáhat ce-
lému regionu. Kandiduji na starostu 
též proto, abych vyvrátil věty typu 
„zadlužil město a utíká“. Tohle měs-
to má totiž na hodně! Pevně věřím, 
že vy, co jste mne a naši společnou 
práci pro město mohli uplynulých 16 
let sledovat, dobře víte, jak se věci 
doopravdy mají.

Moc děkuji za Vaši dosavad-
ní podporu, děkuji i za podporu 
v nadcházejících volbách.

Petr Fiala

Historické centrum Letohradu je památkovou zónou.
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Co a jak se podařilo, to zhodnotí v říjnu spoluobčané
Hodnocení bude na spoluobčanech, za mne mohu pouze popsat reálný stav. Ve volebním programu v roce 2018 
jsme jako pokaždé představili naše konkrétní priority a další podrobnosti pro volební období 2018–22. Porovnat 
uskutečněné s vyřčeným by proto pro nikoho neměl být problém. S motem „Letohrad – dobrá adresa“ jsme šli do 
voleb. A já tvrdím, že „Letohrad JE dobrá adresa“. Věřím, že je nás takových většina. Vypovídá o tom i fakt, že 
se rozrůstáme a pomalu se blížíme k hranici 6,5 tisíc obyvatel. Tolik lidí v Letohradě nikdy dříve nežilo. 

Většinu z prezentovaného se podařilo splnit. Jsou i věci, které jsme realizovali, aniž by byly ve volebním programu 
a jejich potřebu ukázal aktuální stav. Mám-li říct moje hodnocení, tak z 90 % jsem s výsledky spokojený. A protože 
to byl náročný program, tak výsledek považuji za přijatelný.

Jak dopadly hlavní priority?

1. DŮM KULTURY 
Investiční náročnost je vyšší než původně předpoklá-
daná, ale nechtěli jsme škrtat z oprávněných požadav-
ků ZUŠ, Kulturního centra a dalších, čímž by se zhoršilo 
budoucí využití objektu. Za část zdražení může roč-
ní zdržení mezi lety 2020 a 2021 v souvislosti s refe-
rendem a přišlo období zdražení stavebních materiálů 
a prací. Rekonstruovaný objekt pro kulturu a ZUŠ začne 
sloužit od září 2023. Finanční zdroje na realizaci město 
připravené má.

SPLNĚNO!

2. KOUPALIŠTĚ – REKONSTRUKCE 
50 m PLAVECKÉHO BAZÉNU 
Rekonstruovaný 50 m plavecký bazén, který zůstal na-
dále zejména pro plavání, umístěny v něm jsou malé 
vodní atrakce a instalována velká dvouskluzavka. Vy-
budována byla nová technologie se zázemím, nový 
vodovod a kanalizace v areálu a opraveny všechny po-
chozí plochy v areálu.

SPLNĚNO! 3. DOSTUPNÉ BYDLENÍ

a) LOKALITA PRO BYDLENÍ NAD BAŽANTNICÍ – II. ETAPA
Všechny pozemky v lokalitě prodány.

b) NOVÉ MALOMETRÁŽNÍ 
NÁJEMNÍ BYTY
přestavba nevyužitého objektu bývalé radnice v Ko-
menského ulici na 12 nových bytů nájemního bydlení. 
Došlo ke změně záměru, o objekt projevila zájem Policie 
ČR, přemístěním obvodního oddělení tak došlo k jeho 
situování do centra města.

c) ZPROSTŘEDKOVÁNÍ VÝSTAVBY BYTŮ 
DO VLASTNICTVÍ POD PATRONACÍ MĚSTA
Nové byty se staví v lokalitě Nad Bažantnicí, kdy se nám 
podařilo zajistit investory – developery. Byty budou na-
bízeny k prodeji do osobního vlastnictví, část bytů do 
pronájmu. 

d) PODPORA ROZŠÍŘENÍ POČTU BYTŮ 
V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU (DPS)
V uplynulém období nebyl zvýšený zájem žadate-
lů o přijetí do DPS oproti minulosti, kapacita DPS je 
aktuálně dále dostatečná. V DPS realizována nová krytá 
lávka, spojující objekty a odkoupen sousedící pozemek, 
pro možnost budoucího rozšíření potřeb organizace.

SPLNĚNO!

NEREALIZOVÁNO

SPLNĚNO!

NEREALIZOVÁNO

Plavecký padesátimetrový bazén byl rekonstruován.

Nová propojovací lávka mezi objekty 
Domu s pečovatelskou službou
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4. BEZPEČNÉ MĚSTO 
(místní komunikace, chodníky, veřejné osvětlení, cyklostezky, kamery, SMART CITY - CHYTRÉ MĚSTO)
Nové chodníky podél frekventovaných místních komunikací: Spořilov Havlíčkova ulice, podél hlavní (krajské) sil-
nice na Kunčicích od mostu u Vondrova mlýna po křižovatku pod „Traktorkou“ a nových 700 metrů až po Antikor, 
v Komenského ul. směr Písečná – celkem cca 2 km nových chodníků;
• nové veřejné osvětlení v Ústecké ulici, orientačně solárním osvětlením osvětlena cyklostezka mezi Letohradem 

a místní částí Červená
• pokračování rozšiřování místního kamerového dohledového systému; vnitroblok sídliště U Dvora (u hřiště), Mí-

rové Sady, kruhový objezd u Qanta, sídliště Spořilov
• průběžné budování průtahů pro cyklisty městem (za podmínky získání dotací – SFDI nebo IROP) se snahou 

odvést cyklistu dle technických podmínek mimo frekventované krajské silnice (realizován úsek od ČOV na Pod-
městí); prostřednictvím Sdružení obcí Orlicko ve spolupráci a financováním s obcemi, jejichž katastr zasáhne, 
projekt nové cyklostezky Letohrad – Šedivec (IROP 1.1d), pokračování spolupráce na přípravě cyklostezky Le-
tohrad – Jablonné nad Orlicí;

SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ, POSTUPNÁ REALIZACE

Nová cyklostezka vede též do Šedivce.
Nová cyklostezka z Podměstí k ČOV 
se napojuje na cyklostezku do Ústí nad Orlicí.

Parkoviště u ZŠ U Dvora.
Bezpečnost na Kunčicích podstatně zvýšil 
chodník mezi Vondrovým mlýnem a traktorovou stanicí.

Nové komunikace a parkování 
u bytového domu na Petříkově.

Stezka podél Dietfurt, 
spojující Orlici a Kunčice, má nový „kabát“.
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Nové parkoviště u ZŠ Komenského.

I. etapa revitalizace ploch sídliště Spořilov byla dokončena, nový 
chodník podél hlavní Havlíčkovy ulice zvýšil bezpečnost dopravy.

Nová příjezdová komunikace města 
ke Kunčickému terminálu u železniční stanice.

První část propojovacího chodníku podél krajské silnice mezi 
Orlicí a Kunčicemi hotova, od křižovatky u hasičské zbrojnice 
po Dolní cestu.

Bezpečnost chodců a dopravy zvýšil 
nový chodník v Taušlově ulici.

Nový chodník u nového hasičského 
minimuzea na Kunčicích.

Rekonstruovaná místní komunikace podél Dietfurt 
od železničního přejezdu po bývalý Montostav.

