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NOVOSTAVBA DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ
NA KUNČICÍCH UŽ SLOUŽÍ DĚTEM.

Petr Fiala, 49 let,
kandidát na starostu
Sdružení pro Letohradsko
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Vážení spoluobčané,
letí to jako voda, to je první, co mne napadne při psaní tohoto příspěvku. Uplynulé
čtyři roky starostování opravdu uběhly
snad ještě rychleji než ty předchozí. Již 12
let se jako Sdružení pro Letohradsko (SPL),
z toho 8 let společně s Nezávislými pro
Letohradsko (NPL), snažíme posouvat naše
městečko kupředu. Nemá smysl vyjmenovávat uskutečněné, říkám si, že kdo chodí s
očima otevřenýma, tak změny nepřehlédne.
Stane se, tak jako v běžném životě, že se něco
podaří naplnit zcela, něco třeba jen částečně.
Ne jinak tomu je v životě města. Na dobré si
zvykáme lehce a na předchozí neutěšený stav
se lehčeji zapomíná. Naopak tomu je, když se
třeba nějaká záležitost nepodaří až tak, jak
bychom si přáli. Ovšem s klidným svědomím
mohu konstatovat, že těch pozitivních věcí je
naprostá většina.
Těší mne potkávat spokojené spoluobčany.
Právě to je pro mne tím hnacím motorem, tou
hlavní motivací. Dává mi to sílu a chuť se o
přízeň vás, občanů města, ucházet opětovně.
Svá slova se snažím dodržovat, to platí i o tom,
že zůstávám a nikam neutíkám. Výraz „politika“ nemám na úrovni města rád. Tady to má
být o práci a spolupráci. Chtěl bych poděkovat
všem, kteří přiložili ruku k dílu. Tedy všem kolegyním a kolegům zastupitelům, a to i těm
z řad opozice. Končící volební období bylo
klidné a slušné, toho si velmi vážím. Děkuji
všem spoluobčanům, kteří aktivně pracovali
v komisích rady a výborech zastupitelstva.

SDRUŽENÍ
PRO LETOHRADSKO

Poděkování patří pracovníkům městského
úřadu, kteří na zadáních samosprávy pracovali a bez jejichž úsilí a nasazení by to nešlo. Chci
též poděkovat všem spoluobčanům, kteří
svojí prací ve spolcích a dalších organizacích
spoluvytvářejí tak skvělé klima Letohradu,
které nám mnozí z okolí závidí.
Moc mě těší, že Letohrad je v rámci regionu
považován za úspěšně se rozvíjející město.
Vážím a vážíme si každého z vás, kdo máte
Letohrad rádi. I proto jsme opět připravili
podrobný program, který v případě, že nám
ve volbách dáte důvěru, budeme plnit a za
čtyři roky ho s vámi bilancovat. Abychom jej
mohli uskutečnit, potřebujeme Vaši podporu
u voleb. Abych se já mohl s plným nasazením
snažit potřebné záležitosti nadále prosazovat,
potřebuji nejen osobní podporu, ale zejména
podporu našeho celého uskupení SPL (kandidátní listina č. 1). Starosta bez většinové podpory svých spolukandidátů v zastupitelstvu
totiž nedokáže prosadit téměř nic. Naši kandidátní listinu naleznete na následující straně.
Jedničku nám vylosovali, nemyslíme si, že
jsme jedničky či máme patent na rozum, ale
co děláme, děláme s rozvahou a plným nasazením! Dáváte-li přednost výběru kandidátů
a chcete nás podpořit, k dispozici máte i naše
kolegy z koaliční kandidátky NPL (č.4). Přeji
Vám dobrou volbu, prosím, najděte čas a
přijďte k volbám. Ať již volby dopadnou jakkoli, mějme místo, kde žijeme, rádi. LETOHRAD,
to je opravdu DOBRÁ ADRESA!
S úctou, Petr Fiala
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CHCETE NÁS PODPOŘIT ?

DOBRÁ ADRESA

SPRÁVNÝ ZPŮSOB VOLBY S NEJVĚTŠÍM ÚČINKEM

KANDIDÁTKA
ČÍSLO:

Petr Fiala

49 let, starosta,
předseda Sdružení Orlicko,
Letohrad

1

VAŠE NEJVYŠŠÍ POMOC POKRAČOVÁNÍ PROSPERITY MĚSTA POD VEDENÍM
Martin Hatka
65 let, finanční poradce,
Letohrad

Iva Janoušková
48 let, direktorka Oriflame,
Orlice

Ing. Stanislav Beneš
60 let, manager fotbalového
klubu, Letohrad

Jiří Novotný
47 let, manažer rozvoje
obchodu, Letohrad

Mgr. Pavla Skácelíková
59 let, ředitelka základní
školy, Letohrad

SDRUŽENÍ PRO LETOHRADSKO ( KANDIDÁTKA Č.1) JE ZAŠKRTNUTÍM CELÉ
KANDIDÁTKY. TEDY STAČÍ UDĚLAT JEDINÝ KŘÍŽEK U NÁZVU USKUPENÍ.

DALŠÍ ZPŮSOB VOLBY 21 KANDIDÁTŮ

Bc. Marta Ehrenbergerová
61 let, zdravotní sestra,
Červená

Bohumil Doskočil
67 let, vlakvedoucí v.v.,
Kunčice

Pavel Černohous
57 let, technik požární
ochrany, Letohrad

Jaromír Hrubý
61 let, velitel městské
policie, Letohrad

Mgr. Hana Kotlářová
65 let, ředitelka základní
školy v.v., Letohrad

JUDr. Jana Hlavsová
65 let, specialista regionálního
rozvoje, Letohrad

Ing. Jozef Hanák
58 let, vedoucí provozu,
Letohrad

Marek Živný
26 let, dělník - montér,
Letohrad

Mgr. Michal Šťovíček
39 let, učitel gymnázia,
Letohrad

Karel Faltus
41 let, programátor CNC,
Jankovice

Pokud budete vybírat jednotlivé kandidáty, tak prosím křížkujte
v kandidátce Sdružení pro Letohradsko ( kandidátka č.1) a v kandidátce
Nezávislí pro Letohradsko ( kandidátka č.4).
Celkem však takto označte maximálně 21 kandidátů.
Filip Červinka
26 let, vedoucí prodejny
sportu, Letohrad

