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do rukou se vám opětovně dostává Občasník
Sdružení pro Letohradsko, ve kterém se snažíme
zhodnotit uplynulé období od komunálních voleb
v roce 2006. Je to připomínka uplynulých téměř
4 let, připomínka alespoň
některých věcí, které se
snad podařily. Z těch zásadních například nový
přednádražní prostor s autobusovým nádražím,
nová komunikace v Šedivské ulici, zrekonstruovaná budova zdravotního střediska, celková
rekonstrukce „Panského domu“, oprava mnoha
místních komunikací, rekonstruované a nové
chodníky zejména na příjezdových komunikacích do města, nový sběrný dvůr, nové byty
v bývalé budově školy na Kunčicích, nástavba
8 bytů a zateplení panelového domu na sídlišti
U Dvora apod. V našem městě bylo proinvestováno ze všech možných zdrojů v uplynulých
4 letech na čtvrt miliardy korun, na šestitisícové
město zajisté slušná porce. Netrpěla ani kultura,
proběhly důstojné oslavy 700 let od první zmínky o osídlení, snad se nám podařilo zvýznamnit
i Mezinárodní hudební festival, do Letohradu
zavítalo mnoho známých umělců, bonbonkem
bylo bezpochyby vystoupení Karla Gotta.
Věděli jsme, že jdeme do období, kdy se
budeme ucházet o dotace z Evropské unie,
nečekaně jsme museli řešit situaci kolem místního referenda o odtržení Kunčic. Jednoduše
toho bylo dost, nuda rozhodně nebyla a jak se
říká, „uteklo to jako voda“. Ale bylo to období,
které mne osobně beze zbytku naplňovalo.
Je ještě hodně práce, kterou je potřeba učinit.
Realistický volební program představíme před
volbami. Podpoříte-li nás v nich a budeme-li
díky vám moci pokračovat i v dalším období,
rozhodně se o to vynasnažíme.
Petr Fiala, předseda SPL
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Před minulými volbami jsme se pokusili naší
„Abecedou“ zcela konkrétně pojmenovat, co
bychom chtěli v letech 2007-2010 v našem
městě učinit. Aby „Abeceda“ nezůstala jen předvolebním slibem, předkládáme nyní její vyhodnocení, co se podařilo splnit, co se plní, ale také
to co se nám naplnit nepodařilo. Vyhodnocení
předkládáme v souladu s tím, co říkáme – chceme být transparentní, občany informovat. To je
naše heslo, kterého se budeme i nadále držet.
Petr Fiala, předseda SPL

A

Autobus: zřídíme městský autobus jezdící ve dnech školního vyučování (objede všechny místní části, tzn. Červená,
Orlice a Kunčice), který ráno doveze děti přímo
ke školním zařízením a důchodce do města,
odpoledne po vyučování je opět stejnou trasou
rozveze. Chceme bezproblémový a zejména
bezpečný návoz a odvoz dětí ze škol.
Splněno – od školního roku 2007/2008 byl zaveden, jeho trasa je po místních částech Orlice
a Kunčice do Letohradu, jede ráno. Odpoledne je
trasování autobusů ČSAD vyhovující.

B

Bezpečnost: přijmeme účinná opatření ke zvýšení bezpečnosti a pořádku
ve městě a to prostřednictvím zlepšení
organizace práce Městské policie, aktivní spolupráce se státní Policií ČR a zavedením kamerového systému s využitím stávající kapacity
hasičské zbrojnice a jejího velína.
Splněno částečně – řízení městské policie probíhalo na základě pravidelných úterních porad
starosty s velitelem MP. Členem rady města byl
p. Jiří Chalupník, velitel obvodního oddělení PČR
v Letohradě. Součinnost obou složek byla dobrá. Míra kriminality v našem městě je dle údajů
Policie nízká a tedy nemáme šanci dosáhnout
na dotační tituly např. od ministerstva vnitra.
17.3.2010 proběhlo setkání s podnikateli, na
kterém byla představena možnost vybudování
kamerového systému a nastíněna možnost společné investice do této prospěšné záležitosti. Jako
reálné se jeví instalování 4 kamer již na podzim

2010 (společná investice veřejného a podnikatelského sektoru).
Bydlení (byty): výstavba nových malometrážních bytů s využitím státních dotací; cestou
novovýstavby či přestavby stávajících budov
ve vlastnictví města; cílem je výstavba nejméně
30 takových bytů v následujících letech. Našim
záměrem je podpořit Červenou jako budoucí
satelit klidného života v Letohradě a připravovat infrastrukturu pro budoucí bytovou výstavbu.
Splněno částečně – za pomoci státních dotací
se podařilo vystavět 15 bytů (Kunčice, Letohrad
U Dvora). Další cesta musí být formou podpory vybudování infrastruktury pro výstavbu bytů
v soukromém vlastnictví – lokalita nad Bažantnicí, v Červené.

C

Cena města: vrátíme prestiž Ceně města Letohradu, ve které chceme oceňovat
a vyjádřit poděkování dobrovolníkům
v práci s dětmi atd.
Splněno – cenou města byly od roku 2007 oceněni podnikatelé, osoby pracující ve spolcích
a to zejména na návrhy z řad veřejnosti a spolků.
Město každoročně před koncem roku slavnostně
v obřadní síni poděkovalo občanům, pracujícím
ve spolcích s mládeží a předalo jim malé dárky.
Cesty: zajistíme komplexní údržbu cest ve vlastnictví města tak, aby jízda po nich nebyla životu
nebezpečná a občan mohl být spokojený.
Plněno – bylo zrekonstruováno několik místních
komunikací (Polní, Na Rozmezí, Jiráskova, Petříkov, část komunikací na Kunčicích, Ovčín, u koupaliště, v Domkách na Orlici), byl přijat generel
investic do místních komunikací pro roky 2009–
2014.

Č

Čistota města: budeme důrazně dbát
na čistotu města formou důsledných
kontrol vyhlášky o veřejném pořádku.

Průběžně plněno – úklid města probíhá za
pomoci technických služeb, veřejné služby. Kont3
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rolou dodržování vyhlášky o veřejném pořádku je
pověřena Městská policie.

D

Děti: podpoříme dlouhodobé mimoškolní aktivity pro děti, zajistíme výstavbu dětských koutků ve městě.

Plněno – přímo z rozpočtu podporovány významné spolky ve městě „Zlatý jelen“, započala spolupráce s polským Bardem – Letohrádky-3denní
akce pro děti, ve spolupráci se spolky ve městě.
Vznikl dětský koutek v Červené a na sídlišti U Dvora, další odpočinkové koutky budou realizovány
v letošním roce.

E
F

Ekologie: budeme účinně podporovat
ekologickou výchovu dětí a mládeže a dbát
na dobré životní prostředí v Letohradě.

Plněno průběžně.
Finance: budeme důsledně dbát na
zdravou ekonomiku města. Jsme připraveni vyčlenit větší objem finančních prostředků na spoluúčast města po získání dotací
do důležitých investičních záměrů města, naší
snahou bude sdružovat finanční prostředky pro
investiční akce.

Doprava: budeme usilovat o omezení tranzitní
nákladní dopravy městem a to ve spolupráci se
zodpovědnými institucemi.

Plněno – úvěry přijímány výhradně na dofinancování velkých investičních akcí, na které byla získána dotace (EU, stát) a na rekonstrukci místních
komunikací.

Plněno průběžně – na požadavek města byly
umístěny na příjezdové krajské silnice dopravní
značky upozorňující na omezenou výšku průjezdu aut Letohradem.

Generel investic: vyhodnotíme přijatý
generel investičních akcí v tak, aby byl
zaručen vyvážený rozvoj všech místních
částí města.

Dopravní obslužnost: našim zájmem je zachování alespoň stávajícího stavu dopravní obslužnosti (vlaky, autobusy).

Splněno – bývalý generel investic do místních
komunikací byl splněn, zastupitelstvo přijalo nový
generel investic do místních komunikací, všechny
místní části jsou v generelu obsaženy.

Plněno průběžně – dopravní komise města spolupracuje při přípravě jízdních řádů ČD a ČSAD,
přípojů v Letohradě.
Dotace: vyvineme maximální úsilí pro zisk
dotací či grantů od jiných institucí (Pardubický
kraj, ministerstva, Evropské fondy) a to do všech
oblastí života města.
Plněno průběžně – za toto volební období se
nám do města podařilo získat desítky milionů Kč
od EU, státu a Pardubického kraje.
Dům kultury: prioritou je získání dotace
a sdružení dalších potřebných finančních prostředků na komplexní rekonstrukci stávajícího
DK s cílem moderního zařízení pro kulturní
vyžití všech generací občanů – od nejmladších
občanů po důchodce.
Plněno průběžně – je zpracována studie a hledáme strategického partnera pro uskutečnění rekonstrukce. Prioritou pro blízké období je zabezpečení
finančních zdrojů na postupnou rekonstrukci.
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G

Granty: v maximální míře zjednodušíme žádosti o granty pro spolky a organizace, podporu
nasměrujeme zejména dlouhodobé a soustavné práci s dětmi a mládeží.
Splněno – žádost o přidělení grantu (formulář)
byl zjednodušen, z objemu peněz směřujících do
grantů byla část vyčleněna na přímou podporu
dlouhodobé práce s mládeží.

