Vážení spoluobčané
Právě držíte v rukou informační občasník SPL, ve
kterém Vás několikrát do roka chceme informovat o činnosti Sdružení pro Letohradsko, rozebírat události ve
městě, co je nového či zajímavého na letohradské radnici
a podobně.
Dovolte nám ještě touto formou poděkovat Vám
všem, kteří jste aktivní účastí v komunálních volbách
2002 prokázali zájem o své město a také za projevenou
důvěru kandidátům našeho Sdružení pro Letohradsko,
kteří budou usilovat o naplnění volebního programu SPL

v co největší možné míře. Naši zastupitelé jsou připraveni naslouchat Vašim připomínkám, sdružení je připraveno obhajovat oprávněné zájmy občanů.
Přejeme nám všem, aby čtyři roky, které čekají nově
zvolené zastupitele, byly roky aktivní práce zastupitelů
a zejména představitelů města, protože to bude důležité
období, ve kterém vstoupíme do Evropské unie a tato
skutečnost se projeví zajisté i na komunální úrovni, kde
bude zapotřebí ještě vyšší míry práce zvolených zástupců
a především funkcionářů, než je obvyklé.

Petr Fiala, předseda SPL

Ing.Zdeněk Maixner, místopředseda SPL
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Základní ustanovení
Na základě zákona o sdružování občanů zakládáme občanské sdružení s
názvem Sdružení pro Letohradsko ( dále jen sdružení ) na dobu neurčitou
za účelem provozování činností souvisejících:
• s organizováním a podporou sportovních , kulturních a zájmových akcí
• s organizováním a podporou obnovy, údržby a využití sportovních a
zájmových zařízení
• s organizováním a podporou turistického ruchu
• s organizováním a podporou budování infrastruktury a ekologického hos
podaření s odpady, a to v rozsahu zjišování potřeb občanů a spolupráce s
obcí
• organizace práce s dětmi a mládeží se zaměřením na ochranu a obnovu
přírody a jejich výchova k psychické a fyzické odolnosti, odvaze a samostatnosti, organizace celoročních pobytů v přírodě
Sídlo organizace
Sídlem organizace je: Buzulucká 521, 561 51 Letohrad
Vznik organizace
Organizace vzniká po schválení stanov ustavující valnou hromadou, registrací Ministerstvem vnitra ČR.
Organizační složky
Organizační složku může založit nejméně 6 osob, a to za účelem provozování činností uvedených v bodě 1. těchto stanov.
Organizační složka se zakládá rozhodnutím ustavující valné hromady organizační složky a podáním žádosti o registraci výboru sdružení.
Dnem registrace u výboru sdružení se stává organizační složka registrovanou. Dnem vydání zakládací listiny získává organizační složka hlasovací
právo na valné hromadě sdružení.
Právně organizační složka vzniká vydáním potvrzení o právní subjektivitě.
Organizační složka si požádá o vlastní IČO.
Organizační složka je povinna předkládat valné hromadě sdružení výroční
zprávu o své činnosti a hospodaření. Organizační složka je povinna dodržovat stanovy a zásady hospodaření sdružení.
Každá organizační složka si musí svolit nejméně tyto osoby do svého výboru:
předsedu organizační složky - člen sdružení starší 18 let, je odpovědný za
chod organizační složky vůči členům organizační složky a výboru sdružení,
zastupuje organizační složku navenek hospodáře organizační složky - osoba
starší 18 let, zodpovědná za hospodaření organizační složky vůči členům
organizační složky a výboru sdružení, při převzetí funkce podepisuje hmotnou odpovědnost
Organizační složka zaniká:
rozhodnutím valné hromady organizační složky
rozhodnutím valné hromady sdružení, při závažném porušení stanov sdružení
ve zvláště naléhavých případech může rozhodnout výbor sdružení, organizační složka má pak právo odvolat se k valné hromadě sdružení, odvolání
podané písemnou formou má odkladný účinek až do doby nejbližšího jednání valné hromady.
O zániku organizační složky se provede zápis, který podepíše předseda
sdružení. Před tímto podpisem musí být vyřešeny všechny majetkoprávní
otázky. Z hlediska třetích osob se za datum zániku organizační složky považuje datum podpisu zmíněné listiny. Předseda zaniklé organizační složky
je povinen odevzdat zakládací listinu a potvrzení o právní subjektivitě. Členové zaniklé organizační složky mají právo zůstat členy sdružení. V době od
rozhodnutí o zrušení až do podpisu zápisu o zrušení je činnost organizační
složky pozastavena včetně hlasovacího práva na valné hromadě sdružení.
Členství ve sdružení
vznik členství:
Členem sdružení se může stát každý občan starší 18 let. Osoba mladší 18
let se může stát členem jen se souhlasem rodičů. Čekací doba pro vstup
do sdružení je 6 měsíců bez hlasovacího práva. Vstup nového člena musí
schválit valná hromada, které se musí zúčastnit nadpoloviční většina členů
sdružení. Schválení je podmíněno nadpoloviční většinou hlasů přítomných
členů. Hlasování je veřejné.