Na Kunčicích proběhla velká rekonstrukce krajské silnice, 
město se připojilo s novými i rekonstruovanými chodníky.
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5. ZÁMECKÝ PARK 
Rekonstrukce objektu bývalé oran-
žérie a revitalizace prostor parku 
se zpřístupněním bývalého zahrad-
nictví. Projekt v realizaci díky spo-
lečnému projektu s partnerským 
městem Niemcza za pomoci dotace 
z programu Česko-polské přeshra-
niční spolupráce.

SPLNĚNO!

6. MATEŘSKÉ ŠKOLY – POSÍLENÍ KAPACIT 
+ KVALITNÍ OBJEKTY SE ZÁZEMÍM
        MŠ U Dvora – rozšíření kapacit přístavbou třídy. 

MŠ Taušlova – investice do stávající historické budovy 
– výměna oken a nová fasáda; řešení dopravní obslužnosti 
školky včetně parkování. 

Parkování řešeno odstavnou plochou v docházkové vzdá-
lenosti, částečně vyřešena spodní vlhkost budovy, připra-
vena projektová dokumentace se stavebním povolením na 
rekonstrukci stávající budovy a přístavbu tří tříd v areálu 
MŠ. Bude podána žádost o dotaci na realizaci do IROP.

SPLNĚNO!

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO

7. REVITALIZACE PLOCH 
SÍDLIŠTĚ SPOŘILOV
Realizována I. etapa. Projektová do-
kumentace pro další etapu zpraco-
vána, o dotaci bude žádáno MMR 
– realizace je podmíněna úspěšnou 
žádostí o dotaci.

8. AREÁL PROUTNICE
Vybudování dětského dopravního hři-
ště pro dopravní výuku dětí a mládeže 
- předpokládaná investice z rozpočtu 
města do 10 mil. Kč včetně doprovod-
né infrastruktury, pokud by byl vhodný 
dotační titul, tak postupné přebudo-
vání areálu na území pro volnočasové 
aktivity a oddych dle dříve schválené 
studie – dlouhodobý výhled (např. be-
ach volejbalový kurt atd.), spolupráce 
s volejbalovým klubem na zlepšení 
podmínek jejich sportovního vyžití. 

Spolupracujeme s oddílem volejbalu 
Orel Letohrad na přípravě projektové 
dokumentace rekonstrukce volejbalo-
vých kurtů a nového zázemí pro oddíl 
volejbalu, včetně statického zajištění 
přilehlého svahu a s dopravní dostup-
ností včetně kapacit pro parkování. Po 
vyprojektování a získání stavebního 
povolení bude podána žádost o dotaci 
u Národní sportovní agentury.

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO

Rekonstrukce celého obvodu parkových zdí jde do finále.

Zázemí nové třídy MŠ U Dvora.

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO
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Priority pro další období samozřejmě existují
Cíle si nelze dávat malé, pokud chce-
me, aby se nám ve městě dobře žilo. 
Samozřejmě za nejzásadnější pro 
nové volební období je úspěšné do-
končení rekonstrukce Domu kultury 

s umístěním ZUŠ. To je tou NEJ prio-
ritou. Další velmi důležitou záležitostí 
je oprava stávající budovy mateřské 
školy Taušlova a případná přístavba 
nových tříd v samostatné budově 

v areálu MŠ, což bez dotace půjde 
těžko. A je toho celá řada dalšího, to 
představíme v září ve volebním ob-
časníku. 

Dům kultury 
byl nejhlasitějším tématem uplynulého období

Téma, které budilo ve městě až zby-
tečné vášně. O realizaci projektu 
bylo rozhodnuto tím nejdemokra-
tičtějším způsobem, co na obcích 
lze, tedy v místním referendu. Dě-
láme přesně to, co většinová vůle 
spoluobčanů referendem rozhodla. 
V položené otázce v místním refe-
rendu byla předpokládaná cena dle 
projektové dokumentace položena 

zcela úmyslně, aby bylo patrné, že 
je vyšší, než byla původně předpo-
kládaná. Cena byla dle aktuálních 
cen v době vzniku otázky, bohužel 
nemožnost konat referendum včas 
(nouzový stav státu) a jeho něko-
likerý odklad kvůli pandemii zapří-
činily, že se cena navýšila, protože 
jsme spadli do doby prudkého ná-
růstu cen stavebních prací. Taková 

je realita. Letohrad nesmí zůstat 
dlouhodobě bez objektu pro kul-
turu. To zcela jednoznačně hrozi-
lo, pokud by se připravený projekt 
zastavil. Než by došlo ke shodě, jak 
má nový objekt vypadat, co v něm 
má být atd., uplynuly by další roky. 
Těšme se na výsledek realizované 
investice.

Nelze se nezeptat na téma Domu kultury.

A jak to je tedy se zadlužením města, o kterém kritici rekonstrukce hovoří?

Ano, jedná se o nejvyšší investici 
z městského rozpočtu za uplynu-
lých několik desetiletí. Zcela logicky 
to pouze z příjmů rozpočtu v čase 
zvládnout nelze. Proto jsme přijali 
úvěry, které aktuálně činí cca 170 
mil. Kč. Přijali jsme je na období 20 
let, zcela úmyslně na tak dlouho a již 
je splácíme. Období 20 let proto, aby 
v příštích letech nebyly ohroženy 
jiné potřebné investice, tedy aby 
výše ročních splátek (10 mil. Kč) 
nezapříčinila nemožnost nových in-
vestic. Přeci i hypotéku, když staví-
te dům, berete na dlouho, aby vám 
zbývalo na jiné věci. Navíc se nám 
podařilo úvěry na celé období za-
fixovat. A výborně zafixovat, jeden 
z nich na 0,88%, druhý na 1,65% 

(na 20 let!). Zkuste někde sehnat 
takovou fixaci na tak dlouhé obdo-
bí. A víte jaká je každoroční inflace? 
Když malá, tak kolem 2-3 %, aktuál-
ně dokonce dvouciferná. Dluhy tedy 
ztrácí v čase na své hodnotě a za 
celé období to bude v desítkách mi-

Existuje dluhová brzda dle zákona o rozpočtové odpovědnosti.

Bylo nám jasné, že při vysoké inves-
tici nezbytně překročíme procen-
to zadlužení vůči ročním příjmům, 
dané zákonem. Ale to neznamená, 
že zákon porušujeme. V něm se 
říká, co se musí stát následně. To 
je, jakým tempem musí být dluh 
snižován. To roční splátkou úvěrů 

ve výši 10 milionů Kč budeme plnit 
několikanásobně, než je dle podmí-
nek nutné. Takže to opravdu není 
problém. Žádná obec a město by 
nemohly realizovat velkou investici 
bez toho, aby si pomohly úvěrem, 
nebo měly celou částku naspořenu. 
A aby se nedostalo v budoucnu do 

potíží, o tom je právě zákon o roz-
počtové odpovědnosti. Takže lze 
učinit závěr: procento sice překro-
číme, ale splácením úvěrů dodržíme 
(ba násobně překročíme) povinnost 
danou tímto zákonem.

lionů. Úspora díky inflaci bude vyš-
ší, než budou činit úroky úvěrů. Na 
zbytek do celkové ceny rekonstruk-
ce jsme dokázali v rozpočtu naše-
třit v uplynulém období 50 mil. Kč. 
A přitom se ve městě investuje i do 
mnoha dalších záležitostí a ne málo. 
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Prospěšná spolková činnost 
je z rozpočtu města významně podporována

V Letohradě pracuje na pět desítek 
spolků. Je skvělé, že u nás žijí lidé 
se zájmem sdružovat se, dělat něco 
pro druhé. Proto jejich činnost fi-
nančně podporujeme. Podporu nám 
oplácí svojí širokou činností a vy-
tvářením dobrého klima ve městě. 
Jsem na ně nesmírně hrdý.