H

Hasiči: finančně podpoříme činnost
našich dobrovolných hasičských sborů
a to zejména výchovu mládeže.

Plněno průběžně – z rozpočtu města každoročně činnost SDH podporována.
Hřiště: vystavíme nové dětské koutky v místech,
kde jsou potřebné; podpoříme stávající významná sportoviště dotacemi na jejich provoz.
Plněno – oddechová místa se postupně instaluji, významný spolkům udělován titul „Zlatý jelen“
a finanční podpora na činnost .
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Hudební festival: budeme nadále účinně
podporovat konání hudebního festivalu, jako
významné slavnosti a propagace města.
Splněno – podporu jsme navýšili, navíc zahajovací slavnostní galakoncerty (opery apod.), do
festivalu se zapojily další obce a prestiž festivalu
se tak zvyšuje.

CH

Chodníky: zasadíme se o výstavbu nových chodníků a opravu
stávajících, cílem je do roku 2010
zabezpečit ucelený systém bezpečných chodníků ve městě.
Splněno – připravili jsme program „Letohradem
bezpečně bez překážek“, se kterým každoročně
žádáme o dotace ze Státního fondu dopravní
infrastruktury. Vybudovány byly nové chodníky
do Jankovic, u Domu kultury, u Bečvárny. Zrekonstruovány byly chodníky v Šedivské ulici, Ústecké,
Komenského. Navíc vybudovány autobusové zálivy
u křižovatky pod náměstím v Ústecké ulici. I v roce
2010 požádáno SFDI o dotaci (na nový chodník
v Jablonské ulici na Orlici, rekonstrukci chodníků
v Jablonské ul., Družstevní a Tyršově ul.).

I

Investice: zpracujeme krátkodobý a dlouhodobý územní plán investičních akcí; každý
rok uplatníme větší investici v jedné z místních částí města za použití systému časové rotace místních částí.
Splněno – generel investic do místních komunikací schválen zastupitelstvem města, v generelu
obsaženy všechny místní části.

J

Jednání s občany: zlepšíme úroveň informovanosti spoluobčanů o strategických
záměrech města, chceme oboustrannou
a účinnou oboustrannou komunikaci město
– občan.
Splněno – informace prostřednictvím zpravodaje města, internetových stránek města, občasníku
SPL, starosta každé pondělí odpoledne (13.30–
16 hod.) přijímá návštěvy bez objednání.

K

Kamerový systém: oslovíme podnikatele s cílem sdružit finanční prostředky
a požádáme o dotaci na výstavbu městského bezpečnostního kamerového systému,

který bude prevencí a ochranou bezpečnosti
našich občanů a jejich majetku.
Zhodnocení - Míra kriminality v našem městě
je dle údajů Policie nízká a tedy nemáme šanci
dosáhnout na dotační tituly např. od ministerstva
vnitra. 17. 3. 2010 proběhlo setkání s podnikateli,
na kterém byla představena možnost vybudování
kamerového systému a nastíněna možnost společné investice do této prospěšné záležitosti. Jako
reálné se jeví instalování 4 kamer již na podzim
2010 (společná investice veřejného a podnikatelského sektoru).
Komunální odpad: budeme zajišťovat třídění
komunálního odpadu města.
Plněno průběžně – Letohrad patří v celé republice mezi města, kterým se nejvíce daří třídit komunální odpad a tak šetřit finanční prostředky na
zajišťování jeho likvidace.
Koupaliště a krytý bazén: budeme nadále
podporovat provoz koupaliště; budeme připravovat záměr výstavby krytého bazénu s okolními městy formou společného projektu (spojíme
úsilí více měst na více projektů) pro zvýšení cestovního ruchu, podmínkou je nalezení vhodného podnikatelského záměru pro následný provoz zařízení s minimálními dopady na budoucí
rozpočty města.
Zhodnocení - krytý bazén se v podmínkách našeho města ukázal jako nerealizovatelný. Jednak
výše nutné finanční investice by znemožnila ve
městě realizovat jiné nutné investice (např. zateplení škol, kanalizace, přednádraží, rekonstrukce
panského domu apod.), problematický pro rozpočet města by byl i následný provoz zařízení z hlediska nutných provozních výdajů (v mil. Kč), na
což rozpočet města jednoduše nemá. Město musí
napnout úsilí do postupné rekonstrukce venkovního koupaliště, první kroky byly zahájeny v roce
2010 (úprava čistírny vody), je zpracován projekt
na rekonstrukci koupaliště v hodnotě cca 13 mil.
Kč. Projekt nelze realizovat bez zabezpečení cizích
finančních zdrojů, což je nyní problematické.
Kultura: podpoříme konání akcí propagujících
město, jako je Mezinárodní hudební festival,
setkání autorů literatury faktu apod. Budeme
5
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usilovat o zvýšení kulturního vyžití ve městě,
chceme prosadit systémové změny v provozování kultury v Letohradě.
Plněno – tradiční akce mají významnou podporu města, vedení města na ně zabezpečuje sponzory, jejich financování je transparentní. S Klubem autorů literatury faktu podepsána smlouva
o spolupráci, která zaručuje i budoucí předávání
cen E.E.Kische v Letohradě. Došlo ke sloučení kulturních organizací města (muzeum, informační
centrum a knihovna jsou jednou organizací), tím
k finančním úsporám (především mzdové náklady) a zprůhlednění financování provozu Domu
kultury.

L

Lyžařský vlek: podpoříme dostavbu kvalitního lyžařského vleku na Kunčicích, který bude sloužit všem občanům.

Plněno – byli jsme nápomocni k majetkovému
uspořádání zařízení, změna v pronájmu ploch
pro potřeby lyžařského vleku, podpora nového
odbavovacího zařízení vleku.

M

Majetek: budeme dobrými hospodáři s městským majetkem, půjdeme
cestou efektivního využití stávajícího
majetku (ne jeho rozprodej, ale případné pronájmy) a pořizováním nového majetku.
Plněno – nepotřebný majetek nabízen k výhodnému pronájmu pro město, případně prodeji zejména nemovitostí, kde je nutná významná investice,
na kterou město nemá zdroje. Není možné některé objekty nechat dále chátrat.
Mateřské školy: budeme klást důraz na kvalitní předškolní výchovu dětí v kvalitativně odpovídajících zařízeních.
Plněno – podpora provozu a vybavení mateřských škol. Na obě školky zpracovány energetické
audity a projekty zateplení. Brzká větší investice
by měla směřovat do stavebních úprav MŠ U Dvora.
Městská policie: přijmeme účinná opatření ve
směru lepší organizace činnosti Městské policie
tak, aby se stala neodmyslitelným pomocníkem
při zachování bezpečnosti a pořádku ve městě
a získala odpovídající uznání občanů města;
6

v opačném případě přehodnotíme další opodstatnění činnosti městské policie ve městě.
Plněno – pravidelné pracovní porady starosty
s velitelem MP, činnost MP ve 4 členném obsazení je pro město přínosná a MP zabezpečuje celou
řadu činností, které by jinak musely být objednány externě. Jsme přesvědčeni, že 4 členné obsazení MP v Letohradě je pro město naší velikosti
optimální a efektivní.
Městský úřad: podpoříme vyjádřené přání
občanů důstojného městského úřadu v centru města, po získání potřebné dotace s odpovídajícím finančním podílem města zahájíme přestavbu stávajících budov bývalé pošty
a spořitelny na moderní úřad s bezbariérovým
přístupem.
Splněno – jako prostorově vhodnější budova
pro umístění Městského úřadu byla vyhodnocena nemovitost č.p. 10 Panský dům, který navíc
potřeboval nutný investiční zásah pro svůj velmi špatný technický stav. Z Evropských zdrojů se
podařilo zabezpečit dotaci ve výši téměř 50 mil.
Kč a rekonstrukce probíhá, od září by měl být
Městský úřad s Městskou policií v novém sídle na
Václavském náměstí, tedy v centru města, jak se
vyjádřili občané města v dřívější anketě.
Mládež: účinně podpoříme aktivity protidrogové
prevence, jakými jsou volnočasové aktivity a podpoříme vytvoření odpovídajících podmínek pro
zájmové činnosti dospívajících spoluobčanů.
Plněno – grantový systém města byl zjednodušen, posílen a částečně změněn, kdy byly vyčleněny prostředky na přímou podporu soustavné
práce s mládeží. Je připraven projekt vybudování
skateparku s bikeparkem v Proutnici a hledají se
finanční prostředky (dotace, vlastní zdroje).

N

Nájemní byty: zabezpečíme výstavbu
přinejmenším třiceti nájemních bytů do
konce roku 2009.

Splněno částečně – za pomoci státních dotací
se podařilo vystavět 15 bytů (Kunčice, Letohrad
U Dvora). Další cesta musí být formou podpory vybudování infrastruktury pro výstavbu bytů
v soukromém vlastnictví.
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O

Osadní výbory: naší snahou budou
funkční osadní výbory ve všech místních částech tak, abychom za účasti
zástupců místních části, kteří mají důvěru svých
spoluobčanů, dokázali účinněji řešit oprávněné
zájmy občanů ve všech částech města.
Splněno – osadní výbory byly během prvního
roku volebního období založeny ve všech místních částech města. Bohužel na Kunčicích členové os.výboru rezignovali, nový osadní výbor
poté nebyl ustaven, osadní výbor Červená, Orlice
a místní výbor Letohrad spolupracují s vedením
města.

