
Vážená paní, vážený pane, 
milí spoluobčané,

dovolte mi hned úvodem se omluvit. My-
slím, že byste spíše než nějaké diskuse 
uvítali, kdyby se s  kulturákem konečně 
něco dělalo. Tuším, že mnozí z  nás už 
máme tohoto tématu plné zuby. Proza-
tím jste slyšeli zejména argumenty pro-
tistrany, my jsme Vás přehršlí informací 
zatěžovat nechtěli. V  Letohradském 
zpravodaji byla zveřejněna pouze zá-
kladní fakta o připraveném projektu. Vše 
podstatné k  připravenému projektu na-
jdete právě v tomto Občasníku. Občas-
ník byl zpracován a vytisknut v prosinci 
2020 s tím, že do schránek bude rozne-
sen před referendem v lednu. To ale kvůli 
stavu nouze nemohlo být. Proto jsme 
roznos pozdrželi. Občasník distribuu-
jeme až nyní, abyste informace z  něho 
mohli pro Vaše rozhodnutí využít. Věřím, 
že rozsah informací, které ve zpravodaji 
uvádíme, Vás přesvědčí o tom, že jsme 
celý projekt velmi pečlivě a svědomitě 
připravovali tak, aby sloužil co nejlépe 
Vám - občanům města.

Na nové nápady a náměty těch, co chtě-
jí objekt zbourat, se snažíme reagovat 
právě vloženým dvoulistem. Pravdou je, 
že námi (ve spolupráci s těmi, co objekt 
mají v budoucnu užívat a odborníky) při-
pravené řešení bude po dobu splácení 
úvěrů vyšší o 2,5 mil. Kč splátky jistiny 
+ úrok (0,88 % fix) ročně. To je přibliž-

ně částka, o  kterou by mohly (a  měly) 
v  příštím období ročně růst daňové pří-
jmy města. Městu tedy nehrozí finanční 
problémy, jak se Vás snaží někdo strašit. 
Zadlužení sice bude zpočátku vysoké, ale 
každoroční splátky je budou dobrým tem-
pem snižovat. Nehrozí nám žádné sankce 
od státu a podobně, každoroční splátky 
města budou násobně vyšší, než by byly 
dle zákona o  rozpočtové odpovědnosti 
povinné.

Věřím, že již definitivní termín konání re-
ferenda je sobota 1. května 2021. Pro-
sím, přijďte k referendu vyjádřit svůj ná-
zor, je to velmi důležité. Není pravdou, 
že když zůstanete doma, souhlasíte 
s  čímkoliv. I pro realizaci rekonstrukce 
potřebujeme Vaši aktivní podporu, tedy 
účast v referendu a hlasování zaškrtnu-
tím odpovědi „ANO“. Podporuji realizaci 
připravené varianty rekonstrukce, proto-
že jen tak jsem si jist, že za kulturou do 
kulturáku půjdeme přibližně za dva roky. 
Tím dojde též na zámku k  efektivnímu 
a  smysluplnému uspořádání knihovny 
a zámeckých sbírek. Je více než pravdě-
podobné, že levněji se ucelené řešení 
těchto všech záležitostí (Dům kultury, 
ZUŠ, knihovna, zámecké sbírky) v  bu-
doucnu nepořídí. K  tomu je totiž nutná 
potřebná kubatura stavby, ale také vět-
šinový názor zastupitelů. A že je projekt 
částečně dražší, než jsme před čtyřmi lety 
očekávali? Je to hlavně proto, že jsme na-
konec souhlasili s řešením všech čtyř pro-

REFERENDUM
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předpoklad 2021 dle predikce MF ČR

VÝVOJ SDÍLENÝCH DANÍ MĚSTA LETOHRAD OD ROKU 2015 A VÝHLED DO ROKU 2023

blémů najednou. A proč si to může město 
dovolit? Zejména proto, že zásadní příjem 
města, jímž jsou sdílené daně, se od roku 
2016 z 66 mil. Kč zvýšil až na loňských 88 
mil. Kč (viz graf níže), přičemž kdyby ne-
přišla krize díky covidu, měl být stomilio-
nový. Podstatný rozdíl, že? Samozřejmě, 
je to jako doma, vezmete-li hypotéku (na 
desítky let), tak o částku, kterou splácíte, 
máte méně, to dá rozum. I proto jsou úvě-
ry dlouhodobé, aby se splátky rozložily 
a  nezatížily přespříliš rozpočty v  jednot-
livých letech, aby bylo možno realizovat 
i jiné potřebné investice.