Mgr. Ivana Veselá
34 let, učitelka základní školy,
Letohrad

Mgr. Martin Holec
44 let, obchodní zástupce,
Letohrad

Libor Hubálek
25 let, konstruktér,
Letohrad

Stanislav Chládek
64 let, mistr trati v.v.,
Letohrad

SDRUŽENÍ
PRO LETOHRADSKO

Vážení a milí spoluobčané,
čtyřleté volební období se pomalu chýlí ke
konci a v pátek 5. a v sobotu 6. října nás opět
čekají volby do městského zastupitelstva.
Naše volební uskupení Nezávislí pro Letohradsko se rozhodlo, že bude znovu usilovat o Vaši
přízeň, o Vaše voličské hlasy. Pracovat pro
veřejné blaho je práce zajímavá a bohulibá,
někdy však také dosti náročná, neboť, jak
sami jistě víte, nikdy se nedokážete zavděčit
všem lidem, co člověk, to jiný názor. Přesto
však chceme pokračovat v započaté práci
a společně se Sdružením pro Letohradsko usilovat o to, aby se naše město i nadále zdárně
rozvíjelo. Přestože jsme pro letošní volby
maličko obměnili naši kandidátní listinu,
stavíme znovu na ochotných a spolehlivých
lidech, kteří jsou připraveni pracovat pro Vás
všechny.
Některé naše kandidáty budete určitě znát
osobně, některé třeba jen od vidění. Hodně
lidí ze sdružení Nezávislí pro Letohradsko

Jiří Chalupník, 52 let,
kandidát na místostarostu
Nezávislí pro Letohradsko
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má trvalý pobyt na Orlici nebo na Kunčicích.
Neznamená to však, že by nám nezáleželo na
rozvoji celého města. To nakonec dokládají
výsledky naší práce, kterou jsme realizovali
společně se Sdružením pro Letohradsko v
tomto končícím volebním období. Dva naši
zástupci pracovali jako členové městského
zastupitelstva, další se zapojili se svou aktivitou v komisích a výborech. Velký kus
práce jsme také odvedli v osadních výborech
našeho města. Slibujeme Vám, že pokud nám
dáte svůj hlas, rozhodně nebudete zklamáni.
Jsme připraveni i nadále činit vše co bude v
našich silách pro další rozvoj našeho krásného malebného města.

DOBRÁ ADRESA
Jiří Chalupník

52 let, vedoucí OOPČR,
Orlice

Přejeme Vám dobrou volbu, aby Váš hlas
nezapadl a pomohl k dalšímu zlepšení života
u nás v Letohradu. Děkujeme, že půjdete k
volebním urnám a těm, kteří se rozhodnou
volit naši kandidátku Nezávislí pro Letohradsko, nebo naši koaliční a mateřskou kandidátku Sdružení pro Letohradsko děkujeme
dvojnásob.
Jiří Chalupník
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Jana Václavková
45 let, ředitelka mateřské
školy, Orlice

Karel Moravec
58 let, školník,
Orlice

Tomáš Stejskal
50 let, podnikatel,
Kunčice

Petra Foglová
43 let, učitelka,
Kunčice

Přemysl Pokorný
48 let, elektromontér,
Kunčice

Lukáš Hubálek
21 let, finanční poradce,
Orlice

Petr Adamec
38 let, podnikatel,
Orlice

Lenka Vilímková
44 let, policistka,
Letohrad

Miroslav Matyáš
31 let, nástrojař,
Orlice

Jana Štěpánková
57 let, vedoucí prodejny,
Letohrad

Pavel Petr
44 let, technolog,
Kunčice

Jana Kusá
58 let, příslušnice VSČR,
Kunčice

Radovan Vávra
46 let, policista,
Letohrad

Andrea Gapková
40 let, vedoucí kantýny,
Červená

Kateřina Kolomá
36 let, administrativní
pracovnice, Letohrad

František Jelínek
68 let, jednatel společnosti,
Letohrad

Josef Mařík
62 let, manager,
Kunčice

Dagmar Svobodová
64 let, prodavačka,
Jankovice

Pavel Boháč
58 let, technický poradce,
Orlice

Jiřina Moravcová
58 let, zdravorní sestra,
Orlice
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O PŘÍZEŇ VOLIČŮ SE
V LETOHRADĚ UCHÁZÍ
7 VOLEBNÍCH STRAN
V Letohradě kandiduje celkem 7 volebních
uskupení, z toho naše 2 sdružení nezávislých kandidátů, dále 2 politické strany pod
svým názvem (KDU-ČSL a KSČM) a 3 politické
strany s jiným názvem volebním strany (ODS,
Demokratická strana zelených a TOP 09).
název volební strany:
Sdružení pro Letohradsko
typ volební strany:
sdružení nezávislých kandidátů
název volební strany:
Nezávislí pro Letohradsko
typ volební strany:
sdružení nezávislých kandidátů
název volební strany:
Křesťanská a demokratická unie –
Československá strana lidová
typ volební strany:
registrovaná politická strana
název volební strany:
Komunistická strana Čech a Moravy
typ volební strany:
registrovaná politická strana
název volební strany:
ZELENÁ PRO LETOHRAD
typ volební strany:
sdružení politické strany Demokratická
strana zelených a nezávislých kandidátů
název volební strany:
SPOLEČNĚ nestraníci s podporou ODS
typ volební strany:
sdružení politické strany Občanská
demokratická strana a nezávislých kandidátů
název volební strany:
Mladí pro Letohrad
typ volební strany:
sdružení politické strany TOP 09
a nezávislých kandidátů
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LOKALITA PRO BYDLENÍ