P

Památková zóna: budeme pokračovat v programech podpory zvelebování
památkové zóny v centru města tak, aby
byla reprezentativní oblastí Letohradu.
Plněno – daří se nám navyšovat příjem dotací
z ministerstva kultury, směřujících právě do památkové zóny – probíhá etapovitě oprava zámecké zdi.
Parkovací automaty: neučiníme laciné gesto
jejich demontáží, vytvoříme fond, do kterého ke
každé vybrané koruně vložíme korunu z městského rozpočtu a peníze poté vrátíme zpět do
opravy náměstí (chodníky na podloubí atd.).
Splněno – rozhodnutím zastupitelstva fond zřízen, veškeré vybrané peníze putují zpět do opravy náměstí (chodníky na podloubí, nasvícení,
zámecká zeď ).

Pardubický kraj: zvýšíme úsilí pro větší spolupráci s orgány Pardubického kraje k získání
odpovídající pozice našeho města, připravíme
potřebné projekty a budeme žádat o investiční
podporu Pardubický kraj.
Plněno – daří se na projekty získávat grantovou
podporu z Pardubického kraje, starosta města se
stal členem zastupitelstva Pardubického kraje.
Podnikání: budeme podporovat rozrůstání podnikatelské zóny nad OEZ, podpoříme
aktivity vedoucí zejména k rozšíření nabídky
pracovních míst, budeme se spolupodílet na
projektech z oblasti „lidských zdrojů“. Chceme
větší spolupráci s místními podnikateli formou
setkání se zástupci samosprávy města pro vzájemnou výměnu informací a koordinaci aktivit.
Plněno – v prosinci probíhá již tradiční setkání
s podnikateli působícími ve městě. Podnikatelská
zóna nad OEZ je připravena případným zájemcům, pozemky jsou nabízeny k prodeji.
Pouť: udržíme kvalitu této významné tradice
našeho města.
Plněno – před víkendem dochází navíc pod patronací starosty města k bezplatnému užití atrakcí pro pozvané (mateřské školky, dětské domovy,
Domov pod hradem).

R

Rovnoměrný rozvoj města: prosadíme
a ohlídáme rovnoměrný rozvoj všech
částí města.

Plněno průběžně – investice směřují či jsou připravovány (projekty) do všech místních částí města. Některé závisejí na získání dotačních prostředků (např. kanalizace Kunčice, kanalizace Červená,
chodníky Orlice – SFDI apod.).

S

Služba občanům: městský úřad tu musí
být pro občany města, budeme důsledně
dbát na dodržování zákonných termínů
a vstřícné jednání s našimi občany.

Plněno průběžně – snahou samosprávy je
udržení standardu služeb, velmi si slibujeme od
nového prostředí v č.p. 10, zaměstnanci úřadu
musí být profesionály a lhůty k vyřízení musí být
dodržovány.
7
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Sociální služby: budeme podporovat aktivity
našich starších spoluobčanů, budeme podporovat činnost Domova s pečovatelskou službou
(DPS), nezapomeneme na sociálně potřebné.
Plněno – DPS posílen o 1 zaměstnance, prodloužena služba pečovatelek, provozní náklady
DPS jsou zahrnuty v rozpočtu města, v něm je
také pamatováno na akce starších spoluobčanů,
pokračují pravidelná setkání důchodců města,
výlety.
Spolky a neziskové organizace: finančně
a morálně podpoříme aktivní práci ve všech
zájmových oblastech a to zejména práci s mládeží.
Splněno – v grantovém programu jsou vyčleněny
adresné prostředky na podporu soustavné práce
s mládeží, v předvánočním období se v obřadní síni města pravidelně koná slavnostní setkání
a ocenění dobrovolníků pracujících s mládeží.
Spolupráce s okolními městy a obcemi: vyvineme aktivitu a úsilí pro spolupráci s okolními městy a obcemi pro prosazení společných
zájmů a záměrů (společný projekt na zvýšení
cestovního ruchu, Letohrad - ubytovací kapacity, krytý bazén apod.). Jen společné záměry více
měst a obcí mají šanci získat finanční podporu.
Splněno – tato vize se ukazuje jako málo prosaditelná, dotační tituly tak nejsou nastaveny. Starosta města se stal předsedou nově založené destinační společnosti pro cestovní ruch Orlické hory
a Podorlicko. Město podporuje investiční záměr
spol. EYWAN s.r.o. na revitalizaci středověké tvrze
na Orlici, kde by měla vzniknout nová ubytovací
kapacita. Město dále hledá strategického partnera do Domu kultury s možností přestavby na
kongresové centrum a vznik dalších ubytovacích
kapacit.
Silnice: budeme aktivně prosazovat oprávněné
zájmy města u institucí zodpovědných za stav
silnic a komunikací, které nejsou ve vlastnictví
města.
Plněno – nové dispozice Šedivské ulice, nově
povrch Tyršova ulice, část Komenského ulice,
nové mosty na Kunčicích (2) a v Červené. Průběž8

ně uplatňovány opravy (např. propadlé kanály,
výmoly apod.) na silnicích ve správě SÚS, vedoucích městem.
Skate park: na neodlehlém, viditelném místě, dostatečně vzdáleném od bytové zástavby
vystavíme odpovídající skate hřiště pro mladé.
Plněno – stavební povolení je na výstavbu skateparku s bikeparkem v Proutnici, je požádáno
o poskytnutí dotace na výstavbu, která je nutnou
podmínkou pro realizaci. Představa je postupné
vybudování areálu.

Š

Śkolství: budeme důsledně usilovat
o kvalitní výuku v našich školách, podpořenou potřebným moderním zázemím.
Budeme spolupracovat se středními školami ve
městě, v činnosti podporovat ZUŠ.
Plněno průběžně - zpracován velký investiční
projekt na zateplení základních škol (30 mil. Kč),
ucházíme se o evropskou dotaci. Základní umělecká škola přejde od nového roku pod zřizovatelství města.

T

Televizní signál: oslovíme zodpovědné orgány za šíření televizního signálu s cílem možnosti sledovat ucelenou
nabídku celostátních programů všem našim
občanům.
Nesplněno – s postupem digitalizace se tento
úkol ukázal jako nadbytečný. Navíc nebyly zaznamenány stížnosti k této problematice.
Turistika: naše město má zejména díky aktivitám podnikatelů a spolků co nabídnout,
vyvineme maximální úsilí na podporu turistického ruchu s cílem, aby turisté a zájemci
zůstali v Letohradě delší dobu, a to přineslo
podnikatelům a dalším finanční efekt. Přehodnotíme stávající systém poskytování informačních služeb pro turisty, zvýšíme úsilí podpořené odpovídajícími finančními prostředky pro
zviditelnění Letohradu v oblasti cestovního
ruchu.
Plněno – Petr Fiala se stal předsedou nově
založené destinační společnosti pro cestovní ruch
Orlické hory a Podorlicko (OHP). Letohrad je prostřednictvím Sdružení obcí Orlicko členem OHP.
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Město úzce spolupracuje na akcích podporujících
turistický ruch s muzeem řemesel v Letohradě.

U

Ubytovací kapacity: budeme intenzivně hledat investora na výstavbu hotelu
tak, aby ve městě vzniklo nejméně další
100 ubytovacích lůžek včetně zázemí (stravování apod.).
Plněno průběžně – viz informace o podporování
záměru revitalizace středověké tvrze na Orlici a hledání strategického partnera do Domu kultury.
Uvolněný místostarosta: zasadíme se o ustanovení funkce uvolněného místostarosty, jen
tak vidíme možnost přivést do Letohradu více
peněz z jiných zdrojů. Vidíme jako nezbytně
nutnou práci dvou uvolněných zastupitelů na
profesionální úrovni.
Nesplněno – díky výsledku povolebních vyjednávání došlo k přehodnocení a žádný z místostarostů k výkonu funkce uvolněn nebyl. O to náročnější
bylo pro místostarosty a starostu zabezpečit činnost (zejména investiční a s tím související shánění
dotací) města. Neuvolněním došlo také k úspoře
mzdových prostředků. Nesplnění tohoto záměru
bylo avizováno již dříve.

V

Volby: vaše základní výsada ovlivnit
život v místě, kde žijete.
Volit je správné, pak lze oprávněně kritizovat.

Zaměstnanost: podpoříme projekty zaměřené na zvýšení zaměstnanosti, našim cílem je
zabezpečení základních lidských potřeb „práce
a bydlení“.
Plněno průběžně.
Zastupitelstvo: chceme a budeme úzce spolupracovat se všemi zastupiteli z volebních
uskupení, kterým půjde o rozvoj města, budou
mít o spolupráci zájem a kteří budou zejména
ochotni svoji prací přispět k naplnění tohoto
záměru.
Plněno – jsme stále otevřeni spolupráci se všemi,
kterým není osud města lhostejný a mají chuť pro
město pracovat.
Zodpovědnost: zasadíme se o konkrétní zodpovědnost zvolených zástupců samosprávy
a úředníků za jednotlivé oblasti života ve městě; zamezíme anonymitě zodpovědnosti.
Splněno – radní mají stanoveny konkrétní okruhy své zodpovědnosti a to bylo prezentováno
veřejnosti.

Ž

Źivot ve městě: Sdružení pro Letohradsko si přeje, aby spoluobčané byli v Letohradě oprávněně spokojeni.

