O LETOHRADU JE SLYŠET - fotografická ročenka 2007

Již počtvrté se v září 2007 sešli v Letohradě spisovatelé a přátelé
literatury faktu, kteří zde kromě pracovních jednání mají slavnostní
předávání cen E.E.Kische. Jedním z letos oceněných byl i bývalý
slovenský prezident Rudolf Schuster, který na otázku, jak se mu líbí
v Letohradě odpověděl: „Přiznám se, že jsem tu poprvé.
Ale je to rozprávková záležitost. Jsem mile překvapený upraveným
náměstíčkem, zámkem, dýchá tu historie. A kde dýchá historie,
tam je třeba vstupovat opatrně a vždy s úctou“. Cenu slovenskému
exprezidentovi předal starosta města Petr Fiala.

Vlastnoručně psaná odpověď bývalé ministryně zahraničí USA
Madeleine Albright na pozvání starosty města k účasti při oslavách
700 let Letohradu

V sobotu 9. června uspořádalo SDH Letohrad pod záštitou rady města 1. ročník dětského dne

Cenu Miroslava Ivanova za rok 2007 získala spisovatelka Zora Dvořáková. Na fotce s moderátorem předávání Václavem Moravcem
a starostou Letohradu Petrem Fialou.

<<
V Lidicích, u příležitosti 65. výročí vyhlazení obce, došlo k setkání
prezidenta republiky Václava Klause s představiteli Klubu autorů
literatury faktu /KALF/ a starostou pro KALF partnerského města
Letohradu.
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Vážení spoluobčané,
uplynul více jak rok od komunálních voleb, ve kterých jste našemu uskupení vyslovili velkou důvěru, která nás zavazuje aktivně pracovat na naplňování volebního programu tak, aby nebyl v budoucnu hodnocen jako „pouhé sliby“.
Rok se zdá být dlouhou dobou, ovšem v životě města to zase až tak dlouhý úsek není. Nám všem, kteří se nyní aktivně
pohybujeme v každodenním shonu „na městě“, ten rok utekl doslova jako voda.
Prosincové zastupitelstvo města schválilo důležitý dokument pro budoucí rozvoj Letohrad, tím je STRATEGICKÝ
PLÁN ROZVOJE MĚSTA LETOHRAD, na kterém jsme více jak půl roku pracovali. Tento základní a zásadní rozvojový
dokument je k nahlédnutí na www.letohrad.eu.

Určité body z volebního programu SPL a stav jejich plnění
Městský autobus se stal skutečností. Po zakoupení menšího
Mercedesu (ve školních žlutých
barvách s přepravní kapacitou cca
22 míst) byl v pondělí 3. 9. 2007 zahájen provoz Městské autobusové dopravy po místních
částech a to zejména po Kunčicích, kde byla z důvodu
nepotřebné kapacity ukončena výuka v budově základní
školy. Již po měsíci byla trasa částečně přehodnocena
a vyhověno požadavkům zajíždění při cestě po Kunčicích k budově školy na Orlici. To je důkazem, že si
přejeme, aby autobus sloužil smysluplně našim občanům. Věřím, že mnoha rodičům odpadla starost o své
ratolesti a mohou mít klid, že se pohodlně, bezpečně
a včas dostanou do školy. Samozřejmostí je, že se jím
mohou svést dospělí, důchodci, prostě jej využít k návštěvě doktora, pošty, úřadů apod. Autobus jezdí pouze
ráno ve vhodném čase zejména pro školáky. Odpolední
okruh se po vyhodnocení stávajícího časového vedení linek ČSAD ukázal jako prozatím nepotřebný. Autobus je možno u Technických služeb Letohrad objednat
i na soukromé akce, jako jsou výlety, zájezdy apod.
Bydlení – uspěli jsme se žádostmi na Státním fondu
rozvoje bydlení (v posledním roce před zrušením daného dotačního programu). Podařilo se získat 2 dotace
na výstavbu nových nájemních bytů v majetku města –
3,3 mil. Kč na přestavbu budovy bývalé Kunčické školy
a 4,4 mil. Kč na nástavbu panelového domu pod OEZ
(č.p. 656, 657). Celkem tak vznikne 14 nových nájemních městských bytů. Účelová dotace nebude na investice stačit a město bude muset ze svých zdrojů akce dofinancovat (odhadem cca 10 mil. Kč). Protože byl dotační
program zrušen, budeme hledat jiné cesty pro výstavbu
dalších nájemních bytů, jako např. spoluprací se soukromými investory apod.
Dům kultury – byla schválena změna záměru budoucího využití. Upustilo se od myšlenky umístění Základní
umělecké školy, která by v budoucnu své nové sídlo měla
nalézt při realizaci rekonstrukce ZŠ Komenského formou
nástavby staré budovy a jídelny. Proč změna budoucího záměru? Kvůli budoucí ekonomické stránce provozu
kulturáku. Již nyní město „dotuje“ formou nájmu v tomto
zařízení jeho provoz významnou částkou. Příchodem
nepodnikatelského subjektu by se ekonomika zařízení mnoho nevylepšila. Budoucím záměrem je zacho-