Pokud se v referendu nepotvrdí realizace 
připraveného řešení, které má stavební 
povolení, obávám se, že se začne téměř 
od nuly a  roky poplynou. Odhaduji, že 
v takovém případě by Dům kultury nebyl 
dříve jak v  roce 2026.  Otázkou je, aby 
případné nové řešení mělo dostatečnou 
podporu po komunálních volbách 2022 
v  zastupitelstvu. Letohrad si zaslouží 
funkční objekty, které nabídnou místním 
i  přespolním dobré vyžití. A  takový při-
pravený projekt je. Díky, že k referendu 
přijdete, hlasovací lístek obdržíte ve vo-
lební místnosti, kam jste zvyklí chodit 
při řádných volbách.

Upřímně Vám všem děkuji. A hlavně Vám 
přeji pevné zdraví a  šťastný život v  Le-
tohradě.

Petr Fiala, starosta města a lídr SPL



Bez dialogu s profesionálními pra-
covníky kulturních zařízení ve městě; 
rozuměj kulturního centra, muzea, 
knihovny a ZUŠ, připravila skupina 
opozičních zastupitelů pro občany 
Letohradu v červnu 2020 v den jed-
nání zastupitelstva otázku: „Souhla-
sím, aby město Letohrad místo plá-
nované rekonstrukce domu kultury 
postavilo nový samostatný kulturní 
dům v maximální ceně 125 000 000 
Kč bez DPH včetně demolice?“.
 
Typický „zajíc v pytli“, neboť jinak 
požadavek skupiny odpůrců rekon-
strukce objektu Domu kultury nelze 
nazvat. Teprve až by občan dal zele-
nou novostavbě, tak by se řešilo, co 
v něm vlastně bude. Kdo by o tom 
rozhodoval?

Zcela logicky většina zastupitelů 
tuto cestu k referendu odmítla. Prá-
vě proto vznikla nová otázka, o které 
v tomto referendu budete hlasovat. 
Je zcela jasná a hlavně podložená, 
stojí za ní konkrétní projekt, připra-
vený k realizaci. Rekonstrukce totiž 
není „zajícem v pytli“, ale stavba s jas-

ně daným obsahem, s nímž se mohl 
a stále může doslova každý občan 
předem před hlasováním seznámit. 
I když to není levná záležitost, občan 
ví, do čeho jde a že mu to může začít 
brzy sloužit.

P.S. V lednu 2021 představili odpůr-
ci rekonstrukce studii s celkovými 
náklady 149 320 tis. Kč (tedy o 25 
mil. dražší, než říkali před půl rokem – 
není se co divit, realita je prostě jaká 
je). Horší ale je, že studie zcela podce-
ňuje velikost potřebných prostor, ne-
pochybně by objekt musel být větší 
a tím pádem logicky i dražší.

Během uplynulých 5 let se ceny 
(všeho) vyvinuly směrem nahoru, ale 
i příjmy města podstatně vzrostly. 
I proto lze realizovat řešení oproti 
předpokladu sice dražší, ale zahrnu-
jící vše potřebné, které vyřeší Dům 
kultury, ZUŠ i dostatečné prostory 
na zámku pro knihovnu a expozici zá-
meckých sbírek.

Za připraveným projektem rekon-
strukce DK je obrovský tým odborní-

ků zastřešený generálním projektan-
tem Ateliér 99 s.r.o. a dále architekti, 
stavební projektanti, statici, odborníci 
na sanace, divadelní techniku, vytá-
pění a klimatizaci, ústřední vytápě-
ní, zdravotechniku, vzduchotechniku 
a chlazení, elektrotechniku, spojovací 
a zabezpečovací techniku, gastro-
technologie, dopravní řešení, energe-
tiku a hodnocení energetických nákla-
dů budovy. Jejich jména jsou součástí 
veřejně dostupné dokumentace a re-
ference. 
www.atelier99.cz

Na straně druhé u těch, co si rekon-
strukci nepřejí, jsou pouze výkresy 
k objemové studii na novostavbu, jež 
připravil Ing. Svoboda, který dle zve-
řejněných referencí na jeho interneto-
vých stránkách obdobný srovnatelný 
objekt zřejmě neprojektoval a ostatní 
údajně spolupracující odborníci neby-
li nikde zveřejněni, tedy nám nejsou 
známi. 
www.svobodaplan.cz

Martin Hatka, 1. místostarosta města

ODPŮRCI REKONSTRUKCE NABÍZEJÍ ZAJÍCE V PYTLI 
A UVÁDĚJÍ NEPODLOŽENÉ ÚDAJE

současný stav 
knihovny

návrh rozšířené 
knihovny 
na zámku

umístění knihovny 
do novostavby poznámky

Oddělení pro dospělé 122 212 ?  