SPL si toto nejen přeje, ale snaží se pro spokojenost občanů také aktivně pracovat.

Výročí: připravíme důstojné oslavy výročí 700
let vzniku města s cílem významné propagace
Letohradu.
Splněno – 700 let města se v roce 2008 slavilo po
celý rok a ohlasy na oslavy byly veskrze pozitivní.

Z

Zámecký areál: dokončíme projekt celkového využití zámeckého areálu (terasa, zámecký park, „Kopeček“); po přestěhování prostor ZUŠ zabezpečíme instalaci
zámeckých sbírek do uvolněných prostor Zámku a jejich zpřístupnění veřejnosti.
Plněno průběžně – dlouhodobý úkol. Zajištění
investičních prostředků pro přestěhování ZUŠ se
ukazuje jako značně problematické – není vhodný dotační titul.
9
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2007

3 300 000 Kč

SFRB

Dotace na výstavbu nájemních bytů dle Nařízení vlády č. 146/2003 Sb

2007
2007

4 400 000 Kč

SFRB

Dotace na výstavbu nájemních bytů dle Nařízení vlády č. 146/2003 Sb

1 120 000 Kč

MMR

217313 - Podpora výstavby technické infrastruktury v roce 2007

2007

200 000 Kč

2007

300 000 Kč

PU kraj

nakládání s odpady

2007

35 000 Kč

Orlicko

malé památky

2007

323 000 Kč

PU kraj

na projektovou dokumentaci „revitalizace náměstí“

2008

938 000 Kč

SFDI

program zaměřený ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování

2008

400 000 Kč

MK

regenerace městských památkových zón

2008

261 000 Kč

MK

památky-účelová dotace na I.etapu opravy Hotmarovy kaple

MK

podpora oslav 700 let města - grant

MK

regenerace městských památkových zón

osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2008

2008

250 000 Kč

2008

15 618 641 Kč

EU+SFŽP

2008

4 719 000 Kč

MZ

integrovaný systém nakládání s odpady - I.etapa
235210 Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny regionálního zdravotnictví

2008
2008

612 500 Kč

Glacenzis

Malé projekty přeshraniční spolupráce (Bardo)

22 788 300 Kč EU NUTS II ROP 1.2 - přednádražní prostor v Letohradě

2008

250 000 Kč

PU kraj

na projektovou dokumentaci „kanalizace Červená“

2008

70 000 Kč

PU kraj

vítězství v soutěži třídění odpadů - obce nad 5 tis. obyvatel

2008

45 000 Kč

PU kraj

oprava a údržba válečných hrobů ze 2.svět.války

2009

550 000 Kč

MK

regenerace městských památkových zón

747 103 Kč

SFRB

program Panel - dotace 2% úroků z úvěru

2009
2009
2009

49 312 548 Kč EU NUTS II ROP 2.2 - revitalizace č.p. 10 na Václavském náměstí na městský úřad
5 996 000 Kč

SFDI

program zaměřený ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování
osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2009

2009

382 000 Kč

MK

2009

360 400 Kč

Glacenzis

2009

100 000 Kč

PU kraj

2009

250 000 Kč

PU kraj

zkvalitnění systému třídění odpadu v Letohradě

2009

100 000 Kč

PU kraj

Grant na vybavení expozice muzea

2010

30 325 055 Kč

EU+SFŽP

2010

1 265 000 Kč

MK

regenerace městských památkových zón

2010

140 000 Kč

MK

památky-účelová dotace na I.etapu opravy Hotmarovy kaple

2010

150 000 Kč

PU kraj

Grant na rekonstrukci býv.WC v parku (voliéra)

2010

50 000 Kč

PU kraj

Grant na vybavení expozice muzea - II.etapa vitríny

145 358 547 Kč

památky-účelová dotace na II.etapu opravy Hotmarovy kaple
Malé projekty přeshraniční spolupráce (Bardo) Letohrátky
oprava kaple matky Boží (Hotmarova kaple)

1.1 - Snížení znečištění vod - 1.1.1. Snížení znečištění z komunálních zdrojů Projekt nad 2000 EO - kanalizace Kunčice

CELKEM

,QYHVWLFH3DUGXELFNpKRNUDMHY/HWRKUDGď
2008

47 314 000 Kč PU kraj

rekonstrukce II/360 (Šedivská ulice)

2008

14 900 000 Kč PU kraj

most Orlice-Kunčice (pod Konzumem)

2008

23 600 000 Kč PU kraj

2009

8 900 000 Kč PU kraj
94 714 000 Kč CELKEM

10

most Letohrad-Kunčice (u Vondrova mlýna)
rekonstrukce II/3601 přednádraží
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6NOiGiQt~ĀWĪ
Máme za sebou přes tři roky
práce v tomto volebním
období a tak se na mysl dere
otázka, jestli jsme se v jednotlivých segmentech chodu města posunuli dostatečně dopředu, zda jsme využili
všechny příležitosti, které se
naskytly a zda každý z nás zastupitelů naplnil
slib a pohnul nějakým problémem ve městě
k větší spokojenosti občanů.
Každý občan by měl mít možnost seznámit se
na stránkách Letohradského zpravodaje s tím
co jím zvolené uskupení, či zastupitel, kterému
dal před pár lety svůj preferenční hlas, udělal
konkrétního, zda byl užitečný. Na stránkách
tohoto občasníku byste se měli dočíst, co jsme
konkrétního udělali my.
Příležitost danou tímto vydáním občasníku
využiji k prezentaci oblasti péče o naše životní
prostředí o udržování čistoty a s tím související
odpadové hospodářství města. Nebudu opakovat již několikrát publikovaná čísla, nicméně pokud porovnáme stav v této oblasti v roce
2006 a nyní, je možné konstatovat, že jsme se
značně posunuli dopředu.
- snížili jsme objem odpadů odvážených z města na skládku do Českých Libchav,
- tím snižujeme náklady na ukládání odpadů,
- zavedli jsme pytlový svoz odpadů od domů
a tím jsme
- zvýšili jsem výrazně množství čistě vytříděných plastů, papíru a nápojového kartonu,
- zavedli jsme svoz biologicky rozložitelného
odpadu a k tomu bezplatné půjčování štěpkovačů a drtičů,
- zavedli jsme identifikaci původců a jedinečný
bonusový systém prostřednictvím čárového
kódu,
- připravili jsme sběr starého textilu.
Těmito kroky přivádíme do systému a rozpočtu města každoročně částku přibližně třičtvrtě
miliónu korun. Za rok 2007 jsme byli v nakládání s odpady na prvním místě mezi městy Pardubického kraje, za rok 2009 jsme v okamžiku

uzávěrky tohoto občasníku byli na 2. místě se
sedmnácti měst hodnocených v Pardubickém
kraji. V neposlední řadě je třeba uvést, že jsme
uvedli do provozu dva nové objekty důležité
pro budoucí hospodaření s využitím financí
EU a to městskou kompostárnu a sběrný dvůr
na Orlici. Ke zdokonalování práce využíváme
partnerské spolupráce a výměny zkušeností se
severočeským městem Česká Kamenice.
Také v oblasti péče o památky jsme zvolili
svoji vlastní cestu, která začíná mimo jiné tím,
že veškeré finanční prostředky vybrané z parkovacích automatů transparentně používáme ke
zlepšování stavu objektů v městské památkové
zóně. Není nám známo, že by tak činilo některé
jiné město. Abychom získali co nejvíce finančních prostředků ze státní pokladny, vypracovali
jsme nový Program regenerace městské památkové zóny na roky 2007-2013 a díky kvalitě práce komise pro regeneraci jsme podle kritérií
ministerstva kultury získali na podporu obnovy
památek:
- v roce 2007 dotaci 200.000,- Kč
- v roce 2008 dotaci 400.000,- Kč
- v roce 2009 dotaci 550.000,- Kč
- v roce 2010 dotaci 1.265.000,- Kč.
S souhrnu byla tato částka investovaná do
památek zdvojnásobena použitím výše uvedeného fondu a povýšena o finanční prostředky
z programů ministerstva, Pardubického kraje a vlastní zdroje města. Díky tomu se podaří
např. letos dokončit generální opravu Hotmarovy kapličky, provést druhou etapu rozsáhlé
opravy zámecké zdi pod terasou v Ústecké ulici. V předchozích letech byla dokončena oprava
zahradního domku, schodiště do Vitanovského
ulice a budovu městského muzea a informačního centra a předláždit podstatnou část velkého
podloubí.
Tyto výsledky však nevznikají samy vystavením
objednávky a pak převzetím díla a přestřižením
pásky, ale jsou důsledkem aktivního přístupu
zainteresovaných, v těchto oblastech musím
tedy za společné dílo poděkovat Ing.V.Mlynářovi,
Ing.J.Francovi, H.Koblížkové a B. Doskočilové.
Martin Hatka
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Město historicky podporuje kulturu a nic na tom
nemění ani složitý celostátní vývoj. S hrdostí jsme
navázali v roce 2006 na tradice ve městě a usilovně
podporujeme jejich rozvoj.
Přes obavy jsme potvrdili pokračování Mezinárodního hudebního festivalu se společností
F. V. Heka, který je finančně nejnáročnějším
projektem. Ani tíživá celostátní finanční situace
nás neodradila, především díky finanční podpoře sponzorů. Umíme potěšit milovníky vážné
hudby, v loňském roce poprvé i alternativním
spojením, jakým byl společný koncert Komorního orchestru Univerzity Hradec Králové a Dua
Ťuk, letos zahajovací galakoncert „CHVĚNÍ“
Hradišťan s Jiřím Pavlicou a Filharmonie Hradec Králové. Podporujeme nebo organizujeme
akce pro všechny věkové kategorie, vloni poprvé dětské Letohrátky v MŠ Taušlova, rockový
festival Pouťfest, letohradské historické slavnosti s BALESTROU, tančili jsme na městském
plese. Schází se u nás Klub autorů literatury
faktu, kdy se udělují mezinárodní Ceny Egona Erwína Kische a regionální Ceny Miroslava
Ivanova. Těší nás spolupráce s Hlavním městem Prahou a s Jaroměří. Za významný úspěch
považujeme smlouvu o spolupráci Letohrad
– KALF – Jaroměř. Koncepčně úspěšným krokem byl vznik Kulturního centra Letohrad (KCL),
jako příspěvkové organizace, sloučení kultury,
muzea, knihovny a informačního centra. KCL
pod vedením pana ředitele Moravce naplňuje
naše očekávání. Zvládli jsme společně rok 2008,
kdy jsme slavili výročí 700. let. Změnila se tvář
našeho informačního centra, pokračuje se na
nových expozicích, vystavuje se na zámku, na
tradici Kaskád navázali Arkády, které se poprvé
velmi vydařili. Úspěšné je rozsvěcení vánočního stromu. V předjaří se nám díky obratnosti
KCL a podpořeno rozhodnutím vedení města,
povedlo zajistit Divadlo Járy Cimrmana a koncert Karla Gotta, s obrovským úspěchem. Letohrad žije celoměstskou kulturou díky šikovným
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lidem, spolkům, hudebníkům, hudebním seskupením jako jsou Dechová harmonie Letohrad,
BigBand Letohrad, ochotníkům a řadě dalších,
mezi které nesporně patří i naše školy a školky.
Město finančně rovněž podporuje zkoušky kulturních organizací v Domě kultury.