• Podávat návrhy a připomínky.
• Být volen do orgánu sdružení.
• Být informován o finanční situaci sdružení.
• Požádat o svolání mimořádné valné hromady sdružení.
• Požádat o pozastavení svého členství.
• Vystoupit ze sdružení.
ukončení členství:
Při neplnění povinností má valná hromada na návrh výboru nebo člena
sdružení právo pozastavit jeho členství. Výbor může podat valné hromadě
návrh na vyloučení člena pro neplnění členských povinností.
čestné členství:
Valná hromada může na návrh výboru udělit čestné členství. Čestný člen má
všechna práva řádného člena, nemá však právo volit. Čestný člen má hlas
poradní. Zrušit čestné členství může na návrh výboru valná hromada.
Zásady hospodaření
Za hospodaření ve sdružení odpovídá hospodář, který podává zprávu a zodpovídá se valné hromadě. V době, kdy nezasedá valná hromada odpovídá
za hospodaření výboru. Sdružení získává prostředky k činnosti z členských
příspěvků, činnosti sdružení, darů a dotací. O výdajích do 5.000,- Kč rozhoduje hospodář samostatně, výdaje vyšší schvaluje předem výbor. Rozpočet
navrhuje výbor a schvaluje valná hromada.
Orgány sdružení
valná hromada
Je složena ze všech řádných členů starších 18 let. Čestní členové mají hlas
poradní.
Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení
• schvaluje stanovy
• schvaluje vnitřní ustanovení sdružení
• rozhoduje o přijetí a vyloučení člena a o pozastavení členství
• rozhoduje o čestném členství
• schvaluje rozpočet a výroční zprávu o činnosti a hospodaření sdružení a
organi
začních složek
• rozhoduje o zániku organizační složky
• volí výbor
• odvolává výbor
• rozhoduje o zániku a likvidaci sdružení, vypořádání závazků a rozdělení
majetku
výbor
• je pětičlenný. Skládá se z předsedy, místopředsedy, jednatele, hospodáře a
člena. Výbor je volen na roční volební období valnou hromadou v tajném
hlasování na návrh členů. Platnost volby je podmíněna nadpoloviční účastí
všech řádných členů starších 18 let a prostou většinou hlasů všech přítomných řádných členů starších 18 let.
• je statutárním a výkonným orgánem sdružení, odpovídá za činnost sdružení a jedná jeho jménem v době, kdy nezasedá valná hromada. Za výbor
jedná navenek ve všech věcech předseda nebo výborem pověřený člen
výboru.
• navrhuje v součinnosti s hospodářem rozpočet a předkládá jej valné hromadě ke schválení
• předkládá valné hromadě výroční zprávu o činnosti a o hospodaření
• předkládá valné hromadě návrhy na změny stanov
• podává návrhy valné hromadě na vnitřní ustanovení sdružení a jeho
změny
• svolává nejméně jednou ročně valnou hromadu
• navrhuje valné hromadě rozhodnout o řádném a čestném členství
• podává návrh na zánik sdružení
• ze svých členů volí veřejným hlasováním předsedu a místopředsedu
• přijímá žádosti o registraci organizačních složek
• vydává zakládací listinu organizačním složkám
Zánik sdružení
O zániku sdružení rozhoduje na návrh výboru valná hromada. Současně
rozhoduje o likvidaci majetku a vypořádání závazků.

povinnosti člena sdružení:
• Zúčastňovat se valných hromad.
• Zúčastňovat se akcí pořádaných sdružením.
• Platit členské příspěvky.
• Respektovat rozhodnutí předsednictva sdružení.
• Dodržovat vnitřní ustanovení sdružení.

Závěrečná ustanovení
Stanovy nabývají platnosti dnem schválení ustavující valnou hromadou.
Změny stanov jsou možné jen rozhodnutím valné hromady s následujícím
vzetím na vědomí ministerstvem vnitra. Změna stanov valnou hromadou je
podmíněna nadpoloviční účastí všech řádných členů starších 18 let a prostou většinou souhlasných hlasů přítomných řádných členů.

práva člena sdružení:
• Být informován o činnosti sdružení a o pořádaných akcích.
• Být přítomen jednání, které se bude týkat jeho osoby.

V Letohradě dne 29.04.2002
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Je potěšitelné, že v Letohradě je celá řada dobrovolných
spolků ať již sportovních, kulturních či dalších zájmů,
které svojí činností zviditelňují město a zejména připravují podmínky pro vyžití mládeže, což by dle nás
mělo být to nejdůležitější. Bohužel doba, která přináší
řadu problémů (kriminalita, drogy), nese i finanční
problémy státu, které se přenášejí na města. I proto je
pochopitelné, že každé město bojuje se svým rozpočtem
a těžko hledá prostředky. Ale prostředky pro podporu
dobrovolné práce spolků by každé město v rozpočtu
mělo najít. Určitě tomu již vždy bude i v Letohradě,
zajisté je důležité, v jaké výši podpora bude, ale také
je důležité, jakým způsobem bude rozdělena. Je těžké
najít ta správná kritéria, je těžko posoudit, často srov-

návat téměř nesrovnatelné. Jedno by ale mělo být jasné,
dlouhodobá celoroční práce by měla znamenat více,
než jednorázové akce. Po krátkém čase existence se SPL
pokusilo podat návrh jednoduchých pravidel, leč neúspěšně. Neúspěšně v tom, že nebyla přijata, smutně v
tom, že ze strany města nebylo ani odpovězeno. Snad i
proto jsme zaslechli hlasy o novodobé „lidové frontě“,
což nechceme a nebudeme komentovat. Přesto se i
nadále budeme snažit prostřednictvím našich zastupitelů za podpory ostatních zastupitelů prosadit jednoduchá pravidla podpory spolků i tak, aby dobrovolní
funkcionáři spolků nemuseli stále dokola vypisovat
několik druhů žádostí o grant, protože jejich času si
vážíme.
Petr Fiala