Vážím si dlouhodobé podpory nej-
většího regionálního zaměstnava-
tele, který si je vědom své odpo-
vědnosti k místu, kde působí. Díky 
každoroční podpoře 3,5 mil. Kč 

může město podpořit projekty v ob-
lastech výchovy, kultury, sociálních 
věcí a další. Synergií je možnost vý-
znamně podporovat i místní spor-
tovní organizace, které byly kdysi 
podporovány právě touto společ-
nosti napřímo a jejichž podporu pře-
vzalo, byť ve štíhlejší podobě, měs-
to. Pro Letohrad je zcela zásadní, 
aby se společnosti OEZ dobře dařilo. 
A já jsem nesmírně rád, že mohu po-
važovat vztahy starosta – generální 
ředitel za výborné. Považuji to za 
velmi důležité.

Dlouhodobá podpora z OEZ aktuálně míří do oblasti školství, sociálních věcí, kultury.

Petr Fiala a vyšší politika…

Kdo mě zná trochu blíže, ví. Ví, že 
mám rád Letohrad, že mám rád celý 
region, kde žijeme. I proto sedím 16 
let stále na stejné „židli“ - staros-
ty v Letohradě. Vždy jsem dopředu 

před každými volbami prezentoval, 
jak to se mnou bude, pokud mne 
voliči podpoří. Nejinak tomu bylo 
před krajskými volbami v roce 2020. 
Osobní výsledek a počet obdrže-

Zase se říká, že starosta odejde „výš“.

ných hlasů mne umožňoval stát se 
krajským radním. Nabídku hejtmana 
jsem ještě v den vyhlášení výsledků 
voleb odmítl se slovy, že držím slovo 
dané spoluobčanům. 

V roce 2020 jsem tedy před vol-
bami do krajských zastupitelstev 
uvedl přesně toto: „Mohu s klidným 
svědomím říci, a kdo mě zná, ví, že 
to platí, že do roku 2022 se odejít 
nechystám, v tom roce budou se-
nátní volby a bude na zvážení, zda 
opravdu nenastane čas na změ-
nu…“.  Uteklo to jako voda, rok 2022 
je tady. A já tedy hlásím, že se se-

nátních voleb opravdu zúčastním. 
Chtěl bych mít možnost ještě více 
pomáhat našemu regionu. Nebudu 
tedy zastírat, že bych v nich chtěl 
uspět, aby senátor byl dál z regionu 
Podorlicka. Rád bych uspěl i v ko-
munálních volbách a pokračoval 
ještě 4 roky jako neuvolněný sta-
rosta města. Podobných příkladů, 
kdy je starosta současně senáto-

Senátní volby.

rem, je více. Že takové propojení 
může být pro město výhodné, asi 
není potřeba psát. K rozhodnutí 
ucházet se o oba posty jsem do-
spěl po pečlivém zvážení časových 
možností. V září se z výsledků v Le-
tohradě dozvím, zda mi spoluobča-
né věří. Uplynulé roky mohli hodno-
tit, zda vyřčené plním. 

Jsem hrdý na to, 
že mohu již desá-
tým rokem vést 
nejstarší svazek 
obcí v republice, 
Sdružení obcí 
Orlicko. Velmi si 
vážím opakované 

důvěry kolegyň a kolegů starostek 
a starostů. A co že jsme například 
v roce 2021 jako svazek obcí zvlád-

li? Postavili jsme novou cyklostezku 
Valdštejn-Šušek, novou cyklostez-
ku Letohrad - Šedivec a nové Sin-
gltreky Orlicka včetně parkoviště na 
Červenovodském sedle. Zakoupili 
jsme novou rolbu na úpravu lyžař-
ských stop v oblasti Bukové hory 
a Suchého vrchu. Na tyto investice 
jsme vynaložili i s přispěním dotač-
ních prostředků téměř 40 milio-
nů korun! Ve spolupráci s polským 

Region, kde žiju a jsem 10 let předsedou Sdružení obcí Orlicko.

partnerem jsme vydali krásnou pu-
blikaci Orlicko-Kladské pohraničí, 
z ptačí perspektivy. Z uvedeného 
je naprosto jasné, jak je spolupráce 
obcí a měst v rámci Sdružení obcí 
Orlicko prospěšná. Tyto projekty 
pro občany by neměly šanci vznik-
nout, pokud by každá z obcí a měst 
byla zahleděná pouze do sebe. Snad 
o sobě mohu konstatovat, že jsem 
regionální patriot. 
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Práce neuvolněného krajského zastu-
pitele mne baví. Je možnost záleži-
tosti připomínkovat, být nápomocen 
žadatelům z regionu o realizaci pro-
spěšných projektů. Snažím se i pro-
sazovat rekonstrukce krajských silnic 
v regionu. Je to podobné jako ve měs-
tě, máte určitý „balík“ financí a musí 

se dělat postupně, kraj je rozlehlý a 
stav silnic II. a III. třídy často špatný. 
Letos se začne s rekonstrukcí silnice 
II/310 do Žamberka, nejprve úsek od 
konce Letohradu po začátek Lukavi-
ce. Realizace bude po etapách, aby to 
kraj finančně zvládal. V Letohradě kraj 
dokončil opravu silnice III/3604 od že-

Krajský zastupitel a region.

lezničního viaduktu směrem k přejez-
du podél Bečvárny. Rekonstrukce sil-
nice II/360 Letohrad – Ústí nad Orlicí 
se projektuje. Smutné je, že z důvodu 
nedostatku financí není kraj schopen 
postupovat rychleji, ač se snaží využí-
vat všechny možné dostupné dotační 
tituly (SFDI, EU). 

Přesně to je ten důvod, proč jsme 
s tímto projektem v roce 2021 přišli. 
Prima je, že se chvíli poté s projek-
tem participativního rozpočtu přidal i 
Žamberk a letos mají první ročníky též 
města Česká Třebová a Ústí nad Orli-

cí :-). Dětské hřiště v Červené, Revi-
talizace stezky mezi ulicemi Petříkov 
a Družstevní a defibrilátor na budově 
městského úřadu. To jsou tři návrhy z 
řad veřejnosti, které se letos zrealizu-
jí, u uličky na Petříkově půjde o první 

Participativní rozpočet občany přitahuje k veřejnému dění.

etapu. První ročník participativního 
rozpočtu „Tvoříme Letohrad“ pova-
žuji za úspěšný. O vítězích rozhodlo 
362 hlasujících. V rozpočtu je na ně 
vyčleněna částka 750 tisíc korun, 
stejná částka je určena i pro II. ročník. 

Na práci starosty mě stále nejvíce 
baví, že je vidět uskutečněné. Je vi-
dět, když se něco podaří, ale i když se 
něco nepovede. Starosta je v bezpro-
středním kontaktu se spoluobčany, ti 
mu dávají potřebnou zpětnou vazbu. 
Každá povedená věc je pro mne osob-
ně velkým impulzem pro věci příští. Vi-
dět spokojeného spoluobčana, občas 
slyšet pochvalu, to je to, co člověka 
motivuje. I když je pravdou, že v této 
zvláštní době se občas více nosí kri-
tika, ale není to zase tak strašné. Trvá 
roky, než starosta získá potřebné kon-
takty a známé, kteří jsou potřeba při 
řešení různých situací. Přátelské vzta-
hy na místech, které město potřebuje, 
jsou důležité. Trvá roky, než se vybu-
dují. A výsledky jsou poté vidět, ni-
kdo dříve nevěřil, že bychom dokázali 
Správu železnic přesvědčit k vybudo-
vání podchodu pod celým kolejištěm 
stanice. A vidíte, podchod slouží a jak 
dobře. Dalším příkladem může být vý-
borná spolupráce s Pardubickým kra-
jem i dalšími institucemi.

