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se projektovat, to potrvá přibližně rok, dále se bude
soutěžit zhotovitel a v roce 2020 by měla být rekonstrukce fyzicky zahájena.
2. Koupaliště – vše naplánované je uskutečněno, obnoven je dětský bazén, sociální zařízení i šatny. Navíc
máme projektovou dokumentaci na rekonstrukci
velkého 50 m bazénu. Ta by měla být uskutečněna v
novém volebním období a vychází opět z většinového
názoru spoluobčanů – zachování 50 m plavání s minimem atrakcí, jednou velkou dvojskluzavkou s dojezdem do bazénu a malými drobnostmi v bazénu.

Koupaliště Letohrad, malý bazén pro děti - dříve a nyní

Co a jak se povedlo a nepovedlo za uplynulé období
zhodnotí spoluobčané

Koupaliště Letohrad, šatny - dříve a nyní

Chodník v Taušlově ulici - dříve a nyní

Kunčice, dětské hřiště - dříve a nyní

Čtyři roky utekly jako voda. Naši uplynulou práci budou v říjnu hodnotit spoluobčané, za mne můžu pouze
popsat reálný stav. Jako jedni z mála jsme ve volebním
programu v roce 2014 představili zcela konkrétně naše
priority, a ty jsme navíc rozvedli do dalších podrobností. Porovnat uskutečněné s vyřčeným by proto pro
nikoho neměl být problém. Stanovili jsme 7+1 priorit
a dále řadu dalších, řekněme menších, ale potřebných
investic ve všech místních částech města. Mohu směle
konstatovat, že se nám většinu podařilo splnit, řadu
věcí jsme realizovali, aniž bychom je v programu měli,
ale jejich potřebnost a nutnost ukázal aktuální stav.
Pravda, některé záležitosti z deklarovaného zůstávají
třeba částečně nedokončeny. Ale mám-li říct moje
hodnocení, tak z 90 % jsem spokojený. A protože to byl
obsáhlý a velmi ambiciózní program, tak to považuji za
dobrý výsledek.
Jak si konkrétně vedou vyřčené priority
1. Dům kultury – to je opravdu složitá záležitost,
kterou jsme skládali po krůčcích. Měli jsme potřebu
se ještě jednou zeptat občanů na jejich představu,
to se stalo v říjnu 2016 a potvrdilo se, že názor drtivé
většiny spoluobčanů se ani po několika letech nemění.
Dům kultury je pro spoluobčany investiční prioritou,
přejí si důstojný stánek pro kulturu s možností plesů
a většinový názor byl rekonstruovat. Proto jsme vyzvali několik architektonických ateliérů k předložení
jejich představ možných řešení – jak rekonstrukce
současného objektu, případné nové stavby. Na jednání
zastupitelstva v květnu 2018 se rozhodlo o rekonstrukci objektu, snad v září se podaří schválit definitivní verzi
(s využitím objektu buď pro ZUŠ, či knihovnu) a bude

3. Bezpečné město – považuji za splněné, až na nové
cyklostezky. Tu není město finančně schopno pouze ze
svých zdrojů postavit, je nutno získat dotaci. Máme je
vyprojektované, žádost o dotaci jsme podali, čeká se
na vyhodnocení. WIFI na náměstí a u nádraží je, počet
kamer hlídajících veřejná prostranství se postupně
zvyšuje, chodníky nové se staví a ty současné postupně
do bezbariérového stavu rekonstruují, místní komunikace se podle schváleného čtyřletého plánu opravily
a opravují (Budovatelů, Na Stráni, Nad Řekou, Dolní
cesta, Orlické brány, Poříč, Červená, Podměstí).
Ulice U Cihelny, Úzká a komunikace pod Spořilovem
se řeší povolení, jejich realizace zřejmě přejde do roku
příštího, staré veřejné osvětlení nahradilo na Spořilově,
v Tyršově a Komenského ulici nové, dětská hřiště
vznikla na Orlici u Orlovny a na Kunčicích u Konzumu,
rozšířeno bylo na Sádkách i Spořilově, fitnes prvky byly
instalovány na Spořilově a Sádkách.
4. Kanalizace a čistička odpadních vod Červená
- bylo do puntíku splněno, včetně následných rekonstrukcí všech výstavbou kanalizace dotčených místních komunikací v Červené, ty mají nově kvalitní asfaltový povrch. Nyní se majitelé jednotlivých nemovitostí
na vybudovanou kanalizaci již připojují.
5. Lokalita pro bydlení nad Bažantnicí – největší
investiční jednorázová akce uplynulého období,
která přinesla desítky pozemků pro stavby bydlení,
jak v rodinných, řadových, tak i bytových domech.
Uskutečněno bylo podle harmonogramu a od loňského
července zde již lidé staví své objekty pro bydlení.
Vzali jsme oproti plánu sice o 5 mil. Kč vyšší úvěr na
zasíťování, ale prodané všechny parcely (47!) pro rodinné domy a pozemek pro bytové domy jednoznačně
ukazuje správnost rozhodnutí a potřebnost této lokality. Připravuje se již II. etapa síťování pozemků, kde
bude dalších 30 parcel pro rodinné domy k prodeji,
předpokládám nejpozději v roce 2020. Město má na
řadu let dopředu zájemcům o stavební pozemky co nabídnout. A je bez jakýchkoli pochyb jisté, že finančně
vyjde lokalita město dobře, vložené prostředky se
prodejem parcel minimálně vrátí.
To, že v Letohradě chtějí lidé stavět a tedy žít, je
skvělá zpráva pro budoucnost celého města!
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6. Zámecký park – připravili jsme společný projekt s
partnerským polským městem Niemcza a dvakrát se
neúspěšně ucházeli o dotaci z programu česko-polské
přeshraniční spolupráce. Poprvé jsme skončili jako
druhý náhradní projekt, podruhé jako třetí náhradní
projekt, za námi další desítky projektů… O dotaci
se ucházíme i v rámci třetí výzvy, výsledky budou
známy na jaře 2019. V rámci projektu se bude revitalizovat prostor bývalého zahradnictví v parku a další
plochy, ale také zejména objekt bývalé Oranžerie, s
jehož částečnou rekonstrukcí jsme v letošním roce již
z prostředků rozpočtu města započali. Rekonstrukce
parkových zdí probíhá po etapách každoročně, kdy
čerpáme dotaci z ministerstva kultury, kterou rovněž
dofinancováváme z prostředků rozpočtu města.
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Jak dopadly před 4 lety vyřčené zcela konkrétně
pojmenované záležitosti
Myslím, že více než dobře, drtivá většina byla realizována. A nebylo toho málo. Otevřu-li volební program a v něm právě tuto stránku, tak lze o jednotlivých
odrážkách a u nich uvedených plánech konstatovat:
ul. Budovatelů – rekonstrukce komunikací - splněno
Červená – kanalizace + ČOV a rekonstrukce komunikací - splněno.
ul. Družstevní – rekonstrukce chodníku po ul. Na
Rozmezí - splněno.
Kolonie – ulička Družstevní-Železničářů - splněno.
ul. Komenského – veřejné osvětlení - splněno, rekonstrukce chodníku propojky Komenského – Na Stráni zadáno k realizaci
Kunčice – pokračování výstavby chodníku, demolice
domu na „Americe“, nová silnice Nad Řekou, investice
hřbitov - splněno, navíc dětské hřiště u Konzumu a
rekontrukce hřbitovní zdi u kostela.