ZKO Letohrad prvním
lednem letošního roku
začala druhou desítku
let své existence. Ze
skromných začátků se
sedmi členy se situace
přece jenom zlepšila.
Díky pomoci několika
uznalých lidí, pomocí
vlastních finančních
prostředků a finančních příspěvků zvenčí
jsme postupně zíkali
vybavení vhodné pro výcvik a hlavně také náš pozemek. Samozřejmě, že i díky vlastnímu úsilí vstupujeme do druhé dekády s pozemky dostatečné velikosti
i s „hrubou stavbou“ budovy, která v příštích letech
po dostavbě nám umožní další rozvoj organizace (soutěže, zkoušky i osvětovou činnost pro letohradskou veřejnost), ale hlavně chceme
naplnit náš sen. Za Orlickým rybníkem
vybudovat skromný, ale útulný sportovní
areál, respektující krásu okolního prostředí.
Desítka let uběhla na cvičišti rychle a
vlastně skoro nepozorována. Zůstaly jen
vzpomínky na akce povedené a bohužel i
ty nepodařené. Mezi ty lepší patří určitě
vystoupení pro „Letohrad 2000“, zajištěné
spolu s hasiči a automotoklubem, podařila
se i první výstava pejsků bez PP - Voříškiáda. Příznivý ohlas měla i výtvarná
soutěž pro žáky letohradských škol „Pes je
přítel člověka“. Co nás však nejvíce těší, je
množství zkoušek z výkonu, které přibyly
do organizace. Už je lze počítat na desítky
(konečně).
Dobrý pejskař musí mít, mimo jiné, dobré
sebeovládání, důslednost, vytrvalost a
touhu něco dokázat ve dvojici se svým

psem. Chtěli bychom pomocí těchto vlastností šířit
Letohradem myšlenky o možném spořádaném soužití
lidí a psů ve městě. Chceme přesvědčit nejen majitele
psů, že každý pes může zvládnout základní poslušnost
(Co pejsek umí záleží ve většině na majiteli.) Cesta
ke spolužití vede přes úsilí každého majitele najít cestičku ke svému svěřenci. Nikomu nepomůže, psům ani
lidem, omezování soužití pomocí ostnatého obojku,
mříží a těžkého řetězu. Mříž může zůstat nezavřená a
řetěz povolit, ale ovladatelný a vychovaný pes se může
na veřejnosti pohybovat bez nebezpečí pro sebe i pro
okolí.
Je mnoho věcí, dárků, které bychom si mohli za rybníkem do druhé dekády přát. Bohatý strýček by seznamu
určitě vévodil, spolehlivější a prospěšnější však bude
naplnit naše spolkové heslo „Nadšení, píle a přátelství.
Nadšení pro výcvik, píle při brigádách a přátelství na
cvičáku i v soukromí.“
M.D.S.
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občanům, a co prospěšného pro
město vykonal. Uvidíme za pár
let.
Nyní jste mi tak trochu nahrál!
Zmínil jste svoji vazbu na předchozí funkce ve městě. Můžete
uvést něco pozitivního o co jste se
zasloužil vy osobně.
Každý to může vidět ze svého úhlu
pohledu jinak, to co je pro jednoho
pozitivní změna, druhému může
působit potíže. Píše se rok 2003,
a tak možná lze připomenout,
že před 20 lety, v roce 1983 vyústilo moje úsilí v zahájení vydávání „Letohradského zpravodaje“
prvním ročníkem této tiskoviny.
Obsahy některých článků byly
samozřejmě tendenční. Když měl
tehdy Leopold Štěpánek 80.narozeniny, mohli jsme zveřejnit, že
jubilant bydlí v Taušlově 271.
Kdyby se letos dožil 100 let, nedozvěděli byste se, který Štěpánek to
vlastně je, když jich je v Letohradě
tolik. V roce 1983 jsem také zahájil jednání o rekonstrukci zámku.
Bylo třeba začít od pořízení dokumentace tehdejšího stavu, vymístit internáty, zpracovat novou koncepci využití, zajistit budoucna ?
projektovou dokumentaci, finanční prostředky a hlavně
začít - topením, výměnou oken, dveří, izolací proti vlh- Samozřejmě. Říká se přece, že člověk se má umět poučit
kosti. Rád vzpomínám na přípravu a průběh rekon- z chyb a že ti moudří se učí z chyb druhých. V roce 2003
strukce štukové výzdoby zámeckých prostor, která určitě nechcete pracovat metodami pokusů a omylů,
obsahuje řadu vzácných prvků, kolem kterých chodí musíte mít ve všem jasnou koncepci, jinak neobstojíte v
mnozí nevšímavě, bez znalosti věci. Ale o tom až někdy konkurenci ani mezi městy až půjde o peníze. Dlouhodobě se věnuji problematice bydlení.
jindy. Jsem rád, že jsme dosáhli v roce
Nemohu pochopit, proč není Leto1983 zařazení Letohradu do státního
hrad v bytové výstavbě tak aktivní
seznamu 160 historických měst, na což
„Nemohu pochopit, jako některá jiná města. Máme dostanavazovalo následné vytvoření památkové zóny, jak ji znáte dnes. V rámci
proč není Letohrad v tek pozemků pro novostavby, domy,
lze provést střešní nástavby a také
rekonstrukce zámku jsem se zasadil
bytové výstavbě tak kde
dost zájemců o nové bydlení. Není na
o novou koncepci zámecké lidové
aktivní jako některá co čekat. Není třeba čekat na nějaké
knihovny, kterou nám mnozí záviděli.
státní dotace, nebo ty jsou paradoxně
Dětské oddělení na zámku vybavené
jiná města.“
překážkou k tomu, aby mladý člověk
stylovým nábytkem bylo otevřeno
získal byt. Chce to nové nevšední
1989, ale oddělení pro dospělé si
muselo počkat zbytečných 10 let. Z několika nevyho- pohledy na problémy. Se dvěma bytovými domy v Hauvujících prostor byla přemístěna na zámek také lidová senské nevystačíme.
škola umění a zahájeny práce na zámecké restauraci.
Lecos bylo však později zastaveno a vyvíjelo se jiným Byl jste zvolen předsedou bytové komise. Jaký máte
směrem. Z jiné oblasti se hlásím například k zajištění nejbližší cíl ?
protipovodňové regulace Lukavického potoka a systému plošného kontejnerového svozu odpadu. Byli jsme Cílů je hodně, ale k nejbližším řadím zkvalitnění procesu
první v okrese Ústí nad Orlicí, kdo něco podobného prodeje bytů a dokončení privatizace domů, zlepšení
vybudoval vlastními silami. Letohrad byl také prvním spolupráce úřadu se všemi vlastníky bytových domů
úřadem v okrese ve využívání výpočetní techniky, když - SBD a novými společenstvími vlastníků. Navázat by
jsem ji zavedl do agendy rady, usnesení a účetnictví. mělo rozhýbání bytové výstavby nájemních bytů a všech
forem bytové výstavby vlastníků.
Patřili jsme k předním ve Východočeském kraji …
Dobře! Myslíte však, že se na tom dá stavět i do