Práce starosty mne stále baví.

Mám už takovou povahu, jsem prostě 
optimista. Starosta pesimista by my-
slím nebyl pro město a region velkým 
přínosem. S úsměvem jde všechno líp, 
to je stará známá věc. Je samozřej-
mě celá řada věcí, které jdou stěží. Ale 
nesmí se ztrácet víra v úspěšný vý-
sledek. Pro mne osobně jsou hnacím 
motorem spokojení občané. 

S úsměvem na tváři.

No vidíte, to je dobrá otázka. Po pravdě jsem nad tím nepřemýšlel, na to mi čas 
zatím nevybyl. Jak jsem uvedl, jsem založením optimista. Chci věřit, že obča-
né vědí, že se pro ně snažíme pracovat s maximálním úsilím. I když mi přijde, 
že pozitivní ohlasy přicházejí spíše z okolí. Asi když jste na něco zvyklí, berete 
to už jako samozřejmost. V Letohradě se za dobu našeho působení investuje 
opravdu ve velkém. Nechám se překvapit, jak volby dopadnou, podle toho budu 
směrovat své další životní kroky. Samozřejmě budu plně akceptovat rozhodnu-
tí spoluobčanů, jak ve městě, tak na Orlickoústecku.  

A co když ve volbách neuspějete?

Ať se Letohradu a regionu nadále daří!
Snažit se dělat místo, kde žijeme lepším, zajímavějším, atraktivnějším pro místní 
i přespolní je stále práce, která mne zcela naplňuje. A tak bych si opravdu moc 
a moc přál, aby Letohrad a celý krásný region Orlicka a Podorlicka byl nadále 
místem, kde se dobře žije, tedy byl nadále vnímán jako DOBRÁ ADRESA, kterou 
beze sporu je!

S úsměvem jde všechno lépe :-)
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Významného ocenění se dostalo naší 
dlouhodobé a cílevědomé práci v péči 
o kulturní dědictví, když jsme se jako 
město umístili v soutěži O nejlep-
ší přípravu a realizaci programu 
regenerace městských památ-
kových rezervací a městských 
památkových zón již podruhé po 
šesti letech na 1. místě v Pardubickém 
kraji a postoupili do celostátního kola. 
V soutěži pořádané Sdružením histo-
rických sídel Čech, Moravy a Slezska 
(SHSČMS), Ministerstvem kultury ČR 
(MK ČR) a Ministerstvem pro místní 
rozvoj ČR (MMR ČR) se posuzuje práce 
městské komise regenerace, kvalita 
programu na roky 2016–2025 a jeho 
skutečné provádění. Komise složená 
ze zástupců SHSČMS, MMR ČR a Ná-
rodního památkového ústavu kladně 
hodnotila i snahu o rozšíření památ-
kové zóny o Nový dvůr, vyhlášení 
hraběcí hrobky za kulturní památku, 
historického vodojemu za technickou 
památku a zahájené práce na obnově 
zámecké oranžerie a parku.

Rokem 2021 vyvrcholila velká opra-
va dvou nejvýznamnějších pamá-
tek, kterými jsou nepochybně kaple 
sv. Jana Nepomuckého na Kopečku 
a čelní fasáda kostela sv. Václava na 
hlavním náměstí. Je třeba zdůraznit, 
že výsledků bylo dosaženo za oprav-
du aktivní spolupráce vlastníka ne-
movitostí, kterou je Římskokatolická 

farnost, vedení města, zástupců pa-
mátkového ústavu, orgánu památ-
kové péče v Žamberku a samozřejmě 
zhotovitele. Bez vzájemného pocho-
pení, respektování leckdy odchylných 
názorů a vizionářského přístupu by 
se taková díla nepodařilo uskuteč-
nit. V roce 2021 byly završeny práce, 
které na kapli probíhaly 13 let, a bylo 
při nich prostavěno téměř 26 mil. Kč. 
Za tu dobu se vystřídalo několik pra-
covníků jak na památkovém ústavu, 
tak na úřadě v Žamberku, jen my jsme 
vydrželi.

O deset let méně trvaly práce na ob-
nově a restaurování čelní fasády 
kostela za vzájemného pochopení a 
součinnosti vlastníka a vedení města. 

Novinkou je barevné provedení erbu 
tehdejšího investora stavby, původně 
zámecké kaple, hraběte Hynka Jetři-
cha Vitanovského z Vlčkovic a kartuše 
nad hlavními dveřmi s datem 2021. 
Obnova fasády lehce překročila část-
ku 6 mil. Kč.

Bylo by však správné zmínit další akce 
oprav památek, které nejsou na prv-
ní pohled veřejnosti tolik vidět, a to 
jsou tři etapy rekonstrukce obvodo-
vých zdí parku, výměna dlažby a nová 
střešní krytina spojovacího traktu 
zámku, restaurování pískovcových 
plastik v parku, restaurování balustrá-
dy na zámecké terase. Za tři roky vo-
lebního období jsme tak zajistili obno-
vu památek v hodnotě 11 122 688 Kč 
s využitím Programu regenerace MK 
ČR. Z tohoto programu jsme získali 
ve prospěch města v historii nejvyšší 
podíl státní dotace, a to 7 141 000 Kč.

14. dubna 2022 proběhlo v Praze na 
Žofíně oficiální předávání cen za ví-
tězství v krajských kolech soutěže 
o titul Historické město roku 2021. 
Navíc jsme pro Letohrad získali jako 
jediní Cenu časopisu Moderní obec. 
Starostovi města ji předali ředitel vy-
davatelství Profi Press Martin Sedlá-
ček a šéfredaktor Moderní obce Ivan 
Ryšavý.

Martin Hatka, 1. místostarosta

Letohradské památky v Pardubickém kraji

Čelní a boční fasáda kostela byly restaurovány.
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Kiril, Daniil, Ostap, Sofiia, Oleksandra, 
Ilana, Kira, Anastasiia, Milan, Timofii, 
Mykhail, Artem, Illia, Lera, Viktoriia… 
děti, kterým válečný konflikt na Ukra-
jině vzal ze dne na den jistotu bezpeč-
ného domova, setkávání s kamarády 
a učiteli, radost z učení ve své škole, 
kroužky, sport, hračky, knížky, vlast-
ní postel… Mnohé odřízl od prarodičů, 
kteří se na cestu z domova už necítili… 
od tatínků, kteří mají povinnost bránit 
svou zem.

Po jarních prázdninách jsme začali 
přijímat děti z různých koutů Ukra-
jiny. Děti i jejich rodiče věří a doufají, 
že je to dočasné, snad jen nakrátko. 

Nyní nevíme, co bude, ale děláme, co 
je v našich silách právě teď. Sdílíme 
materiály, pohádky a filmy, užitečné 
weby, zjednodušené slovníky, někteří 
oprašují ruštinu. Zařizujeme prostor 
pro společné setkávání dětí. Hledáme 
způsoby, jak děti citlivě integrovat, 
umožnit jim adaptaci tak, aby jim bylo 
dobře nebo aspoň lépe. Aby nemu-
sely denně žít zprávami z domoviny 
ve strachu a smutných náladách. 
Maminkám, aby se rozvázaly ruce, 
zejména pokud zde budou moci pra-
covat. 