8ĀLWVHXĀLWVH
Y/HWRKUDGďQHQtSUREOpP
Letohrad se může právem chlubit. Ve
městě máme 2 mateřské školy, se 7 třídami
a 2 základní školy s 28 třídami, které jsou naše
příspěvkové organizace, Základní uměleckou
školu s 321 žáky, která bude také naší organizací, převodem zřizovatelství z Pardubického
kraje, sedmnáctileté Letohradské soukromé
gymnázium, o.p.s., se 163 žáky a PRŮMYSLOVOU STŘEDNÍ ŠKOLU LETOHRAD se STŘEDNÍM
ODBORNÝM UČILIŠTĚM, s více jak 300 žáky,
s dlouholetou tradicí od roku 1932, kdy škola
nesla název „Masarykova škola práce“. U školek
a základních škol významně ovlivňujeme jejich
život financemi, které se každoročně schvalují jako příspěvek v rozpočtu. Rok 2009 by
významně úsporný, letos jsme finance vylepšili.
Největším problémem je stav budov, kdy nejhorší je budova v MŠ U Dvora. Hledají se zdroje,
ale zatím jsme nebyli úspěšní. Zastupitelstvo
města schválilo koncepci kultury, včetně rozšíření zámecké expozice, ale zde historicky řešíme přesun ZUŠ mimo zámek, poslední variantou je ZŠ Komenského. Aktivita škol ve městě je
významná a je o nich slyšet. Těší nás reprezentace, která přesahuje hranice našeho regionu,
ale i hranice našeho státu.
Autor článků: Ing. Zdeněk Maixner
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Sociální oblast je velmi široká, zahrnuje péči o děti,
rodiny, seniory či zdravotně
postižené občany.
Sociální služby se řídí
zákonem o sociálních službách. Stanovit zákonem
pravidla a vtěsnat do paragrafů řešení sociálních problémů člověka, je
úkol nesnadný. Z tohoto důvodu je také pochopitelné, že zákon od doby účinnosti zaznamenal více než 10 změn. Situace je obtížná i pro
poskytovatele sociálních služeb, kteří musí plnit
zákonem stanovená kritéria a přepracovávat je
v souladu se zákonem.
Současný zákon o sociálních službách má
za cíl zajistit služby a péči podle svobodné
vůle občana a v přístupu k němu. Respektuje
důstojnost jeho osobnosti. Vytváří vhodné prostředí s možností tělesných i duševních aktivit.
Umožňuje klientům co možná nejdelší pobyt
v domácím prostředí.
Odchod do domova pro seniory by měl být
až na posledním místě, a to v případě, pokud
již člověk potřebuje 24hodinovou péči a v možnostech rodiny není ve spolupráci s pečovatelskou službou nebo charitní ošetřovatelskou
péčí tuto péči zajistit.
V současné době mají možnost postižení
a další lidé, kteří jsou závislí na pomoci jiného člověka, získat podle zákona o sociálních
službách příspěvek na péči. Mohou jej dát příbuzným, kteří o ně pečují, nebo jím zaplatit
vybranou sociální službu. Tento příspěvek je
určen pouze na nákup služeb. Platba by měla
v budoucnu snížit závislost sociálních služeb na
dotacích rozpočtu měst a obcí.
V Letohradě má dům s pečovatelskou službou již dlouhou tradici. Pomáhá převážně
letohradským občanům. Za uplynulé tři roky
byl udělán velký kus práce. Rozšířena je především pečovatelská služba terénní (využívána
cca 105 klienty), ambulantní (využívána 15 klienty). V souladu s komunitním plánem soci-

álních služeb město Letohrad pořídilo nový
automobil značky Škoda- ROOMSTER, který je
využíván převážně na dopravu občanů, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku,
onemocnění či zdravotního stavu a to k lékaři,
za nákupy, na dovoz klientů do DPS, kde jim
poskytneme další služby (koupání, pedikúru…)
i na dovoz obědů ze školní jídelny. Rozvážka
obědů je jednou z nejvíce využívaných služeb.
Z kuchyně p. Marka vozí PS denně až 80 obědů
a ze školní jídelny 15 obědů.
Je velmi dobré, že naše Letohradská pečovatelská služba obstála při inspekční kontrole
poskytování sociálních služeb. Sice ne hned
na poprvé, chybělo písemně odstranit některé
z nedostatků, spíše administrativního charakteru.
V současné době pracuje v DPS sedm pracovníků. Od ledna 2009 je upravena i pracovní
doba pečovatelek. Pracují denně až do 20 hodin
včetně sobot a nedělí, což přispívá k větší jistotě seniorů v DPS.
V loňském roce po vymalování některých prostor si je pečovatelky zútulnily. Vyzdobily i chodby DPS, děvčata jsou velmi zručná a připravují pro
klienty mnoho aktivit, ať již pravidelných – 1× za
14 dní společenské hry, 1× za 14 dní tvořivá dílna, 2x v týdnu cvičení, v zimních měsících čtení,
1x do měsíce kavárnička, nebo náhodných, např.
výlety, plavání, pochod seniorů městem Letohrad a podobně. Cílem letohradské pečovatelské služby je dopřát seniorům důstojné, klidné
a sluncem naplněné dny.
Chtěla bych vše pečovatelkám poděkovat za
jejich nelehkou práci a úsměvy, které rozdávají.
Nynější senioři jsou aktivní v různých oblastech. Rozšířila se rekreační cyklistika, k jejímu
rozšíření bezpochyby přispěla i výstavba nových
cyklostezek, v letošním roce bude dokončena
cyklostezka Letohrad – Žamberk. Senioři se
aktivně zapojují do činnosti v mnoha spolcích.
Jen mne mrzí, že v Letohradě nefunguje klub
důchodců, tak jako je tomu v jiných městech.
Víme o několika seskupeních, které pořádají
13
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Pokud se nám podaří získat dotaci ze státního
fondu dopravní infrastruktury, chtěli bychom
zrekonstruovat stávající chodník po Orlici, aby
byl bezbariérový. Zdravotně postižení lidé překonávají mnohé překážky, které zdravým lidem
nepřipadají důležité, ale postižený je vnímá
jako bariéru, která mu znepříjemňuje život.
Snížené nájezdy na chodníku pomohou tělesně
postiženým k jejich lepšímu pohybu po městě.
Velmi se mi líbila akce ZŠ Komenského, kde
si děti vyzkoušeli jaké to je být slepý nebo se
pohybovat jen na vozíku. Mnohé děti si uvědomí, jaké překážky musí takto postižený člověk
zdolávat a pokud potkají takto postiženou osobu, nejsou k ní lhostejní a nabídnou pomoc.
Budova nového městského úřadu již také
bude bezbariérová a poskytne tím občanům
větší komfort při zařizování jejich záležitostí.
Přeji nám všem hodně zdraví a připojuji starobylý recept pro zdraví

různé akce, ale klub důchodců s plánem na delší
období pro kohokoliv nefunguje. O jeho zřízení
by měli usilovat především senioři. Společenská místnost v DPS by byla vhodným útočištěm
pro takovýto klub. S ohledem na demografický
vývoj stárnutí obyvatelstva bychom měli připravovat širokou nabídku aktivit pro seniory jak
v zájmové oblasti, tak i vytvoření nabídky sociálních služeb.
V současné době jsme zaznamenali malý nárůst sociálních dávek, které jsou poskytovány
osobám dlouhodobě nezaměstnaným (které
již nemají nárok na podporu v nezaměstnanosti) tzv. příspěvek na živobytí, jeho zvýšení si
může nezaměstnaný zvýšit odpracováním 20 či
30 hodinami veřejné služby. Tuto službu využíváme většinou k úklidu veřejných prostranství.
Problémem je bydlení pro sociálně slabé
občany, k tomuto účelu byla v minulosti určena
nemovitost čp. 110 na Orlici. Nyní je třeba získat finanční prostředky, alespoň na částečnou
rekonstrukci tohoto objektu, aby i bydlení pro
sociálně slabé bylo důstojné 21 století.
14