Rozmlouval : Jiří Doležal
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Sdružení pro Letohradsko děkuje ještě jednou všem,
kteří se zúčastnili charitativní akce „Letohrad v rytmu
hudby“ a nančně přispěli do sbírky, která byla použita k nápravě škod, způsobených ničivými srpnovými
povodněmi v obci Křešice na Litoměřicku.


V loňských listopadových volbách, do kterých Sdružení pro Letohradsko šlo s cílem prosadit atraktivnější přístup v řešení problémů města, jsme však nezískali předpokládanou podporu. Chceme však dostát našim předvolebním slibům, a tak prostřednictvím tohoto tisku pohlédnout trochu kritičtěji na některé oblasti života města
než je to obvyklé, zvláště pak na ty, kteří tento život ovlivňují, na členy zastupitelstva. Začínáme takříkajíc ve
vlastních řadách, podle pořekadla „zamést si před vlastním prahem“. I v dalších číslech naleznete rozhovory
s našimi členy. Pro první rozhovor jsme se vypravili za „staronovým členem zastupitelstva“ panem Martinem
Hatkou.
Pane Hatko, po několikaleté přestávce jste se objevil Souhlasím, ale přestože naše sdružení nebylo prodlouna kandidátce ve volbách do zastupitelstva na 6. místě ženou rukou žádné jiné kandidující volební strany,
nezávislého sdružení, preferenčními hlasy jste se dostal dosáhli jsme slušného výsledku. Kdyby volební systém
na 2. místo, kandidoval jste na starostu a místosta- preferoval tvorbu zastupitelstva podle počtu hlasů, měli
rostu. Proč?
bychom ve stávajícím 21 čl. zastupitelstvu 8 zástupců.
Podle platného zákona je nás pět. Byli jsme toho názoru,
Nevím, v čem vidíte tu přestávku? Od roku 1976 jsem byl že výsledek hlasování občanů by měli respektovat i
členem rady, v letech 1981-1990 tajemníkem, následně sami členové zastupitelstva při utváření tříčlenného
členem zastupitelstva a např. v předešlém volebním vedení města. Na předchozím režimu bylo kritizováno,
období členem tří komisí rady města. Vždy jsem byl že faktickou volbu mezi dvěma kandidáty neumožňotedy nějak přitom, viděl jak se to dělá a usiloval o to, val. Chtěli jsme hned na prvním zastupitelstvu ukázat,
aby se to dělalo lépe. Trápilo mne, že příčina problémů že se to dá dělat i jinak, než mít jen jeden návrh na staje někde jinde, než se lidem říká. Občan očekává, že rostu.
jeho zástupce v zastupitelstvu bude hájit jeho zájmy.
Kdyby si to občan kontroloval tím, že se občas přijde Snad jste vážně neočekával, že člověk spjatý s minulým
podívat na veřejné jednání zastupitelstva, možná by se režimem může být v Letohradě zvolen starostou ?
divil, koho si tam zvolil. Větší úcta k tomu, jak voliči
rozdali mandáty, by neuškodila. To byl také důvod, proč Byl jste v otázce nepřesný ! Ti, kdož se zúčastnili ustajsem respektoval požadavek kolegů a kandidoval na vujícího zasedání zastupitelstva by vám potvrdili že u
uvedené funkce.
volby starosty to nevadilo. Vadilo by to jen u funkce
neuvolněného místostarosty. Ale jde jistě mnohem více
Tím jste mi ale neodpověděl, požadavek kolegů přece o to, co bude dál, než o předvolební handlování. Teprve
nestačí …
čas neúprosně ukáže, jak to kdo myslel vážně se sliby
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Po vzniku sdružení jsme se rozhodli, že se pokusíme našimi zástupci odvezen a předán srpnovou povodní
trochu zviditelnit a dokázat, že jsme tu zejména pro postižené škole v Křešicích na Litoměřicku. Celková
lidi. Náš nápad zněl „Město v rytmu hudby“ a termín předaná částka činila 50 000 Kč a skládala se jednak
5. říjen 2002. Na celý den od rána devíti hodin do ran- z darů obyvatel přímo při akci, z části honoráře účinních tří hodin jsme připravili program pro naše oby- kujících, sponzorských darů, ale přispěly i mateřské
vatele. Repertoár dne snad mohl
školy. Všem, kteří přispěli patří
uspokojit všechny věkové kategoupřímné a velké poděkování. I
rie. Hudba od jazzu, dechovky,  přes to, že účast letohradských
folku až k rocku, hrací koutky pro děti, příjezd a obyvatel v chladném podzimním dnu nebyla příliš
prohlídka historické vojenské techniky, občerstvení a velká, pro nás akce byla cennou zkušeností a zejména
večerní country bál. Vše bylo v režii SPL a sehnaných poznáním, že jsme schopni a hlavně ochotni něco pro
sponzorských darů. Je pravdou, že jsme se chtěli dostat lidi udělat. Když se sejdou nadšenci, kteří se nebrání
i do povědomí lidí, ale v žádném případě to neměla věnovat něco ze svého volného času pro dobro věci,
být akce politická, i když to bylo v době před komu- dá se toho spoustu dokázat. A když nic jiného, akcí
nálními volbami. Hlavním úkolem a cílem byla cha- jsme mohli alespoň malou měrou přispět potřebným.
ritativní činnost a vybrané peníze a zisk z akce byl
Pavla Skácelíková