7. Areál Proutnice – v této záležitosti jsme moc
nepokročili, investičně téměř vůbec, vzniklo pouze
nové workoutové hřiště, které je ale mládeží velmi
využívané. Podařilo se vykoupit pozemky i budovy od
soukromých majitelů a aktuálně se řeší odkup části
pozemků od TJ Sokol Letohrad. Před vlastní investicí
do areálu je potřeba vyřešit budoucnost Jezdeckého
klubu, jako vhodné místo se jeví hospodářské budovy
u Petříkova mlýna v Ústecké ulici. Je to na kraji města a
vyjížďky s koňmi tak budou mnohem snazší. V lokalitě
Proutnice chceme do budoucna řešit např. dopravní
hřiště pro dopravní výchovu dětí a mládeže a další
záležitosti pro aktivní odpočinek veřejnosti.
8. Rozšíření kapacit mateřských škol – další
„oříšek“. Nepodařilo se prozatím vystavět nový objekt s avizovanými 25 místy. To ale neznamená, že se
záležitost neřeší. Projektuje se přístavba MŠ U Dvora
o 3 třídy tak, aby mohla být zrušena provizorní třída
v Základní škole. K řešení je také investice do budovy
MŠ Taušlova. Od roku 2020 chceme být připraveni brát
i dvouleté děti, ale pravdou je, že již nyní jich několik
do školek chodí. Ač mé přesvědčení je, že takto malé
děti potřebují přítomnost maminky. Stát za pochodu
mění „pravidla hry“, v Letohradě vzniká (a jsem rád)
také nová montessori soukromá školka, několik let zde
funguje privátní Lesní klub. Určit potřebné kapacity
s výhledem i několika málo let dopředu je opravdu
málem o věštění z pověstné „křišťálové koule“. Jsem
přesvědčen, že v Letohradě bude dostatečná kapacita.
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Sádka – rozšíření dětského hřiště a nové posilovací
stroje v Mírových sadech - splněno, nový chodník u
„Farské stodoly“ – projektuje se.
Spořilov – nové veřejné osvětlení, rozšíření dětského
hřiště a nové posilovací stroje - splněno, úprava komunikace pod Spořilovem – realizace zřejmě až v roce
2019, čekáme na investici Povodí Labe do úpravy koryta Lukavského potoka (Povodí Labe realizuje veřejnou
zakázku, zřejmě nestihne investici letos realizovat).
ul. Taušlova – výstavba nového chodníku od konírny k
DPS - splněno.
ul. Tyršova – rekonstrukce chodníku a výstavba části
nového chodníku, nové veřejné osvětlení, revitalizace
aleje - splněno,
finální úprava nových parkovacích stání u železniční
stanice – nesplněno z důvodu potřebné současné
investice od Českých drah, které nevyčlenily finanční
prostředky. Navíc bude od r. 2019 probíhat velká investice do přestavby nádraží, kterou by se případná investice do parkoviště mohla znehodnotit.
U Dvora – dokončení revitalizace ploch sídliště splněno, rekonstrukce chodníků u ZŠ a MŠ s propojkou
k sídlišti – připravuje se k realizaci (po rozšíření plochy
MŠ).
ul. Ústecká – rekonstrukce veřejného osvětlení – zadána projektová dokumentace.
ul. Úzká – rekonstrukce komunikace – upravuje se
projektová dokumentace kvůli splaškové kanalizaci
do hlavního řádu, poté se bude řešit stavební povolení
(navíc s rekonstrukcí parkoviště za radnicí), předpoklad
realizace v roce 2019.

ul. Na Stráni – rekonstrukce komunikace vč. sjezdu
k lékárně - splněno.
Orlice – rekonstrukce zbývající části Dolní cesta a dvou
Orlických bran, ul. Poříč, rekonstrukce chodníku v
Jablonské ulici (část) - splněno.
Petříkov – propojka Petříkov-Družstevní nesplněno;
nemohla se opravovat, protože je vyřazena z pasportu místních komunikací, protože tam je tak velké
převýšení a nezískali bychom potřebné povolení. Místo
toho bude na Petříkově rekonstruována komunikace
před bytovým domem č.p. 542-544, do jehož rekonstrukce (střecha, balkony, fasáda) bude investováno
též - předpoklad realizace podzim 2018.
Podměstí – rekonstrukce místních komunikací,
chodníků a veřejného osvětlení – realizace podzim
2018.

II/310 – pravostranný chodník podél II/310 po ul.
U Cihelny – vyprojektováno, realizováno bude v
součinnosti s investicí Pardubického kraje do rozšíření
silnice II/310 (předpoklad 2019).
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Něco se podaří zcela, něco částečně
Mám radost ze všech záležitostí zlepšujících prostředí
pro život v našem městě. Od těch nejmenších (jako
je např. kousek někde rekonstruovaného chodníku,
doplnění herních atrakcí pro děti apod.), až po ty
časově i finančně náročné (jako je např. nová kanalizace v Červené či nová lokalita bydlení Nad Bažantnicí,
která přinese v letech nárůst počtu obyvatel ve
městě). Radost mi jednoduše dělá vše, co usnadňuje
a zlepšuje život v Letohradě. Bohužel jsou některé
věci, se kterými těžko hneme. Časově nejnáročnější je
příprava liniových staveb (chodníky, cyklostezky). To je
opravdu často o nervy dohodnout se na pozemcích a
vypořádat jejich vlastnictví. Mrzí mne, jak se pomalu
tyto záležitosti „rodí“ a přitom vím, jak jsou potřebné.
Navíc se ukazuje jako velmi složité dosáhnout na
dotační programy, jejichž využití je už tak omezené.
Cyklostezky jsou náročné nejen na přípravu, ale poté
také na finanční prostředky na vlastní realizaci. Bez dotací se vybudovat nedají, je to velká finanční zátěž pro
velikost našeho města.
Samozřejmě se v průběhu čtyř let objeví a řeší celá
řada dopředu neznámých záležitostí, jejichž potřeba
se ukáže až v reálném čase. Tak tomu bylo např. u
rekonstrukce hřbitovní zdi u kostela na Kunčicích, která
vzešla z iniciativy od farní rady a občanů, kteří přiložili
ruku k dílu, za což jim patří poděkování. Nebo rekonstrukce chodníku ve Vitanovského ulici v památkové
zóně, nebo připravované rekonstrukce komunikace na
Petříkově u bytového domu č.p. 542-544, včetně podstatné investice i do tohoto objektu bydlení (střecha,
fasáda, balkony).
Dále například rozhodnutí o vyhotovení projektové
dokumentace pro nové byty v objektu bývalé radnice v
Komenského ulici. Nebo také podstatná výměna výjezdové techniky našich hasičů, například nová cisterna s
vybavením byla pořízena za 7,5 mil. Kč. Jsou věci, které i
když nejsou ve volebním programu, nesnesou odkladu
a je potřeba se jim postavit čelem a řešit je hned. Nad
rámec volebního programu jsme také od 1. ledna 2017
zavedli dar ve výši 5 tisíc Kč pro rodiče novorozence,
jako přihlášení se k novému občánkovi našeho města.
Navazuje to na již dříve zrušený poplatek za likvidaci
komunálního odpadu v roce narození dítěte.
Co starostu mrzí
Mrzí mne, jak nám dlouho trvalo rozhodnutí, jak
naložit s objektem Domu kultury. Pokud ale chcete
rozhodnout zodpovědně, potřebujete k tomu co nejvíce podkladů, studií, průzkumů atd. U investice v řádu
mnoha desítek milionů, která má sloužit lidem další desítky let, nelze „střílet od boku“.
Nemám velkou radost z nové okružní křižovatky u biatlonu, která ve stoupání bude činit problémy zejména
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v zimě nákladním autům. Na druhou stranu vím, že pro
bezpečné napojení areálu biatlonu a lokality bydlení
to bez ní nejde, a mohu být rád, že investorem, tedy i
plátcem této stavby je Pardubický kraj.
Mrzel mne například také nesouhlas zastupitelstva s
otevřením prvního stupně soukromé základní školy, o
který žádala firma se silným zázemím – Contipro. Ale
jako demokrat jsem rozhodnutí přijal. A samozřejmě si
jsem vědom starého známého rčení „Není člověk ten,
aby se zavděčil lidem všem“. A obecně mne mrzí, když
se lidé mračí, když sousedé mají spory a když se věci
nedaří.
Kruhová křižovatka u biatlonu
Sociální sítě byly plné připomínek k podobě nové
křižovatky u biatlonu. Na nich se dá hodně „křičet“, lepší
je ale zkusit něco skutečně udělat. Hned na začátku je
potřeba říci, že to nebylo město, které chtělo kruhovou
křižovatku. Rozhodl Dopravní inspektorát, investoval
Pardubický kraj.
Náš návrh na odbočovací pruhy byl vyhodnocen jako
nedostatečný. Přes zimu byla stavba nedokončená
a prokázalo se, že zejména nákladní dopravě dělá
průjezd novou křižovatkou značné potíže. Podařilo se
nám následně přesvědčit všechny zodpovědné orgány
vč. investora, aby byly před dokončením stavby dobudovány mírnější vjezdy a výjezdy do a z křižovatky.
Tím se křižovatka stala pro její uživatele přívětivější a
neměla by řidičům velkých aut do budoucna činit až
takové problémy.
Jak je to v současné době s možností včas varovat
občany v případě hrozícího nebezpečí ?
V roce 2017 jsme na celém katastru města instalovali
hlásiče informačního varovného systému, systém byl
zprovozněn na konci ledna 2018. Akci za 5 mil. Kč jsme
si mohli dovolit díky úspěchu v získání podstatné dotace (3,5 mil. Kč). Konečně tak máme jistotu v případě
nutnosti rychlého vyrozumění lidí o hrozícím akutním
nebezpečí, tím samozřejmě myslím zejména živelné
pohromy, kterých přibývá.
I proto se snažíme obměňovat techniku našich hasičů,
tou nejviditelnější jsou auta, ať již dodávkové zásahové
automobily, nebo v historii místních hasičů zcela nová
velká cisterna Scania. Do oblasti krizové připravenosti
bylo ve volebním období investováno tedy přibližně
15 mil. Kč, z toho polovina byla zabezpečena z dotací.
Jedná se o absolutně nejvyšší částku od dob sametové
revoluce. Považuji to za správně vynaložené peníze na
ochranu lidí a jejich majetku.
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rekonstruovat velký 50 m bazén na koupališti (se zachováním možnosti plavání po jeho celé délce 50 m),
musí být rekonstruovány další místní komunikace, je
potřeba pokračovat v postupné výměně veřejného
osvětlení za modernější, pracovat na rozšíření kapacit
předškolních zařízení, pokusit se vybudovat cyklostezky městem a chodníky tam, kde ještě chybějí.