NAŠE DVĚ KANDIDÁTKY JSOU
JEDINÉ ZCELA NEZÁVISLÉ
Jako jediní jsme, tak jako před každými
komunálními volbami, sbírali podpisy od
spoluobčanů pod petiční archy pro možnost
kandidovat, jako jediní jsme sdružení nezávislých kandidátů a nezastřešujeme se žádnou
politickou stranou.
Možná si kladete otázku proč předkládáme
vlastně 2 kandidátky se společným volebním programem. Není to nic nového, takhle
transparentně se společně ucházíme o přízeň
již ve třetích komunálních volbách.
Sdružení pro Letohradsko je aktivní od roku
2002, poprvé výrazněji uspělo ve volbách
v roce 2006. Po 4 letech práce, setkávání s
občany na besedách získalo povědomí o tom,
jaké jsou potřeby občanů a hlavní priority v
jednotlivých místních částech a především
získalo důvěru voličů v podobě 9 mandátů z
21 možných. Tehdy jsme si poprvé vyzkoušeli,
jak je to obtížné nezklamat vloženou důvěrů
a plnit před volbami vyřčené.
Sdružení pro Letohradsko se rozrůstalo o
nové členy a příznivce, lidi ochotné přiložit
ruce k dílu, přinášející nové podněty a nápady. Ve volbách v roce 2010 jsme z nich tedy
postavili dceřinou kandidátku s podobným
názvem Nezávislí pro Letohradsko. Společně
jsme v povolební koalici získali součtem 15
mandátů z 21 možných, což se opakovalo i v
roce 2014.
Podobný název, shodné cíle, shodný volební program a také hromada společné práce.
Můžeme si tak dovolit transparentně deklarovat povolební koalici. A Vy spoluobčané si tak
můžete být jistí, že Váš hlas daný našim uskupením nezapadne. Navíc máte možnost vybrat si své zastupitele hned ze 42 kandidátů,
a nikdo z nich není na kandidátce jen do
počtu, protože na našich setkáních se zapojují všichni se svou troškou do mlýna i po utichnutí volebních kampaní, celé volební období.
A následně pracují v komisích a výborech.
Děkujeme, že půjdete k volebním urnám
a těm, kteří se rozhodnou volit kandidátku Sdružení pro Letohradsko, Nezávislí
pro Letohradsko, nebo dají důvěru našim
jednotlivým kandidátům, děkujeme obzvláště.

SDRUŽENÍ
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PARCELY NAD BAŽANTNICÍ UŽ MAJÍ
SVÉ VLASTNÍKY - PŘIPRAVUJEME
ZASÍŤOVÁNÍ PRO II. ETAPU

Jiří Chalupník, 52 let,
kandidát na místostarostu
Nezávislí pro Letohradsko
KANDIDÁTKA
ČÍSLO:
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Petr Fiala, 49 let,
kandidát na starostu
Sdružení pro Letohradsko
KANDIDÁTKA
ČÍSLO:
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„LETOHRAD – DOBRÁ ADRESA“
OSM INVESTIČNÍCH PRIORIT PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018-2022

Představujeme investiční priority pro období do roku 2022, u nichž vycházíme zejména z výsledků veřejné ankety uskutečněné radnicí v říjnu
2016 mezi občany města, do níž se svými odpověďmi aktivně zapojilo 2
021 občanů Letohradu.
1. DŮM KULTURY – rekonstrukce stávajícího objektu s možností jeho rozšíření s
přemístěním jedné z městských organizací ze
zámku (buď knihovna, nebo ZUŠ – rozhodnou
zastupitelé) do objektu Domu kultury tak, aby
měl každodenní náplň a zároveň se uvolnily
prostory na zámku pro rozšíření stávajících
aktivit. Součástí investice bude revitalizace
okolních prostor Domu kultury a změna dopravy a parkování; investiční předpoklad činí
150 mil. Kč a bude upřesněn po zpracování
projektové dokumentace; úvěr na 20 let byl
zastupitelstvem přijat za výhodných podmínek - 3M pribor + marže 0,09%.
2. KOUPALIŠTĚ – REKONSTRUKCE VELKÉHO
PLAVECKÉHO BAZÉNU – plavecký bazén
zůstane nadále zejména pro plavání, umístěny
v něm budou pouze drobné vodní atrakce a
instalována bude velká dvouskluzavka, vybudována bude nová potřebná technologie se
zázemím, nový vodovod a kanalizace v areálu; výše investice do 25 mil. Kč.
3. DOSTUPNÉ BYDLENÍ
a) LOKALITA PRO BYDLENÍ NAD BAŽANTNICÍ
– II. ETAPA – zainvestování zbývající části
lokality pro možnost výstavby dalších 30
rodinných domů, návratná investice z prodeje
stavebních parcel.
b) NOVÉ MALOMETRÁŽNÍ NÁJEMNÍ BYTY –
přestavba nevyužitého objektu bývalé radnice v Komenského ulici na 12 nových bytů
nájemního bydlení.
c) ZPROSTŘEDKOVÁNÍ VÝSTAVBY BYTŮ DO
VLASTNICTVÍ POD PATRONACÍ MĚSTA –
výstavba bytového domu s byty do osobního
vlastnictví vhodných zájemců (kteří dosáhnou na hypotéku apod.) pod patronací města
s upřednostněním pro mladé lidi a mladé
rodiny.

