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Rok 2008 v Letohradě ve faktech
autor: Petr Fiala

Nová příspěvková organizace
Kulturní centrum Letohrad (vznikla k
1.1.2008 spojením Mikcentra a Městské knihovny v jednu organizaci, nyní
jeden ředitel p. J.Moravec) prokázala
svoji životaschopnost a nová koncepce kultury přinesla úsporu oproti roku
2007 cca 700 tisíc Kč

Dům kultury a Závodní klub
s.r.o. Letohrad – město se stalo 100%
vlastníkem nemovitosti a změna v provozování Domu
kultury se ukázala jako ekonomicky reálná . Město podporuje formou hrazení nájmů činnost zájmových kulturních organizací v Domě kultury, v roce 2008 přispělo celkovou částkou 250 tisíc Kč

Městu se podařilo zabezpečit dotaci téměř
5 mil. Kč od Ministerstva zdravotnictví na zateplení    
objektu zdravotního střediska (SAL), kde celkovým nákladem cca 7,5 mil. Kč došlo k zateplení budovy (obvodové
zdivo, střecha, výměna oken a výplní) a změně topného
média (nově instalováno plynové topení namísto starých
akumulačních kamen)

Byly postaveny nové autobusové zálivy v
Ústecké ulici (u tělocvičny Dvorana), kde zastavování
autobusů na silnici činilo značné dopravní problémy.
Instalovány byly nové měřiče okamžité rychlosti automobilů na důležitých příjezdových cestách do města
v zastavěné části obce (v ulicích Komenského, Jablonská a Ústecká). Město na tyto akce získalo dotaci                     
930 tis. Kč od Státního fondu dopravní infrastruktury,
celkový náklad investice 1,3 mil. Kč

Byly zahájeny přípravy výstavby nové kompostárny a sběrného dvora (vlastní výstavba proběhne v
roce 2009), projekt v investiční hodnotě cca 24,5 mil. Kč
byl podpořen financemi z Evropské unie (OPŽP) částkou
21,345 mil. Kč

Novým nájemníkům bylo v říjnu 2008 předáno
k užívání 7 nájemních městských bytů v bývalé školní
budově na Kunčicích, která přešla komplexní rekonstrukcí v hodnotě cca 7,7 mil. Kč (dotace od SFRB
3,3 mil. Kč)

Probíhalo zateplení městského panelového
domu na sídlišti U Dvora (č.p. 656, 657) a nástavba         
8 nových nájemních bytů na tomto domě (celkový náklad
přesáhl 11 mil. Kč, z toho dotace od SFRB                      
4,4 mil. Kč), předpoklad předání bytů novým nájemníkům
je únor 2009

Uspěli jsme se žádostí o evropské peníze
na  projekt   „Rekonstrukce   přednádražního   prostoru
v Letohradě“, projekt v hodnotě cca 25 mil. Kč byl podpořen částkou 22,7 mil. Kč z Regionálního operačního    
programu 1.2 - rozvoj dopravní infrastruktury. V roce
2009 dojde ke komplexnímu přebudování prostor přednádraží, parkovišť a výstavbě autobusového nádraží
vedle nádraží vlakového. Vlastní projekt byl připravován

již za minulého zastupitelstva a byl kontinuálně převzat  
s hledáním finančních zdrojů. S Pardubickým krajem
jednáme o současné opravě jejich krajské silnice v dané
lokalitě a nalezení finančních zdrojů na tuto investici,
která nemohla být součástí  projektu „Přednádraží“, protože komunikace není v majetku města

Finančně podpořen částkou 25 000 € (cca 600
tisíc Kč) byl společný projekt našeho města a polského
města Bardo, částka 25 000 € je určena pro Letohrad
- v rozpočtu projektu nechybí finance na výrobu zcela
nových propagačních materiálů (letáky, brožury,    plakáty, promo DVD, internetová stránka pro cykloturistiku,
novinka - cykloznámky, propisovací tužky, kalendáříky,
puzzle, pexeso - vše s motivy obou měst).
Za pomoci finančních zdrojů z Evropské unie tak      
budeme moci vyrobit potřebnou prezentaci města pro
naše návštěvníky a podpořit zvýšení turistického ruchu
u nás. Povinný příspěvek města přesahuje těsně částku        
100 tisíc Kč

Aktivita ve směru   spolupráce   se    zahraničními městy přinesla v říjnu uzavření partnerské smlouvy s polským městem Niemcza (město se nachází cca       
100 km od Letohradu na silnici Klodzko-Wroclaw). Naskýtá se tak příležitost navazování nových přátelství,
výměna zkušeností mnoha organizací, vzájemné akce,   
spolupráce a společné žádosti o prostředky z programu
přeshraniční spolupráce

Byla zahájena I. etapa rekonstrukce Hotmarovy
kaple, začalo se střechou. Na tuto etapu se podařilo získat 261 tisíc Kč od ministerstva kultury

Na práce při regeneraci městské památkové
zóny byla od ministerstva kultury získána dotace
400 tisíc Kč – uskutečněna byla rekonstrukce střechy na čp.77 – IC a muzeum za dvojnásobnou částku
– 800.000,- Kč

Revitalizace č.p. 10 „Panský dům“ – žádost směřována do operačního programu ROP 2.2 - Rozvoj měst.
Cílem projektu je rekonstrukce stavebně velmi špatného
stavu budovy a přesunutí městského úřadu   do těchto
prostor    z     nevyhovujících     „dočasných“       prostor
v   Komenského ulici č.p. 41. V úvodní výzvě nebyla
žádost ve výši cca 63 mil. Kč podpořena. Po konzultacích došlo k přepracování žádosti s ponížením celkových
nákladů  (změnou  stavebních  materiálů  apod.) na cca
53 mil. Kč, budeme se ucházet o dotaci v celkové výši
cca 48 mil. Kč