Prospěšná pestrá spolková činnost je z rozpočtu
města významně podporována
Je potřeba v úvodu konstatovat, že OEZ dlouhodobě
avizoval, že přestane podporovat sport. Také
dlouhodobě podporované spolky o tom věděly a
snažily se hledat úspory a připravovat se na dobu, která
v říjnu 2017 nastala. Jsem rád, že v současné době trvá
od OEZ alespoň částečná podpora, byť je třetinová
a směřující do jiných záležitostí, každé podpory je
potřeba si vážit! Za prostý fakt jsem musel přijmout, že
dle korporátních zásad společnosti Siemens nelze sport
finančně podporovat. Proto jsme společně s OEZ našli
shodu v podpoře jiných aktivit, které již město dříve ze
svých zdrojů financovalo, a tak se uvolnily tyto peníze
právě na podporu spolků, kterým podpora ze strany
OEZ skončila. Je potřeba vyslovit velké poděkování
OEZ, současnému i předchozímu, za desítky milionů,
které do sportu v Letohradě insvestoval.
Další zdroje jsou ze zákonných příjmů z loterií a výherních hracích automatů (ročně cca 5 – 5,5 mil. Kč).
Do spolkové činnosti tak můžeme v roce 2018 dát
dříve nemyslitelných téměř 9 mil. Kč. Z významné části
této částky (7,3 mil. Kč) jsou OEZ dříve podporované
spolky financovány letos a s klidným svědomím konstatuji, že ve výši, která jim umožňuje důstojné zázemí
a bezproblémový chod sportovišť, výchovu mládeže
a vlastní sportování. Pravdou je, že fotbal a biatlon,
jako dříve (ale i nyní) nejvyšší příjemci podpory, mají
krácení nejvyšší a vyrovnat se s tím mají o to těžší. Z
rozpočtu více než důstojně podporujeme všechny
další potřebné oblasti, jako je školství, kultura, sociální služby, Charita, opravy památek a tak dále. Směle
konstatuji, že podfinancováním netrpí žádná oblast,
potřebná pro dobrý život ve městě. Doufám, že podpora potřebným záležitostem ze strany samosprávy
bude i v příštích letech, to bude samozřejmě záležet již
na novém složení zastupitelstva města, které vzejde z
nadcházejících voleb.
Priority pro další období existují
Budu rád, když se na prioritách shodne více volebních
uskupení. Zcela konkrétně vše opět rozvedeme ve
volebním programu. Za zásadní považuji samozřejmě
investici do objektu domu kultury. Potřeba je také

Jako město jsme známí hodně díky sportu, podle mne nazrál část vyvolat diskusi o potřebnosti či
nepotřebnosti kryté sportovní haly, pokud místní
spolky potvrdí její potřebu, chuť ji využívat a finančně
se podílet na jejím provozu. Samozřejmě s řešením
souvisejících otázek, jak by byla poté využívána
budova Spartaku apod. A jako nutnou podmínku pro
možnou budoucí výstavbu vidím potřebu zabezpečit
alespoň polovinu investičních nákladů formou dotace. Otázka, kterou si často kladu, je i bytová situace
a finanční dostupnost bydlení pro mladé, rád bych,
abychom se v tom něco pokusili udělat ještě něco více.
Je potřeba nadále spolupracovat při investicích jiných
organizací, jako bude například komplexní přestavba
nádraží s kolejištěm, kterou bude za rok realizovat
SŽDC. Je toho dost a dost.
Čas od času se mluví, že starosta odejde „výš“, ještě
se tak nestalo, proč?
Protože mne práce v Letohradě baví. Snažit se o změny
k lepšímu ve městě, kde žiji od malička a mám ho rád,
pro lidi, které osobně znám. To je ten největší motor
a motivace. Na řeči, že někam odcházím, jsem si za
těch necelých 12 let již zvykl, objevují se v periodách
pravidelně. Mohu s klidným svědomím říci, a kdo mě
zná ví, že to platí, že do roku 2022 se odejít nechystám,
v tom roce budou senátní volby a bude na zvážení,
zda opravdu nenastane čas na změnu... Rád zůstanu
minimálně do roku 2022, projeví-li o to spoluobčané
ve volbách zájem. Teď jsme ale v roce 2018 a rád bych
pro Letohrad ještě další čtyři roky pracoval.
Krajské zastupitelstvo
Ano, po čtyřleté pauze jsem od října 2016 opět
v krajském zastupitelstvu. Potěšila mne důvěra
spoluobčanů, velmi si ji vážím a děkuji za ní. Vidíte,
neodešel jsem ani poté, kdy jsem z 10. místa poskočil
na místo druhé, a to přitom jako celoživotní nestraník
na kandidátce sociální demokracie na kandidátce sociální demokracie, protože jsem chtěl podpořit hejtmana Netolického, který se snaží kraj posouvat kupředu.
Získal jsem hodně preferenčních hlasů a obdržel jsem
důvěru vést coby předseda Výbor pro dopravu a dopravní obslužnost v rámci krajského zastupitelstva.
I z této neuvolněné pozice se snažím městu a regionu
pomáhat, jako například tlakem na vylepšení jízdních řádů, což se doufám od prosince 2017 alespoň
částečně pro naši oblast povedlo. Potřebná je rekonstrukce silniční sítě. To je ale velmi obtížné, kraj má
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3,1 tis. km silnic II. a III. tříd a velmi omezené finanční
zdroje. Aby Pardubický kraj dal do pořádku vlastní
silniční síť, potřeboval by k tomu mnoho miliard, které
jednoduše nemá. To ovšem neznamená, že bych se dál
neměl snažit prosazovat oprávněné potřeby našeho
území z hlediska silniční sítě, je to ovšem velmi těžké.
I proto jsme prosadili 2 milionovou dotaci pro Pardubický kraj, aby k ní přidal své finance a v roce 2019
rekonstruoval alespoň nejpostiženější úseky krajské
silnice III/3602 na Kunčicích, jejím stavem trpí zejména
naši spoluobčané.
Práce starosty
Na práci starosty mě nejvíce baví, že je vidět
uskutečněné. To je možné pouze a jen v místních samosprávách. Je vidět, když se něco podaří, ale i když se
něco nepovede. Starosta je v bezprostředním kontaktu
se spoluobčany, ti mu dávají potřebnou zpětnou vazbu. Každá povedená věc je velkým impulzem ve snaze
dokázat další a další. Vidět spokojeného spoluobčana,
občas slyšet pochvalu, to je to, co člověka motivuje.
Pravda, více se „nosí“ kritika, ale není to tak strašné.
Až s odstupem času jsem si uvědomil, že stát se starostou snad s velkým „S“ trvá roky. Poznat, jak to chodí,
nezasahovat do výkonu státní správy, vědět komu kdy
zavolat, vybudovat si kontakty a přátelské vztahy na
místech, které město potřebuje. To zabere hodně času
a opravdu to trvá roky.
S úsměvem na tváři
Mám už takovou povahu, jsem prostě optimista. Neumím si moc představit být jako starosta pesimistou.
Často je potřeba brát to, co přichází, s nadhledem a
rozumem.
Samozřejmě se setkávám i s věcmi nepříjemnými, které
je potřeba řešit. Důležité je se umět poté rychle „oklepat“ a dál myslet konstruktivně a zůstat na optimistické vlně. Jde to a myslím, že by to měl zkusit každý.
Život je dar a je potřeba jej co nejlépe prožít.
Vůle pokračovat
V příštím období město čeká ještě celá řada problematických záležitostí a velkých investic. U nich se v mnoha případech bude jednat s jinými subjekty (například
Správa železniční dopravní cesty u rekonstrukce
železniční stanice, Pardubický kraj a investice do krajských silnic na katastru města), k tomu už je potřeba
mít ostruhy a zkušenosti.
Aby se obci či městu dařilo, potřebuje co nejvyšší jednotu zastupitelů a starosta silný mandát. V Letohradě
jsme to tak po uplynulá dvě období měli, proto jsem
přesvědčen, že se Letohrad nemusí při srovnání s jinými
městy za svůj pokrok vůbec stydět. Abych pokračoval,
musím mít jistotu v podporu zastupitelstva.
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Každý starosta potřebuje pro klid na práci většinu
zastupitelů ze své kandidátky v zastupitelstvu, aby
mohli společně prosazovat program, díky kterému byli
zvoleni.
Spolupráce napříč
Musím poděkovat všem zastupitelům ze všech uskupení, mám z práce dobrý pocit. Diskuse byly věcné a
nemusel jsem čelit nějakým zbytečným hádkám či
provokacím. Toho si upřímně vážím, a ještě jednou
jim děkuji za vstřícný a pracovní přístup. Drtivá většina
usnesení byla přijímána všemi hlasy, nepamatuji si,
že by v nějakém důležitém rozhodnutí SPL s NPL tak
říkajíc „převálcovalo“ zbytek, ač by na to sílu mělo. To
musí znamenat jediné, že jsme nevymýšleli blbosti. A
nikdy jsme se nedomlouvali, že budeme hlasovat tak
či onak.
To mohlo být vidět například u žádosti dobroučské
firmy Contipro zřídit v Letohradě soukromou základní
školu I. stupně, což při hlasování nenašlo dostatečnou
podporu. Ani jedno z uskupení v zastupitelstvu nehlasovalo jednotně. Osobně jsem byl pro a vítal jsem to
jako rozšíření nabídky v Letohradě, a to i při vědomí, že
zřizujeme dvě velké základní školy. Většinové rozhodnutí jsem ovšem přijal v klidu, je demokracie. Když
jsem přemýšlel, proč byl takový výsledek hlasování,
došel jsem sám pro sebe k závěru, že kdyby tu Contipro dříve postavilo mateřskou školou, kterou umístilo
do Žamberku, možná by se pak u navazujícího stupně
vzdělávání zastupitelé rozhodovali jinak.
Ale na „kdyby“ se nehraje.
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Ať se Letohradu nadále daří!
Aby komunální volby byly jiné než ty ostatní. Aby to
bylo o programech a ne o, pardon, „kydání nesmyslů
a špíny“. Věřím, že všichni uchazeči o zastupitelský
post budou chtít přesvědčit svým programem. Výhodou komunálních voleb je, že kandidáty drtivá většina
občanů osobně zná, a tak hůře podléhají případným
dezinformacím.
Letohradským občanům samozřejmě přeji pevné
zdraví a vše dobré! A také dobré sousedy, usměvavé
spoluobčany, radost ze života a spokojený život v
Letohradě!
Mějme Letohrad rádi a občas se pro místo, kde žijeme,
snažme něco pozitivního udělat. Děkuji vám všem,
se kterými jsem se ve své funkci setkal a mohl čerpat
Vaše názory. Těším se na všechna příští setkání. Ať je
Letohrad nadále dobrou adresou a místem, kde se
hezky žije!
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Desetiletí péče o památky
Jednou ze základních povinností města je zajištění
údržby veškerého majetku s péčí řádného hospodáře.
K majetku, který dokládá historický vývoj města a
především zručnost našich předků, patří kulturní
památky. Měli jsme to štěstí, že našimi dlouhodobými
partnery byly významné osobnosti z řad projektantů
a odborníků památkové péče a historická část města
se stala městskou památkovou zónou. Pro dotování
oprav objektů v památkových zónách je zřízen speciální program Ministerstva kultury ČR.