vání pro kulturní vyžití obou sálů a nezbytných prostor
pro zázemí kultury. Kancelářské prostory chceme nabídnout k využití firem formou dlouhodobě předplaceného
nájmu a získané prostředky vložit do nutných investic, které toto zařízení nezbytně potřebuje – energetické úspory (výměna oken, zateplení obvodových stěn,
vzduchotechnika), kompletní rekonstrukce elektroinstalace, vody atd. Realizace těchto věcí se uskuteční,
až se podaří nalézt vhodné zájemce. Co se podařilo je,
že po mnoha nelehkých jednáních došlo po několika
letech k tomu, že 100% vlastníkem Závodního klubu
s.r.o. (vlastní dům kultury) se stalo město, které tak bude
mít osud budovy pouze ve vlastních rukou.
Granty – Díky práci SPL v Komisi pro spolky a volnočasové aktivity se částečně podařilo zjednodušit grantové
řízení a podpořit práci s mládeží. I na dotace se v rozpočtu našlo více peněz a tento trend se budeme snažit
přinejmenším udržet. Město před vánoci ocenilo více jak
2 desítky dobrovolných pracovníků pracujících s mládeží.
Chodníky – prioritou zůstává vybudování chodníků
ve frekventovaných místech, kde v současné době scházejí a tak zvýšit bezpečnost občanů. Mnoho záležitostí
naráží jednak na majetkové poměry (vlastníci pozemků),
tak i na finance. Letos se podařilo vybudovat nové chodníky podél Bečvárny směr Kunčice a podél Domu kultury.
Projektově rozpracovány jsou chodníky (jejich výstavba
proběhne po částech v průběhu let 2008-2010): Orlice
od hasičárny ke kostelu, Ústecká ulice směr Jankovice
a pokračovat chceme také od Bečvárny směr Kunčice.
Pokud finanční situace dovolí, snažit bychom se měli
i o zahájení rekonstrukcí starých chodníků (jako je např.
v ul. Komenského) apod.
Kamerový systém – na základě naší iniciativy byla projednávána strategie společného zapojení tří měst – Letohrad, Žamberk a Jablonné nad Orlicí. Případná dotace
z Ministerstva vnitra je podmíněna počtem občanů a my
bychom na to sami dosáhnout nedokázali (6 200 obyvatel je málo). Nápad se setkal s podporou okresního
ředitele Policie ČR. V současné době ovšem tato věc
není v popředí zájmů sousedních měst, protože podmínkou dotace je nonstop sledování monitorů, kam je
obrázek z kamer přenášen. A to nese zvýšené finanční
náklady na lidskou práci a to je ten důvod, proč projekt
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ještě nevznikl. Bude na našem zvážení hledat jiné cesty,
např. monitorování problematických míst a ukládání
záznamu pro jeho případné možné vyhodnocení. Prvním z takových míst by mohla být vyhlídka v zámeckém
parku, kde dochází k házení předmětů (nejen kamenů,
ale i např. laviček či jízdních kol) do Ústecké ulice a tím
bezprostřednímu ohrožení lidských životů.
Investice – v letošním roce na ně mnoho peněz nebylo, protože rozpočet zatížily uskutečněné potřebné
akce z předchozích let, jejichž část bylo nutné letos
doplatit. Dokončili jsme II. etapu rekonstrukce Petříkova, při sdružení finančních prostředků s občany došlo
k položení asfaltového povrchu v ul. U Bažantnice a rád
bych občanům ještě touto cestou poděkoval. Po soustavném naléhání a finančního přispění města, Bocusu,
Podorlicka Mistrovice a SUS Ústí nad Orl. se podařilo
opravit křižovatku u Bocusu. Další investicí, směřující již
k blížícím se oslavám 700 let první zmínky o městě je
výměna městských plakátnic za nové.
Určitě nadále platí, že se chceme snažit uspokojit
průběžně všechny místní části tak, jak městu finanční
prostředky dovolí.
Koupaliště a krytý bazén – záměr výstavby krytého bazénu názorově rozděluje zastupitele i spoluobčany. Jedno je jisté – stávající koupaliště je technicky
a historicky „přežité“ a potřebuje zásadní rekonstrukci,
odhadovanou ve výši cca 20 mil. Kč. Byl jsem členem