d) PODPORA ROZŠÍŘENÍ POČTU BYTŮ V
DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU (DPS).
4. BEZPEČNÉ MĚSTO (MÍSTNÍ KOMUNIKACE, CHODNÍKY, VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ,
CYKLOSTEZKY, KAMERY, SMART CITY - CHYTRÉ MĚSTO) – pokračování dlouhodobého
projektu, z rozpočtu města předpokládáme
výdaj cca 50 mil. Kč;
- výstavba nových chodníků a rekonstrukce
stávajících frekventovaných chodníků podél krajských komunikací na bezbariérové
(vhodné k spolufinancování z programu
Bezpečnost od SFDI);
- pokračování postupné rekonstrukce stávajících chodníků do bezbariérového provedení
a výstavba nových podél frekventovaných
místních komunikací (např. Spořilov podél
Havlíčkovy ulice, V Aleji od Hausenské ul. po
začátek Kolonie, od koupaliště přes železniční
přejezd k Sádkám, podél hlavní /krajské/
silnice na Kunčicích a v Komenského ul. směr
Písečná, nový chodník podél III/3602 propojka Orlice s Kunčicemi) – celkem cca 2 km
nových chodníků;
- rekonstrukce nejvíce poškozených místních komunikací (Úzká, Tyršova směrem od
nádraží od objektu Distance k železničnímu
přejezdu u Dietfurtu a dále od Dietfurtu směr
Poříč, části místních komunikací na Kunčicích,
komunikace pod stadiony atd.);
- rekonstrukce starého veřejného osvětlení ve
městě – (např. Ústecká ul. a další);
- pokračování rozšiřování místního kamerového dohledového systému;
- průběžné budování průtahů pro cyklisty
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městem (za podmínky získání dotací – SFDI
nebo IROP) se snahou odvést cyklistu, dle
technických podmínek, mimo frekventované
krajské silnice; 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 Letohrad – Jablonné nad Orlicí;
- ve vhodných lokalitách další rozšiřování
posilovacích strojů pro všechny generace;
- smart city – „chytré“ lavičky, parkovací systém ve městě.
5. ZÁMECKÝ PARK - dokončení rekonstrukce
objektu bývalé oranžérie pro veřejnost (s budoucím umístěním expozice bonsají, kaktusů,
exotických rostlin, ptáků a motylárium – podpora cestovního ruchu) – 7 mil. Kč, v případě
úspěchu v dotačním programu česko-polské
přeshraniční spolupráce revitalizace celého
zámeckého parku, bývalé zámecké zahrady a
terasy zámku (pro možnost pořádat kulturní
akce), v případě nezískání dotace postupná
realizace z rozpočtu města částkou minimálně
1,5 mil. Kč ročně.
6. MATEŘSKÉ ŠKOLY – posílení kapacit + kvalitní objekty se zázemím. Předpokládaná investice do areálů mateřských škol, zřizovaných
městem, z rozpočtu města 20 mil. Kč a snaha
o využití dotačního programu MMR.
- MŠ U Dvora – rozšíření kapacit přístavbou
tříd (nástavbou na technický pavilon a přístavbou k tomuto pavilonu), řešení dopravní
obslužnosti školky včetně parkování.
- MŠ Taušlova – investice do stávající historické budovy – výměna oken a nová fasáda;
řešení dopravní obslužnosti školky včetně
parkování.
7. REVITALIZACE PLOCH SÍDLIŠTĚ SPOŘILOV
– za pomoci dotačního programu Státního
fondu rozvoje bydlení (dotace 50% nákladů,
max. 6 mil. Kč/rok) postupná revitalizace
ploch druhého největšího sídliště města (komunikace, zeleň, rozšíření parkovacích míst podobně jako tomu bylo v uplynulém období
na sídlišti U Dvora), včetně ul. Spořitelní.

SDRUŽENÍ
PRO LETOHRADSKO

8. AREÁL PROUTNICE – vybudování dětského
dopravního hřiště pro dopravní výuku dětí a
mládeže - předpokládaná investice z rozpočtu
města do 10 mil. Kč včetně doprovodné infrastruktury, pokud by byl vhodný dotační titul,
tak postupné přebudování areálu na území
pro volnočasové aktivity a oddych dle dříve
schválené studie – dlouhodobý výhled (např.
beach volejbalový kurt atd.), spolupráce s
volejbalovým klubem na zlepšení podmínek
jejich sportovního vyžití.
Ve finančních možnostech města je v letech
2018-2022, při trvání současné ekonomické
situace v republice, vyčlenění finančních
prostředků ve výši cca 180 mil. Kč do výše uvedených investičních projektů.
Tak jako uplynulá období se budeme snažit
získávat Evropské i národní dotace na
investiční projekty, které jsou pro město
potřebné.