V roce 2016 jsme převzali na Pražském hradě ocenění
za nejlepší zpracování a realizaci programu regenerace
v Pardubickém kraji a v roce 2017 byl v soutěži Památka
roku vybrán jako nejlepší v Pardubickém kraji zrestaurovaný morový sloup na našem Václavském náměstí.

Po pravdě, nemám čas nad tím přemýšlet, každodenní
záležitosti kolem města mi nedávají prostor k úvahám
typu „co by, kdyby…“.

Mne totiž baví konstruktivní práce. Vkládám důvěru
v občany, každý den se jim jejich důvěru snažím svými
činy oplácet. Ať už tak či onak, nikdy nepřestanu mít
Letohrad rád!

nádvořím a Vitanovského ulicí. V zámeckém parku
byl po mohla letech renovován empírový pavilonek.
Římskokatolická farnost díky těmto financím mohla
opravit střechu zvonice, střechu kostela a restaurovat
všechny jeho vzácné vchodové dveře. Objem těchto
odborných stavebních a restaurátorských prací dosahuje částky 19 876 437 Kč. Za poslední čtyři roky je
to rekordních 9 419 664 Kč stavebních prací z toho
podpořených MK ČR částkou 5 247 000 Kč.

Každoročně připravuje komise pro regeneraci památkové zóny návrhy akcí k opravě a velké údržbě. Podle
pravidel programu ministerstva získáváme po posouzení kvality městského programu, práce komise a
připravených podkladů dotaci ze státních prostředků.
Dotace však pokrývá v průměru jen polovinu
potřebných prostředků na opravy, a tak je nutné vkládat další prostředky, hlavně ze zdrojů města. Z toho
podstatnou část pokrývají poplatky vybrané za parkování v historickém jádru města, respektive na Václavském náměstí.

A co pokud se obhájit nepodaří?

Chuť pokračovat mám a pokud občané usoudí, že se
Letohrad ubírá správným směrem, jsem připraven
pokračovat v nezměněném tempu. Zásadní pro mě
bude také složení zastupitelstva. Dost dobře si neumím představit, že bych musel pro prosazování
programu při každém jednání někoho přesvědčovat
či žádat o podporu toho, o čem jsem bytostně
přesvědčen, že je pro Letohrad správné. To by se vše
zpomalilo a bylo by to brzy poznat, pro příklad z jiného
města nemusíme ani chodit nikam daleko. Tedy pokud
bychom ztratili v zastupitelstvu potřebnou většinu,
velmi bych zvažoval, co a jak dál.
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Martin Hatka

Bydlení Nad Bažantnicí

O dobré práci v této oblasti svědčí objem dotačních
prostředků, které jsme získali od roku 2007 a
měl vzrůstající trend. Včetně letošního roku je to
11.989.000,-Kč. V uvedeném období jsme zcela zrekonstruovali opěrnou zeď pod zámeckou terasou, obnovili stovky metrů obvodové zdi zámeckého parku a
části ve Vitanovského ulici, zrekonstruovali sousoší a
kašnu na náměstí a točité schodiště mezi zámeckým

Účelem územního plánu města, který se zhotovuje
na mnoho let dopředu za účasti odborníků i široké
veřejnosti, je vytvoření předpokladů pro dlouhodobý
rozvoj města ve všech oblastech. Po schválení zastupitelstvem města je takový dokument závazný pro
každého investora, a tedy samozřejmě i zájemce o
výstavbu rodinných domků. Takovou výstavbu lze tedy
provádět jen v územích, která jsou k tomu územním
plánem určena. Aby takto vymezená území odpovídala
potřebám města musí se uplatnit vizionářský přístup,
aby bylo myšleno i na cíle, kterých bude dosaženo v
době, kdy už u toho nebudeme.
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Předchozí územní plán města Letohradu z roku 2001
doznal postupně čtyři změny, přičemž tu poslední
v červnu 2010. Obsahoval značné množství ploch
určených k bytové výstavbě, ale jen minimum z toho
ve vlastnictví města, což neodpovídalo požadavkům
potenciálních stavebníků a brzdilo rozvoj. Téměř
veškeré plochy určené pro bytovou výstavbu tam byly
zařazeny z iniciativy soukromých vlastníků, kteří je však
případným zájemcům odmítali prodat.
Proto jsme se se starostou na schůzce s ředitelem
Pozemkového fondu ČR rozhodli požádat o převedení
pozemků celého území, dnes nazvaného „Nad
Bažantnicí“ do vlastnictví města, abychom tuto blokaci
prolomili. V návaznosti na to zpracoval Ing.arch. Zdeněk
Auer v září 2009 studii na celé území od Šedivského
potoka až k lesu Obora.