Seznam jmen není zatím konečný. 
Lidé žijící v Letohradě (Ukrajinci i Češi) 
doprovázejí, ubytovávají, tlumočí, 
platí výdaje, pomáhají… příbuzným, 
vzdáleným příbuzným, známým i ne-
známým.

Mezi dosud přijatými dětmi jsou hou-
ževnatí žáci - aktivní, pečliví, zvyklí 
na vzdělávání v náročnějších pod-
mínkách a početných třídách (běž-
ně 36 a více dětí ve třídě), z většiny 
jsou vděční. Řada z nich se chce učit, 
v rámci svých jazykových možnos-
tí se zapojují. Držíme jim palce, aby 
těžké časy, které prožívají, mohli strá-
vit v bezpečí a podnětném prostře-
dí naší školy, našli si nové kamarády 
a rozšířili své obzory s pomocí všech, 
kteří pomáhají: město Letohrad 
a Oblastní charita ÚO (Centrum pod 

střechou Letohrad) zajištěním škol-
ních potřeb, obědů, někdy ošacení, 
vybavení i bydlení; s nabídkou krouž-
ků a vyžití přišel Karate Team KCK 
Letohrad, SKIPI Letohrad, Plavec-
ká škola Chobotnice Ústí nad Orlicí… 
Za obrovské nasazení děkuji našim 
učitelům, asistentům pedagoga, 
kteří dětem věnují svůj čas ve škole 
i nad rámec pracovních povinnos-
tí coby adaptační koordinátoři, vy-
mýšlí terapeuticky zaměřené akti-
vity (např. arteterapie s keramikou), 
školní psycholožce, která na situaci 
zareagovala okamžitou intervencí 
u našich žáků pocházejících z Ukraji-
ny a podpořila pedagogické pracovní-
ky důležitými odkazy, paním kuchař-
kám ve školní jídelně, kterým ze dne 
na den přibylo více práce pro stále 
stejný počet rukou, panu školníkovi 
i paním uklízečkám za jejich vlídnou 
navigaci a pomoc. Našim žákům za 
přijetí a pomoc novým spolužákům. 
V neposlední řadě všem, kteří nám 
i rodinám pomáhají doprovodem, tlu-
močením a zanechaným kontaktem.

Vlna solidarity je obrovská, nepo-
chybně pramenící i z historického 
kontextu, kdy nám, s ohledem na dění 
v letech 1938 a 1968, podobný osud 
rozhodně nemůže být lhostejný.

Každá krize je příležitostí – šancí vy-
kročit z jisté strnulosti, možností pře-
hodnotit myšlenky a postoje. V minu-
lých dvou letech jsme museli hodně 
vystoupit z pohodlí a byli jsme donu-
ceni učit se novým věcem, přijímat - 
do té doby nepředstavitelné – výzvy. 
Nyní se posouváme do další úrovně – 
sami máme obavy a současně pomá-
háme. Je úžasné být součástí. Mám 
v úctě všechny pomáhající letohrad-
ské občany, za to, jak jsou angažova-
ní a laskaví. Věřím, že s takto širokým 
srdcem situaci společně zvládneme, 
protože musíme…a že se nám to jed-
nou vrátí v našich dětech.

Ivana Veselá, 
ředitelka ZŠ Komenského Letohrad

I uprchlíci mají jména 

Starosta Petr Fiala obdržel 
od ukrajinských dětí otisky jejich prstů 
v národních barvách. 
Připojil též otisk své ruky.
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Od voleb uplynuly tři a půl roku a to je 
doba, za kterou se toho v Letohradě 
mnoho událo. Řada věcí nám dělají ži-
vot ve městě příjemnější a bezpečněj-
ší, ať už je to namátkou nově vybudo-
vaná část chodníku v Jablonské ulici, 
chodník od orlické hasičské zbrojnice 
k Dolní cestě (který bude postupně 
dokončen až na Kunčice) nebo i nově 
zpevněná propojka podél Dietfurtu na 
Kunčice.
 
Jsou ale i věci, které nejsou na první 
pohled vidět. Řeč je o sociální oblasti, 
která má nemalý význam. Město Le-
tohrad je zřizovatelem Domu s pečo-
vatelskou službou (DPS), který ročně 
podporuje částkou bezmála tři miliony 
korun. V tomto domě máme tzv. byty 
zvláštního určení, které jsou určeny 
pro osoby, jejichž zdravotní stav ne-
vyžaduje komplexní péči, tedy že se 
dokáží o sebe postarat. Zvláštní urče-
ní spočívá v tom, že v těchto bytech 
není umožněn přechod nájmu bytu. 
Jinak jsou to standardní nájemní 
byty, kde jsou nabízeny sociální služ-
by za úplatu, jako například praní prá-
dla, doprovod na vyšetření a ošetření, 
nákupy a pochůzky, pedikúra, koupel 
nebo třeba doprovod na procház-
ku. DPS je zařízení poskytující služby 
terénní nebo ambulantní seniorům, 

zdravotně postiženým, nemocným 
lidem služby a péči tak, aby si udrželi 
co nejdelší dobu nezávislost.  

A i v areálu Domu s pečovatelskou 
službou se rekonstruovalo, konkrét-
ně se obnovy po dvou letech příprav 
dočkala spojovací lávka. Ta původní 
ze dřeva musela být z důvodu špat-
ného technického stavu odstraněna, 
nová lávka je již zastřešena, vyrobena 
z materiálů nepodléhajícím vlivům po-
časí a bude tak mít celoroční využití. 

Kromě výše zmíněného město men-
šími částkami podporuje i organiza-
ce nesídlící v Letohradě, ale posky-
tující sociální služby letohradským 
občanům. Konkrétně jsou to Roska, 
Audiohelp, sjednocená organizace 
nevidomých, Péče o duševní zdra-
ví Pardubice, domov důchodců Ústí 
nad Orlicí nebo Albertinum Žamberk 
či Laxus, jehož klienti jsou lidé boju-
jící s různými druhy závislostí. Cel-
ková částka, která byla poskytnuta 
těmto organizacím byla v roce 2021, 
je šedesát tisíc korun. Nadační fond 
Orlickoústecké nemocnice jsme loni 
i letos podpořili částkou 50 tisíc ko-
run a finanční podporu dostala i Ob-
lastní charita Letohrad. Z celkové 
částky 400 tisíc korun bylo 350 tisíc 

korun určeno na domácí hospicovou 
péči, která poskytuje služby těm, kteří 
chtějí být v posledních chvílích života 
se svými blízkými a zemřít v prostředí, 
kde prožili svůj život.

To je jen výčet drobných příspěvků, 
které ale v celkovém součtu dělají 
dost peněz. A jsou to věci, které ne-
jsou vidět na první pohled jako kus 
nového chodníku, ale jsem přesvěd-
čena, že jsou neméně důležité.