Uspěla žádost o finanční zdroje z EU (ROP 1.2
– dopravní infrastruktura) Sdružení obcí a měst Orlicko
na výstavbu nové cyklostezky Letohrad-Žamberk, kterou
finančně a dalšími aktivitami podporuje město Letohrad
(výstavba proběhne v roce 2009). I tato akce byla připravována již za minulého zastupitelstva města a kontinuálně se v ní pokračovalo. Město se nyní pokouší získat dotaci na tuto akci ještě od Státního fondu dopravní
infrastruktury tak, aby se podařilo ponížit vlastní dofinan-
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cování z rozpočtu města

Za velké součinnosti města a také finančních
investic města (cca 8 mil. Kč – veřejné osvětlení komunikace, část nových chodníků, rozjezd do ul. Mírová) byla
komplexně zrekonstruována krajská komunikace II/360
ulice    Šedivská     s     výstavbou   okružní    křižovatky
u cQanta, hodnota celého díla je cca 55 mil. Kč. Vybudovány byly občas kritizované ostrůvky, ovšem jejich přínos pro bezpečnost dopravy je nezpochybnitelný.
Město navíc nechalo vyasfaltovat parkoviště u fotbalového   hřiště, které je používáno i zaměstnanci OEZ.
Rekonstrukci II/360 podporovalo již předchozí zastupitelstvo  města,  tak  jako  přípravy   rekonstrukce  mostů
na krajských komunikacích, které se letos uskutečnily

Za součinnosti města Pardubický kraj realizoval
rekonstrukce 2 mostů ležících na krajské   komunikaci
III/3602, týkajících se zejména dopravní obslužnosti
místní části Kunčice a 1 most v Červené – celková investice kraje do těchto mostů činí cca 43 mil. Kč. Bohužel
dokončení druhého mostu (u Vondrova mlýna) se dle
informací investora (PU kraj) protáhne až do příštího
roku (duben-červen)

Podstatnou částkou v rozpočtu města, krytou
úvěrem, byly v roce 2008 investice do místních komunikací (Polní, Na Rozmezí, Lidická, Ovčín, u Kampeličky), investice do některých komunikací (určitě Jiráskova,
dodělání Ovčína a ulice Na Rozmezí) se uskuteční až v
I. polovině roku 2009 (nemůžeme dopustit položení kvalitního povrchu a poté časem jeho rozkopání kvůli sítím);
dále se uskutečnila investiční  oprava komunikace Havlíčkova, na Kunčicích od Kříže do Hůry, částečné řešení
komunikace k bytovkám na Kunčicích (naproti Antikoru)
či   spojky   Spořilov - Nové Město.   Celkem    investice
do místních komunikací dosáhla cca 7 mil. Kč při zapojení investičního úvěru města

Investor akce „Elektrizace železniční trati Letohrad-Lichkov st.hr.“ na své náklady po jednání s městem
zrekonstruoval   komunikaci   podél   Orlického  rybníka
do Machovic. Několikamilionový náklad bychom v rozpočtu  města  do  této komunikace  v  nejbližších  letech
velmi    těžko    hledali.   Komunikace    byla    uvedena
do výrazně lepšího stavu, než byla před zahájením stavebních prací na elektrizaci tratě. Vlastní „Elektrizace
železniční trati Letohrad-Lichkov st.hr.“ byla slavnostně
otevřena dne 20. 11. 2008. Občané poukazují na přejezdy, stanovisko projektanta a Dopravního inspektorátu je,
že přejezdy splňují veškeré  normy bezpečnosti  silničního provozu.

Podařily se drobnosti, jako např. nasvětlení
stezky pro chodce u koupaliště směr Spořilov, I.etapa
rekonstrukce chodníku v Komenského ulici

Byly dokončeny projekty nové kanalizace v některých částech města (Červená, část Kunčic)

Rozšiřuje  se program   Mezinárodního   hudebního festivalu, pokračovalo se v operním venkovním
představení na zámecké terase (letos Nabucco, příští
rok je plánována Prodaná nevěsta), v roce 2008 se dalším festivalovým místem s koncertem stala Dolní Dob-
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rouč, v roce 2009 přibude Lukavice; podporuje se i tradiční Pouťfest v rámci Kopečkové poutě

V místní části Červená byl vybudován dětský
koutek u hasičské zbrojnice

Po dlouhých   jednáních se  společností    Dietfurt s.r.o. se podařila dohoda o převodu pozemků v jejich
vlastnictví, které   se nacházejí pod místními   komunikaci zejména v lokalitě „V domkách“ na Orlici darem               
na město Letohrad. Jakmile se toto uskuteční, mohou
být připravovány a následně realizovány nutné investice
do těchto zanedbaných komunikací.

Podrobnému rozkladu byly podrobeny finanční
příspěvky města do obou základních škol – cíl byl jediný,
spravedlivé a rovnoměrné financování obou základních
škol a sjednocení jejich účetní osnovy pro lepší přehled
zřizovatele (město)

Pokračuje se v předvánočním slavnostním
setkání a ocenění dobrovolníků pracujících s mládeží.
Pokračuje i předvánoční setkání s podnikateli, vítání
prvňáčků v první den školní výuky i slavnostní vyřazování deváťáků u příležitosti ukončení základní školní   
docházky; nadále se konají tradiční setkání důchodců
města

Pokračuje vloni založená tradice slavnostního
rozsvícení stromu, letos navíc v rámci oslav 700 let s
ohňostrojem a vystoupením známé skupiny Děda Mládek Illegal Band. Účast přibližně 2 500 občanů byla vynikající

Na oslavy 700 let města se podařilo zabezpečit
sponzory ve výši cca 1,5  mil. Kč a dotaci od Ministerstva
kultury 250 tis. Kč

Sbírka na záchranu varhan v kostele Svatého
Václava na Václavském náměstí, která byla vyhlášena
městem, vynesla cca 0,5 mil. Kč

Kruhový objezd na silnici II/360 ul. Šedivská u Qanta

Nenárokové dotace, které se podařilo do Letohradu získat:
PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2008 - STÁT, EVROPSKÁ UNIE, KRAJ
(jedná se pouze o nenárokové dotace, tzn. ne např. o sociální dávky, školy atd.)
250 000 Kč
70 000 Kč