21.6.2007 jsme podali první žádost na Pozemkový úřad
ČR o převod pozemků na město. V následujícím období
se Pozemkový úřad dvakrát reorganizoval.
Nejdůležitější smlouvu o převodu, po odsouhlasení
v orgánech města, jsme podepsali v Pardubicích po
komplikovaných jednáních až 14. března 2012. Tím
byla odstartována další etapa přípravy území. Tento
postup je standardní, vlastník pozemku vše zajistí a
úplně připravené pozemky může prodávat.
Nicméně v dalších dvou letech o přípravě území a
uvolnění prostředků v rozpočtu jednalo zastupitelstvo a názor jednotlivých zastupitelů nebyl zrovna
jednoznačný. Jelikož město získalo téměř všechny
pozemky v tomto území bezplatně, kupují je dodnes
noví vlastníci prakticky za cenu nákladů za vybudované komunikace a veškeré inženýrské sítě, tj. 670
Kč/m2. Nákup stavebního pozemku bez zajištěných
inženýrských sítí se může následně zásadně prodražit.
3. září 2014 byla uzavřena smlouva na zpracování dokumentace pro stavební povolení. Krátce na to zastupitelstvo města schválilo 10. září 2014 nový územní
plán, který na základě požadavků vlastníků pozemků
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na Orlici rozšířil území pro výstavbu rodinných domků
o dalších cca 160 000 m2. To je ale jiná kapitola o podmínkách pro bytovou výstavbu. 17. 6. 2015 zahájila
rada města výběrové řízení a 19. 8. 2015 byl ze 17 nabídek vybrán vítězný dodavatel stavby.
9. září 2015 zastupitelé schválili finanční kalkulaci zainvestování lokality Nad Bažantnicí včetně prodejní ceny
pozemků pro budoucí stavebníky. 21. září 2015 byla
uzavřena smlouva s dodavatelem stavby na vybudování komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, a
inženýrských sítí včetně dešťové a splaškové kanalizace, vodovodu, rozvodů plynu, elektřiny a veřejné
zeleně. Toto komplexní vybavení území si noví vlastníci pozemků uhradili jako součást kupní ceny, která
činí 670 Kč/m2, přičemž celkové náklady na jejich vybudování dosahovaly k částce téměř 50 mil. Kč včetně
DPH.
V únoru 2016 byly skutečně stavební práce zahájeny
a dokončené předány městu v polovině loňského
roku, aby mohla být vydána stavební povolení prvním
zájemcům o výstavbu rodinných domků. Od získání
pozemků do vlastnictví města do vydání prvního
stavebního povolení 7. 6. 2017 uplynulo tedy více než 5
let. Plnohodnotné napojení území na silnici II/360 podmínil dopravní inspektorát Policie ČR vybudováním
kruhové křižovatky, žádné jiné řešení nebylo přípustné.
Pardubický kraj se ujak investorství této stavby, vybudována byla v závěru roku 2017 a zcela dokončena
byla v jarních měsících 2018. V době uzávěrky tohoto
občasníku bylo zájemcům prodáno všech 47 stavebních pozemků pro rodinné domy a povoleny téměř
dvě desítky staveb rodinných domků. I proto se již projektuje II. etapa, ve které bude zasíťováno dalších 30
pozemků pro rodinné domy.
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Kulturní centrum
Rád bych se vrátil do roku 2008, kdy kulturní život v
Letohradě prošel neobvyklou zkouškou. Rok oslav
700 let města tehdy získal do čela kulturního zařízení
nového ředitele a ten do začátku svého působení
dostal úkol provést reorganizaci tehdejšího Mikcentra a zároveň průběžně zajistit a technicky podpořit
průběh 162 akcí města a různých spolků, sdružení
a organizačních celků do oslav zařazených. Město k
podpoře oslav přispělo nákupy nutného vybavení,
lavičkami, stoly, výstavními panely, které jsou užívané
dodnes.
Došlo tehdy ke sloučení Mikcentra a městské knihovny
a nově dostala příspěvková organizace název Kulturní
centrum Letohrad (KCL). To od té doby zajišťuje služby
v knihovně, informačním centru, muzeu a produkuje
kulturní programy, tedy čtyři rozdílné činnosti. Ve
třech z nich vás celoročně pracovníci obslouží v pevně
nastavených pracovních dobách. A čtvrté, středisko
kulturních programů přináší širokou nabídku, množství
koncertů, zábavných pořadů, divadel. Z minulosti
převážné působení místních výtvarníků, řemeslníků a
umělců je programově doplňováno nabídkou profesionální umělecké scény s tvářemi známých z obrazovky.
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koncert Mezinárodního hudebního festivalu. V letní
sezóně provozuje KCL prohlídky zámecké expozice,
strašidelného sklepení v zámeckém parku a provádí
páteční strašidelné noční prohlídky. V minulých letech
otevřelo expozici Muzea a světničky Járy Cimrmana.
Vše s návštěvností několika tisíc lidí ročně. Rekonstruovalo a modernizovalo stálou expozici v městském
muzeu.
Množství aktivit (výstavy a besedy) městské knihovny
převyšuje počty z doby před sloučením knihovny s
Kulturním centrem. Muzeum uskuteční během roku
10 – 12 výstav. Zejména ty letní jsou v posledních
letech velmi navštěvované. Zároveň depozitář muzea
ochraňuje několik tisíc historických předmětů s doklady historie města, průběžně je prověřuje, inventarizuje,
restauruje. Informační centrum každoročně aktualizuje podklady pro vydání INFO, unikátní ročenky s
důležitými informacemi pro občany Letohradu, kterou
město zdarma rozesílá na čísla popisná. Na popsání
všech aktivit, ať pravidelných, nebo jednorázových je
málo místa. Mimo běžnou denní činnost provede KCL
za rok kolem sta různých veřejných produkcí a obslouží
cca 70 000 návštěv, diváků, posluchačů.
Za dobrou práci, kterou KCL vykonává, bych chtěl
proto poděkovat nejen jejímu řediteli Jaroslavu Moravcovi, ale také všem zaměstnancům a popřát jim hodně
sil, chuti a elánu do další činnosti.
Jiří Chalupník

Martin Hatka

Nárůst počtu koncertů, besed, společenských akcí
je patrný a vyžadoval splnění dalších technických
požadavků. Ke zvládnutí produkcí bylo proto městem
nakoupeno rozměrově i tvarově uspokojivé venkovní pódium, pořízeno množství stánků, přikoupeny
stoly a další potřebné věci. Přibyl počet tradičních,
opakujících se programů. V současnosti nabízí KCL
každoročně např.: Letohrátky, oslavy státních svátků
8. 5., 28. 10., Noc s Andersenem, Dozvuky poutí, letní
kino, letní dětské představení, Rozsvícení vánočního
stromu, Mikulášskou nadílku, tradiční sezónní výstavy
a společně s jinými zájmovými skupinami i Pouťfest,
technicky podporuje Běháme pro…, i zahajovací
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Osadní výbory - prodloužené oči
samosprávy
Stejně tak jako v minulých dvou volebních obdobích,
tak i v tom současném, zastupitelstvo města zřídilo
v jednotlivých městských částech osadní výbory. A
tak tu máme osadní výbor v Letohradě (tomu se říká
místní, protože je v městské části, mohli bychom říci
bývalý Kyšperk), na Orlici, na Kunčicích a v Červené
(pro někoho v Rotneku). Jejich smyslem je být jakousi „prodlouženou rukou“ zastupitelstva a přinášet
podněty k tomu, co by se mělo v místě jejich působiště
vylepšit, udělat jinak nebo neudělat vůbec.
V radě města jsme měli mezi sebou vždy někoho z radních, kdo byl jakýmsi „styčným důstojníkem“ pro tyto
osadní výbory. Po minulých volbách jsem byl rád, že
to mohu být právě já, kdo s lidmi z osadních výborů
bude komunikovat, řešit jejich podněty, případně je
předávat dál ke kompetentním osobám. Domluvili
jsme se hned na začátku, že pokud budou chtít, budu
na jejich setkání docházet, abychom mohli některé
věci řešit rovnou na místě, případně si je dostatečně
vysvětlit. A bylo to rozhodnutí určitě dobré. Zejména v osadním výboru v Letohradě a na Kunčicích se
cítím, jako bych byl jedním z jejich členů. Pravidelně
mi chodí pozvánky na jednání a téměř pravidelně se
jednání zúčastňuji. Podnětů, které dostáváme, je celá
řada. Ať už se jedná o upozornění na špatný technický stav komunikací, dopravního značení, námětů
na odstranění nebezpečných závad jako jsou proschlé stromy, ucpané svody pro odtok dešťové vody,
podněty k efektivnějšímu třídění odpadů a celá řada
dalších připomínek.
Velice si lidí, kteří v osadních výborech pracují, vážím.
Vždyť vše, co dělají, dělají pro náš společný prospěch,
proto, aby byl Letohrad ještě hezčí, aby se nám v něm
lépe žilo. A to vše zcela dobrovolně, ve svém volném
čase a bez nároku na jakýkoliv honorář. Chtěl bych
jim proto co nejupřímněji poděkovat za práci, kterou
v tomto volebním období odvedli a určitě ještě odvedou. Děkuji Vám „osadníci“ a těším se na další spolupráci s Vámi!
Jiří Chalupník

Cena Egona Ervína Kische v
šestadvacátém ročníku putovala i
na Slovensko
Vyhlášení cen uskutečnilo Město Letohrad společně
se Správou odkazu E. E. Kische, slovenským Klubem
spisovatelů literatury faktu a českým Klubem autorů
literatury faktu 27. září 2017 v Letohradě na zámku.
Do soutěže se přihlásilo 16 nakladatelů, dohromady
přinesli celkem 33 titulů. Oceněno bylo třináct autorů.

INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL
ČERVENEC 2018
Do Letohradu zavítali spisovatelé z Čech a Slovenska.
Mezinárodní cenu Egona Ervína Kische porota udělila
za celoživotní literární dílo s přihlédnutím k československým vzájemným vztahům bývalému slovenskému prezidentovi Rudolfu Schusterovi. Osobně cenu
v Letohradě, kam rád jezdí, převzal.
Hlavní cenu obdrželi Oliver Solga za knihu Ján Kupecký.
Život a dielo, vydanou Mestom Pezinok, v Pezinku v
roce 2016 a Milan Syruček za dílo François Mitterrand.
Osud velkého muže na pozadí dějin Francie vydanou
nakladatelstvím Grada v Praze v roce 2016.
Regionální cena Egona Ervína Kische za literaturu faktu
zůstala doma. Byla udělena letohradským občanům
Kamilu Moravcovi a Stanislavu Adamcovi za knihu
Město Kyšperk/Letohrad v dobách válečných. O její
vydání se zasloužil Kamil Moravec, vydal ji s finanční
podporou Města Letohrad. V letošním roce proběhne
udělování cen 19. září 2018 na Tvrzi Orlice, a je
veřejnosti přístupná
Iva Janoušková

Dům s pečovatelskou službou
V polovině roku 2016 jsme oslavili 15 let od výstavby
Domu s pečovatelskou službou (DPS), toto půlkulaté
výročí jsme si připomněli malou odpolední slavností.
Součástí byl den otevřených dveří a návštěvníci si mohli prohlédnout prostory DPS. Byty v DPS jsou takzvaně
zvláštního určení, což spočívá především v možnosti
poskytování sociálních služeb.
Pečovatelská služba není ani snad prací, jako spíše posláním, kdy se pečovatelky snaží poskytnout péči tak,
aby si klienti po co nejdelší dobu udrželi svou nezávislost na ostatních lidech. Aby dokázali žít samostatně
ve svém přirozeném prostředí, v soukromém bytě
nebo v domě s pečovatelskou službou, a mohli žít ve
společnosti svých přátel i rodiny. Cílem služby je nabídka komplexní péče podle svobodné vůle občana a v
přístupu k němu. Respektuje se důstojnost jeho osobnosti. Umožňuje se klientům co možná nejdelší pobyt
v domácím prostředí.
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V minulém občasníku jsem psala, že nás trápí v DPS
nezateplené půdní prostory, které zvyšují provozní
náklady na energie. Jsem moc ráda, že jsme v roce 2014
získali dotaci na financování výstavby dvou bytů v DPS
od Ministerstva pro místní rozvoj (MMR). V následujícím roce pak proběhla výstavba dvou bezbariérových
bytů, čímž se vyřešilo i zateplení střechy. Celkové náklady byly 1 226 950 Kč, získaná dotace byla 1,2 milionu
korun. Celkem nyní v objektech Domu s pečovatelskou
službou disponujeme jednačtyřiceti byty.
Co se chystá? V letošním roce se uskutečnila rekonstrukce koupelny v Domě s pečovatelskou službou, k tomuto kroku jsme přistoupili vzhledem k opotřebovanosti
zvedacího zařízení, které je využíváno ke zvedání
klientů do vany při koupelích. Realizace tohoto projektu bude spolufinancována z dotace Integrovaného regionálního operačního programu MAS ORLICKO – IROP
– Infrastruktura sociálních služeb I. Celkové náklady na
rekonstrukci byly v hodnotě 1 050 000 Kč. Vybudována
v letošním roce by měla být nová spojovací lávka mezi
objekty DPS, která byla demontována kvůli špatnému
technickému stavu. Na novou lávku poskytla finanční
dar ve výši 1,1 mil. Kč společnost OEZ s.r.o.

V minulém občasníku jsem také psala o záměru zřízení
takzvané odlehčovací služby, avšak poté, co jsme vzali v
potaz všechny legislativní podmínky, vyhodnotili jsme,
že provoz této služby nejsme schopni zajistit. Nutno
ale podotknout, že tuto službu poskytuje Domov
důchodců v Ústí nad Orlicí a letohradští občané ji mohou využívat tam.
Co říci závěrem? Snad jen, že chceme dále rozvíjet
pečovatelskou službu, aby občané mohli co nejdéle
setrvat ve svém domácím prostředí.
Iva Janoušková

Činnost komise pro mládež a
volnočasové aktivity
V uplynulém období komise navázala na svoji
činnost a každoročně jako poradní orgán Rady města
Letohrad předkládala návrhy na rozdělení prostředků
z fondu na podporu rozvoje sportovních a ostatních
volnočasových aktivit. Vedle běžných každoročních
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žádostí vznikl mezi letohradskými spolky značný zájem
o příspěvky na setkávání se spřátelenými organizacemi v našich partnerských městech Niemcza a Daruvar.
Lze konstatovat, že vynaložené finanční prostředky
významným způsobem napomáhají k upevňování
vzájemných partnerských vztahů.		
Každoročně je z prostředků fondu rozdělováno cca 2,5
až 3 miliony Kč., což je určitě pro letohradské spolky
na podporu jejich činnosti velmi zajímavá částka. Na
tomto místě chci poděkovat všem členům komise,
kteří se každoročně podílejí na zpracování návrhu
na rozdělení finančních prostředků pro jednotlivé
žadatele. Je to časově docela náročná práce a vždy se
snažíme rozdělit finanční prostředky podle nejlepšího
vědomí a svědomí.
Společnost OEZ Letohrad ukončila podporu letohradského sportu, která trvala od 70.let minulého století,
Letohradské sportovní areály i výkony letohradských
sportovců nám ostatní města mohou závidět a při
četných diskusích jejich zástupci vždy mluvili s velkým
uznáním o firmě OEZ, že se stará nejen o hospodářské
výsledky ale i možnosti trávení volného času svých
zaměstnanců i jejich rodinných příslušníků. Korporátní
zásady společkosti Siemens (jako vlastníka společnosti
OEZ) neumožňují finanční podporu sportu a dlouhodobá podpora do této oblasti tak byla na podzim 2017
ukončena.

V letošním rozpočtu města jsme tento výpadek
alespoň částečně nahradili, ovšem dotace z rozpočtu
města nemohly výpadek financí pokrýt v plné výši. Asi
největší komplikace nastanou v areálech biatlonu a fotbalu, které přišly o největší část finančních prostředků.
Nezbývá nic jiného než se pokusit o nalezení nových
zdrojů finančních prostředků, které by pomohly
zachránit činnost vybudovaných sportovních areálů.
Se společností OEZ je ze strany města jednáno o
podpoře aktivit v jiných oblastech (školství, sociální
oblast, ochrana majetku, podpora významných akcí
apod.).
Stanislav Beneš
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O cestovatelské čtvrtky je zájem
nejen mezi seniory
Od roku 2014 běží v Letohradě cyklus pořadů pro seniory, ale i mladší ročníky, zvaný Poznávání, setkávání
a zábava. Cyklus promítání a povídání se koná každý
druhý čtvrtek v měsíci, a to v lednu, únoru a březnu v
restauraci Nový dvůr od patnácti hodin.
O své zážitky z cest se dělí s ostatními zejména cestovatelé letohradští. Virtuálně jsme navštívili USA,
Austrálii, ale i Orlické hory, nebo zhlédli záběry z nasazení záchranářů při povodních v Polsku.
Pokud někdo z občanů má chuť se podělit o své zážitky
z putování, rádi ho zařadíme do programu příštího
roku.
V březnu se koná tradiční jarní setkání seniorů v Domě
kultury. V minulém roce byl zaplněn sál do posledního
místečka. Při velmi povedeném představení Světáci v
provedení divadelního souboru Kolár se diváci smáli,
až se „třásl“ kulturák. Letos přivezli ochotníci z Klášterce
nad Orlicí divadelní hru „Mátový, nebo s citronem?“
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Již po čtyřiadvacáté se sešli senioři na předvánočním
setkání v Orlovně na Orlici. Úvod již tradičně patřil
starostovi města Petru Fialovi, který shrnul události
loňského roku a přiblížil plány města na rok 2018.
Úsměvy na tvářích více než sto šedesáti přítomných
vykouzlily děti z Mateřské školy U Dvora vánočním
příběhem s koledami. Adventní odpoledne zpříjemnil
letohradský tanečník s obručemi Patrik Jandejsek a
sál doslova roztančil i rozezpíval Karel Gott Revival
Morava. O hosty se vzorně staraly dámy z Domu s
pečovatelskou službou a města, které tradiční setkání
pořádá. Již se těšíme na setkání pětadvacáté.