Na co se dále zaměříme...
KONSORCIUM ZAMĚSTNAVATELŮ
ORLICKA – deset významných regionálních
firem (zaměstnávajících celkem téměř 7 tisíc
zaměstnanců) spolupracuje pod vedením
města na podpoře technického vzdělávání na
základních a středních školách ve městě! Tuto
spolupráci chceme rozvíjet i v budoucnu.
KRAJSKÁ SILNICE III/3602 NA KUNČICÍCH
- ve spolupráci s Pardubickým krajem (vlastník silnice!) rekonstrukce alespoň několika
dílčích uživatelsky nejhorších úseků této
krajské silnice, příspěvek města na tuto akci
2 mil. Kč s tím, že minimálně stejnou částku
v roce 2019 vyčlení i Pardubický kraj. Bez
příspěvku města, který slouží jako motivace
kraji pro investici do této silnice, by kraj neměl
zájem investovat na našem katastru do silnice
III. třídy, protože aktuálně řeší investiční projekty na silnicích II. tříd v katastru našeho
města, jako je rekonstrukce zbývajícího
úseku silnice II/360 v Ústecké ulici a investice od železničního viaduktu směr nádraží a
Šedivská, nebo rozšíření výjezdu II/310 směr
Žamberk (předpoklad realizace dle informace
z kraje 2019-20).
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PAMÁTNÍK BAROKNÍCH POUTÍ – využití prostor Kaple sv. Jana Nepomuckého na Kopečku postupná příprava záměru zřízení Památníku
barokních poutí - dle finančních možností,
zejména za předpokladu existence vhodného
dotačního titulu a za podmínky předchozího
předání objektu církví městu (zdarma);
PARKOVÁNÍ - řešení systému parkování, zejména v exponovaných částech města;
- časově omezená doba parkování ZDARMA v
placených zónách;
a) PARKOVACÍ DŮM – studie proveditelnosti
k ověření možností vybudování parkovacího
domu, k odlehčení městské památkové zóny,
za předpokladu PPP projektu, tzn. s účastí
podnikatelského prostředí;
b) PARKOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ OEZ
– v součinnosti OEZ poskytnout plochy
pro vybudování záchytného parkoviště, investovaného společnosti OEZ, pro jeho
zaměstnance, tak zamezit současným
problémům (živelné parkování v okolí OEZ,
na sídlišti apod.);
PŘESTAVBA ŽELEZNIČNÍHO NÁDRAŽÍ – pro
zlepšení dostupnosti místní části Kunčice se
podařilo do projektu SŽDC prosadit výstavbu
podchodu pod celým kolejištěm, u kterého
bude na straně ke Kunčicím nové parkoviště,
které vybuduje SŽDC. Město na své náklady
vybuduje příjezdovou komunikaci;
REKONSTRUKCE UČILIŠTĚ - bude dokončena
letos, potřebnou investici se nám za pomoci
Konsorcia zaměstnavatelů Orlicka podařilo
prosadit na Pardubickém kraji, jenž je
zřizovatelem této školy;
SPORTOVNÍ HALA - zahájíme diskusi s odbornou veřejností (sportovní kluby, školy)
o případné potřebě a provozním využití
víceúčelové sportovní haly – v kontextu aktuálního stavu využití tělocvičen, využití
haly jednotlivci, kolektivy, školami, možnosti
vícezdrojového financování provozu apod.;
VÝSTAVBA GARÁŽÍ POD OEZ – směna za
současné garáže (24) u objektu Domu kultury, které se do veřejného prostoru mezi
kulturní, školské a zdravotnické zařízení nehodí. V případě zájmu mezi občany možnost
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výstavby další nových garáží v této lokalitě
pod OEZ.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:
KANALIZACE – řešení likvidace odpadních
vod v lokalitě horních Kunčic a Podměstí;
VODA - využití podpůrných programů státu a
kraje k hospodárnému nakládání s dešťovou
vodou ve městě i v urbanizované krajině;
ENERGETIKA – rekonstrukce a modernizace
objektů v majetku města s využitím obnovitelných zdrojů energie;
ODPADY – snížení množství komunálních
odpadů ukládaných na skládku a zvýšení
podílu využitelných složek.
NĚKTERÉ LOKALITY KONKRÉTNĚ:
Červená – podpora aktivit u hasičské zbrojnice;
Kunčice, dopravní termínál – nová příjezdová
komunikace a parkovací stání u podchodu;
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Orlice – rekonstrukce místní komunikace od
objektu Distance k žel. přejezdu u Dietfurtu a
dále podél Dietfurtu ke křižovatce u bývalého
Montostavu, výstavba nového chodníku podél krajské silnice III/3602 - spojka Orlice a
Kunčice, revitalizace chodníku podél Dietfurtu směr Kunčice při výstavbě cyklostezky,
pokračování rekonstrukce chodníku v Jablonské ulici, rekonstrukce místní komunikace od
Distance k železničnímu přejezdu u Dietfurtu
a dál podél Dietfurtu k zatáčce u bývalého
Montostavu, v případě realizace výstavby
nové lokality bydlení na Orlici (soukromé
pozemky) výstavba hlavní dešťové kanalizace, odvádějící vody z území do řeky;
Petříkův mlýn – částečná rekonstrukce
hospodářských budov pro umístění Jezdeckého klubu;
Sádka – výstavba chodníku u „Farské stodoly“
přes železniční přejezd u koupaliště k hasičské
zbrojnici, revitalizace parku Mírové Sady, rekonstrukce komunikace od železničního viaduktu ke sportovištím;

Družstevní – rekonstrukce chodníku od pošty
po Šedivskou ulici;

Spořilov – revitalizace ploch sídliště za pomoci dotačního titulu; rekonstrukce komunikace
pod Spořilovem - spojka k hasičské zbrojnici;

Jilemnického – revitalizace území naproti tělocvičně TJ Spartak (u vjezdu do
Pneuservisu);

Spořitelní – rekonstrukce chodníku s komunikací;

Kolonie – přebalení povrchu části místní
komunikace V Aleji v Kolonii (časté dřívější
překopy); chodník podél ul. V Aleji po
křižovatku s Hausenskou ul;
Komenského – rekonstrukce parkoviště v
oblasti u obchodu papírnictví (naproti bývalé
poště); nový chodník podél silnice III/3117
směr Písečná v zastavěné části města;
Kunčice – rekonstrukce části úseků místních
komunikací na středních a horních Kunčicích
a na spojce přes „Ameriku“, nový chodník podél krajské silnice III/3602 u Vondrova mlýna,
pokračování nového chodníku, nad „Traktorkou“ až po Antikor, projektová příprava chodníku podél Kampeličky, nový chodník propojující Kunčice a Orlici podél krajské silnice
III/3602, podpoříme výstavbu hasičského
minimuzea poblíž Konzumu na Kunčicích;

Tyršova – finální úprava nových parkovacích
stání na místě zbourané budovy podél krajské komunikace (po investici SŽDC do rekonstrukce železničního nádraží), revitalizace
území naproti uhelným skladům – nová parkovací místa;
U Cihelny – rekonstrukce místní komunikace;
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II/310 – výjezd na Žamberk – chodník podél
II/310 od křižovatky nad Spořilovem po ul. U
Cihelny (společně s rekonstrukcí – rozšířením
silnice II/310 vlastníkem - Pardubickým krajem, předpoklad 2019 - 2020);
II/360 – zrušení chodníku pod železničním
viaduktem a rekonstrukce silnice směrem k
nádraží – pokračující intenzivní jednání s Pardubickým krajem, jako vlastníkem této silnice,
o potřebnosti realizace.