skupiny pro integrované řešení cestovního ruchu v naší
oblasti (od České Třebové po Suchý vrch a Čenkovice). Skupina posuzovala přes 70 projektů v požadované výši financování téměř 2 mld. Kč. Podporu získalo
cca 10 projektů, na které je přibližně 300 milionů Kč.
A Letohrad se v seznamu udržel. Otázkou je, zda projekt, který je integrovanou skupinou podmíněn právě
i výstavbou krytého bazénu (z důvodu alternativy
pro turisty v případě špatného počasí, prodloužení sezóny s odůvodněním, že venkovní koupaliště mají sezónu
2 – 3 měsíce) včetně rekonstrukce venkovních koupališť
(investiční výše 80 mil. Kč, předpoklad spolufinancování
ze strany města je 15%, tj. 12 mil. Kč) najde v zastupitelstvu dostatečnou podporu. Město zkusí podat nejprve
samotný projekt na rekonstrukci venkovního koupaliště
(objemově za cca 25 mil. Kč). Uvidíme, zda uspějeme,
pokud bychom uspět neměli, bude od všech zastupitelů
nanejvýš zodpovědné zvážit, zda nepodat projekt komplexní, tedy i s výstavbou krytého bazénu, tedy projekt,
který našel podporu širokého okolí. Každopádně jsem
přesvědčen, že by město v budoucnu mělo investovat
do podobných aktivit, směřujících k podpoře zdraví
občanů.
Městská policie – má určitě své místo v životě našeho města. Je hodně věcí, které řeší. Samozřejmě mezi
občany existují kritici, jako tomu je i v ostatních oblastech našeho života. Vždy je potřeba vážit pro a proti,
problémy se snažit vnímat realisticky. Policisté logicky
nemohou být např. na několika místech najednou. Určitě
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jsou potřební především pro ochranu majetku o víkendech (večer a v noci), kladně hodnocen je jejich dohled
nad přechody u škol, kladně hodnotím i měření rychlosti
ve městě. Někdo to cítí jako křivdu, ale určitě neobstojí
nikdo, kdo v zastavěné části města nedodržuje rychlost
a poté by si chtěl stěžovat, že jej změřili. Jde o bezpečnost zejména nás, místních obyvatel. I proto budu
zastupitelům navrhovat zakoupení vlastního radaru pro
měření rychlosti. O spolupráci v této oblasti nás požádala Dolní Dobrouč a Šedivec. Každé úterý vyhodnocuji
s velitelem MP události ve městě, stanovujeme priority
a úkoly pro další období. Věřím, že trpělivá práce povede
ještě k lepšímu vnímání jejich působení. Určitě se zlepšila i spolupráce s policií státní, která má obsáhlý revír
(např. až po Orličky) a mnohdy řeší případy ve svém
revíru a v Letohradě není k dosažení, pak jsme zajisté
rádi, že se je na koho obrátit.
Městský úřad – je zpracována studie na přemístění úřadu do „Panského domu“ – čp. 10 na náměstí.
Předpokládané náklady na rekonstrukci budovy jsou ale
obrovské (cca 45 mil. Kč) a pouze z vlastních zdrojů si ji
nebudeme moci dovolit. Již v červnu jsme podali žádost
o dotaci na Ministerstvo financí, bohužel bezúspěšně. Budeme hledat další možnosti, jak do budoucna
zabezpečit, aby se náš městský úřad stal důstojným místem pro občany, ale i důstojným pracovištěm
pro úředníky.
Osadní výbory – byly ustanoveny ve všech čtyřech místních částech města. Praxe ukazuje, že podněty od nich
jsou velmi významné a dobré pro rozhodování radních,
zastupitelů. Potvrzuje se, že „více očí více vidí“ a často
i maličkosti mohou napomoci lepšímu obrazu našeho
města. V současné době pracují tři, na Kunčicích členové rezignovali v souvislosti s iniciativou za osamostatnění této městské části. O tom ale více na straně 6 tohoto
občasníku.
Poděkování náleží i koaličním partnerům, bez jejichž
práce a podpory by se volební program jen obtížně plnil.
Dále radnímu Pardubického kraje Ing. Petru Šilarovi
a také poslancům sociální demokracie z našeho regionu, kteří se o řešení problémů našeho města aktivně
zajímají.