PU kraj
PU kraj

45 000 Kč
938 000 Kč

PU kraj
SFDI

400 000 Kč
261 000 Kč
250 000 Kč
21 345 278 Kč
4 719 000 Kč

MK
MK
MK
EU+SFŽP
MZ

612 500 Kč
22 788 300 Kč

Glacenzis
EU NUTS II

příspěvek na projektovou dokumentaci „kanalizace Červená“
vítězství v soutěži třídění odpadů v kraji - obce nad 5 tis.
obyvatel
oprava a údržba válečných hrobů ze 2.svět.války
program zaměřený ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího
zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a
orientace pro rok 2008
regenerace městských památkových zón
památky-účelová dotace na I.etapu opravy Hotmarovy kaple
podpora oslav 700 let města - grant
integrovaný systém nakládání s odpady - I.etapa
235210 Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny region. Zdravotní střediskozdrav.
zateplení
Malé projekty přeshraniční spolupráce (Bardo)
25 000 €
ROP 1.2 - přednádražní prostor v Letohradě

51 429 078 Kč CELKEM

PŘEHLED INVESTIC PARDUBICKÉHO KRAJE
DO KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA V ROCE 2008
47 314 000 Kč
14 900 000 Kč
23 600 000 Kč
5 000 000 Kč

Přibliž.částka

rekonstrukce II/360
most Orlice-Kunčice (pod Konzumem)
most Letohrad-Kunčice (u Vondrova mlýna)
most v Červené

90 814 000 Kč CELKEM

Rekonstruovaný most z Kunčic na Orlici - investor Pardubický kraj
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Připravuje se na rok 2009
autor: Petr Fiala

Projektuje se zateplení Domu kultury (zateplení
fasády,  střechy,  výměna  oken  a výplní), připravovaný
do Operačního programu Životní prostředí (prostředky EU – dotace může dosáhnout až 90% investičního
nákladu), připravuje se studie proveditelnosti případné
přestavby  kulturního   domu  na  Kongresové   centrum
s možnou ubytovací kapacitou, samozřejmostí studie je
zachování kulturního využití objektu. Studie proveditelnosti  je  zpracovávána  pro  možnost  hledání  strategického partnera pro nutnou investici

Projektuje se zateplení školských budov, žádost
o finanční podporu bude směřována do Operačního programu Životní prostředí (prostředky EU – až 90% investičního nákladu)

Bude podána žádost o finanční podporu rekonstrukce venkovního koupaliště, projekt je zpracován.
Celková  výše  rekonstrukce  je  do 35 mil. Kč.   
V   projektu se počítá s přestavbou šaten a sociálních
zařízení a všech bazénů. Velký bazén by měl být rozdělen   podélně, tedy zachována možnost 50 m plavání,
ve zbývající části budou umístěny vodní atrakce. Mělo
by též dojít k rekonstrukci sportovišť na koupališti. Bez
podpory z unijních prostředků je rekonstrukce prozatím
nemyslitelná

Čekáme na vypsání výzev OPŽP pro podání
žádostí o finanční podporu vyprojektovaných kanalizací
v místní části Červená a části Kunčic

Opětovně podáme žádost na Ministerstvo
pro místní rozvoj o dotaci (možno získat maximálně                      
4 mil. Kč) na revitalizaci ploch sídliště U Dvora s důrazem zejména na zvýšení kapacity parkovacích ploch,
oprav chodníků a revitalizace zeleně se zázemím pro
oddech, letošní  projekt, který  byl  podáván,  musí  tedy
být  podstatně zredukován  (dosahoval   celkové    výše
11 mil. Kč)

Pro popularizaci městského parku a zkulturnění
prostředí bývalých WC byla zpracována studie přebudování na voliéru pro exotické ptactvo, budou hledány
finanční zdroje na realizaci

Realizace investiční akce „Rekonstrukce přednádražního prostoru v Letohradě“ s výstavbou autobusového nádraží, s čímž budou souviset budoucí změny
ve vedení autobusových linek a ukončení čekání autobusů u morového sloupu na náměstí; předpokládá se
stavební činnost III-XI/2009

Uskuteční  se   investice  do komplexní  rekonstrukce Jiráskovy ulice (tzv. „pupek“ na Sádkách,     
dokončí se rekonstrukce Ovčína, Na Rozmezí...) a dále
bude zastupitelstvem města stanoveno pořadí oprav
dalších místních komunikací pro následující léta

Zabezpečení po červencové bouři ujetého svahu
u místní komunikace na Kunčicích, nutná bude finanční
výpomoc ze strany Ministerstva pro místní rozvoj
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Proběhnou přinejmenším I.etapy výstavby
nových chodníků v ulici Ústecká, Jablonská a Kunčická
(za Bečvárnou) – v roce 2008 nebyly bohužel včas vyřízeny pozemky a právoplatná stavební povolení, přitom
financování  úvodních  etap  bylo v rozpočtu schváleno.
V ulici Jablonské dále trvají problémy s pozemky, chodník se bude stavět pouze v místě, kde se město   dokázalo s majiteli   pozemků    dohodnout,   postaví se cca  
120 m chodníku  od  hasičské  zbrojnice  po p. Babáka.
Na výstavbu těchto chodníků podél   frekventovaných  
krajských  komunikací  v  zastavěné části města intenzivně jednáme o dotaci u Státního fondu dopravní   infrastruktury tak, aby   tuto   potřebnou   investici   nehradilo      
z vlastních prostředků celou   pouze město

Připravena  je  další  etapa  rekonstrukce chodníku v Komenského ulici (výměna dlažby za zámkovou
ve zbývající pravé části ulice)

Proutnice – doprojektovává se úvodní etapa
záměru  oddychové  zóny  s  volnočasovými  aktivitami.
V ní by měl být realizován skatepark a bikepark (situován v území poblíž Nového Dvora), v roce 2009 bude
žádáno o finanční podporu alespoň části tohoto projektu
v programu Leader

Chceme minimálně spolupořádat koncert populární  skupiny  v  rámci  nové akce pro mladou generaci
v našem městě