V minulé roce se ukutečnil v Letohradě kurz pro
neformálně pečující osoby, chtěli bychom navázat a nabídnout od září pečujícím osobám pravidelné schůzky,
kde budou moci načerpat nové znalosti a vyměnit si
zkušenosti s ostatními.

K celostátní akci nazvané Týden seniorů jsme se připojili
již po šesté. Dovolím si říci, že se setkávání v prvním
týdnu října, kdy jsou připraveny aktivity pro široký
okruh občanů, stávají tradicí. V roce 2017 jsme zahájili
Týden seniorů pondělní besedou populární novinářky
Petry Procházkové nazvanou Ukrajina dnešních dnů.
Jejíma očima jsme se podívali do míst, kam běžný turista nemá šanci proniknout. O den později, v úterý,
připravily knihovnice v krásném prostředí knihovny
trénink paměti, zájem občanů o tuto problematiku nás
velmi překvapil. Knihovnu zájem inspiroval a připravila
pro zájemce kurzy trénování paměti na jaro letošního
roku. Středa patřila paní učitelce Aleně Boháčové,
která několik měsíců vyučovala děti v Himalájích.
Týden seniorů zakončilo povídání sexuologa Radima
Uzla, který zavzpomínal také na své začátky v Orlickoústecké nemocnici. O hudební doprovod se postaral
Pepa Štross. V letošním roce se můžete mimo jiné těšit
na vystoupení herce Josefa Náhlovského.

Obnovili jsme zájezdy pro seniory, letos se podívali do
polské Niemczy, kde navštívili rozkvetlé arboretum. Na
podzim máme v plánu zájezd na divadelní přestavení.
Máme vizi založit klub důchodců, naše dosavadní
snaha nebyla úspěšná. Věřím, že se najde někdo z řad
seniorů s chutí přiložit ruku k dílu a aktivity pro seniory
se podaří rozšířit.
Iva Janoušková
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Dům kultury bude rekonstruován

Spolupráce s partnerskými městy

Objekt domu kultury se blíží „padesátce“ a zná
jej každý Letohraďák. A tak mnoho spoluobčanů
pochopitelně netrpělivě sleduje, jak to s ním vlastně
bude dále, protože objekt po tolika letech používání
nutně potřebuje nemalý zásah. A tak zastupitelé již
dlouhou dobu řešili, zda zasáhnout rezolutně a objekt
demolovat a stavět nový kulturák s nadefinováním
obsahu nového objektu či objektů, nebo současný
objekt rekonstruovat s možnou přístavbou/nástavbou. Rozhodnutí padlo na jednání zastupitelstva ve
středu 9. května 2018, kdy 16 hlasy z 19 přítomných
byla upřednostněna varianta objekt rekonstruovat. Pro
hlasovali zastupitelé SPL, NPL a Zelená pro Letohrad.

Letohrad pojí dlouholeté přátelství s partnerskými
městy - švýcarským Hausenem am Albis, polskou
Niemczou a chorvatským Daruvarem. Kontakty s
partnery ze Švýcarska byly v poslední době omezeny
na výměnu přání ke svátkům a výročím. Rádi bychom
navázali na intenzivnější spolupráci, jakou jsme měli
v devadesátých letech a na přelomu tisíciletí. S tímto
přáním jsme se obrátili na naše partnery. Věříme, že se
podaří vzájemné kontakty oživit.

Obě výše uvedené varianty mají v řadách občanů své
příznivce i odpůrce, jinak tomu pochopitelně nemohlo
být ani v řadách zastupitelů. Každý umíme vyjmenovat plusy a mínusy obou variant řešení. Rozhodnout
pro jednu z nich se již muselo, aby se alespoň v roce
2020 začalo s vlastní investicí, protože životnost mnoha věcí v současném objektu je hraniční. Pro květnové
rozhodnutí bylo připraveno několik posudků, mmj. o
geologických poměrech v území, stavebně technický
průzkum současného objektu, zvuková studie objektu,
ale i několik architektonických návrhů obou variant.
Nyní jsou ve spolupráci s projekční kanceláří za intenzivní součinnosti pracovní skupiny, jmenované zastupitelstvem, připravovány dvě varianty rekonstrukce
pro další rozhodnutí zastupitelů, jaký „provoz“ ze
zámku do objektu Domu kultury, po jeho rekonstrukci,
přesunout. Uvažováno je o přemístění buď Základní
umělecké školy, nebo knihovny. Každá z variant bude
opět mít své příznivce i odpůrce, bude mít svá pro i
proti. Ať již odejde ze zámku to či ono, zámku se uleví
a zbylé organizace získají pro svoji činnost více místa.
Organizace, která se v budoucnu přemístí do objektu,
v něm pro svoji činnost nalezne nově zainvestované
zázemí.
V souvislosti s Domem kultury musím zmínit ještě
záležitost těsně sousedících 24 garáží, které obepínají
dvě zadní strany objektu. Všichni architekti, kteří spolupracovali nad vizemi budoucího objektu se podivovali, že zde garáže jsou a označili to za podstatnou
závadu ve veřejném prostranství, který má sloužit
kultuře, školství a zdravotnictví a doporučili s tímto
faktem něco činit. I proto jsme oslovili majitele garáží
a ti souhlasili s možností jejich budoucí směny za
garáž v jiné blízké lokalitě. Chci jim i na tomto místě
za tento vstřícný přístup velmi poděkovat a doufám, že
se budoucí směna podaří realizovat tak, aby současné
garáže u Domu kultury byly v budoucnu odstraněny.
Přeji všem budoucím uživatelům objektu Domu kultury, aby v něm po uskutečněné investici (snad již v roce
2021?) nalezli přívětivé prostředí!
Petr Fiala

S přáteli z Niemczy a Daruvaru jsou vztahy velmi intenzivní a přátelské. Je potěšitelné, že spolupráce není
omezena pouze na vedení partnerských měst, ale že se
kontakty rozvíjejí na úrovni spolků a zájmových organizací. Napomáhá tomu i to, že nám v komunikaci nebrání jazyková bariéra. Polština a čeština mají mnoho
společného a v Daruvaru žije početná česká menšina,
která svůj jazyk a zvyky stále udržuje. Kromě spolku
Česká beseda, která mnohé kulturní a společenské
aktivity zastřešuje, funguje v Daruvaru i česká Mateřská
škola Ferdy Mravence a Základní škola J. A. Komenského. Zástupci obou školských zařízení s díky přijali
české dětské knihy ze sbírky, kterou jsme uspořádali
mezi letohradskými občany. V Letohradě jsme měli
možnost shlédnout divadlo, které v češtině nacvičili
daruvarští ochotníci, poslechnout si koncert orchestru Gradska limena glazba 1922, letohradský Bigband
se zase zúčastnil daruvarského festivalu dechových
hudeb a proběhlo mnoho dalších společných aktivit.