Iva Janoušková, 
radní pro sociální oblast

Dlouhodobá podpora sociálních služeb je potřebná

Tam kde jsou občané aktivní a na-
bídka spolkového života pestrá, tam 
se dobře žije. To platí i pro Letohrad 
a jsme za to rádi. V rozpočtu měs-
ta jsme každý rok vyčlenili slušnou 
částku na podporu aktivit spolků, 
sportování, pořádání akcí. V letech 
2020 a 2021 byly činnosti kvůli pan-
demii utlumené, přesto město pod-
pořilo vše potřebné, byť částečně 
menší částkou. Účastním se mnoha 
výročních schůzí a na žádné z nich 
jsem nezaznamenal nějaké nářky, 
že bychom jako město činnost da-
ného konkrétního spolku nepodpo-
rovali. Letos se podařilo podepsat 

dotační smlouvy již v březnu a pe-
níz spolkům poslat brzy. Přál jsem si 
to proto, aby měli jistotu, že mohou 
své aktivity rozjet naplno. V době 
pocovidové to je potřeba. Ročně 
do zájmové oblasti míří přibližně 
10 milionů korun. A to jsou už pení-
ze, které musí být někde vidět. My-
slím, že i proto v Letohradě pracuje 
na pět desítek různých volnočaso-
vých spolků a organizací. A já a moje 
kolegyně a kolegové všem moc pře-
jeme, aby se jejich záslužná práce 
dobře dařila!

Petr Fiala, starosta

Podpora spolkového života je důležitá
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V Kulturním centru Letohrad skončil 
na podzim roku 2020 ředitel Jaro-
slav Moravec a na jeho místo nastou-
pila dlouholetá pracovnice muzea 
Mgr. Dagmar Bednářová. K „přebírání 
otěží“ došlo v nelehkém období, kdy 
do kultury i celého provozu organiza-
ce významně zasáhla covidová pan-
demie a také uzavření Domu kultury, 
který je v současné době rekonstruo-
ván. I přes tyto komplikace se KCL daří 
zvyšovat standard poskytovaných 
služeb a nabídlo i řadu novinek.

Kromě běžné práce přibylo ředitelce 
neustálé hlídání a uplatňování naří-
zení souvisejících s pandemií covi-
du. V organizaci, která má pod sebou 
kromě kultury i informační centrum, 
městské muzeum, městskou knihov-
nu a provozuje expozice, to nebylo 
vždy úplně jednoduché. Nařízení byla 

často pro každou oblast jiná. Někdy 
mohlo být otevřené muzeum, jindy 
knihovna, atd. Období uzavření pro-
vozů ale zaměstnanci naplno využili 
při činnostech, na které jindy nezbý-
vá čas. Pracovalo se na digitalizaci 
sbírkových předmětů, renovovala 
se výstavní místnost muzea, vznik-
ly virtuální prohlídky po expozicích, 
vzpomínková videa z kulturních akcí, 
knihovna zajišťovala donáškovou 
službu a mnoho dalšího. Na jaře 2021 
nabídli venkovní „bezkontaktní“ akti-
vity, jako hru „Poznej kytky v parku“ 
nebo „on-line stopovanou“. Prezen-
tace a kontakt s veřejností se přenesl 
i do on-line světa díky větší aktivitě na 
Facebooku a vlastním YouTube kanálu.
 
Informační centrum každoročně 
zpracovává pro město ročenku INFO, 
která je plná praktických informací. 
Každá domácnost v Letohradě ji do-
stává zdarma. INFO prošlo vydařenou 
vizuální proměnou, je přehlednější 
a graficky odpovídá současným tren-
dům.

Kultura musela přesunout své aktivity 
do alternativních prostor kvůli uza-
vření domu kultury a zároveň neustá-
le řešila rušení a překládání předsta-
vení. Divadla a koncerty nyní probíhají 
v sále Orlovny na Orlici. Tam je ovšem 
řada jiných aktivit, takže není vždycky 
jednoduché najít vhodný volný ter-
mín. Ačkoliv je to taková „náhražka“ 
do doby, než bude dokončená re-

konstrukce kulturního domu, tak ná-
vštěvníci odcházejí z představení mile 
překvapeni. Škoda, že doba nenahrá-
vá větší návštěvnosti. Všechny pro-
vozní komplikace by byly zanedbatel-
né, jen kdyby začalo chodit zase víc 
návštěvníků a kultura tak v Letohradě 
žila dál. Městská knihovna rozšířila 
otevírací dobu, dětské oddělení má 
nově v otevírací dny do 18 hodin. I ta 
se však potýká s odlivem čtenářů.

Pandemie a omezení v cestování do 
zahraničí naopak pomohlo místním 
turistickým cílům a expozicím, kde 
byla vyšší návštěvnost. KCL rozšířilo 
otevírací dobu a prodloužilo letní se-
zónu. Už od 1. června je v IC a všech 
expozicích otevřeno denně včetně 
sobot a nedělí do 17 hodin. Do zá-
mecké expozice a Strašidelné jes-
kyně chodí prohlídky v pravidelných 
časech, do městského muzea a Mu-
zea a světničky Járy Cimrmana mo-
hou návštěvníci samostatně. Ujaly se 
i komentované prohlídky muzea Járy 
Cimrmana s „babkou Kaplankou“ ve 
stylu filmu Jára Cimrman ležící, spící. 
Stejně jako noční strašidelné prohlíd-
ky byly všechny termíny vyprodané. 
Tradičně hojně navštěvované jsou 
i rodinné výstavy o letních prázdni-
nách ve výstavních prostorách zám-
ku. KCL tak neobstarává jen kulturu 
a aktivity pro místní, ale je v první linii 
v kontaktu s návštěvníky odjinud. 

Doba je teď zvláštní. Ale všichni se 
těšíme na konec pandemických ome-
zení, na nový dům kultury, jehož re-
konstrukce přinese i novou ZUŠ. Tím 
pomůže rozšíření zámecké expozice 
a rozšíření městské knihovny. Stále je 
na čem pracovat. Je znát, že kulturní 
centrum se i přes všechny peripetie 
snaží jít s dobou, udává jasný koncept 
směřování kultury, udržuje tradiční 
akce a zároveň nabízí stále něco no-
vého a pro všechny věkové katego-
rie. Kulturně vzdělávací aktivity se 
díky tomu drží v Letohradě na vysoké 
úrovni.

Jiří Chalupník, místostarosta

Koronavir to kultuře pořádně komplikoval
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Po schválení nového zákona 
č. 541/2020 Sb. o odpadech, který 
vstoupil v platnost od 1. 1. 2021, bylo 
nutné posoudit vizionářsky, co je 
nutné udělat v Letohradě pro to, aby 
byly cíle ve městě splněny a finanční 
dopad na hospodaření města byl mi-
nimální. Navázali jsme na předchozí 
kroky. Od ostatních měst se poněkud 
odlišujeme tím, že máme vlastní po-
drobné statistické údaje o produkci jak 
směsných, tak separovaných odpadů 
pocházejících z chodu domácností od 
roku 2000. Každoročně byla čísla vy-
hodnocována a podle toho zaváděna 
nová opatření ke zlepšení odpadové-
ho hospodářství. Jak asi většina ob-
čanů vnímá, zavedli jsme v roce 2006 
svoz dům od domu, sběr nápojových 
kartonů od roku 2007, bioodpadů 
taktéž od roku 2007, textilu od 2014, 
olejů od 2015. Odklon separovaných 
složek umožnil přejít v roce 2020 na 
čtrnáctidenní svoz směsného odpadu 
a snížit provozní náklady. 