Proběhne výběrové řízení na kamerový systém
pro  zvýšení    bezpečnosti    ve   městě   –   kamery
na problémová místa města – u domu kultury, zámecká      vyhlídka, u Nového Dvora, u nádraží. I na toto
budou hledány finanční zdroje. Možný je ucelený projekt
Sdružení obcí a měst Orlicko, kterého jsme členem a
které danou problematiku rozpracovává pro své členy

Připravujeme  k  podání druhý společný projekt
s Bardem, budeme žádat o finanční podporu 3 denní
akce pro děti o prázdninách (uskuteční se zřejmě v polovině srpna). Akce je inspirována zkušenostmi z Barda,
kde již probíhá a má za účel umožnit dětem o prázdninách se pobavit a rodičům dát možnost, že jejich ratolesti mají 3 prázdninové dny možnost se přes den zúčastnit
lákavého programu. Další oblastí žádosti bude podpora
kulturní akce „Arkády“ a staročeského jarmarku. Maximální výše podpory je 30 000 €

Podáme    žádost    na   Ministerstvo   průmyslu
a obchodu o dotaci na zasíťování pozemků budoucí
průmyslové zóny nad OEZ   a   zintenzívníme   hledání  
zájemců o investování v této zóně

Nadále intenzivně se bude připravovat nová  
velká lokalita pro bydlení u Bažantnice tak, aby nejpozději v roce 2010 se mohly začít prodávat pozemky a byla
zahájena výstavba

Zvýšení   propustnosti    železničního   viaduktu
pod náměstím na silnici II/360 bylo dobře rozjednáno
pro rok 2009, bohužel ale případný investor rozhodl                  

o zařazení této akce až do rekonstrukce vlastní železniční stanice, což je nejdříve rok 2012

Intenzivně jednáme o přidělení investiční dotace
do MŠ Taušlova pro zlepšení zázemí této  školky.  Jednalo by se o 1. etapu rekonstrukce

Výše uvedené záměry a jejich realizace bude záležet
na názoru zastupitelů a podpoří-li je při schvalování
rozpočtu města pro rok 2009.

V občasníku SPL z února 2008 jste se mohli dočíst
autor: Petr Fiala
Připravuje se na blízké období:

rekonstrukce   průtahu II / 360  (Šedivská ulice)
s rozšířením na 3 jízdní pruhy, kruhový objezd u Qanta
– mělo by se podařit v roce 2008 – podařilo se

výměna mostů u Vondrova mlýna (včetně napřímení komunikace III / 3602) – mělo by se podařit v roce
2008 – podařilo se

nové chodníky v místech krajských komunikací (velký provoz aut) tam, kde chybějí– část by se měla
podařit v roce 2008 – nepodařilo se včas získat stavební
povolení (problémy s pozemky), bude realizováno v roce
2009, ucházíme se o finanční podporu ze Státního fondu
dopravní infrastruktury

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 – dotace nebyla
z důvodu převisu žádostí přiznána, žádost zopakujeme
v roce 2009
Podali jsme již žádost do programů EU:

operační  program  Životní prostředí –  integrovaný systém nakládání s odpady v Letohradě (vybudování kompostárny a 2 sběrných dvorů, včetně potřebné
techniky) – uspěli jsme, finančně podpořeno
Čeká se na výzvy do operačních programů EU:

rekonstrukce přednádražního prostoru (včetně
nového autobusového nádraží) – uspěli jsme, finančně
podpořeno

kanalizace v městské části Červená – vyprojektováno, výzva by měla být v I. čtvrtletí 2009

kanalizace v části městské části Kunčice –
vyprojektováno, výzva by měla být v I. čtvrtletí 2009

energetické úspory ve školních budovách –
dokončuje se projekt, výzva by měla být v roce 2009

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 - splněno    
(investice za 1,2 mil. Kč – zúžení povrchu na 3,5 m,
umístěny značky „Průjezd zakázán“, Polní má sloužit
pouze k příjezdu a odjezdu od nemovitostí v této ulici.
Logickou   dopravní   spojkou  mezi  ulicemi   Jablonská
a  V   Aleji   bude   zrekonstruovaná  široká  komunikace  
v  ulici Na Rozmezí.

rekonstrukce     asfaltového    povrchu    „točny“
na Ovčíně – splněno   včetně  předpoložení  části   kanalizace v této komunikaci, rekonstrukce asfaltového povrchu mezi domy naproti Kampeličce (Kunčice) – splněno
a navíc uskutečněna investice do povrchu před hasičskou  zbrojnicí  v Kampeličce s opravou části křižovatky
a oprava cesty na Kunčicích od Křížku (po povodňových
škodách) formou penetrace se štěrkem – splněno

V únoru sledoval celý Letohrad referendum na Kunčicích
Konec roku 2007 a počátek toho letošního byla hlavním
tématem snaha části občanů Kunčic sdružených v občanském sdružení Tulipaan o osamostatnění. Sdružení pro
Letohradsko se veřejně vyjádřilo před konáním   referenda k této iniciativě směřující k odtržení místní části Kunčice od Letohradu a deklarovalo jednoznačně svůj postoj
podpory celistvosti města. Nechceme mnoho připomínat
tuto nelehkou dobu nejistoty, chceme ale upřímně podě-

kovat všem občanům, kteří podpořili svým hlasem v  
referendu  zachování   společného   města.           Zástupci SPL ve vedoucích funkcích ve městě budou nadále
prosazovat program nutných investic do všech místních
částí tak, jak to rozpočet  města  dovolí.
Ze 793 oprávněných voličů se k referendu dostavilo 517.
Z celkového počtu oprávněných voličů hlasovalo 33,04%
pro osamostatnění.
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SPL a Tulipaan č. 14
Sdružení pro Letohradsko získalo v komunálních volbách 2006 mandát od voličů a v zastupitelstvu města má
9 členů. Jsme občanským sdružením, tak jako Tulipaan
o.s., rozdílem je práv mandát daný ve volbách občany
města.
Velmi vítáme, že v Občasníku č. 14 o.s. Tulipaan veřejně ujistilo občany, že ani v dlouhodobých vizích nemá v
úmyslu se opětovně pokoušet o osamostnění Kunčic a
tedy rozdělení města.
SPL nemělo ve svém programu otázku větrných elektráren na území města a ujišťuje občany, že jeho zastupite-