7.
07.indd

1

6.2.2003, 12:42




21 zastupitelù (s uvedením volební strany a místa bydliště)

Starosta města:
Tomek Vladimír /NEZ/ - Orlice - člen rady
Místostarosta města:
Stejskal Karel /ODS/ - Orlice - člen rady
Skalický Jiří, Ing. /KDU-ČSL/ - Orlice - člen rady
Rada města (7 členů - zbývající 4 členové):
Bednář Miloš /SPL/ - Kunčice
Fogl Jiří /KUD-ČSL/ - Letohrad
Hatka Martin /SPL/ - Letohrad
Motyčka Ludvík, Ing. /NEZ/ - Orlice

Zastupitelstvo města (21 členů - zbývajících 14 členů):
Adamec Jiří /ODS/ - Orlice
Buryška Petr /SPL/ - Letohrad
Černohous Pavel /SPL/ - Letohrad
Hoffmann Petr /NEZ/ - Orlice
Jordák Ivan, JUDr. /KSČM/ - Letohrad
Jurenka Milan /KDU-ČSL/ - Orlice
Kalivoda Karel /KDU-ČSL/ - Kunčice
Moravcová Jiřina /NEZ/ - Orlice
Moravcová Magda /ALT/ - Letohrad
Šejvl Jan /ALT/ - Letohrad
Šilar Petr, Ing. /SPL/ - Letohrad
Vojtěch Petr /ODS/ - Letohrad
Vychytil Pavel, MUDr. /NEZ/ - Orlice
Zientek Milan /OL/ - Letohrad

Z 21 členů zastupitelstva bydlí v městských částích: 10 v Letohradě, 9 na Orlici, 2 na Kunčicích. Ze 7 členů rady
bydlí 2 v Letohradě, 4 na Orlici a 1 na Kunčicích. Ze 3 statutárních zástupců města bydlí 3 na Orlici.
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vědnosti nahradí dva neuvolněné místostarosty. Starosta
a jeho zástupce musí naplno pracovat pro město a ne
se věnovat jiným činnostem. Chceme zvýšit zodpovědnost zvolených zástupců občanů vymezením oblastí ve
správě města. Profesionalita úředníků městského úřadu
musí být samozřejmostí.
• Využití volného času?
Nezbytnou součástí podpory kulturních, společenských
a životních potřeb občanů je financování zájmových
činností alespoň 1% z rozpočtu města již v roce 2003
(min. 500 tis. Kč). Chceme zabezpečit komplexní údržby
sportoviš a budování dětských sportoviš a zařízení pro
volný čas všech generací. Ve spolupráci se spolky se
budeme snažit získat investiční prostředky na výstavbu
nových sportoviš. Kultura je součástí každodenního
života, a proto budeme podporovat fungující kulturní
aktivity
• Počítáme s investicemi ve městě?
Ano, chceme zajistit více zdrojové financování potřeb
města a jeho rozvoj v rámci regionu Pardubického kraje,
plánovitý rozvoj infrastruktury ve městě. Zásadní je
pokračování s opravami komunikací.
• Zabezpečení pořádku ve městě je pouze záležitostí
městské policie?
Ne, jedná se o profesionální záchranný systém, požární
zbrojnice spolu s novou služebnou městské policie.
Městská policie nemůže fungovat neúplná, a proto v
rámci zabezpečení pořádku chceme zajistit původní