Podmínky pro nakládání s odpady pro 
občany již dál prakticky není možné 
zlepšit. Nastupuje uplatňování smart 
technologií, respektive využití tzv. 
internetu věcí. V době vydání toho-

to občasníku je v provozu monitoro-
vací systém naplnění kontejnerů na 
papír, čiré a barevné sklo a částečně 
kovy, který je přístupný občanům na 
stránkách města. Je tak možné kont-
rolovat při jaké naplněnosti a v jakých 
intervalech jsou kontejnery vyváže-
ny, vidíme, kdy je který přeplněný, a je 
možné zlepšovat čistotu kolem hnízd. 
Do konce roku 2021 proběhlo u odpa-
dových nádob na komunální odpad 
převedení jejich evidence z čárového 
kódu na RFID čipy v Červené, Kunči-
cích a na Orlici. Letos se dokončí celý 
Letohrad. Bude možné mapovat, kolik 
odpadu pochází opravdu od občanů 
a kolik od právnických a fyzických 
osob podnikajících, které většinou 
dosud využívají obecní systém bez-
platně; ti se mohou podle nové obecní 
vyhlášky smluvně zapojit.

Na provozní náklady systému má 
největší vliv množství vyprodukova-
ných odpadů ukládaných na skládku. 
V roce 2021 bylo předáno v přepočtu 
na jednoho občana 155 kg z popelnic 
a 25 kg objemného odpadu na sběr-
ném dvoře, celkem tedy 180 kg, čímž 
jsme splnili limity zákona. Provozní 
náklady celého systému byly 4,89 

mil. Kč, příjmy 4,16 mil. Kč. Dotace na 
jednoho občana činila tak v roce 2021 
přibližně 114 Kč.

V zájmu dalšího snižování nákladů na 
odpadové hospodářství jsme se za-
pojili s Centrem sdílených zkušeností 
Prachatice do pilotního projektu Sní-
žení produkce komunálního odpadu 
zavedením odděleného sběru a zpra-
cování popelovin z domácích topenišť 
na výrobky k lokálnímu a regionálnímu 
využití. Výši poplatků za odpady pro 
občany totiž v budoucím období ovliv-
ní především jejich množství ukládané 
na skládce a ceny služeb spojených 
s jejich zpracováním. Výrazné zdra-
žení může nastat, pokud by dle Pro-
gramového prohlášení Vlády došlo na 
„zvážení zavedení dalších systémů 
zálohování obalů (PET, hliník)“.

V oblasti energetiky, respektive kro-
ků ke snížení energetické náročnosti 
objektů města, přineslo své ovoce 
jejich zateplení. To však nestačí, tak 
jsme připravili několik projektů, které 
řeší energetické úspory prostřednic-
tvím větrání s rekuperací a fotovol-
taickými systémy. Na prvním místě je 
komplexní energetické řešení budovy 
školy na Orlici – vytápění, fotovoltai-
ka, zateplení a na druhém místě na ZŠ 
v Komenského ulici náhrada akumu-
lačních kamen, fotovoltaika a rekupe-
race. Protože nejrychlejším přístupem 
k cenným informacím je předávání 
zkušeností a využívání příkladů dob-
ré praxe, vstoupili jsme do SEMMO 
(Sdružení energetických manažerů 
měst a obcí), ve kterém je zatím 22 
měst z celé ČR. Jsme tedy na dobré 
startovací čáře k lepšímu  hospodaře-
ní s energiemi v Letohradě. 

Město Letohrad jako celek spotře-
bovává ročně přes 38 mil. kWh plynu 
a téměř 35 mil. kWh elektřiny. Z toho 
v budovách v majetku města je spo-
třeba energií přes 2,7 mil. kWh, a to již 
stojí za plánování komunitní energetiky

Martin Hatka, 1. místostarosta

Odpady a energetika
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Hlavním mottem podpory spoluprá-
ce města Letohradu s našimi partne-
ry v polské Niemczy a chorvatském 
Daruvaru zůstává zprostředkování 
kontaktů a vytvoření podmínek pro 
setkávání občanů, spolků a zájmo-
vých skupin, aby si mohli vyměňovat 
zkušenosti a obohacovat se o zážitky 
z poznávání lidí, jiných krajů a jiného 
způsobu života. Partnerskou smlouvu 
o spolupráci uzavřel starosta Letohra-
du Petr Fiala s burgmistrem Niemczy 
Grzehorzem Kosowskim v roce 2008 
a s gradonačelnikem Daruvaru Da-
liborem Rohlikem v roce 2012. Od té 
doby se partnerské vztahy vzájemně 
hodně posunuly. Mnoho letohrad-
ských občanů v minulých letech spřá-
telená města navštívilo, zúčastnilo se 
společných kulturních, sportovních 
a společenských akcí nebo se zapojilo 
do společných projektů.  Byly navázá-
ny vztahy mezi hasiči, muzikanty, ry-
báři, umělci, žáky škol. A řada kontak-
tů přerostla do osobních přátelství.

V současnosti realizujeme společ-
ně s Niemczou projekt „Nimtsch nás 
spojuje“. V rámci něj probíhá rekon-
strukce letohradského zámeckého 
parku a v Niemczi byla obnovena sta-
rá bašta, kde bylo zřízeno informační 
centrum. 

Město Daruvar leží v oblasti Slavonie. 
Zde se usídlila skupina Čechů, která 

tam přišla na pozvání v druhé polovině 
18. století, aby pomohla v této chudé 
oblasti rozvíjet zemědělství a řemesla. 
Obdivujeme činnost jejich potomků, 
kteří se dodnes starají o udržení čes-
kých tradic a českého jazyka. 

Pandemie covidu 19 zasáhla snad ka-
ždého z nás.  Není proto překvapivé, 
že ovlivnila i kontakty mezi Letohra-
dem a jeho partnerskými městy. Už 
v roce 2020 jsme naplánovali setká-
ní partnerských měst, z důvodu loc-
kdownu jsme ho museli přeložit na 
rok 2021. Avšak ani v tomto roce se ze 
stejného důvodu neuskutečnilo. Den 
partnerských měst se nám podařilo 
uspořádat až letos ve dnech 21.–23. 
dubna společně s akcí Brány pamá-
tek dokořán. Spojení obou aktivit se 
ukázalo jako šťastné. Lákadlem pro 
návštěvníky byly jak letohradské pa-
mátky, tak kulturní program na Vác-
lavském náměstí v sobotu odpoledne, 
který obstaraly letohradská ZUŠ, Bi-
gband a Hudba Letohrad, daruvarští 

hudebníci LIKOVNA Grupa a mažoret-
ky, z Niemczy taneční soubor Jovanky 
a mladí hudebníci. Diváci velmi ocenili 
ukázky tradiční kuchyně. Za českou 
stranu se podávaly plněné knedlíky 
s kyselým zelím a koláče, Poláci serví-
rovali žurek (polévku) a Chorvati na 
místě smažili a návštěvníkům nabízeli 
bramboráky.  Během víkendu probíhal 
i mezinárodní plenér. Výtvarníci malo-
vali různá zákoutí Letohradu a své ob-
razy představili v sobotní podvečer na 
vernisáži výstavy v arkádách zámku.

 K zdařilému průběhu kromě nasazení 
všech zúčastněných přispělo i krásné 
počasí. Přátelé z Daruvaru a z Niemc-
zy  nešetřili slovy díků a obdivu k na-
šemu krásnému městu a jeho obyva-
telům. 

Věříme, že podpora partnerství mezi 
občany spřátelených měst má smysl.

Hana Kotlářová, radní pro kulturu 
a partnerské vztahy

Partnerství Letohradu 
s polskou Niemczou a chorvatským Daruvarem

Den partnerských měst v Letohradu, který se uskutečnil v dubnu,
 se velmi vydařil.