Autobusová zastávka U Dvora
směr Letohrad musela
být zrušena

Proč  není  autobusová  zastávka   na   sídlišti  U Dvora
u „Konga“ ve směru do města – odpověď je jednoduchá,
byť rozhodnutí tak jednoduché nebylo. V původním projektu byla, ale přechod pro chodce byl namísto vyústění
chodníku v ulici Družstevní ke vchodu do Nového Dvora
umístěn až pod benzinovou stanici (cca 50 metrů výše
do Šedivské ulice). Dopravně se nevešel přechod pro
chodce i s autobusovou zastávkou. Proto padlo rozhodnutí, že důležitější je přechod v místě, kde jsou na to
občané  zvyklí a kde jich denně projdou stovky (z města
k doktorovi atd.). Pokud by byl přechod až pod benzinovou    stanicí,    panovala    obava,   že   by    docházelo
ke zkracování si cesty vstupem do křižovatky, což by
bylo velmi nebezpečné. Proto bylo zvoleno toto řešení,
které se nakonec setkalo s pochopením. Do autobusu
lze  tak  nastoupit  na zastávce u OEZ či v Ústecké ulici
u Bečvárny.

lé nebyly při svém rozhodování vázáni jakýmkoli závazkem či usnesením SPL.
SPL se  nadále  drží  teze  úzké komunikace  s  občany
a to zejména prostřednictvím Osadních výborů,              
které mají své zákonné opodstatnění daných Zákonem              
o obcích.
Další informace z Občasníku Tulipaan o.s. č. 14 necháváme bez komentáře.
SPL jde nadále o prosperitu celého města a všech jeho
částí, což je dlouhodobým záměrem.

Městský autobus v provozu již
druhý rok
Životaschopnost městského autobusu (MAD) se potvrzuje. Jeho využití pro dopravu žáků do škol je dobré,
jeho  linku  často  využijí  i  ostatních  občanů  k   dopravě
do  centra,   k   lékaři,  na  úřady. Méně v   povědomí  je
i skutečnost, že si autobus s 22 místy k sezení lze objednat i soukromě na zájezdy, výlety apod. Přitom cena je
velmi příznivá – 16 Kč + DPH na 1 km. Kdo má zájem,
může se směle obrátit na jeho provozovatele –
Technické služby Letohrad (tel. 465 620 400).

Uvolněný místostarosta města nadále nebude
Ve volebním programu SPL byl jedním z cílů ustanovit
post uvolněného místostarosty, pracujícího pouze pro
naše město. Musíme přiznat, že se tento cíl doposud
nepodařilo naplnit. Hlavními důvody pro uvolnění byla
snaha o možnost    získávání dotací do   města    (což  
obnáší  pracovní  cesty  na  ministerstva  a  další  úřady
a jejich projednávání)    a   zabezpečení  většího   styku
s občany. Ustanovení rady města po povolebních vyjednáváních ale nenabídlo možnost post místostarosty
pojmout jako uvolněný pouze pro výkon této práce. Nic-

méně po dohodě starosty a místostarostů byly přerozděleny   kompetence   a   získávání  dotačních  titulů   vzal
na svá bedra starosta. Pro posílení úřadu v době zvýšených investic a čerpání dotačních titulů byli přijati dva
noví    pracovníci.   Na   investiční    oddělení   nastoupil
ing. Kozák, pro hladké čerpání dotací a plnění všech
závazků z toho plynoucích byl přijat ing. Franc. Neuvolnění   místostarostů  přesto   přineslo  zvýšené   nároky
na jejich práci. Při vyhodnocení po 2 letech lze konstatovat, že i přes neuvolněné posty místostarostů se daří
vytyčené cíle naplňovat.

Letohrad má v zastupitelstvu
Pardubického kraje 2 zastupitele
Říjnové volby do zastupitelstev krajů určily, že Letohrad bude mít v rámci Pardubického kraje v 45 členném
zastupitelstvu hned 2 zastupitele. Již potřetí se zastupitelem stal Ing. Petr Šilar, bývalý starosta našeho města.
Do zastupitelstva byl zvolen také současný starosta města Petr Fiala. Shodou okolností jsou oba členy Sdružení
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pro Letohradsko. Určitě se jedná o dobrou výchozí pozici
našeho města a jeho okolí pro spolupráci s Pardubickým
krajem.

autor předchozích článků: Petr Fiala

Kultura „za 500“
autor: Ing. Zdeněk Maixner
Rádi se bavíme, a to jakkoliv. Často
máme vlastní program, rodinný s dětmi,
s kamarády, se spolupracovníky. Přejeme si také být baveni. Kdo nás má
bavit?
Jezdíme za kulturou i po celé republice.
Kulturu dělá kde kdo, ale vždy k tomu
musí být peníze.
Historicky, a to již v roce 2002 (5.10.), jsme jako  občanské   sdružení organizovali   „Město v rytmu hudby“ pro
podporu povodní postižené obce Křešice u Litoměřic,
kterou jsme následně navštívili a předali finanční pomoc.
Zasáhlo nás do srdcí neštěstí, kterému se lze těžko bránit.    Akce   byla   náročná,   podporu    Křešicím    jsme
ve městě získali. Program byl pestrý pro všechny. Ráno  
hrál  AF  BRASS BAND,  Duo Ťuk,  přijela vojenská historická technika z Hradce Králové, to se tatínkům a dětem
moc líbilo. Odpoledne Dana a Vláďa Chládkovi, PROČNE, FOFR, sedum ryb, BRATRSTVO KOČIČÍ PRACKY,
Chřestýš band, RODEO-country bál, BRISTOL. Čekali
jsme větší účast, kdo však přišel, bavil se skvěle.  
Bez  velkého  váhání jsme podpořili setkání spisovatelů
v Letohradě. V současné době se město hrdě zve „městem literatury faktu“. Tak Letohrad označil KALF, klub
autorů literatury faktu. Letos byli spisovatelé v Letohradě
popáté. Úspěchem je společná spolupráce Letohradu,