Neméně intenzivní spolupráce probíhá i mezi občany
Niemczy a Letohradu. V roce 2017 významně přispěly
letohradské spolky k velkolepým oslavám Milénia Tysiaclecie obrony Niemczy - ve společném projektu
Spolu o historii. Součástí projektu byly i workshopy,
kterých se zúčastnili žáci letohradských škol společně
s polskými žáky nebo mezinárodní malířský plenér.
Ten se konal v květnu v Polsku a v červnu v Letohradě.
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K účasti u nás byli pozváni také výtvarníci z Daruvaru.
Vzniklá díla pak byla vystavena v prostorách letohradského zámku. Doufáme, že tak vznikla tradice, která
bude v budoucnu pokračovat.
Cílem partnerství měst je vytvořit podmínky pro
občany tak, aby se mohli potkávat a spolupracovat v
oblasti svých zájmů a navazovat a rozvíjet osobní kontakty. Přátelství národů je totiž postaveno na přátelství
jednotlivců.
Hana Kotlářová

Novinky v předškolním vzdělávání
V předškolním vzdělávání došlo v roce 2017 k velkým
změnám. Novela školského zákona, zákon č. 178/2016
Sb. zavedla s účinností od září 2017 povinné předškolní
vzdělávání. Děti, které dosáhnou pěti let do konce
měsíce srpna, nastupují v následujícím školním roce k
povinnému předškolnímu vzdělávání, které je pro ně
bezplatné.
Předškolní vzdělávání
Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu nejméně čtyř hodin. Povinnost předškolního
vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního
roku v základních a středních školách.
Vedle vzdělávání v mateřské škole školský zákon
umožňuje tři další způsoby plnění povinného
předškolního vzdělávání :
- individuální vzdělávání, bez pravidelné docházky do
mateřské školy,
- vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě
přípravného stupně základní školy speciální,
- vzdělávání v zahraniční škole.
Pokud se zákonný zástupce rozhodne pro některou
z těchto forem plnění povinného předškolního
vzdělávání, musí to oznámit mateřské škole, do které je
jeho dítě zapsáno, nejpozději tři měsíce před začátkem
školního roku, ve kterém se má dítě začít povinně
vzdělávat (tzn. do konce měsíce května).
Individuální vzdělávání
Pokud ředitel školy obdrží oznámení o individuálním
vzdělávání, doporučí zákonnému zástupci oblasti, ve
kterých má být dítě rozvíjeno. Mateřská škola ověřuje,
jak si dítě osvojuje očekávané výstupy (schopnosti a
dovednosti) v doporučených oblastech, stanoví termíny v rozmezí měsíců listopad, prosinec a způsob
ověřování.
Pokud se zákonný zástupce s dítětem nedostaví k
ověření v řádném ani náhradním termínu, ředitel
mateřské školy ukončí individuální vzdělávání.
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Dítě tak musí neprodleně zahájit docházku do
mateřské školy, ve které je zapsáno, a to i v případě,
že se rodič proti ukončení individuálního vzdělávání
odvolá. Pokud bylo individuální vzdělávání ze strany
ředitele mateřské školy ukončeno, není již možné dítě
opětovně individuálně vzdělávat.
Došlo ke změně termínu zápisu k předškolnímu
vzdělávání, který se stanovuje v časovém období od
2. května do 16. května . O společném termínu zápisu
v obou mateřských školách v Letohradě jsou rodiče informováni na jejich webových stránkách a v Letohradském zpravodaji.
Další změnou, kterou přinesla novela školského zákona je přednostní přijímání dětí do mateřské školy,
pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců
místo pobytu, v příslušném školském obvodu, a to do
výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském
rejstříku:
- září 2017 děti, které před začátkem školního roku
dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku.
- září 2018 děti, které před začátkem školního roku
dosáhnou nejméně třetího roku věku,
- září 2020 děti, které před začátkem školního roku
dosáhnou druhého roku věku.
Ohledně dvouletých dětí se nyní vedou velké diskuse.
Zatím není jisté, zdali nedojde v zákoně ke změnám.
Město Letohrad je zřizovatelem dvou mateřských
škol - Mateřské školy Letohrad, Taušlova a Mateřské
školy Letohrad, U Dvora. Se zavedením povinného
předškolního vzdělávání vznikla povinnost vymezení
spádových oblastí pro jednotlivé mateřské školy. Rodič
není spádovostí nijak svázán a může pro své dítě zvolit
jinou mateřskou školu dle své úvahy. V nespádové
mateřské škole nemá dítě nárok na přijetí v případě,
pokud vybraná mateřská škola nebude mít volnou
kapacitu.
Jana Václavková
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EU, odpady a my
Růst životní úrovně a s tím spojený rozmach výrobků
z nových materiálů ve svém důsledku způsobuje na
celém světě i narůstající produkci odpadů všeho druhu.
S odpady, které produkují především naši občané, se
musí vypořádat město jak po organizační, tak finanční
stránce. Jeho úkolem je zajistit systém shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na svém území.
Dlouhodobě patříme k těm, kde se daří zvládat tyto
úkoly a v řadě kroků jsme napřed v porovnání s jinými
městy. Svědčí o tom několik skutečností. Od zavedení
motivačního systému formou slev na poplatku za odpady v návaznosti na vytříděné komodity se na nás do
dnešních dnů obracejí obce a instituce jako na příklad
dobré praxe. Náš systém posloužil v roce 2017 jako
součást podkladů pro metodické materiály vydávané
Ministerstvem životního prostředí. V roce 2018 jsme
byli zařazeni do analýzy, kterou připravovala Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem pro konferenci o
odpadovém hospodářství v ČR, uspořádanou v Hradci
Králové.
Orgány Evropské unie stanovily nové přísnější podmínky pro nakládání s vybranými druhy odpadů, které
lze druhotně využít, tedy recyklovat. Jedná se o zvýšení
výtěžnosti pro všechny u nás běžně tříděné komodity,
tedy plasty, kovy, sklo, papír. Nad stanovené cíle, které
připravuje EU pro další období, již dnes splňujeme
podmínky pro sběr textilu a potravinářských olejů a
tuků.
Splňujeme i doporučený standard jeden sběrný dvůr
na každých 3 tis. obyvatel a zavedli jsme systém svozu
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bioodpadu na vlastní kompostárnu a od roku 2018
i prodej kompostu. Jelikož ČR neplní cíle v nakládání s
bioodpady, počítá se s tím, že bude nařízeno umožnit
jejich sběr i v zimních měsících. Toto jsme v Letohradě
zavedli již v zimním období 2017/2018. Analýza
výsledků potvrdila, že to byl správný krok. Od roku
2027 se předpokládá, že bude do recyklace započítán
pouze odděleně vytříděný bioodpad, proto jsme vydali již 1210 domácnostem zdarma odpovídající nádoby.
S ohledem na cíle EU v oblasti skládkování, kde má být
v budoucnu skládkováno maximálně 10 % vzniklého
komunálního odpadu, jsme připravili a zastupitelstvo
schválilo Plán odpadového hospodářství. Na základě
průběžných analýz pokračujeme v osvětě a hledání
dalších cest ke zlepšení. Dosáhli jsme postupného
snižování celkového množství odpadu odváženého na
skládku do Českých Libchav, nicméně jeho produkce
se podle jednotlivých částí našeho města velmi liší.
Současný průměr je cca 176 kg na občana a rok.

Víte, že v Letohradě...

Již řadu let se umisťujeme mezi městy Pardubického
kraje na předních místech v hodnocení nakládání
s odpady. Při posledních oceněních v roce 2017 a 2018
jsme byli vždy na 3. místě mezi všemi obcemi a městy
nad 2000 obyvatel. Za účelem prohloubení osvěty
jsme umístili v průchodu MěÚ informační tabuli, kde si
mohou občané udělat obrázek o procesu odpadového
hospodářství.
Martin Hatka

•

od roku 2015 nehradí rodiče poplatek za likvidaci
komunálního odpadu za svého nově narozeného
potomka v roce jeho narození ?

•

je od 1. ledna 2017 městem poskytován dar 5000
korun pro rodiče nově narozeného občánka města,
má-li trvalý pobyt v Letohradě a splní-li stanovené
podmínky?

•

několikrát ročně probíhá v obřadní síni zámku
slavnost vítání nových občánků města?

•

se v obřadní síni zámku každoročně konají stříbrné
svatby – 25 let od uzavření manželství?

•

je na začátku října pořádán Týden seniorů s
několika různými programy pro seniory?

•

jsou pořádány tradiční jarní (v Domě kultury) a
předvánoční (v Orlovně) setkání seniorů?

•

mezi oblíbené pořady patří v prvních třech
měsících roku pořady s názvem „Poznávání, setkávání a zábava“, které jsou určeny pro širokou
veřejnost?

•

se v květnu uskutečnil zájezd pro seniory, na
podzim bude zájezd pro seniory na divadelní
představení a pořádání alespoň dvou zájezdů
ročně by mělo pokračovat?

•

se všemi generacemi tradiční hojně navštěvovanou
akcí staly dubnové „Brány památek dokořán“?

•

jsou již řadu let dvoudenní Letohrátky v areálu MŠ
Taušlova, které jsou pořádány na začátku prázdnin
pro děti a staly se oblíbeným cílem celých rodin?

•

má své sídlo a činnost vyvíjí 54 spolků a zájmových
organizací s různým zaměřením?

•

dle údajů Českého statistického ústavu byl k 1. 1.
2015 počet obyvatel města 6303 a k 1. 1. 2018 je
6318, Letohrad se tak řadí k jedněm z mála měst v
okrese, kde počet obyvatel neklesá?
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Proutnice, workout hřiště - dříve a nyní

Ulice Komenského, Na Zídce - dříve a nyní

Kaple na hřbitově v Letohradě - dříve a nyní

Petr Fiala

Náměstí svobody - dříve a nyní
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