1. Tři kapky neustálého toku soucítění a žaludeční šťávy budou pracovat tak, jak mají
a nevznikne žádný zánět ani kámen.
2. Tři unce nezištnosti a štědrosti a tělo odolá
horečkám.
3. Tři dávky smíchu a radosti a předejdete
nemocím krku.
4. Čtyři skleničky lásky a dobročinnosti a zamezíte potížím s klouby.
5. Jednu injekci trpělivosti a Váš zrak bude
vždy dobrý.
6. Dietu ticha a sebeovládání a váš mozek bude
vždy v dobré kondici.
7. Šest transfuzí vděčnosti a vaše krev bude
imunní vůči škodlivým vlivům.
Pokud chceme zvládat věci, které děláme
a chceme dělat, musíme k tomu být v pohodě
a zdraví. Občas se zastavte a zapřemýšlejte, zda
umíte odpočívat. Stále častěji se setkávám se
slovy „nestíhám, jsem ve skluzu“. Vše se dá vyjádřit slovem stres což je nenasytný zloděj štěstí
a zdraví, nenechme si uspěchanou dobou štěstí
a zdraví vzít.
Iva Janoušková
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Komise VČAM byla ustavena po komunálních volbách
v roce 2006 jako poradní
orgán Rady města. Tvoří ji
devět členů, kteří se zabývali v minulém období různými oblastmi činnostmi.
První okruh problémů se
týkal poskytování finančních grantů občanským sdružením a fyzickým
osobám k provozování jejich volnočasových
aktivit. Aktivně jsme se podíleli na zjednodušení formulářů, které musí žadatelé o finanční
příspěvky předkládat.Z částky, která je zastupitelstvem města v rozpočtu schválena na rozdělení pro tyto aktivity jsme vyčlenili obnos, který
je určen pro ty zájmové organizace, které se ve
své činnosti zabývají pravidelnou prací s dětmi a druhá část je určena na podporu dalších
volnočasových aktivit.Vzhledem k velkému
počtu žádajících organizací na jedné straně
a výši částky přidělených prostředků na straně
druhé se určitě nejednalo o lehký úkol. Suma
peněz na mládež je rozdělována podle počtu
dětí a tento způsob rozdělování je relativně
velmi průhledný a spravedlivý. Druhá část rozdělovaných prostředků již v sobě obsahuje již
přece jen více subjektivní složky a v komisi jsme
vedli někdy dlouhá ale korektní jednání o přerozdělování peněz. O tom, že se nám to snad
alespoň trochu podařilo svědčí i minimální
zásahy ze strany Rady města Letohrad. Na tomto místě je vhodné poprvé poděkovat zástupcům žádajících organizací, že zachovali určitou
velkorysost i v případě, že nebyli uspokojeni dle
svých představ. Komentář „ tak doufáme, že se
příště polepšíte“ jsem slyšel několikrát, ale vždy
v těchto slovech bylo pochopení, že prostředky
nejsou nafukovací.
V uplynulém období jsme také zažili velkolepé oslavy 700 let od založení města Letohrad.
Na těchto akcích se ukázala ohromná pestrost spolkového života v Letohradě. Dovolím
si podotknout, že téměř 75% akcí uspořádaly
právě místní spolkové organizace a při této příležitosti jsem při domlouvání některých těchto

akcí poznal osobně hodně zajímavých a pracovitých lidí, které jsem do té doby pouze v Letohradě potkával. Své ocenění akcí vystavily i slavné osobnosti pražské Amfory, které potvrdily, že
jejich vystoupení probíhalo v atmosféře, kterou
dlouho v uplynulém období nezažily. Takže zde
je jistě na místě poděkovat zástupcům spolků
podruhé.
Další činností, kterou se komise ve své činnosti zabývala, bylo odstartování pravidelného
předvánočního oceňování těch členů jednotlivých občanských sdružení, kteří pravidelně pracují s mládeží. Tato akce proběhla v uplynulém
období již třikrát a celkem bylo tímto způsobem symbolicky ohodnoceno téměř devadesát
lidí. Setkání je i příležitostí pro pozvané osobně
se seznámit s členy jiných organizací a výměnu
zkušeností z této zatím ne zcela doceněné činnosti. A zde je na místě poděkovat zástupcům
jednotlivých organizací potřetí za jejich ochotu
najít si čas na vytypování vhodných členů, kteří
si toto ocenění zaslouží.
Nastává čas bilancování uplynulého volebního období. Naše komise si v závěru svého funkčního času vytyčila za cíl zorganizovat neformální setkání zástupců jednotlivých občanských
sdružení, kde by byly pojmenovány další okruhy činností, kterými by se měla zabývat komise, která bude ustanovena po příštích volbách.
Dále bychom chtěli na tomto setkání diskutovat na rozšíření předvánočního oceňování i na
ty členy organizací, kteří byli v minulém období
v nějaké volnočasové aktivitě úspěšní a podíleli
se na zviditelnění města Letohrad doma nebo
v zahraničí.
Závěrem mého příspěvku bych chtěl poděkovat všem členům komise za jejich obětavou
práci a všem těm, kteří se podílejí na činnosti
jednotlivých spolků a organizací v Letohradě
bych chtěl popřát pevné zdraví a mnoho sil do
další činnosti, která není vždy dostatečně ohodnocena.
Ing.Stanislav Beneš
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Mezi pravidelné a nejdůležitější příjmy města
Letohrad patří podíl na daních, které rozděluje
Ministerstvo financí podle počtu obyvatel a dalších kritérií. Nejdříve shrňme daňové příjmy do
našeho rozpočtu z hlediska obce. Daně dělíme
na nepřímé a přímé.
Mezi nepřímé daně patří především daň
z přidané hodnoty (DPH). Tu platí každý z nás
zakoupením jakéhokoli výrobku nebo služby.
DPH je mezi obce rozdělováno státem na základě klíče, který připravuje Ministerstvo financí.
Pokud se podíváme do skutečností z let 2003
až 2008, zjistíme, že tyto příjmy pro město Letohrad rostly nejvíce v letech 2005 a 2008. Z toho
se dá vydedukovat, že ekonomika rostla a to
i v roce 2008, tedy i v době začínající hospodářské krize.
Mezi daně přímé patří daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků. Tuto daň odvádí každý člověk zaměstnaný
v ČR. Je rozdělována státem a je třetím největším daňovým příjmem obce. Ze závěrečných
účtů let 2003-2008 lze opět vyčíst, jak se příjem obce vyvíjel. Průměrná mzda stoupala od
roku 2003 do roku 2007 cca o 1.000 Kč ročně.
V roce 2008 stoupla dokonce o 1.848 Kč. Z toho
by mělo vyplynout, že v roce 2008 byl příjem
pro obec z této daně podstatně vyšší než v roce
2007. Ovšem není tomu tak. Důvody jsou zřejmé. Zavedení superhrubé mzdy a změna systému výpočtu této daně přinesly pro každého
zaměstnance značné úspory a to se také projevilo v daňovém výnosu obce v roce 2008
snížením příjmů o cca 50.000 Kč.
Další přímou daní je daň z příjmů právnických
osob. Tuto daň odvádí každá obchodní společnost (společnost s ručením omezeným, akciová společnost, veřejná obchodní společnost…
atd.). Vybranou daň opět obcím přerozděluje
Ministerstvo financí. Sazba této daně se v průběhu let snižovala, nicméně příjem pro město
z daně právnických osob stoupal a to nejvíce
v roce 2008.
Poslední zmíněnou daní je daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
16

(OSVČ). Tuto daň odvádí každý, kdo podniká na
základě živnostenského listu, popř. mandátní
smlouvy nebo koncesí různých komor, například živnostníci, lékaři, právníci, pojišťovací
zprostředkovatelé… atd. Nazývají se osobami
samostatně výdělečně činnými. Tato daň je jimi
jako jediná ovlivnitelná. Část této daně je totiž
rozdělována Finančním úřadem přímo obcím
podle místa trvalého bydliště OSVČ. Proto je
všestranně výhodné vytvářet pro ně příznivé
podmínky.