KALFu a Jaroměře, v Josefově se narodil zakladatel literatury   faktu  Miroslav   Ivanov.  Společně   se   hlásíme
k dílu a odkazu zuřivého reportéra Egona Ervína Kische a Miroslava Ivanovova. Pomohli jsme vzniku tradice
besed  spisovatelů  na školách  nejenom   v   Letohradě
a partnerství, které přispěje rozvoji kultury v republice.
Blíží se konec roku 2008. Po Sjezdu rodáků v roce 2000
a Městu v rytmu hudby 5. 10. 2002 jsme hovořili o skvělých lidech a výkonech, o nadšení občanů (průvod městem), o osobním nasazení, o štědrosti sponzorů. Rok
2008, rok oslav 700. let je výjimečný,  několikrát  násobený rok 2000 a rok 2002. Všem díky.
Rok 2009 bude jiný, klidnější. Máme Kulturní centrum,
příspěvkovou organizaci, která nám připravuje celoroční
program. V závislosti na  penězích, které budou   přidělené z rozpočtu města, ale nejenom na nich, bude v Letohradě veselo. Máme tradiční akce, Kopečkovou pouť,
Pouť FEST, Mezinárodní hudební festival, setkání spisovatelů, Slavnost Svatého Václava a další. Z mnohých
jmenuji Kolár, Orličánek, AF BRASS BAND, BIG BAND
Letohrad,   Bratrstvo    kočičí    pracky.      Nebude      to
„za 500“,  ale  kultura   všude  i  u nás něco stojí,   nejen
peníze, ale i vůli, odvahu, nadšení.

Budeme se učit?
autor: Ing. Zdeněk Maixner
Celý život se musíme učit, získávat nové znalosti, vnímat
novinky, nezapomenout při tom naslouchat rodině, okolí,
spolupracovníkům, občanům. Jsme vidět a měli bychom
být k pěknému podívání. Nejenom my, ale ruku v ruce
je k podívání  prostředí, ve  kterém  žijeme, pracujeme,  
učíme se. Základem je rodina, hned potom školka, škola.
Barevnost, krása, dobrá nálada a veselí formují dětskou
dušičku. To vše v našich školkách a školách najdete.
Naposledy mne příjemně překvapily vymalované toalety
na ZŠ U Dvora. Pokud nemůžete navštívit, nahlédněte
na webové stránky
(www.zsudvora.cz).
Máme problémy, které musíme řešit, energetické, materiální, duchovní. Některé bezodkladně, a to v mateřské
škole U Dvora, kde plánujeme rekonstrukci, zlepšení
uspořádání, zateplení, nesmíme zapomínat na venkovní  
prostředí,  kde  si děti užijí  část  své  docházky. Musíme
pokračovat na všech našich zařízeních. Z vlastní zkušenosti, působení na MěÚ, musím potvrdit, že město vždy
myslelo na školství, vždy byly v rozpočtu peníze, aby se
postupně vylepšovalo. Od roku 2006 řešíme ekonomiku
ve městě, zjednodušení řízení, ekonomiky, což se promítlo do sloučení školních jídelen se základními školami.
Velké  díky  našim ředitelkám,   Haně   Kotlářové

a Pavle Skácelíkové, a jejich  personálu,  včetně vedoucích  školních  jídelen.  Musíme  hledat    zdroje   peněz
do města, ale i úspory, kterých lze působením ekonomické obratnosti dosáhnout. Proto letos budeme hodnotit ekonomiku ve školství, ve prospěch dalšího rozvoje
našich školních zařízení.
Děti. Nejsou významně jiné, než jsme byli my.  
Aktuálně jsme však všichni ovlivňováni spoustou informací a rychlým trendem v nových technologiích. Všeho
je nad míru, kdo dětem třídí informace? Vztahy v rodině,
ke škole, k učitelům. Zde je základ. K výročí ukončení
II. světové války jsme uspořádali společně s KALFem
besedu   pro   deváté   ročníky.   Beseda měla   po   dvě
hodiny výbornou úroveň. Poprava   K. H. Franka, reportáž E. E. Kische v podání Miroslava Kučery zasáhla naše
srdce. Máme skvělou mládež, pracujme na prostředí,
které je ovlivňuje. Nelámejme hůl nad tvrzením, že se
zhoršují mezilidské vztahy, že naše děti nevychováme.
S hrdostí vnímejme děti, naši budoucnost,  vzpomínejme
s   hrdostí na minulost,  nezapomeňme na Jana Amose
Komenského, který prožil celý život s hrdostí pro nás.
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Začalo to po 697 letech od první zmínky o Kyšperku
autor: Martin Hatka
Vlastně jsou to tři roky, kdy jsme se
poprvé sešli se St.Adamcem, Mgr.
M.Cejpovou,
Mgr.V.Sekotovou
a
D.Tichou (Bednářovou), abychom
začali pracovat na přípravách 700.
výročí našeho města. Stalo se tak 1.listopadu 2005 na základě usnesení rady
města.
Postupně vzniklo obrovské množství
námětů, co všechno bychom mohli pro rok 2008 připravit. K nejstarším námětům je třeba zařadit záměr ověřit existenci hradu Kyšperka,   vydat knihu s DVD, zorganizovat    cyklus   výstav,   besed a rozšířit   městské  
muzejní expozice na  zámku,   vydat poštovní  známku,  
příležitostné   razítko a upomínkové předměty.   Tak jak
přibývalo námětů a úkolů byli zapojováni do pracovní
skupiny další členové – P.Tacl, Bc.Vl. Zamazal, I.Kurtev
a Mgr.Cink.
V okamžiku, kdy byly základní obrysy většiny akcí jasné
a bylo třeba formovat ucelený program oslav, rada města
rozšířila pracovní skupinu na komisi rady pro organizaci
700.výročí města. Komise byla rozšířena o J.Adamce,
M.Bednáře, Ing.St.Beneše,R.Hartmana, D.Kubelku,
J.Hrubého, Ing. Z. Maixnera, J.Moravce a P.Vaníčka.
Rok  2007  se  také  stal  obdobím  intenzivního jednání
s partnery,  kteří  následně   zajišťovali v průběhu  letošního roku   jednotlivé  kulturní  akce a   jejich propagaci.   
Takové výročí města je právě a především také  o  tom,
že   umožnilo   zviditelnit      Letohrad     po    celé    ČR,
ale i v zahraničí. Byl to tento pracovní tým, odkud vzešel