Za zcela samozřejmé považujeme:
Trvalou finanční podporu kvalitního školství
v Letohradě (předškolní, základní včetně ZUŠ,
střední);
Trvalou finanční podporu provozu Domu s
pečovatelskou službou a sociálních služeb;
Trvalou finanční podporu kulturních aktivit
prostřednictvím financování provozu Kulturního centra;
Trvalou finanční podporu sportovních, kulturních a ostatních volnočasových aktivit
prostřednictvím Fondu volnočasových aktivit se zapojením rozpočtu města v částce
cca 10 mil. Kč ročně, tato výše je potřebná
pro zachování aktivit spolků po ukončení
podpory místních sportovních organizací od
společnosti OEZ s.r.o., která nově přibližně
třetinou původní částky podporuje jiné aktivity ve městě;
Pokračování péče o historické centrum města
a naplňování programu regenerace městské
památkové zóny s pozitivním efektem na cestovní ruch;

U Dvora – revitalizace území u ZŠ U Dvora,
MŠ U Dvora a propojky k sídlišti podél MŠ;

Pokračující podporu rekonstrukce kaple sv.
Jana Nepomuckého na Kopečku a navazujících přírodních zajímavostí a ploch;

Ústecká – nové veřejné osvětlení;

Trvalou péči o životní prostředí;

Úzká – komplexní rekonstrukce místní komunikace vč. potřebných přeložek (kanalizace);

Trvalou péči o majetek města;

V Aleji – nový chodník od ul. Hausenské po
začátek Kolonie;

Občanovi vstřícný městský úřad;
Péči o hřbitovy a jejich rozšiřování;
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Město Letohrad se těší výbornému finančnímu
zdraví, ať už z pohledu finanční kondice, tak i
momentálního stavu financí.

Podpora akcí seniorů – pokračující podpora
akcí pořádaných v rámci týdne seniorů, jarní a
předvánoční setkání seniorů, pořádání ročně
minimálně dvou zájezdů pro seniory města;

Pokračující podpora akceschopnosti místních
hasičských sborů;
Spolupráci se všemi institucemi, zejména s
Pardubickým krajem s prosazováním zájmů
města (např. údržba a rekonstrukce krajských
silnic II. a III. třídy na katastru města, jízdní
řády veřejné hromadné dopravy).

31.12.2012
21.12.2013
31.12.2014
31.12.2015
31.12.2016
31.12.2017
31.8.2018
31.12.2019

Vývoj zůstatku úvěrů 2014‐2018 (2019)
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20 880 444
12 902 444
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REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO BAZÉNU
SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ A ŠATEN.
VELKÝ BAZÉN OD ŘÍJNA 2018!
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Petr Fiala, 49 let,
kandidát na starostu
Sdružení pro Letohradsko

Jiří Chalupník, 52 let,
kandidát na místostarostu
Nezávislí pro Letohradsko
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K tomuto v poslední době přispělo zejména vytváření rozpočtových finančních
přebytků, zrychlení obnovy majetku, velice nízká zadluženost a precizní finanční
plánování. O tom, že máme být právem na
co hrdi, svědčí i analýza financí Letohradu z
letošního roku, zpracovaná ekonomem Ing.
Luďkem Tesařem, dlouholetým specialistou
na oblast ekonomiky měst, který nás ve svém
komentáři zařadil mezi pomyslnou „finanční a
hospodářskou elitu měst“.
Zůstatek výše úvěrů města:

Pokračování tradičních akcí města –
Kopečková pouť, Mezinárodní hudební
festival, Setkání klubů autorů literatury
faktu, Letohrátky, Běháme pro, Rozsvěcení
vánočního stromu, podpora pořadatelů akcí,
jako jsou např. Selájam, Pouťfest apod.;
Vytváření vhodných podmínek pro cestovní
ruch a zájem turistů o naše město;

ů města:
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FINANČNÍ ZDRAVÍ MĚSTA: A+

Dobrou spolupráci s místním podnikatelským prostředím a živnostníky a pokračování
předvánočních setkání na zámku se samosprávou;

0 000 000

AREÁL KOUPALIŠTĚ
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31.12.2016

Celkový zůstatek úvěrů za volební období klesl o 8,33 mil. Kč.
V roce 2017 přijat úvěr 15 mil. Kč ‐ investice lokalita Nad Bažantnicí, je splácen z příjmů z prodeje pozemků
v lokalitě (5 x 3 mil. Kč 2018‐2022).
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Celkový zůstatek úvěrů za volební období klesl o 8,33 mil. Kč. V roce 2017 přijat úvěr 15 mil. Kč