Společně připravujeme na další období:

- rekonstrukce průtahu II / 360 (Šedivská ulice) s rozšířením na 3 jízdní pruhy, kruhový objezd u Qanta - mělo
by se podařit v roce 2008
- výměna mostu u Vondrova mlýna (včetně napřímení
komunikace III / 3602) - mělo by se podařit v roce 2008
- nové chodníky v místech krajských komunikací (velký
provoz aut) tam, kde chybějí- část by se měla podařit
v roce 2008
- projekt revitalizaci panelového sídliště U Dvora (rozšíření parkovacích ploch, dětské hřiště, chodníky), který
bude podán na Ministerstvo pro místní rozvoj - mělo by
se podařit v roce 2008

- rekonstrukce mostu na silnici III/3602 mezi Orlicí
a Kunčicemi

Již je podána první žádost do programu EU:

- operační program Životní prostředí – integrovaný systém nakládání s odpady v Letohradě (vybudování kompostárny a 2 sběrných dvorů, včetně potřebné techniky)

Čeká se na výzvy do operačních programů EU:
- rekonstrukce přednádražního prostoru (včetně nového
autobusového nádraží)
- kanalizace v městské části Červená
- kanalizace v části městské části Kunčice
- energetické úspory ve školních budovách

Další…:

- došlo ke změně v oblasti kultury, byly sloučeny organizace Mikcentrum a Městská knihovna, nové zařízení
nese název KULTURNÍ CENTRUM LETOHRAD, ředitelem se od 1.1.2008 stal pan Jaroslav Moravec (dříve
ředitel žambereckého Fidika). Touto změnou jsme přinesli městu roční úsporu téměř 1 milion Kč.
- nechali jsme vypracovat studii budoucího možného
využití areálu „Proutnice“, který by pro své situování ve
středu města zasluhoval celkovou regeneraci. Areál by

mohl sloužit k aktivnímu odpočinku, ale i jako zóna oddychu (volejbalové kurty, cvičiště s nářadím, skatepark,
bikepark, dětské hřiště, dopravní hřiště apod.).
- nezávislá odborná firma vypracovala nový PASPORT
KOMUNIKACÍ MĚSTA, ve kterém zhodnotila jejich současný stav, v brzkém období bude vypracován generel (pořadí důležitosti oprav) a předložen ke schválení
zastupitelům
- snažíme se, aby Letohrad byl vidět a stal se známým
městem a dobrým místem pro návštěvu turistů (viz fotografická ročenka na straně 2 a 11)

V r. 2008 se budeme snažit v rozpočtu
města vyčlenit finanční prostředky na
část investic:

- rekonstrukce povrchu ulice Polní a dokončit tak generel
investic do komunikací, schválený předchozím zastupitelstvem města
- rekonstrukce asfaltového povrchu „točny“ na Ovčíně,
rekonstrukce asfaltového povrchu mezi domy naproti
Kampeličce (Kunčice) a oprava cesty na Kunčicích od
Křížku (po povodňových škodách) formou penetrace se
štěrkem
- rekonstrukce střechy zdravodního střediska (SAL)
Petr Fiala
předseda Sdružení pro Letohradsko
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SAMOSTATNĚ, POSPOLU…

Iniciativa Tulipaan o.s. za osamostatnění městské části Kunčice
města) na otázku osamostatnění je, jak jsem se dočetl,
„ani se vám nedivím, že se chcete „trhnout““.…Najde
se hodně argumentů pro i proti u financí, jeden zásadní
ale vnímejme, přijde-li do současného území součtem byť
o jedinou korunu méně, je to špatně, zrovna tak jako
další prostředky na chod samosprávy či státní správy. Osadní výbory jsou námi brány jako vážní partneři
a o oprávněných požadavcích všech seriozně jednáme. Nejinak tomu bylo i například v otázce využití školní
budovy. Členům Osadního výboru Kunčice bylo i známo, co se připravuje v této místní části pro období příští.
Ať jsou to již investice do komunikací (v r. 2008 Ovčín,
naproti Kampeličce, od Kříže), kanalizace, nové byty
nebo rekonstrukce obou hlavních mostů. To jsem osobně prezentoval na jejich jednání.

Připadá mi téměř symbolické, že v období oslav 89. výročí vzniku samostatného Československého státu jsme
se dozvěděli o iniciativě občanského sdružení Tulipaan
na Kunčicích se snahou osamostatnění této městské
části Letohradu.
Hned v úvodu chci vyjádřit můj osobní postoj k této
záležitosti, jsem zcela jednoznačně pro zachování celistvosti našeho města a věřím, že to je i většinový názor
spoluobčanů. Na druhou stranu také zcela otevřeně
říkám, že každý občan má legitimní právo na vyjádření
svého názoru a to zejména ve věci tak zásadní, jakou
by bylo případné osamostatnění Kunčic. Každý z občanů Kunčic bude moci osobně vyjádřit svůj postoj k této,
pro nás všechny, tak zásadní věci, v referendu v sobotu
16. února 2008.
Nemám v úmyslu nyní dlouze rozebírat pro a proti,
byť se jedná o otázku natolik vážnou. Řada argumentů
byla slyšet či je slyšet již nyní. Budu ale vždy vystupovat
proti šíření polopravd ať již vědomých, či nevědomých
a to kdykoli a u čehokoli. Určitě se v médiích dočteme
zkreslené informace, věty kohokoli z nás na půl vytržené
z kontextu, titulky které „lákají“ senzacechtivé čtenáře. Na to se připravme. Připravme se i na to, že celá
záležitost vyvolává zbytečné emoce a nepřináší příliš
klidu mezi občany.
Téměř šest desetiletí spojení přineslo určitě své „ovoce“, infrastruktura města (školy, lékař atd.) byla desítky
let budována s vědomím územního celku, včetně zabezpečování finančního krytí jejího provozu. Nechci věřit,
že většinový názor „Letohraďáků“ (osobně za „Letohraďáky“ považuji všech přibližně 6200 občanů našeho
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Kladu si sám sobě otázku, zda je „navenek“ slyšet
více hlas šesti tisíc, pěti tisíc či jednoho tisíce občanů,
kde je pak hranice většího zastání, lepší pozice pro jednání, větší šance získání dotací apod. Každá mince má
vždy dvě strany, to ví každý z nás. A to vše se začíná
diskutovat právě v době, kdy jsou tendence ve státě,
ale i Evropě spojovat území do větších celků, preferovat
větší aglomerace.
Celou záležitost rozhodně neberu jako pokus o „vydírání“, jak občas zaslechnu. Ale jako pokus o získání
většinového názoru občanů, jichž se dotýká. A tak jako
u voleb, bude potřeba konečný výsledek respektovat.
Neopovážím si byť jen tipovat, jaký je většinový názor
občanů Kunčic nyní. Jsem ale přesvědčen, že svůj názor
při případném referendu svobodně vyjádří a budou si
vědomi důležitosti jejich, pro budoucnost nás všech tak
zásadního rozhodování. Na místě ale určitě nejsou přehnané obavy, ať již bude konečný výsledek referenda
jakýkoli. Jisté ale je, že velkých „vítězů“ nebude. Co je
do jaké míry správné či nesprávné, ukáže vždy až čas.
Přeji nám, aby všechny vyvolané emoce brzy utichly,
aby mezilidské vztahy zůstaly bez poskvrny. Osobně
si upřímně přeji, aby Letohrad zůstal další desítky let
Letohradem se všemi částmi, které má, aby zůstal prosperujícím a rozvíjejícím se městem se spokojeným
občanem. A o to se vždy budu snažit.
Petr Fiala