stav čtyř strážníků, s vazbou na Policii ČR.
• Proč podpora vzdělávání a školství ve městě?
Podporou všech stupňů vzdělávání ve městě chceme
zajistit všestranný prostor pro vzdělání našich dětí.
Připravíme dlouhodobou koncepci rozvoje školství ve
městě.
• Cestovní ruch a turistika?
Chceme pokračovat v rozvoji ve městě, ale také v regionální spolupráci s okolními městy společně ve sdružení
Orlice.Dopravní obslužnost musí fungovat i pro okolní
obce.
• Každodenní potřeby občanů?
Nezapomeneme na dostupnost služeb se zaměřením na
starší generaci. Budeme usilovat o udržení i zlepšení
dostupnosti všech služeb důležitých pro všechny občany,
o zajištění čistoty a pořádku ve městě.
• Podpora podnikatelských aktivit bude pro nás samozřejmostí.
• Budeme podporovat vytvoření fondu na živelné
pohromy.
• V případě našeho zvolení budeme pracovat pro všechny
občany, ve prospěch našeho města, nebo ne vždy to bylo
v minulosti samozřejmostí. Nepřipustíme zneužívání
postavení pro osobní zájmy ani pro zájmy jiné.
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Dovolujeme si představit 5 našich členů, kteří dostali důvěru občanů v komunálních volbách a stali se zastupiteli města Letohrad pro období 2002-2006. Budeme rádi, když se na naše zastupitele budete obracet se svými
problémy, které se budou snažit Vám pomoci řešit z titulu svého mandátu. Uvádíme i teze z našeho volebního
programu, protože pro nás volební program dnem voleb rozhodně nekončí.

Miloš Bednář

Martin Hatka

Pavel Černohous

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ SPL
• Kdo jsme?
Občané města, kteří se sdružují od června roku 2002 v
občanském sdružení - Sdružení pro Letohradsko.
• Proč Letohradsko?
Podstatný je pro nás rovnoměrný rozvoj celého města,
a proto zpracujeme program rozvoje města (Letohrad,
Orlice, Kunčice a Červená) v souvislosti na celý region.

Ing. Petr Šilar

Petr Buryška


na mladé. Budeme prosazovat výstavbu takových bytů,
které budou dostupné s ohledem na financování ze
strany občana-zájemce. Konkrétně chceme podpořit
výstavbu nájemních bytů v lokalitě sídliště u Dvora, s
podporou státních programů.

CO VŠE NÁS ZAJÍMÁ, KDE VŠUDE BUDEME PROSAZOVAT NAŠE ZÁMĚRY:

• Ochrana a tvorba životního prostředí?
Prosazujeme vyvážený rozvoj a tvorbu životního prostředí. Budeme prosazovat program regenerace památek
a to nejenom ve vlastnictví města. Životní prostředí je
nejenom odvoz odpadů, údržba zeleně, ale také výchova
mladé generace ve školách, s úctou k přírodě, krajině a
místu svého bydliště.

• Je vyřešená situace bydlení ve městě?
Ne. Budeme podporovat bydlení ve městě, myslíme

• Změny ve správě města?
Ano, uvolněný místostarosta s jasně danými úseky odpo-
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volební okrsek

I Komenského
61,44%
II Zámek
58,46%
III U Dvora
50,63%
IV Orlice
58,89%
V Kunčice
69,71%
VI Červená
66,95%
CELKEM

ALTER.

KSČM

KDU-ČSL

ODS

OL

SPL

NEZ

volební účast

1 401

543

1 234

1 480

980

2 164

2 084

9 886

1 357

1 026

1 356

1 957

656

2 901

2 932

12 185

1 329

1 082

1 392

2 032

1 045

2 978

2 239

12 097

844

443

2 281

1 406

443

1 181

2 374

8 972

658

526

2 438

1 176

512

1 799

1 998

9 107

389

86

106

202

96

291

220

1 390

5 978

3 706

8 807

8 253

3 732

11 314

11 847

53 637

Vysvětlivky: Volební okrsek - pro upřesnění je uveden název ulice, místa, kde byla volební místnost; údaj pod volebním místem znamená volební účast vyjádřenou v
procentech; Volební strany jsou seřazeny dle vylosovaného pořadí v komunálních volbách; Volební účast - počet odevzdaných hlasů a procento účasti voličů v daném
okrsku

Z tabulky je patrné, kde jak která volební strana uspěla či neuspěla. Pro SPL nejúspěšnější okrsek byl U Dvora,
škoda jen, že právě v něm byla volební účast nejnižší. Největší prohru SPL zaznamenalo na Orlici.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