Oddělení pro děti 86 108 ?  

Chodba / výstavní plocha 30    

Venkovní čítárna - terasa 0 20   

Pro veřejnost 208 340 ?  

Učebna, přednášky, besedy 0 41   

Celkem pro veřejnost 208 381 ?  

Kancelář, tech. zázemí, prac.* 44 44 ? nyní vše kumulováno

Sklady 31 52 ? nyní manipulace s žebříky

Sociální zázemí zaměstnanci 0 0 ? nezapočítáno

Kanceláře a přír. sklad * 0 61 ?  

(rotunda ve spojovacím křídle) 0 (46)  včetně LSG a veřejnost

(chodby a schodiště)    neporovnáváno

WC pro čtenáře a návštěvníky    nezapočítáváno

Celkem m2 

(bez obslužných ploch) 283 538 268  

* manipulace s knihami, balení, příruční sklad nyní vše v jedné místnosti / potom bude část i v kanceláři.

Jak to je s velikostí prostor knihovny? Současné prostory na zámku, které má knihovna k dispozici jsou nedostatečné.

Porovnání ploch využívaných knihovnou v diskutovaných variantách



Taneční mistři Jantačovi 
– doplnění jejich příspěvku 
v Občasníku

Na „zušce“ máme jasno.

Velmi často nás nyní oslovují rodi-
če žáků a chtějí znát náš názor, zda 
souhlasíme s přemístěním ZUŠ do 
Domu kultury, či chceme zůstat na 
zámku. 

Nám se samozřejmě na zámku líbí, 
„ALE“ je zde pro nás málo místa. Ně-
kteří učitelé se musí dělit s ostatní-
mi kolegy o učebny, výtvarný obor je 
odloučen na ZŠ Komenského, hygi-
enické podmínky neodpovídají sou-
časné kapacitě žáků a bezpečnost 
dětí není také zrovna v nejlepším 
pořádku kvůli společně užívaným 
prostorům (knihovna a zámecká ex-
pozice). 

„V projektu rekonstrukce Domu 
kultury prostory určené pro ně naši 
ZUŠku posunou výrazně kupředu“

Vyučování dětí na zámku se pro 
mnohé z nás stalo srdeční záležitos-
tí. Přesto jsme však uvítali nápad 
přestěhovat se do Domu kultury 
po seznámení s krásným moderním 
projektem, ve kterém se škola pro 
naše žáky stává bezpečnou. Líbí se 
nám samostatný vchod, na míru šitý 
akustický komorní sál, učebny navíc 
včetně nového vybavení, které je již 
započítáno v ceně projektu, a vidina 
kompletní ZUŠ pod jednou střechou 
(hudební, výtvarný a literárně-dra-
matický obor). 

Víme, že za tímto projektem rekon-
strukce je hodně práce, spousta jed-
nání i dost peněz. Mrzí nás tedy, že 
po čtyřech letech vynaloženého úsi-
lí všech institucí sídlících na zámku 
opoziční zastupitelé nechtějí podpo-
řit tento záměr a navíc přichází na 
poslední chvíli s vlastní studií novo-
stavby. V jejich návrhu novostavby 
s umístěním knihovny je z našeho 
pohledu nedostatečné zázemí pro 
účinkující při konání některých pro 
Letohrad typických akcí. Například 
naše škola už nebude moci v tako-
vém rozsahu a kvalitě pořádat tra-
diční vánoční koncerty, při kterých 
se v zákulisí běžně pohybuje okolo 
150 účinkujících. Tušíme, že stejný 
problém budou řešit i základní školy 
při pořádání akademií.

Doufáme tedy, že zvítězí v referen-
du návrh města Letohrad. Předem 
děkujeme všem, kteří podpoří svým 
ANO projekt rekonstrukce Domu 
kultury s umístěním ZUŠ.