REFERENDUM – JAK NA TO?
- Přeji-li si zachovat Letohrad tak jak je (to je se všemi místními částmi a aby Kunčice byly nadále součástí města), nemusím jít k referendu vůbec hlasovat.
Nebo k referendu jít mohu a zaškrtnout „NE“. Nejdu-li
hlasovat, jsem proti osamostatnění Kunčic.
- Chci-li samostatnost, musím jít hlasovat a zaškrtnout
„ano“.
- Aby došlo k osamostatnění Kunčic, musela by se
pro osamostatnění vyjádřit nadpoloviční většina všech
oprávněných voličů (osob starších 18 let) na Kunčicích,
což je cca 380 osob.

SDRUŽENÍ PRO LETOHRADSKO JE ZCELA JEDNOZNAČNĚ
PRO ZACHOVÁNÍ CELISTVOSTI NAŠEHO MĚSTA!

KALF + SPL + Letohrad
Od roku 2004 se konají v Letohradě vždy v září setkání spisovatelů. Naše sdružení bylo u vzniku tradice
a podporuje každoročně nevšední příležitost propagace města, možnost osobního setkání občanů,
pedagogů a studentů s autory literatury.

Zleva Václav Moravec, moderátor, Petr Fiala, starosta města, Karel
Richter, předseda KALFu, bývalý prezident SR Rudolf Schuster

Od roku 2005, na návrh KALFu, se celostátně propaguje
Město Letohrad jako „Město literatury faktu“. Spisovatelé
jsou vděčni za prostředí letohradského zámku, v kterém
udělují cenu E. E. Kische českým a slovenským spisovatelům, a kde následně probíhá odborná část zaměřená
na aktuální téma ve společnosti. V roce 2004 osobnost
Dr. Edvarda Beneše-portrét v literatuře faktu, v roce 2005
výročí ukončení II. světové války, v roce 2006 sudetoněmecká otázka v česko-německých vztazích. Přivíta-

li jsme vzácné hosty z Oldenburgu v NSR, historičku
dr. Evu Hahnovou, která objasnila otázku poválečného
odsunu Němců z Československa v kontextu historického procesu programového vytváření velkoněmecké
říše a jejího manžela Prof. Dr.Hanse Henninga Hahna,
který na základě dokonalé znalosti sudetoněmecké
dokumentace objasnil podstatu sudetoněmecké propagandistické ofenzivy proti českému státu. V letošním
roce bylo aktuální téma česká historická šlechta v průběhu dějin, beseda překonala očekávání. Jedním z nejvzácnějších hostů byl pan prezident SR Rudolf Schuster,
který obdržel cenu E. E. Kische za knihu Aljaška.
Veřejnost je zapojena do setkání při besedách se spisovateli, vzpomínáme na výstavu fotografií Nelly Rasmussenové, cestovatelky, fotografky a spisovatelky,
na letošní výstavu řezbářských prací PhDr. Antonína
Benčíka, historika, publicisty, na besedu „Jak vznikají
knihy literatury faktu od nápadu k realizaci“ spojenou
se křtem knih. Výstavy jsme pomáhali připravovat. Spisovatelé každoročně besedují na školách v Letohradě,
Žamberku, Ústí nad Orlicí, České Třebové, Králíkách
a v Lanškrouně. Besedy na školách byly i letos úspěšné,
těšily se velkému zájmu studentů.
V rámci úspěšné spolupráce město Letohrad finančně
podporuje udělování cen Miroslava Ivanova, s cílem
udržet prestiž tak významné ceny.
V roce 2008 oslavíme 700 let od první zmínky o našem
městě a osídlení jeho území. V roce 2008 proběhne
v Letohradě již popáté XXIII. setkání autorů literatury
faktu, s hlavním tématem „osmičkovým“. Vítáme nápad
s letohradským knižním veletrhem, vydání slovníku
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autorů literatury faktu, pomůžeme připravit zajímavou
výstavu.
Jsme nezávislým občanským sdružením v Letohradě
a jsme hrdí, že město Letohrad je kulturním městem,
které podporuje spisovatele, vědomé si dosahu děl pro
všechny generace.
Ing. Zdeněk Maixner