NEZ
NEZ
SPL
ODS
ODS
NEZ
SPL
KDU
SPL
SPL
NEZ
NEZ
NEZ
SPL
KDU
NEZ

Motyčka Ludvík
Tomek Vladimír
Bednář Miloš
Stejskal Karel
Adamec Jiří
Vychytil Pavel
Hatka Martin
Fogl Jiří
Šilar Petr
Buryška Petr
Moravcová Jiřina
Hoffmann Petr
Kudláček František
Černohous Pavel
Skalický Jiří
Hrubý Jaromír

1314
1294
898
886
883
864
848
829
829
825
796
774
753
742
733
693

zastupitel
zastupitel
zastupitel
zastupitel
zastupitel
zastupitel
zastupitel
zastupitel
zastupitel
zastupitel
zastupitel
zastupitel
zastupitel
zastupitel

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

SPL
SPL
KDU
SPL
NEZ
ALT
SPL
ALT
SPL
ALT
ODS
ODS
ALT
KDU
KSČM
OL

Maixner Zdeněk
Skácelíková Pavla
Jurenka Milan
Kotlářová Hana
Čanda Štefan
Šejvl Jan
Šulc Milan
Moravcová Magda
Fiala Petr
Doleček Karel
Vojtěch Petr
Krejčí Jan
Slanina Petr
Kalivoda Karel
Jordák Ivan
Zientek Milan

679
663
630
625
616
596
590
571
563
555
552
528
507
481
450
333

zastupitel
zastupitel
zastupitel
zastupitel
zastupitel
zastupitel
zastupitel

Vysvětlivky: Modře zvýraznění - kandidáti za SPL; V tabulce pod čarou uvedeni i kandidáti, kteří dostali méně hlasů, ale stali se zastupiteli.

Celkem 29 kandidátů dostalo od občanů důvěru přesahující 500 hlasů, potěšitelné je, že z nich je 10 z SPL.
Platný volební zákon preferuje poměrné zastoupení, proto například kandidáti, kteří obdrželi téměř dvojnásobek hlasů než jiný kandidát, se oproti jemu do zastupitelstva nemuseli dostat.


Komunální volby 2002 proběhly v Letohradě za průměrné republikové účasti občanů, kteří svými hlasy
rozhodli o složení nového zastupitelstva. Za SPL bylo
zvoleno do 21 členného zastupitelstva celkem 5 kandidátů, kterými jsou dle úspěšnosti ve volbách Miloš
Bednář, Martin Hatka, Ing.Petr Šilar, Petr Buryška a
Pavel Černohous. Těsné druhé místo SPL ve volbách
považujeme za úspěch, protože sdružení fungující něco
více jak půl roku prokázalo, že je životaschopné a
občané to také dali najevo. Ovšem výrazná prohra na

Orlici se nakonec ukázala jako osudová a povolební
jednání vedla k tomu, že se SPL dostala tak trochu do
opozice, i přes své 2 členy v Radě města - Miloš Bednář
a Martin Hatka. Proto prosazení programu bude pro
naše zastupitele náročné, o to více úsilí zajisté vynaloží.
Určitým zklamáním prošli lídři sdružení - Ing.Zdeněk
Maixner a Petr Fiala, kteří se do zastupitelstva nedostali a tak se SPL nepodařilo protlačit do vedení města
„mladou krev“. O to větší to pro ně je výzvou, aby v
roce 2006 uspěli, jako celé Sdružení pro Letohradsko.
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• Letohradská hudební skupina, sourozenecké rockové
trio bratří Červinků BRATRSTVO KOČIČÍ PRACKY
v těchto dnech připravuje a
v březnu letošního roku
vydává, u pražského nezávislého hudebního vydavatelství, svoje první oficiální
CD. Na přiloženém obrázku
vidíte malou ukázku z bookletu právě připravovaného
alba. Křest desky proběhne 24.4.2003 ve Švandově divadle v
Praze na Smíchově. Doma skupina plánuje představit nové
CD v klubu Bristol.
• V sobotu 15. března zahájí
jarní sezónu ČFL fotbalisté
FK OEZ Letohrad domácím
utkáním s FC Střížkov. Po
podzimu dvanáctý tým tabulky posílí Vlastimil Karal z
Hradce Králové a do kádru
přicházejí i tři letohradští
odchovanci - Lukáš Gerža a
Tomáš Hynek z dorostu a Filip
Hrdina z B týmu. Naopak do Hradce Králové odešel Zdeněk
Ševčík a letohradští diváci neuvidí ani “černou perlu”
Kennedyho Weldehanu, který se vrátil do Itálie.
• Tradiční letohradská pouť proběhne letos ve dnech 17. a
18. května 2003.
• V sobotu 28. června 2003
pořádají letohradští hokejbalisté tradiční VIP turnaj,
na kterém se představí řada
hvězd současnosti i minulosti z hokeje. K loňským
účastníkům, jako
byli
Martin Střída, Adam Svoboda, Petr Kaňkovský, Jiří
Malinský, Petr Hemský, Aleš
Hemský, přislíbili letos účast
i Vladimír Kameš a zejména
Dominik Hašek! Akce bude
plakátována, více informací
o hokejbalovém oddíle se
můžete dozvědět na jeho
nástěnkách (náměstí u Obuvi Skalický) nebo na
www.hokejbal-letohrad.com. Hokejbalisté Vás zvou i na
domácí jarní mistrovská utkání, ve kterých dorostenci bojují
o titul přeborníka ČR v extralize a muži se pokusí postoupit
do play-off České národní hokejbalové ligy a z něho postoupit do Extraligy!


INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL vydává Sdružení pro Letohradsko, Buzulucká 521, 561 51 Letohrad;
www.letohradsko.cz; e-mail: spl.predseda@letohradsko.cz; Sazba: Jiří Doležal; Tisk: OEZ s.r.o.
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Na úvod prvního čísla našeho informačního občasníku je určitě dobré napsat něco o nás,
i když jsme přesvědčeni, že drtivá většina z vás o nás již slyšela. Ovšem různé hlasy o účelovosti našeho sdružení občanů zejména ve směru ke komunálním volbách nás přesvědčily, že
je důležité, abyste věděli, jaká je pravda.
Dne 17.5.2002 vzniklo registrací • organizovat a podporovat sportovní, kulturní a zájmové
stanov (tyto stanovy najdete na
akce
poslední straně) u Ministerstva vnitra
občanské sdružení nesoucí název Sdružení pro Letohradsko chce nejen podporovat dobré
Sdružení pro Letohradsko, které se věci v Letohradě, ale dokazovat svůj smysl konkrétními
Vám tímto představuje.
činy. Prvním konkrétním činem bylo po necelém měsíci
Dne 4.6.2002 se uskutečnila první řádná valná hromada za činnosti předání darů pro nejmenší - kouzelných domečků
účasti téměř padesáti členů - občanů Letohradu. Členy sdru- pro všechny tři mateřské školky, kdy s finanční podporou
žení spojila myšlenka potřebných změn v Letohradu a hlavně dárců (Pojišťovna České spořitelny, Zdeněk Maixner - Antipomoci potřebám občanů.
kor, Český Zálesák Orlické Hory) mohla být učiněna radost
Sdružení pro Letohradsko si vytklo tyto cíle:
našim nejmenším občanům, a jiskřičky v očích předškoláků
• organizovat a podporovat veřejnou správu ve městě, a to v hovořily za vše. Další akcí se zaměřením na pomoc postirozsahu zjišťování potřeb občanů a spolupráce s obcí
ženým povodním byla celodenní akce organizovaná SPL
• organizovat práci s dětmi a mládeží se zaměřením na „Město v rytmu hudby“ - o této akci se dočtete na jiném
ochranu a obnovu přírody a jejich výchova k psychické a místě.
fyzické odolnosti, odvaze a samostatnosti, organizace celo Sdružení pro Letohradsko chce v Letohradě vystupovat
ročních pobytů v přírodě.
aktivně a svoje myšlenky chce prosazovat na komunální
• podporovat cestovní a turistický ruch
úrovni. Sdružení pro Letohradsko není politickou stranou,
• organizovat a podporovat obnovu, údržbu a využití spor ani politickým hnutím, ale sdružením občanů, kteří mají
tovních a zájmových zařízení
zájem o dobrou perspektivu Letohradska..


1. a 2. listopadu 2002 rozhodovali voliči o tom, jaké
bude složení městského zastupitelstva v Letohradě pro
příští čtyři roky. Komunálních voleb v Letohradě se
zúčastnilo celkem sedm subjektů, na jejichž kandidátních listinách se objevilo celkem 147 jmen, tedy voliči
měli z čeho vybírat. Ze zapsaných 4 807 oprávněných
voličů se k volbám dostavilo 2 827, odevzdaných obálek
bylo 2 824 a tedy volební účast v Letohradě byla 58,81
%, což v porovnání s celorepublikovými údaji byla
účast průměrná. Vítězem komunálních voleb se stala
strana Sdružení nezávislých, která se voleb účastní již
tradičně a získala 11 847 hlasů, což je 22,09%. Sdružení pro Letohradsko jako nové sdružení občanů skončilo
se ziskem 11 314 hlasů (21,09 %) těsně druhé. Sice je již delší doba po volbách, ale dovolujeme si přinést krátký
přehled dat a pohled na volby i trochu jinak.


pořadí

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

absolutní počet hlasů

%

vzhledem k SPL

kandidáti nad 500 hlasů

počet zastup.

11847
11314
8807
8253
5978
3706
3732
53637

22,09%
21,09%
16,42%
15,39%
11,15%
6,91%
6,96%
100,00%

+533

8x
10x
3x
4x
4x

5
5
4
3
2
1
1
21

NEZÁVISLÍ
SPL
KDU-ČSL
ODS
ALT
KSČM
OL
CELKEM

-2507
-3061
-5336
-7608
-7582

Vysvětlivky: Volební strany jsou seřazeny dle umístění ve volbách; „vzhledem k SPL“ - porovnání rozdílu počtu získaných hlasů v porovnání s SPL; „kandidáti nad 500
hlasů“ - prostý počet kandidátů v té které volební straně, kteří ve volbách získali více jak 500 hlasů; „počet zastup.“ - zvolený počet kandidátů do zastupitelstva

Společně se Sdružením nezávislých jsme jednoznačně dominovali ve volbách, v počtu absolutně získaných hlasů
u kandidátů, kteří získali od občanů více jak 500 hlasů jsme dokonce první, celkem 10 našich kandidátů získalo
více jak 500 hlasů místě.
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