Proč tedy klesly tyto příjmy v roce 2008 téměř
o 50 % oproti roku minulém? Určitě je to způsobeno změnou daňového systému, nicméně se
čím dál tím víc projevuje i takzvané stěhování
firem. Co to znamená? Pro živnostníky je výhodnější založit společnost s ručením omezeným se
sídlem ve větších městech např. Praha, Brno…
apod. Společnost je potom méně kontrolována
než živnostník na malém městě.
Od roku 2008 se mnohem častěji setkáváme s přesuny firemních sídel do zahraničí, kde
je daňové zatížení naprosto minimální, popřípadě nulové (daňové prázdniny). Bohužel pro
Českou republiku a tím i pro obce to znamená
snížení daňových příjmů z právnických osob.
Skutečnosti let minulých jsme si tedy už shrnuly. Následuje naše budoucnost a my všichni,
především podnikatelé, by jsme se měli zamyslet, jakým směrem se vydáme. Zda budeme
sídla našich firem přesouvat do velkých měst
či snad do zahraničí nebo zůstaneme věrni
naší republice a především našemu krásnému
a vzkvétajícímu městečku.
Bohumír Maceška
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Každý rok jsme aktivně studovali a vyjadřovali
se k jednotlivým rozpočtům a k rozpočtovým
opatřením. Z těchto diskusí nám vycházely
náměty ke kontrolám. Ty často probíhaly ve
spolupráci s Kontrolním výborem. Tyto skupiny vždy vypracovali protokol, který byl vždy
předložen zastupitelům, jako pomocný materiál. Nálezy neměly vážnější charakter, jednalo
se vždy spíše o drobné napravení skutečností.
V posledních dvou letech jsme se aktivně účastnili provádění auditů u městských organizací
(základní školy, městský úřad a Kulturní centrum). Závěrem těchto auditů je vždy zpráva.
Ani zde nebyly nalezeny žádné závažné problémy a to mě vede k závěru, že hospodaření organizací, kde je zřizovatelem město Letohrad, je
v pořádku.

9tWď]RYpVRXWďçH63/
Vítězové kvízové soutěže z Občasníku SPL
12/2009 obdrželi malé dárky. Jsou jimi:
Zdena Faltusová, 28. října 396, Ivana Holečková, Komenského 42, Radka Kalousková, Havlíčkova 432, Zdeněk Škoda, Mírová 577, Ivana
Veselá, Hausenská 864

Bohumír Maceška

5R]KRYRUVHVWDURVWRX3HWUHP)LDORXNDQGLGiWHP63/
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Uplynulé čtyři roky jste vedl město jako starosta, co osobně pro Vás ty čtyři roky znamenaly?
To je velmi těžká otázka a napadá mě toho
mnoho. Především jsem šel do něčeho pro mě
zcela nového. Určitou představu jsem měl, ale
skutečnost předčila očekávání. Bylo to velké
poznání, co vše lze, co jak dlouho trvá, co je
možné a co možné už není. Na každém kroku
mě potkávala novinka. Důležité bylo prosadit
se i mezi okolními starostmi tak, aby naše město
bylo bráno a neopomíjeno. Byly to čtyři hektické roky, kdy mi často připadlo, že nic není hotovo, vše rozděláno. Přišlo mi, že vždy, když jsme
nějaký problém vyřešili, dva nové vyvstaly… Ty
čtyři roky také znamenaly zhoršený spánek, což
jsem si před tím nechtěl připustit. Nicméně ale
podvědomí jednoduše pracuje a neporučíte
mu. Ničeho ale nelituji, ty čtyři roky práce mne
naprosto naplňovaly.

Po Vaší volbě starostou v roce 2006 bylo slyšet
– co ten mladý kluk jako starosta si počne? Měl
jste obavy z nové funkce?
Ano, slyšel jsem to, dokonce mi to říkal můj kamarád a bývalý starosta Petr Šilar, že se ho přesně
takto ptala nějaká paní… Obavy snad ne, měl
jsem před funkcí starosty ohromný respekt, to je
to správné slovo. A má-li člověk respekt, snaží se
o to víc nezklamat. Mým krédem bylo stát si za
tím, co se vyřkne, co se slíbí se snažit splnit. Lidově řečeno – nedělat si z úst trhací kalendář…
Nebylo pro mě milé, když za mnou chodili občané a říkali, kdysi nám slíbil ten a onen to a ono…
Toho jsem se snad osobně vyvaroval, vždy jsem
se snažil najít řešení a to realizovat. A také jsem
se snažil přiblížit samosprávu lidem, např. zavedením pondělních odpolední, kdy ke mně mohl
přijít kdokoli a bez objednání, na stránkách města byl můj pracovní kalendář, městský zpravodaj
jsme se snažili aktuálními informacemi oživit.
Prostě snažil jsem se s lidmi komunikovat.
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Při volbě starosty jste obdržel těsnou většinu
hlasů, jak to vidíte s odstupem času?
Bylo to logické vyústění povolební situace
a vyjednávání. Osobně mne velmi mrzelo, že
se po volbách nepodařilo shodnout s více stranami, nicméně byli jsme tlačeni do kouta a jednu chvíli to vypadalo i tak, že by výrazně vítězné uskupení mohlo skončit v opozici. To jsem
nemohl připustit. Myslím ale, že než počet získaných hlasů při ustavujícím jednání zastupitelstva byly důležitější činy v uplynulých 4 letech
a věřím, že po letošních volbách by případná
důvěra zastupitelů v moji osobu mohla být větší. Uplynulé 4 roky jsem totiž nečinil nic jiného,
komunikoval se všemi zastupiteli, snažil se získávat podporu pro potřebné záležitosti a sháněl dotace do našeho města.
Co bylo v uplynulém období pro Vás asi nejtěžší?
To lze těžko říci. Jako velmi složité období pro mě
osobně (pro „nového“ starostu) považuji období
iniciativy o odtržení místní části Kunčice až po
referendum. Přiznám se, že jsem jej velmi prožíval, nechtěl jsem se zapsat do dějin toho města
jako starosta, za kterého se (byť snad ne jeho přičiněním) odtrhla jakákoli místní část. Jednoduše
jsem si to neuměl představit, Letohrad je pro mě
od dětství Letohradem takovým, jakým je, se
všemi malebnými částmi města. Složitý byl i rok
oslav 700 let, to bylo hodně práce navíc, investice se jednoduše nemohly kvůli slavení zastavit,
dále projednávání žádostí o větrné elektrárny,
do značné míry nešťastná záležitost se záměrem hotelu na nevyžitém pozemku bývalého
zahradnictví v parku, který je nevyužit nadále.
Jednoduché není ani bojovat s projekty o evropské peníze a mohl bych pokračovat. Ale nejhůře
mi opravdu bylo v době iniciativy o osamostatnění Kunčic, cítil jsem to částečně i jako určitou
křivdu. Ale je to za námi a jsem upřímně rád že s
výsledkem, jaký byl v referendu učiněn.
Můžete říci, z čeho máte největší radost, co
považujete za úspěch?
Že je Letohrad celý, že se v něm buduje, že není
opomíjen ani krajem, státem, unií. Tedy že se
18

nám daří získávat peníze na potřebné investice.
Nové a zrekonstruované komunikace, chodníky, nový přednádražní prostor, opravený Panský dům, opravené zdravotní středisko, nový
sběrný dvůr a tak dále. Ano, mám z těch věcí
velkou radost. A za úspěch považuji, že více lidí
i po těch čtyřech letech člověka spíše pochválí,
než aby si stěžovalo či snad nadávalo. A je jasné,
že milé slovo člověka v tom shonu potěší, utvrdí v další potřebné aktivitě. Čtyři roky jsou na
něco krátká, ale na něco zase dlouhá doba…
A z čeho jste byl naopak nemile překvapen?
Také toho také nebylo zrovna málo. Tak třeba
některé mezisousedské vztahy, to pro mě bylo
nemilé poznání. Žijeme krátký život a jak si ho
někdo umí hezky sám kazit, neuvěřitelné. Zloba a závist některých lidí, také docela překvapení. Mé krédo je „starat se o druhé“, ale pod tím
starat není myšleno vyzvídat, povídat o nich,
drbat… Poznal jsem, že tak to vnímá docela
dost lidí. Já pod slovem „starat“ vnímám starat
se o jejich potřeby, snažit se jim pomoci, prospět něčím dobrým. A v neposlední řadě mne
mrzelo, když mi někdo vyčítal něco, co jsem ani
nemohl ovlivnit. A nářky typu – to nám město
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slibuje už desítky let… On totiž starosta není
všemocný, je celá řada věcí, které nespadají ani
do jeho kompetence, které jednoduše ani nedokáže ovlivnit. Vysvětlovat třeba, že díry v krajských silnicích jsou záležitostí Správy a údržby
silnic, fronty na poště záležitostí pošty… to byl
téměř každodenní chlebíček. Samozřejmě jsem
s šéfy těchto institucí často jednal, psal žádosti,
stížnosti atd., ale vlastní řešení poté bylo již na
nich.

jejich dofinancování z vlastních zdrojů. Období možnosti čerpání evropských peněz (20072013) je neopakovatelné a proto braní investičních úvěrů, tedy úvěrů ne do provozu, ale
do staveb, které tu zůstanou všem na věky, je
naprosto správnou věcí. O tom opravdu nelze
diskutovat, to by udělal každý rozumný ekonom. Nabízí-li někdo nějaké peníze a vy máte
za povinnost k nim určitou část přidat, je nutné
toho v maximální míře využít.

Pozitiva ale určitě předčí negativa, je to tak?

V roce 2008 jste byl zvolen zastupitelem Pardubického kraje. Jak pohlížíte na tuto, pro Vás
novou funkci?