Antonín Benčík, spisovatel, historik, publicista,
autor dřevořezeb

Příležitost jednou za sto let

Jako takové si dovoluji označit výročí 700 let od první zmínky o Kyšperku jako hradu na návrší nad řekou
Tichou Orlicí.
Před volbami jsme slibovali, že připravíme důstojné
oslavy. Již v roce 2006 jsme nastartovali přípravu oslav.
V průběhu loňského roku jsme se aktivně podíleli na přípravě značného množství akcí, kterými si chceme připomenout toto výročí, respektive historii osídlení, výstavby a života na tomto kousku území. Máme to štěstí,
že právě naše generace jsou u toho, kdy současně Česká republika bude slavit 90 let od svého vzniku. Další
vyhodnocování osmiček nechám politikům a historikům.
Připomenutí takového výročí je šancí města se více
zviditelnit, upozornit na zajímavosti, podpořit cestovní
ruch, probudit v těch nejmladších zájem o město ve kterém žijí, studují a pracují, dát mnohým větší příležitost
seznámit se s historií velmi vzdálenou či nedávnou. Je to
důvodem ke konkrétním činům, které mohou nastartovat
nové tradice, získat nová partnerství a přátelství.
V pracovní skupině, připravující akce letošního roku,
zaznělo velké množství nápadů a námětů, co všech8

no bychom mohli udělat. Na všechno, co nás napadlo,
nemáme síly ani finanční prostředky v jednom kalendářním roce. Bude však dobře, využije-li se vše pozitivní
i v budoucnu. Komise pro přípravu výročí 700 let již
zajistila přizpůsobení tváře Letohradského zpravodaje a INFO roku 2008, pracujeme na knižní publikaci
s DVD a propagačních materiálech města. Letošní rok je
i důvodem k dokončení úpravy zámecké terasy, muzejních prostor s výstavní síní a některých frekventovaných
veřejných prostranství, aby to vše sloužilo další desítky
let veřejnosti.
Od Kyšperka roku 1308 s několika domky v podhradí
jsme po 700 letech Letohradem s 6200 obyvateli. Kunčičtí občané rozhodnou, zda zůstaneme i nadále rozvíjejícím se územním celkem, nebo zda i v novodobé historii
Letohradu dostane osmička na konci letopočtu zvláštní
pachuť.
Vše o oslavách, jejichž hlavní program je naplánován
na 12. až 14.září, se můžete dozvědět na internetové
stránce oslav www.700let.letohrad.eu.

Plán akcí konaných v rámci oslav po celý rok 2008
Významné osobnosti města - výstava
31. 1. - 23. 2., Kulturní centrum Letohrad

Turistický pochod Letohradským okolím
24. 5., start 8.30 - 10.30 hod., Václavské náměstí

II. český pohár v biatlonu - závod
9. 2. 10.00 - 12.00 hod., areál biatlonu (při nedostatku sněhu
přesunuto na Suchý vrch)

Den otevřených dveří - 60 let MŠ Taušlova Letohrad
30. 5. v 15.00 hod., MŠ Taušlova

II. český pohár biatlonu žactva - závody
16. 2. 13.00 - 15.00 hod. a 17. 2. 10.00 - 12.00 hod., areál biatlonu (při nedostatku sněhu přesunuto na Suchý vrch)

Kunčický pohár - součást extraligy ČR v požárních soutěžích
31. 5. v 11.00 hod., hřiště Pod lipami Kunčice

Rockový koncert ALIBABA BAND
23. 2. v 18.00 hod., Dům kultury
Městský ples - Letrando, Wejvrat, Abba revival, Disco Bristol
23. 2. v 19.00 hod., Dům kultury
Jaro v muzeu - tradice a zvyky - tradiční jarní výstava
6. 3. - 29. 3., Kulturní centrum (zahájení v 16.30 hod.)
Jeníček a Mařenka - dětské operní představení
7. 3. ve 13.00 hod., Dům kultury
Naše zahrada - výstava výtvarných prací žáků
8. 3. - 16. 3., zámecká chodba (zahájení v 14.00 hod.)
Jarní koncert AF Brass Band - pravidelný jarní koncert
14. 3. v 19.30 hod., Dům kultury
Kunčický drtikol - bikeové závody
6. 4. v 10.00 hod., Kunčice, sjezdovka na Umbuli
Kyšperk na mapách - výstava
10. 4. - 8. 5., zámek
Soutěž dětských párů ve společenském tanci o cenu DK
Letohrad
19. 4. od 11.00 hod., Dům kultury
1. ročník Euro skupin break dance
19. 4. ve 14.00 hod., tělocvična Spartak
Jarní výstava květiny a včely
25. - 27. 4., zámek (zahájení v 17.00 hod.,
další dny 9.00 - 17.00 hod.)
Pohádka „Pověsti pro štěstí“
3. 5. v 11.00 hod., zámecká terasa
Koncert k 10. výročí BIG BANDU Letohrad
3. 5. v 19.30 hod., Dům kultury
Koncert a beseda ke státnímu svátku Den osvobození
od fašismu
7. 5. a 8. 5., zámek
Komedie „Na hlavu“
17. 5. ve 20.00 hod., zámecká terasa
Den otevřených dveří OEZ
17. 5. 8.00 - 13.00 hod., OEZ
Kopečková pouť, ohňostroj
16. 5. - 18. 5., centrum města, Kopečkový ohňostroj 17. 5.
po setmění (cca v 21.30 hod.)