Mirka Stejskalová 
Jana Kinscherová 
Olga Dominikusová 
učitelky ZUŠ

Ing. arch. Vít Řezáč
architekt  
Fakulta architektury ČVUT Praha

Architekt Vít Řezáč působí na fakul-
tě architektury ČVUT v Praze a byl 
účasten při vyhodnocení architekto-
nických návrhů v roce 2017.

Před čtyřmi lety jsem byl přizván 
k vyhodnocení architektonických 
návrhů na rekonstrukci domu kultu-
ry. V Letohradu jsem byl předtím již 
několikrát, Dům kultury jsem ovšem 
neznal. 

Na první pohled mě upoutala kvalit-
ní a zajímavá architektura kulturního 

domu odpovídající duchu doby, ve 
které byl postaven. Negativně však 
působil prostor volné plochy před bu-
dovou a vyloženě rušivě pak umístění 
garáží vedle nejvýznamnějšího stán-
ku kultury ve městě. 
 
Projekt, který má již všechna potřeb-
ná povolení, podle mého názoru citli-
vě respektuje původní hmotu a výraz 
stavby, doplňuje ji o soudobou čelní 
fasádu, která zakrývá zvětšené vnitř-
ní prostory. Rozšířenými možnostmi 
pro pořádání různorodých akcí zís-
kává stavba na atraktivitě, bezpro-
střední spojení se základní umělec-
kou školou pak vnese mezi její stěny 
i živý každodenní ruch.

Po čtyřech letech jsem potěšen, že 
všechny hodnoty i problémy, které by 
měla takto významná investice zo-
hlednit, byly v návrhu správně ucho-
peny a vyřešeny. Musím říci, že to 
nebývá v našich podmínkách jev ob-
vyklý a město Letohrad má v tomu 
smyslu jedinečnou příležitost posílit 
svoji přitažlivost nejen v regionu.

Ve svém příspěvku ve vydání tohoto 
občasníku na straně 9–10 píšeme, 
že iniciativa “Letohraďák“ vůbec ne-
počítá ve své variantě nového DK 
s tanečním sálem. Tato věta je v tuto 
dobu již neplatná, protože náš pří-
spěvek vznikal na začátku listopadu 
2020, kdy iniciativa opravdu s taneč-
ním sálem vůbec nepočítala – viz je-
jich leták ze září 2020.

V současné době přišla iniciativa Le-
tohraďák s novým řešením, a to mít 
jeden společný multifunkční sál pro 
koncerty a divadlo a kino a taneční 
dohromady.

Toto nám ale také nedává smysl, 
protože jenom na taneční aktivity 
v Letohradě je potřeba víc jak čtyři 
večery v týdnu. To s promítáním kina, 
divadla, koncertem, či potřebou ZUŠ 
na jednom multifunkčním sále dohro-
mady nedáme.

Pavel a Pavlína Jantačovi



PROČ  jsem PRO rekonstrukci?

S „kulturákem“ mám spojenou spous-
tu vzpomínek. Byla to svým způso-
bem stavba století, trvala 11 let. 
Zúčastnila jsem se slavnostního ote-
vření. Pak tam byla moje první brigá-
da, s kamarádkami – spolužačkami 
jsme tam pracovaly jako uvaděčky a 
šatnářky. Kino promítalo pětkrát týd-
ně, jeden film sobota, neděle, pondělí 
odpoledne a večer, další film ve stře-
du odpoledne a večer. Návštěvnost 
kina tenkrát byla hojná, na některé 
filmy jsme museli do kinosálu přidá-
vat židle. Chodila jsem tam do taneč-
ních, později jsem měla i předplatné 
do divadla, jezdili sem profesionálové 
třeba z Prahy, z Brna. V malém sále 
působil loutkářský kroužek, v po-
schodí pak hudební škola, knihovna. 
V tanečním sále se pořádaly zábavy, 
tenkrát s živými kapelami, diskotéky 
teprve začínaly. Na první diskotéce 
s DJ Jirkou Kubelkou bylo asi pět ná-
vštěvníků, z toho já jako biletářka. 