námět na využití výročí města k navázání mezinárodní
spolupráce s Polskem a Slovenskem, respektive s některými jejich městy.
Záměrně v tomto článku jmenuji všechny členy týmu,
neboť právě oni to byli, bez nichž si nedovedu představit, že bychom dokázali zorganizovat tak rozsáhlé oslavy. Jsou věci velmi  pomíjivé,  ale  mnohé  si
zachová trvalou hodnotu, zakotví v jednání a myšlení
našich  spoluobčanů a zůstane například v  jejích sbírkách.  Ani nevíme kolik  zahraničních filatelistů má dnes
ve sv é sbírce  obálku s logem, příležitostným razítkem
a známkou z Letohradu, zájem byl obrovský.
Desetičlenný tým spoluautorů knižní publikace o historii
města na samém začátku netušil, jaký to bude oříšek
dát vše dohromady v limitovaném čase. Kdybychom ji
psali znovu, víme co bychom udělali lépe. Je dobře si
občas připomenout na jakou práci našich předků navazujeme, jaké oběti oni podstoupili, abychom měli dnes
to co máme. Na vše nelze navazovat, ale poučit z chyb
bychom se neměli bát. V každém týmu jsou tahouni
a také ti co se vezou. Kdo jak přispěl osobním nasazením ke zdárnému průběhu oslav 700.výročí města
ponechám na čtenářích, nicméně se ukázalo, že máme
v našem městě obrovský potenciál pro kulturní vyžití
všech generací, využití jejich volného času a podmínky
pro jejich důstojné setkávání, máme dostatek šikovných
pořadatelů a organizátorů s jejich schopnostmi bychom
i v letech dalších, až postupně zapomeneme na výroční
rok, neměli promarnit.
Zajisté je na co zavzpomínat.

Kulturní památky a my
autor: Martin Hatka
Ve volebním programu SPL je větička, že ke každé
vybrané koruně z parkovacího automatu přidáme korunu
z městského rozpočtu a budeme tak naplňovat zvláštní
fond  na  opravy  v  městské  památkové   zóně  (MPZ).
Ve většině měst  vybrané poplatky  mizí  v  obecním  rozpočtu. V našem případě jsou zcela transparentně využívány  tam,  kde  byly vybrány. Za roky 2007 a 2008 bylo
do  fondu   vloženo  cca  600.000,-Kč   a    využito   cca
1.200.000,-Kč.
Postupně tedy prostředky fondu využíváme, především
společně s každoročními dotacemi od ministerstva kultury na regenerace MPZ. S využitím těchto fondů byla
dokončena oprava čp.2 v parku, opraveny zámecké zdi
a budova informačního centra a muzea. V říjnu a listopadu došlo k předláždění části podloubí, což bylo ještě
před úplným dokončením velmi kladně hodnoceno návštěvníky náměstí, nejen našimi občany, ale i turisty.
Do roku 2007 využívali místní výtvarníci k výstavám především bývalou oranžérii v parku, budovu bez řádného
osvětlení, podlah a topení. Nyní mají  k  dispozici  rozsáhlé výstavní prostory v přízemí letohradského zámku,
lze doufat, že pod taktovkou Kulturního centra nebudou
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zet prázdnotou, budou využity se při akcích místních
umělců, tak i pro nabídku z jiných měst, včetně profesionálních zařízení.
Postupně dotváříme prostředí navazující na náměstí tzv.
předzámeckým prostorem s informačními prvky, které
přivede návštěvníka kolem IC až na zámeckou terasu.
V roce 2008 zde bylo symbolicky vysazeno v předvečer
90.výročí vzniku samostatné Československé republiky
našimispoluobčany 7 výjimečných   akátů, které krášlí       
prostředí svojí zelení i květem. Čeká nás především
úprava travnaté plochy a citlivé doplnění o technické
vybavení počínaje pódiem a konče osvětlením a  lavičkami. Předzámecký  prostor  bude také současně cykloodpočívadlem budoucích 4 cyklostezek, které k nám
přivedou turisty z bližšího i vzdálenějšího okolí. Studna
před zámkem nezůstane osamocena a přilehlý prostor
bude pro jaro 2009 doplněna pítkem a stojany na kola.
Nad  naše  síly  je  zatím  komplexní oprava zámeckých
a parkových zdí, finančně dokážeme řešit jen to nejbolavější. Po mnoha letech se zprovozní průchod mezi parkem  a  hřbitovem.  Havarijní  stav  schodiště   u   kaple
na hřbitově se v letošním roce již nevyřeší.

Ale památky nejsou jen na náměstí. Z dotačních prostředků jsme zahájili opravu Hotmarovy kapličky. Průzkum  objektu ukázal,  že  kaplička  je  v  horším  stavu,
než jsme předpokládali a bude nutné provést rozsáhlé
tesařské práce. Celá věžička se tedy stěhuje do dílen
dodavatelské firmy.
Spolupracujeme s farností při hledání cest k opravě   

kaple sv.J.Nepomuckého na Kopečku. První krok však
musí učinit vlastník, tedy církev a zajistit stavební průzkum a podle jeho výsledků projektovou dokumentaci.
Následně můžeme hledat společně  finanční  zdroje
na opravu tohoto dominantního objektu. Než k němu dojde, zajistí město částečné odlesnění jihozápadního svahu za kaplí, abychom snížili vlhkost prostředí.