MHF - Kocianovo kvarteto - koncert
6. 6. v 20.00 hod., kostel Letohrad-Orlice
MHF - opera Nabucco - zahajovací operní galapředstavení
7. 6. v 19.30 hod., zámecká terasa
Výstava železničních modelů
9. 6. - 15. 6., železniční stanice ČD Letohrad
Po - Pá 9.00 - 17.00 hod., So a Ne 10.00 - 17.00 hod.
Dětský den - II. ročník dětského dne
14. 6. 9.00 hod., před hasičskou zbrojnicí v Letohradě
II. český pohár v letním biatlonu
14. 6. 13.00 - 15.00 a 15. 6. 10.00 - 12.00 hod., areál biatlonu
MHF - Královéhradecký sbor Jitro - závěrečný koncert
15. 6. v 15.00 hod., 1. část v kostele sv. Václava, 2. část
v zámeckých arkádách
Střelecký pohár - soutěž ve střelbě z loveckých
brokových zbraní
21. 6. od 9.00 hod., Letohradská bažantnice
Komedie „Blbec k večeři“
21. 6. v 21.00 hod., zámecká terasa
Okresní liga mladých hasičů - soutěž v požárním útoku
22. 6., „Ostrov“ Letohrad-Orlice
Výstava paličkovaných krajek
22. 6. - 13. 7., zasedací místnost zámek (zahájení v 15.00 hod.)
Sportovní víkend pro všechny - sportovní příležitosti
pro neorganizované s doprovodným kulturním programem
27. - 28. 6., sportovní areály a zámecká terasa
Dětské bike závody - závody pro děti do 15 let
28. 6. od 9.00 hod., u koupaliště
Memoriál M. Kočího - turnaj mladších žáků v kopané
28. 6. v 9.00 hod., stadion
Posezení ve špici na Ostrově - zábavná akce pro děti
a dospělé
12. 7. v 15.00 hod., „Ostrov“ Letohrad-Orlice
Komedie „Jeden a jedna jsou tři“
26. 7. ve 21.00 hod., „Ostrov“ Letohrad-Orlice
Výstava květin - výstava mečíků, lilií a begonií.
9. 8. 9.00 - 18.00 hod. a 10. 8. 8.00 - 17.00 hod., zámek
Country večer na Orlici
9. 8. ve 20.00 hod., „Ostrov“ Letohrad-Orlice