Významnou součástí mého mládí 
pak bylo působení v Klubu mladých. 
Byl v prostorách vinárny, kde pak byl 
Bristol.  Musel fungovat pod záštitou 
svazu mládeže, jinak to tenkrát nešlo, 
přesto se jeho  činnost soudruzi pár-
krát pokusili ukončit. Nesměli jsme 
překročit kapacitu 100 návštěvníků, 
zájem byl vždycky větší, proto byla na 
schodiště instalována mříž. Nesměl 
se podávat alkohol, pro známé a zna-
lé samozřejmě byl, protože i obsluhu 
baru jsme zajišťovali. Klub byl v pátek, 

Jana Hlavsová
zastupitelka  
Město Letohrad

první částí byl nějaký program, dru-
hou částí byla diskotéka. Program 
jsme zajišťovali sami, v týdnu před 
klubem jsme se scházeli a malovali 
plakáty. Zvali jsme populární osob-
nosti – herce, hudebníky, horolezce, 
cestovatele (vzpomínám na plakát 
„Ženský, přijede Čenský“, několikrát 
byl i horolezec Mirek Šimek) i repre-
zentanty zajímavých profesí, tomu 
často předcházel kvíz. V roce 1986 
v souvislosti s mateřskou dovolenou 
jsem v Klubu skončila, po roce 1989 
skončil i Klub a nahradil ho Bristol.

K mému přesvědčení, že kulturní dům 
by se neměl bourat, ale rekonstruo-
vat, mě však nevede jenom nostal-
gie. Rozhodující pro mě jako občanku 
a zastupitelku města je názor ZUŠ 
a knihovny a jejich snaha o získání 
důstojnějších prostor, pro ZUŠ v kul-
turáku a pro knihovnu na zámku.

Patrik Zamazal
architekt  
MOLO ARCHITEKTI s.r.o.

Co říkáš jako kulturní člověk na spor 
o Dům kultury? 

Naše kancelář se projektem kultur-
ního domu na začátku také zabý-
vala. Nako nec jsme se rozhodli ne-
pokračovat, asi jsme dobře udělali. 
K tomu, jak součas ně navržený ob-
jekt vypadá, bych mohl mít dílčí vý-
hrady. Ale to není podstat né. Každý, 
kdo zná schvalovací procesy, ví, jak 
je komplikované skloubit všelija ké 
protichůdné požadavky. Nevím, co 
je cílem uskupení Letohraďák. Vů-
bec tomu nerozumím. Pokud chápu 

argumentaci, je spor postavený tak, 
že je levnější zbo řit stávající KD a po-
stavit nový. 

Když jsme si to sami v kanceláři 
počí tali, dopadla čísla naopak a ke 
stejnému závěru dospěly i dva ne-
závislé expertní posudky. Je samo-
zřejmě možné zmen šit cenu tím, 
že se zmenší zadání. To ale nemá 
nic společného s otázkou, zda re-
konstruovat, či stavět nový. Je to asi 
tak, že když má být stavba za míň 
než polo vinu – musí být míň než po-
loviční a s tím se nedá nic udělat.

Jen pro zajímavost. Na svých strán-
kách ukazuje spolek Letohraďák 
stav by, které se postavily mnohem 
levně ji, než je plánovaný nový kul-
turní dům. Vzal jsem si jen z vlastní 
zvědavosti pro jekt kulturního centra 
v Líbeznici. Našel jsem si půdorysy, 
spočítal metry čtvereč ní a rozpočítal 
cenu. A ejhle, cena byla dokonce leh-
ce vyšší, než v té době (2016) vychá-
zel metr čtvereční nám. Ale takhle 
je snadné manipulovat. Protože 
ověřo vání informací je pracné.

Takže jaký může být výsledek? 

Několik let se bude hledat shoda 
na tom, co bude nový Dům kultury 
– a to věřte, není lehké. Pak bude 
několikaleté pro jektování, schvalo-
vání a opět projekto vání – tentokrát 
ovšem podle nového stavebního zá-
kona a v BIM s novými po žadavky 
na úsporu CO2, s jinými podmín kami 
půjčky… Takže je možné, že až se za 
deset let (neumím si představit, že 
to bude dříve) budeme dívat na no-
vou bu dovu kulturního domu, bude 
to jen tro chu větší Orlovna za cenu 
stávajícího „předraženého“ projektu.

Nejhorší ovšem je ten čas, kdy se 
lidé v Letohradě odnaučí na divadla, 
koncer ty chodit. Kdy možná zanik-
nou spolky, které byly na kulturním 
domě závislé, a to především proto, 
že se něco nepře dá další generaci. 

Už dvacet let žiju v Nekoři a moh-
lo by mi to být jedno. Myslím ale, 
že si v Le tohradě možná málokdo 
uvědomuje, jak je letohradská kultu-
ra důležitá také pro okolní vesnice. 
Tak uvidíme.