17Občasník SPL 2022

Bydlím v Jablonské ulici. Od domu vy-
jíždím svým autem na silnici III. třídy. 
Přesněji vycouvávám. Asi jako mnoho 
dalších, kteří každé ráno spěchají do 
zaměstnání, mám vše naplánované 
na minuty. Nasednu do auta, nastar-
tuji, dám zpátečku, popojedu od domu 
k silnici a čekám … Poslední dobou čím 
dál tím déle. A čas běží. Počítám auta, 
kterým musím dát ještě přednost. Kolik 
jich asi bude? 3, 4, 5? Ne, dnes deset… 
Do práce jsem to stihl tak akorát. Přes 
den auto parkuji v ulici Komenské-
ho. Odpoledne, když se vracím domů, 
bývá provoz na silnici ještě hustší. Po-
malu popojíždím od městského úřadu 
přes náměstí. Trvá to pár minut, než 
se dostanu z Pavlišťáku. A pak už jen 
sem tam nějaký ten cyklista, autobus 
nebo traktor, za kterým se chvíli vleču, 
a jsem doma. Vím, mnozí z vás řeknou, 
že mám chodit pěšky, ale auto občas 
potřebuji i přes den, a navíc tak nějak 
jsem zpohodlněl.  

Chci tím však říct něco jiného. Je ne-
uvěřitelné, jak za poslední léta dopra-
va zhoustla, a to samozřejmě nejen 
v našem městě. V této souvislosti 
dostáváme do Komise dopravní a ve-
řejného pořádku k projednání stále 
mnoho podnětů ke změnám nebo 
doplnění dopravního značení či zaří-
zení. Už ani nespočítám, kolikrát jsme 
řešili nainstalování nových zrcadel, 
dopravních značek a dalšího doprav-
ního značení. V městském rozpočtu 
se pro něj počítá každoročně s část-
kou kolem 250 000 Kč. Pro letošní rok 
je naplánováno dokonce 350 000 Kč. 
Většina námětů na instalaci nového 
dopravního značení má tzv. „hlavu 
a patu“. I když si nejprve pomyslíte, 
proč někdo navrhuje umístit například 
dopravní zrcadlo na to nebo ono mís-
to, nakonec zjistíte, že je to pravda, že 
vyjíždění tam je jak hrát ruskou ruletu. 
Hodně podnětů však přibývá i k růz-
ným omezením v méně frekventova-
ných částech města. Každý by totiž 
chtěl, aby se právě kolem jeho domu 
jezdilo pomalu nebo nejraději nejez-
dilo vůbec, ale že ostatním projíždě-
jí pod okny denně stovky aut, to už 

nevadí. Někdy mi přijdou až úsměvné 
argumenty, že je potřeba dát do ně-
jaké ulice zákazovou dopravní znač-
ku, protože si tam často hrají děti…. 
To prostě nejde. Časy, kdy jsme si na 
silnicích hráli a třeba i sáňkovali, jsou 
dávno pryč. Musíme si zvyknout, že 
auta prostě po silnicích jezdit budou 
a chodci zase musí chodit po chodní-
cích. A omezovat rychlost jízdy kvůli 
tomu, že některý soused jezdí rych-
le, je marnost. Ten bude jezdit stejně 
rychle, i když mu tam dáte třicítku…

A jak je to s těmi chodníky? Úplně všu-
de nejsou, to je pravda, ale jen za toto 
volební období jich pár vybudováno 
bylo nebo došlo k jejich rekonstrukci. 
Namátkou třeba chodník v ul. Havlíč-
kova na Spořilově, chodník podél prů-
myslové zóny v Šedivské ulici, chod-
ník v ulici Komenského, na Kunčicích 
u Vondrova mlýna, v ulici Tyršova, 
část spojky Orlice- Kunčice, u MŠ v uli-
ci Taušlova….

V letošním roce se počítá s další re-
konstrukcí chodníku na Orlici. Chodník 
na Kunčicích bude pokračovat k Anti-
koru. Letos by měl být také vybudován 
záliv v Komenského ulici před základní 
školou tak, aby zde mohl řidič s au-
tem zastavit, dítě bezpečně vystoupit 
na chodník a auto z místa odjet. Záliv 
bude osazen dopravní značkou „Par-
koviště K+R“. Rovněž prostor parkovi-

ště a jeho okolí v ul. Komenského před 
papírnictvím bude zrekonstruován.

Je nesporné, že město své komunika-
ce nezanedbává a snaží se do nich ne-
ustále investovat. V posledních třech 
letech byla také například zrekonstru-
ována cesta kolem koupaliště na Spo-
řilov, prostor před bytovým domem na 
Petříkově, byl vybudován přechod pro 
chodce u učiliště v ulici Ústecká, zcela 
nový povrch dostala cesta kolem fir-
my Dietfurt. Město se podílelo i na vy-
budování nového příjezdu a parkování 
u vlakového nádraží ve směru od Kun-
čic, u firmy Cappa vzniklo nové par-
koviště, které slouží zejména rodičům 
dětí z MŠ Taušlova, realizována byla 
druhá etapa parkoviště u nádraží, své 
regenerace se dočkalo i sídliště Spoři-
lov. Vyjmenovávat zde úplně všechny 
investiční akce by zabralo ještě hez-
kých pár řádků.  

Neméně důležitou věcí však také je, 
jak se na veřejných komunikacích 
budeme my všichni chovat. Buďme 
k sobě navzájem pozorní a ohleduplní, 
nenechme se vystresovat. Spěchat se 
někdy nevyplácí, vždy je lepší počkat 
před přechodem pro chodce nebo kři-
žovatkou o chvilku déle, než potom 
řešit třeba i jen drobnou dopravní ne-
hodu…

Jiří Chalupník, místostarosta

Provozu aut přibývá, ohleduplnosti naopak
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Předvolební období jsou vždy plná sli-
bů a závazků směřujících k oslovení 
voličů, aby se ve volebním programu 
našli a podpořili to které volební usku-
pení. Bylo by sobecké, pokud bychom 
nemysleli na naše bývalé spoluobčany, 
na to, jaké vytvoříme prostředí pro ulo-
žení jejich ostatků – jak budou vypadat 
letohradské hřbitovy. 

Nové velké kolumbárium se dokončuje
Po několika letech nutných ke změně 
územního plánu a soupeření s nezá-
jmem projektantů o takové zakázky, 
jsme zahájili výstavbu kolumbária na 
letohradském hřbitově. S patřičnou vizí 
do budoucna ještě letos dokončíme 
moderní kolumbárium se 120 schrán-
kami na uložení uren. Předcházela 
tomu celková rekonstrukce vodovodu 

s novými kašnami a výstavba nového 
dělícího oplocení. Toto oplocení na-
hradilo původní rozpadající se cihlovou 
zeď a opticky spojí kolumbárium se 
současným hřbitovem. Pro hřbitovy na 
Orlici a Kunčicích jsou zpracované stu-
die a projekty na jejich rozšíření. 

Martin Hatka, 1. místostarosta

Schody do zámku ze zámecké terasy prošly rekonstrukcí. Nový plot nad letohradským hřbitovem.

Čtvrtý zásahový dodávkový automobil pro letohradské hasiče, 
ten letošní je pro SDH Letohrad-Červená.

Více jak 300 let starý Mariánský sloup zdobí Václavské náměstí. 
V nedávné době prošel komplexním restaurováním.
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Nové garáže pod OEZ, které jsou náhradou 
za zbourané u Domu kultury.

Nová pochozí plocha v arkádách zámku. Nové hasičské minimuzeum na Kunčicích.

Nová pergola v MŠ Taušlova.
Nové internetové stránky města získaly 
ocenění v rámci kraje i celé republiky.
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