Den otevřených dveří v líhni
24. 5. od 8.00 do 15.00 hod., líheň ČRS na Orlici pod kostelem
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Jezdecké závody - tradiční jezdecké závody na koních
16. 8. od 10.00 hod., kolbiště za pilou
Komedie „Dívčí válka“
16. 8. ve 21.00 hod., Letohrad-Červená
Jezdecké závody - tradiční jezdecké závody na koních
23. 8. od 10.00 hod., kolbiště za pilou
Střelecký pohár - soutěž členů mysliveckého sdružení
30. 8. v 9.00 hod., Letohradská bažantnice
Evropa cup - mistrovství klubů hokejbalu - nejprestižnější
klubová akce v Evropě
5. 9. od 9.00 hod., 6. 9. od 8.30 hod., 7.9. od 8.30 hod.,
hřiště hokejbalu
P R V N Í D E N H L A V N Í C H O S L A V 12.9.2008
Od hradu k Letohradu - nejstarší historie Kyšperka
12. 9. - 28. 9., zámek
Letohrad - město, kde žiji, studuji, pracuji a den otevřených
dveří Letohradského soukromého gymnázia
12. a 13. 9. 9.00 - 17.00 hod., chodby LSG
Zahajovací koncert AF BRASS BAND - koncert
12. 9. v 17.00 hod., náměstí
Nové expozice muzea - zámek - rozšíření expozice muzea
12. 9. v 18.00 hod., zámek v prvním patře
Ohňová show - blok místních a hostujících umělců, rožnění
selete, ukázky zbraní.
12. 9. od 18.30 hod., zámecký areál
Diskotéka Pavla Cejnara a Leoše Mareše s Evropou 2
12. 9., 21.00 - 02.00 hod., Bečvárna
D R U H Ý D E N H L A V N Í C H O S L A V 13.9.2008
Dny evropského kulturního dědictví - otevření všech kulturních památek veřejnosti
13. 9., kulturní památky
Letohrad - město kde podnikám
13. 9. v 9.00 - 17.00 hod., tělocvična Spartak
Vyhlídkové jízdy parním vláčkem
13.9. 9.00 - 16.00 hod., nádraží Letohrad
Středověký Kyšperk a lidový řemeslnický trh
13. 9. od 9.00 hod., zámek, nádvoří, terasa, náměstí
Otevření vyhlídky Kyšperk
13.9., v 10.00 hod., Hradisko
Pohádka „O Palečkovi“
13. 9. v 10.00 hod., zámecká terasa
Pohádka „Hrnečku vař“
13. 9. v 10.30 hod., zámecká terasa
Dopolední program: Koncerty místních a hostujících umělců
na Václavském náměstí
13. 9. od 11.00 hod., náměstí
Křest knih k výročí
13. 9. ve 13.00 hod., náměstí
Odpolední program - Koncerty místních a hostujících umělců
13. 9. od 13.00 hod. náměstí
Free style motocross show Petra Kuchaře
13. 9. ve 14.00, 15.00, 16.00 hod., na náměstí
Setkání historických vozidel
13. 9. ve 14.15 hod., náměstí
OLYMPIC - koncert
13. 9. ve 20.00 hod., Bečvárna
Ohňostroj
13. 9. ve 21.45 hod., Bečvárna
T Ř E T Í D E N H L A V N Í C H O S L A V 14.9.2008
AMPHORA - fotbalové utkání a doprovodné programy
14. 9. v 10.30 hod., stadion
Den vzduchoplavců - balónová show
14. 9. více bude upřesněno
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Prodejní výstava knih literatury faktu
15. - 21. 9., místo bude upřesněno
XXIII. setkání Klubu autorů literatury faktu
16. 9. - 18. 9., zámek
Bonsaje a květiny pozdního léta - výstava
26. - 28. 9., zámek (zahájení v 17.00, další dny 9.00 - 17.00 hod.)
TUA BORTA - koncert severské, balkánské, slovanské
a keltské hudby
27. 9. v 19.00 hod., Dům kultury
W. A. Mozart - Requiem - slavnostní koncert
27. 9. v 19.00 hod., kostel Letohrad-Orlice
Svatováclavská pouť
28. 9. od 13.00 hod., zámecká terasa
Pohádka „Jak šlo vejce na vandr“ - divadlo
4. 10. v 11.00 hod., Dům kultury
Kyšperk a Letohrad očima výtvarníků - výstava
9. 10. - 19. 10., zámek
Komedie „Baby box“ - divadlo
18. 10. v 19.00 hod., Dům kultury
Honění kohouta - tradiční akce
19. 10. od 13.45 hod., Kunčice Pod břehem
Od kroje k uniformě - výstava
27. 10. - 16. 11., zámek a muzeum
Vysazení stromů století a výstava s besedou
ke státnímu svátku
27. 10., zámecká terasa, zámek
„Pirátská pohádka“ - divadlo
8. 11. v 11.00 hod., Dům kultury
Pochod proti diabetu - celostátní akce
14. 11. od 13.00 hod., Nový Dvůr
Vánoční konzert ZUŠ - 28.11. Dům kultury
Mikulášská jízda aneb Plnou parou přijíždí Mikuláš
29. 11. železniční stanice Letohrad a Dům kultury
Vánoční koncert pro housle a klavír
29. 11. kostel Letohrad-Orlice
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu s ohňostrojem
30. 11., náměstí
Tradiční vánoční výstava
28. 11. - 23. 12., Kulturní centrum (zahájení 16.30 hod.)
Pohádka „Kreslím kreslím pohádku“
6. 12. v 11.00 hod., Dům kultury
Vánoční koncert BIG BAND a uzavření sbírky
na opravu varhan v kostele sv. Václava v Letohradě
6.12., Dům kultury
Hra „Eguus“ - Rádobydivadlo Klapý
13. 12. v 19.00 hod., Dům kultury
Silvestr 2008 - ukončení roku
31.12., Společenské centrum Nový Dvůr

Více informací na www.700let.letohrad.cz
Zdroj: Letohradský zpravodaj
Změny vyhrazeny!

O LETOHRADU JE SLYŠET - fotografická ročenka 2007

8.3.07 došlo v krásných prostorách Rezidence primátora hlavního
města Prahy, které sídlí v nové budově Ústřední knihovny města Prahy k setkání starosty, místostarosty města a zástupců Klubu autorů
literatury faktu s primátorem Pavlem Bémem

Poslední listopadové pondělí 2007 navštívil starosta města Petr Fiala
v doprovodu bývalého starosty a současného radního Pardubického
kraje Ing. Petra Šilara v bydlišti u rakouského Gratzu paní hraběnku
Annu Stubenberg

V pátek 7. 9. 2007 byla slavnostně otevřena cyklostezka Letohrad
– Ústí nad Orlicí

V pondělí 17.12. v obřadní síni města ocenil starosta Petr Fiala a radní pro spolky Ing. Stanislav Beneš dobrovolníky pracující v Letohradě
s mládeží

V rámci XVIII.ročníku Mezinárodního hudebního festivalu proběhlo
na zámecké terase a v arkádách zámku krásné operní představení
Rusalka
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Vydavatelem občasníku je Sdružení pro Letohradsko. Buzulucká 521, 561 51 Letohrad
telefon: +420 603 154 059, E-mail: spl.predseda@tiscali.cz

Další aktuální informace naleznete na www.letohradsko.cz
Předseda SPL: Petr Fiala, místopředseda: Ing. Zdeněk Maixner
jednatel: Ing. Petr Šilar, hospodář: Ivan Kurtev