o 8,33 mil. Kč. - investice lokalita Nad Bažantnicí, je splácen z příjmů z prodeje pozemků v lokalitě (5 x 3 mil.
alita Nad Bažantnicí,
je splácen z příjmů z prodeje pozemků
Kč 2018-2022).
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úvěr 15 mil. Kč ‐ investice lokalita Nad Bažantnicí, je splácen z příjmů z prodeje pozemků
Kč 2018‐2022).
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DŮM KULTURY
Jednou ze záležitostí, kterou ve stávajícím
volebním období řešili zastupitelé, byla
budoucnost téměř 50 let starého domu
kultury.
K tomu, než bylo zastupiteli rozhodnuto,
proběhlo několik anket (v anketě mezi
spoluobčany z října 2016 bylo z 1916
odpovědí pro rekonstrukci 1300, tedy
67,85%), ale také byla vyhotovena celá řada
odborných posudků na stav budovy, stav
podloží atd. Bez posudků by rozhodnout
bylo nezodpovědné, taková je odpověď těm,
kteří považovali rozhodování za zdlouhavé.
Jakákoli varianta řešení má pochopitelně své
příznivce i odpůrce. Tak jako rekonstrukce, tak
jako zbourání a novostavba, tak jako případné
přemístění knihovny nebo přemístění ZUŠ.
Rozhodnutí bylo, je a vždy bude na ve volbách zvolených zastupitelích.
Před jakými rozhodnutí stáli zastupitelé?
1. Jak financovat? Zodpovězeno a rozhodnuto dne 28. 6. 2017 schválením zastupitelstvem města (z 19 přítomných 19 PRO) úvěru
ve výši 150 mil. Kč, který byl určen na konsolidaci stávajících úvěrů (cca 15,25 mil. Kč) a
na vyřešení objektu Domu kultury. Přijat byl
návrh finančního výboru varianty 3M PRIBOR.
2. Jak naložit se stávajícím objektem? Zda
rekonstruovat, nebo bourat a stavět zcela
nový. Zodpovězeno = rozhodnuto dne 9. 5.
2018 schválením zastupitelstvem města (z
19 přítomných 16 pro, 3 proti). Zastupitelé
rozhodli o rekonstrukci objektu na základě
několika
posudků
(stavebně-technický
průzkum, geologický průzkum a zvuková
studie), jejichž zpracování zadali na svém jednání 20. 9. 2017.
3. Jakou činnost přemístit ze zámku do rekonstruovaného objektu? Připravovat dvě
varianty (přemístění knihovny či ZUŠ) pro
finální rozhodnutí zastupitelstvo schválilo 9.
5. 2018 a k tomu ustanovilo pracovní skupinu,
ve které mají mmj. svého zástupce všechna
uskupení zastupitelstva.
4. Finální rozhodnutí (jakou z činností do objektu umístit) by mělo padnout na zářijovém
jednání zastupitelstva města. Obě varianty
(s přemístěním knihovny, s přemístěním ZUŠ)
byly projektanty představeny veřejnosti i
zastupitelům 29. 8. 2018.
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Architektonická soutěž, nebo ověřovací
studie?
Byly dvě možnosti, jak vybrat pro Dům kultury
nejlepší řešení - architektonická soutěž nebo
soutěž ověřovacích studií. Architektonická
soutěž by znamenala, že o tom, co se bude realizovat, by rozhodli architekti většinově zastoupení v komisi nikoliv zástupci města. Do
soutěže schválené zastupitelstvem v březnu
2017 o nejlepší návrh ověřovací studie se
přihlásily 3 architektonické ateliéry. Nejlepší
nabídku pro následné dopracování studie
předložil ateliér Architekti in Brno, který návrh
představil v srpnu letohradské veřejnosti.
Proč vlastně něco přemísťovat ze zámku?
Na zámku se v kapacitně nedostatečných prostorách nachází ZUŠ i knihovna, obě zařízení
zřizovaná městem, které je zodpovědné
za jejich rozvoj. Vybudováním moderního
prostředí pro ZUŠ v DK a uvolněním zámku
by se zde mohla s nevelkými náklady rozšířit
městská knihovna. Nemusela by vyřazovat
knihy a vhodně by dokázala využít celé
podlaží, o které se nyní musí dělit. Letohrad by
mohl po mnohaletém záměru konečně využít
celé podlaží se vzácnou barokní štukovou
výzdobou pro rozšíření expozice tak, aby byl
turisticky přitažlivější ve vazbě na uvažovaný
Památník barokních poutí na Kopečku. Vybudováním nové knihovny v DK by získaly další
prostory na zámku expozice muzea a ZUŠ,
ovšem za předpokladu větších stavebních
úprav. Knihovna by v Domě kultury byla bezbariérová. Stranou při rozhodnutí by nemělo
zůstat hledisko energetické hospodárnosti,
neboť největší komfort vyžaduje prostředí
pro hry na hudební nástroje a naopak minimální nároky na vytápění v zimním období
má muzejní expozice.

INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL
ZÁŘÍ 2018
vyplývá, že průměrné roční splátky jistiny od
roku 2021 vč. poplatků budou činit cca 8 – 9
mil. Kč. To je zcela odpovídající stav výše splátek dřívějšímu období, které město zvládne
splácet i v případě budoucích ekonomických
krizí. Taková je prostě realita!

•

v roce 2020 bude rekonstruována
příjezdová silnice II/310 od Lukavice
v Letohradě s tím, že bude částečně
rozšířena? Město v součinnosti s tím vybuduje chodník v úseku od křižovatky nad
Spořilovem ke křižovatce s ulicí U Cihelny?

Rozhodnutí zastupitelstva učiněná výraznou
většinou jsou tak postupně naplňována. Objekt domu kultury bude po rekonstrukci dále
sloužit místním i přespolním, předpoklad je,
že by rekonstrukce mohla být dokončena v
průběhu roku 2021.

•

byl Městský úřad v Letohradě Ministerstvem vnitra v posledních dvou letech
vyhlášen podvakrát nejpřívětivějším
pověřeným úřadem II. stupně v Pardubickém kraji?

•

má Městská policie Letohrad pro výkon
služby v Letohradě systemizované 4
strážníky a noční služby se slouží pouze z
pátka na sobotu a ze soboty na neděli?

•

Městská policie Letohrad může měřit rychlost silničních vozidel jen v místech,
které jí byly písemně povoleny Dopravním
inspektorátem v Ústí nad Orlicí, tedy ne
kdekoli?

Víte, že...
•

v letech 2019-2020 proběhne celková
rekonstrukce kolejiště železniční stanice
včetně rekonstrukce hlavní budovy?

•

v rámci rekonstrukce kolejiště železniční
stanice vybuduje Správa železniční a
dopravní cesty podchod pod celým
kolejištěm, tedy i na Kunčickou stranu,
kde vybuduje také parkoviště? A že
příjezdovou komunikaci k parkovišti vybuduje město?

•

na základě dohody samospráv města
Letohrad s městem Jablonné nad Orlicí
a obcí Dolní Dobrouč vykonává v každé z
obcí 1 strážník Městské policie Letohrad
na plný úvazek činnost pro danou obec
a ta městu Letohrad měsíčně přispívá 40
tisíc na tuto činnost?

•

všechny hlavní příjezdové silnice (od Ústí
nad Orlicí, Žamberka, Šedivce, Jablonného
nad Orlicí) a to včetně silnice po Kunčicích
(spojka od orlické hasičárny kolem Konzumu na Kunčicích a bývalé pily v Letohradě
po železniční viadukt pod náměstím)
patří Pardubickému kraji, tedy nejsou
majetkem města, které proto do nich
nemůže jakkoli investovat? A stanovení
dopravního značení je záležitostí vlastníka, tedy kraje? Zamezení kamionů na
Kunčicích – již nyní tam je omezen vjezd
do 10 tun (most mezi Orlicí a Kunčicemi),
zcela zakázat kamiony z důvodu fungujících podnikatelských subjektů v území
určitě nelze?

•

celková kapacita městem zřizovaných
základních škol v Letohradě je 900 míst a
aktuálně je využita mezi 60-70%?

•

celková kapacita městem zřizovaných
mateřských škol v Letohradě je 211 míst a
je plně využita?