To zcela nepochybně. Samozřejmě platí, že
nikdy se nemáte šanci zavděčit všem. Co jedni
chválí, druzí mohou pomluvit. Rozhodně jsme
ale věci nedělali pro nějaký vděk, ale proto, aby
se v našem městě žilo lépe. Je jasné, že ne vše
se dalo stihnout k úplné spokojenosti. Ale jsem
přesvědčen, že drtivá většina důležitých věcí se
podařila a občan by mohl být spokojen.
Investic se po městě učinila opravdu celá řada,
to je jednoznačně vidět. Co říkáte na argumentaci, že město má nyní více úvěrů?
Hned od prvopočátku bylo jasné, že chceme-li
získat do města investiční peníze, bude nutné

Samotná kandidatura nebyla lehká a lidé si
mysleli, že chci po dvou letech „utéct výše“.
Opět jsem dodržel co jsem řekl, nabídky na
„vyšší posty“ jsem již dopředu odmítl s tím,
že má pozice je v Letohradu a důvěru občanů
musím splatit. Práce zastupitele kraje je zajímavá, dostanu se k informacím, které se mi dříve
vyhýbaly a to i z pozice místopředsedy finančního výboru Zastupitelstva Pardubického kraje.
A co bychom si nalhávali, určitý prospěch z toho
má i naše město a jeho okolí. Třeba už pouze
z toho, že nyní víme o všech grantech a mož-

19

duben 2010
nostech kde a jak shánět peníze apod. Pomohlo
to také rekonstrukci Panského domu. Je to práce zajímavá, ale náročná na čas. Ve městě ale
nesmí být poznat, že starosta dělá „něco na víc“,
snad tomu tak i je.
Co považujete pro příští období za prioritní ve
městě?
Dočerpávají se Evropské fondy, musíme hledat zdroje k potřebným investicím, čeká hodně
práce – kanalizace, zateplování, je toho opravdu celá řada. Rád bych pokračoval ve zvyšování bezpečnosti dopravy v našem městě, nové
chodníky atd.
Čtyři roky v čele města jsou za Vámi, jakou motivaci máte do těch případných příštích čtyř let?
O motivaci mám vždy postaráno, jak jsem již
říkal, mé krédo je snažit se dělat to co dělám
naplno. A město potřebuje ještě celou řadu věcí
a investic. Kladem může být, že člověk již ví na
koho či kam se obrátit, co je potřeba učinit a že
Letohrad byl pod našim vedením vidět a oko-
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lím a těmi, co rozhodují o penězích, pozitivně
vnímán a nepřehlížen. Jednoduše řečeno, mám
stále chuť se snažit pro naše město a jeho občany shánět peníze na potřebné věci. Volby beru
opět jako výzvu, nikoli souboj o život… Nebudou-li si voliči mě či nás již přát, bude to jejich
právo a volba. Na druhou stranu ale přiznám, že
přednost dám vždy a u všeho Letohradu a rád
bych příští volební období ve funkci pokračoval, je opravdu celá řada věcí, které je potřeba
ještě udělat.
Máte nějaký vzkaz pro spoluobčany?
Nebyly to jednoduché čtyři roky, kdo nechce vidět, nevidí. Určitě se najdou spoluobčané, kteří mi či nám mají co vytknout. Někoho
jsem mohl třeba i nevědomky naštvat, to by
mě mrzelo. Já ale věřím, že většina ze spoluobčanů zaznamenala posun kupředu, věřím
že byl viditelný. A když jsem někomu řekl, že
se o danou věc zasadím, jsem se vždy snažil
dodržet a dotáhnout ke zdárnému cíli. Chceteli, aby se v tomto pokračovalo, určitě je dobré jít
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k volbám. A dáte-li hlas Sdružení pro Letohradsko, zaručím se o to, aby váš hlas byl i k vašemu
prospěchu. Přeji si nekonfliktní kampaň, tou se
naše město vždy vyznačovalo a věřím, že nedojde k nějakým planým slibům. Na vše je potřeba
se dívat realisticky a já jsem přesvědčen, že to
naši spoluobčané vědí a také umí.

A proč by měli volit právě Sdružení pro Letohradsko, tedy uskupení, v jehož čele stojíte?
Protože tak jak v uplynulém období a jak je
z názvu zřejmé, chceme se i nadále zasazovat o
rozvoj celého města a všech jeho místních částí. Do komunálních voleb jdou lidé, kteří jsou
osobnostmi a kteří by si nedovolili planě slibovat. Za 4 roky jsme měli možnost poznat a naučit se jak vést město. Nejsme vázání žádnými
stranickými příkazy a jsme připraveni další čtyři roky pracovat jen a jen ve prospěch občanů
našeho města. A já všem Letohraďákům přeji,
aby se jim v jejich městě opravdu líbilo.

.XQĀLFHEXGRX
RNNDQDOL]RYiQ\
Dobrá zpráva přišla ze Státního fondu životního prostředí. Osobně jsem velmi rád, že se
naplnil další bod z dopisu, který jsem adresoval občanům Kunčic před referendem o osamostatnění a týkal se kanalizace. Byla nám
totiž schválena dotace přesahující 30 mil. Kč do
odkanalizování Kunčic, celková investice přesahuje 39 mil. Kč. Město tedy ze svého musí přispět částkou přesahující 9 mil. Kč. Nyní budeme
vyjednávat úvěr, proběhne soutěž o zakázku. Největší objem prací by se měl uskutečnit
v roce 2011.
Celkové náklady:

39 477 880,- Kč

Dotace OPŽP:

30 325 055,- Kč

Spolufinancování města:

9 152 825,- Kč

Čtyřicetimilionová investice do odkanalizování Kunčic je dalším významnou investicí
tohoto období a jednoznačně napomůže dalšímu zlepšení životního prostředí našeho města.
Tuto investici považuji za zcela zásadní pro celé
město, právě z hlediska zlepšení životního prostředí v místě, kde žijeme.

KONTAKTY:
Sdružení pro Letohradsko
Buzulucká 521, 561 51 Letohrad
www.letohradsko.cz
spl@letohradsko.cz
Kontakty na členy výboru SPL:
předseda - Petr Fiala, predseda@letohradsko.cz
místopředseda - Ing. Zdeněk Maixner, mistopredseda@letohradsko.cz
jednatel - Martin Hatka, jednatel@letohradsko.cz
hospodář - Ivan Kurtev,hospodar@letohradsko.cz
člen vyboru - Stanislav Beneš, spl.vybor@letohradsko.cz
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Vážení spoluobčané,
vždy nám záleželo a nadále záleží na Vašem názoru, a proto jsme se rozhodli Vás oslovit s tímto krátkým
dotazníkem. Jak jistě víte, Sdružení pro Letohradsko již téměř čtyři roky stojí v čele města Letohrad. Něco se
nám za toto uplynulé období podařilo a spousta věcí nás ještě čeká. Tímto dotazníkem chceme zjistit, které
věci vás nejvíce trápí, a se kterými jste naopak spokojeni. Podle výsledků tohoto dotazníku nejen sestavíme
náš volební program, ale následně, pokud získáme vaší důvěru, budeme jednotlivé věci prosazovat a snažit
se realizovat.
Dotazník, prosím, přineste nejlépe přímo na námi organizované besedy v místních částech města (květen,
červen 2010), nebo doručte na adresu: Sdružení pro Letohradsko, Buzulucká 521, 561 51 Letohrad nebo jej
vyplňte elektronicky na našich webových stránkách www.letohradsko.cz do 30. 6. 2010
Budeme rádi za vyplnění tohoto dotazníku i v případě, že nejste volič SPL nebo dokonce nemáte SPL v oblibě.
V případě uvedení Vaší adresy budete zařazeni do slosování. Tři vylosovaní od nás obdrží věcný dárek.

V které části obce žijete?
Centrum města
Orlice
Kunčice
Červená
Sádka
Spořilov
U Dvora
Jiná:

Kolik je Vám let?
Žijete v:
bytě
domě

Kolik je Vás v domácnosti?
Jste:
student
zaměstnanec
OSVČ
důchodce

Zaškrtněte spokojenost s (1-5 jako známkování ve škole), pokud nechcete hodnotit nebo
neznáte oblast této otázky udělejte křížek (x):
působením SPL na radnici
komunikací radnicí s občany – informovaností o zamýšlených akcích
investiční a stavební činností ve městě
kulturním vyžitím ve městě – případně co
vám chybí
podporou místních spolků a organizací
oslavami 700 let
dopravou
životním prostředím města
školstvím a vzděláváním ve městě
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podporou pro podnikatele a privátních
investic
zapojením města do Evropských projektů

Jaké investice byste v budoucnu upřednostnili?
revitalizace náměstí
oprava základních škol
oprava mateřských škol
rekonstrukce kulturního domu
rekonstrukce koupaliště
výstavba sportovních zařízení v areálu
Proutnice
oprava místních komunikací a chodníků
dobudování kanalizační sítě ve městě
dokončení plynofikace ve městě
další investice do kulturních památek
jiné (napište)

Vaše ostatní náměty:

Nepovinné údaje (nebudete zapojeni do soutěže)

Jméno a příjmení:

Adresa:

Případné další spojení:

Pomozte naplánovat další 4 roky naší práce:
2. 6. schůzka s občany v Červené v místní restauraci od 18.00 hodin
9. 6. schůzka s občany na Kunčicích v Kampeličce od 17.00 hodin
9. 6. schůzka s občany na Orlici v klubovně hasičů od 19.00 hodin
16. 6. schůzka s občany v KD Letohrad od 18.00 hodin