•

rekonstrukce areálu učiliště, kterou financuje Pardubický kraj a je realizována po
dlouhém úsilí zástupců města a Konsorcia
zaměstnavatelů Orlicka v požadavku na
kraj, bude stát přibližně 50 mil. Kč a měla
by být hotova do 31. 12. 2018?

•

Letohrad se nachází nad velkým podzemním jezerem, které je zásobárnou pitné vody pro celý region a nese název
„Kyšperská synklinála“?

•

Letohrad je členem Sdružení obcí Orlicko od jeho založení v roce 1992 a to je
nejstarším svazkem obcí v České republice? A že prvním předsedou Sdružení
obcí Orlicko ze samosprávy Letohradu je
od roku 2013 starosta Petr Fiala?

Strašák zadlužení? Není pravda!
Úvěr 150 mil. Kč na 20 let od České spořitelny
byl schválen za výhodných podmínek, přijat
byl návrh finančního výboru na proměnnou
úrokovou sazbu ve vazbě na 3M PRIBOR s
velmi nízkou marží banky 0,08%. Povinnost
první splátky je k 31. 3. 2021, dokončení splácení do 31. 12. 2040. Protože jsme nepřestali
splácet jistiny z dřívějších úvěrů, které byly
přefinancovány tímto úvěrem, k 31. 8. 2018
je uhrazeno 6,3 mil. Kč. K 31. 12. 2020, pokud
bude rozpočtováno splácení původních splátek (dalších 7 mil. Kč), bylo by tak uhrazeno
z úvěru již 13,3 mil. Kč. Tedy z uvedeného
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•

snažit se o domov důchodců v Letohradě
je snaha marná, protože by se nedostal
do systému státní podpory (investice ani
provoz), protože počet míst v domovech
důchodců je dán počtem občanů spádové oblasti a v rámci ORP Žamberk je
připravována výstavba v Žamberku a
další by nebyl v daném území krajem ani
státem podpořen?
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•

•

vámi v komunálních volbách volená samospráva (zastupitelé) nemůže jakýmkoli
způsobem zasahovat do výkonu státní
správy, jako jsou například stavební či
přestupková řízení? A že tak může činit
pouze v případech, kdy je účastníkem
řízení samotné Město Letohrad, a to pouze
statutární představitel (starosta), nebo jím
plnou mocí pověřený zmocněnec?
Město Letohrad připravuje ve spolupráci
s OEZ projekt na posílení parkovacích kapacit pro zaměstnance OEZ? Společnost
OEZ postaví 205 nových parkovacích míst
pro své zaměstnance v těsném sousedství nad OEZ s tím, že městu bude ročně
platit finanční náhradu za využití pozemku města pro tuto stavbu. A že výstavbou
nových parkovacích míst (předpoklad
v roce 2019) tak dojde k podstatnému
ulehčení aktuálně problematického stavu
v okolí OEZ, zejména na sídlišti U Dvora
apod.?

•

na oslavy 710 let první zmínky KyšperkLetohrad, které se uskutečnily 31.8. – 1.9.
bylo vyčleněno v rozpočtu města 800 tisíc Kč na straně výdajů a tyto celé náklady
pokryly příspěvky od více jak tří desítek
partnerů a sponzorů? Upřímné poděkování
patří všem firmám a společnostem, které
oslavy svým příspěvkem podpořily.
Obzvláštní poděkování patří generálnímu
partnerovi OEZ, s.r.o. a hlavnímu partnerovi NATIVIA, s.r.o., obě společnosti jsou
z Letohradu, DĚKUJEME!

•

je vysoutěžen zhotovitel rekonstrukce
velkého bazénu v areálu koupaliště, rekonstrukce by měla být zahájena v říjnu
a pokud vše dobře půjde, dokončena
do června 2019? A že celková investice
představuje částku téměř 25 mil. Kč bez
DPH, z toho činí 13,5 mil. Kč bazénová a
další potřebné technologie, bez níž by
veřejné koupaliště nemohlo fungovat? A
že vlastní těleso bazénu je za 6,2 mil. Kč,
venkovní vodovod a kanalizace 2,7 mil.
Kč, zbytek jsou na elektroinstalace, terénní úpravy apod? Že ve větší části bazénu
zůstane možnost 50 m plavání, pouze v
jedné čtvrtině bude dojezdová plocha pro
velkou dvojskluzavku a několik vodních,
na provoz nenáročných atrakcí?

ČOV ČERVENÁ

INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL
ZÁŘÍ 2018
•

•

v Letohradě je několik lokalit pro bytovou výstavbu – Nad Bažantnicí, na Orlici,
na Kunčicích Nad Řekou a na Kunčicích
Za Humny a ve všech případech stavebníci hradí náklady na vybudování veřejné
dopravní a technické infrastruktury podle
stejných pravidel, buď v ceně zainvestovaných pozemků nebo nad rámec ceny
nezainvestovaných pozemků ? A že rozdíl je
ve vlastnictví pozemků, pozemky na Orlici
jsou soukromé a o to je budoucí zasíťování
rozlehlé lokality komplikovanější ?
je připravena projektová dokumentace
pro revitalizaci ploch na straně velkého
podloubí na Václavském náměstí, kdy dojde i ke změně dopravního režimu a posílení bezpečnosti pro chodce?

Srdečně Vás zveme na koncert české folkové legendy Pavla Žalmana Lohonky a jeho
Spolu. V rámci oslav 50 let na scéně je
koncert spojený s projekcí filmu, vyrobeného v koprodukci s Českou televizí, Naslouchám tichu Země. Dne 25.9.2018 od
19:00. Vstupenky lze zakoupit v Kulturním
informačním centru Letohrad.
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NOVÁ KANALIZACE A ČISTÍRNA
ODPADNÍCH VOD VČETNĚ
REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ

Jiří Chalupník, 52 let,
kandidát na místostarostu
Nezávislí pro Letohradsko
KANDIDÁTKA
ČÍSLO:

4

Petr Fiala, 49 let,
kandidát na starostu
Sdružení pro Letohradsko
KANDIDÁTKA
ČÍSLO:

1
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