Mezinárodní kontakty nevznikají samy
autor: Martin Hatka
23. října   v    polském     městě    Niemcza   a   30. října
v Letohradě jsme společně se starostou Petrem Fialou
podepsali dvojjazyčný dokument – dohodu o partnerství
našich měst.
Tyto dva slavnostní akty o kterých jste byli informováni
dostatečně v Letohradském zpravodaji a v denním tisku
byly jistým vyvrcholením předchozího snažení o navázání spolupráce s polským městem. Protože jsem byl
několikrát dotazován, jak to vlastně vzniklo a proč zrovna
Niemcza, vrátím se na začátek letošního roku. Již 9.ledna jsem totiž požádal Velvyslanectví  Polské   republiky
o předání našeho požadavku polské straně a vyhledání
srovnatelného partnera, tedy města velikostně a historicky podobného v přijatelné vzdálenosti od Letohradu.
Vedla mne k tomu zkušenost z udržování partnerství se
švýcarským Hausen im Ambis, kde je podle mého největší problém vzdálenost téměř 1000 km.
Očekávaná  odpověď  přišla 5.května od  Aurelie Krynicke, 1.rady Velvyslanectví PR v Praze, kde nám  sdělila,
že  o   partnerství   projevilo   polské   město   Niemcza.
Za pomoci občanek polské národnosti žijících v Letohra-

dě, paní Kučerové, Chládkové a nyní M.Peťovské jsme
vedli první komunikaci. Výsledkem byla naše zdvořilostní návštěva v Niemcza, prohlídka města a okolí.
Následovala  návštěva   polských   přáte  l v  Letohradě
a   nakonec  pro oboustranný zájem podepsání  dohody
o partnerství.
Důležité  je,  co bude dál. Tak jak  se  praví   v   dohodě,
na prvním místě by mělo docházet k setkávání obyvatel
Niemcza  a  Letohrady,  neboť  jen  tak  bude   vše   stát
na pevných základech.
Polská strana nám předala seznam dvaceti spolků tam
působících   a   je   nyní   na   letohradských    spolcích,
jak budou aktivní v navázání vztahů vedoucích k prohloubení poznání společenského života na obou stranách společné hranice.
Ve stejnou dobu, jako Velvyslanectví Polské republiky
jsem také oslovil partnery na Slovensku s využitím partnerské organizace našeho Sdružení historických sídel
Čech,  Moravy  a  Slezska.   Dosavadní   kontakty   jsou
v obecné poloze a navázání partnerství s konkrétním
slovenským městem bude zřejmě složitější než se může
zdát.

11

Zásadním krokem k rozvoji města
je dobudování kanalizační sítě
autor: Martin Hatka
Letohradská veřejnost byla  již  několikrát   informována
o krocích, které podniká jednak  město, respektive rada
a odbor majetku a investic a souběžně akciová společnost   Vodovody   a   kanalizace   Jablonné   nad   Orlicí
k   dobudování kanalizační sítě v našem městě.
S ohledem na to, že na přelomu roku předali projektanti objednané dokumentace   na   jednotlivé stavební   
objekty, můžeme konstatovat, že úspěšně pokračujeme
v zajišťování akcí, které byly započaty již v předchozím
volebním období a neuchylujeme se k populárnějším
aktivitám. Bez dobudování kanalizačních sítí ve všech
částech Letohradu a rozšíření čistírny odpadních vod by
se v budoucnu velmi zkomplikovala další výstavba, především bytová.
I   když  se  často  hovoří   o  operačních   programech,
v tomto případě o operačním programu životního prostředí a možnostech získat z nich co nejvíce prostředků,
je velmi důležité zdůraznit, že evropské finanční zdroje      
vždy předpokládají spoluúčast investora v objemech
minimálně 15%.   Nemůžeme si však dovolit promarnit
šanci získat naopak až 85% finančních zdrojů na vybudování infrastruktury města, která bude sloužit občanům
další desítky let.  To  nejsou  půjčky,  půjčit   si   musíme
na dofinancování.

Zadavatelem pro zpracování dokumentace především
ke zkapacitnění a rozšíření kanalizační sítě je VaK Jablonné  nad  Orlicí – jedná  se  o  7   stavebních   objektů
(U Cihelny - Spořilov, Jankovice, Kunčice – U Traktorky,
U Distance, Orlice I, Orlice II a Kunčice – Ostrov). Tato
dokumentace prošla územním řízením a nyní VaK Jablonné nad Orlicí žádá o evropské prostředky. Zadavatelem pro zpracování dokumentace ke třem rozsáhlým
územím a to Kunčice I, Kunčice II a Červené je město.
Se základní koncepcí odkanalizování těchto lokalit byla
veřejnost seznámena na třech samostatných besedách.
Po získání všech potřebných vyjádření bylo zahájeno
územní řízení. Pro představu vás čtenářů je také nutno
uvést finanční náročnost jednotlivých staveb. Samotná
kanalizační síť pro Červenou činí cca 9 mil.Kč. Všechny
stavby na území Kunčic cca 25 mil.Kč, na území Orlice
přes 13 mil Kč a v ostatních částech města včetně Jankovic cca 9 mil.Kč.  Když to sečteme, je to cca 56 mil.Kč,
na  nichž   se  bude   město   muset  podílet   minimálně
u Kunčic   a  Červené     a      to     částkou    minimálně
cca 6 mil.Kč. V případě,   že nezískáme z evropských
zdrojů dostatek prostředků, může být podíl města podstatně vyšší. V tomto smyslu se bude muset také formovat i úvěrová politika města v několika dalších letech,
nejen pro toto volební období.

28. říjen netradičně
autor: ČSOP Letohrad
28. říjen byl v letošním roce připomenut v souvislosti s
oslavami města. V předvečer státního svátku  90. výročí
od  vzniku  samostatného   Československa   uspořádal
na zámecké  terase  Český    svaz    ochránců    přírody
a město Letohrad vysazen í 7 stromů století sedmi jubilanty.
Naši  spoluobčané  sázející  speciální  akáty  se v  uvedené době sami doži li kulatých výročí. Zámecká terasa
tak získává přívětivější prostředí pro své návštěvníky.

NOVINKA NA MĚSTĚ - KE STAROSTOVI VE STANOVENÝ
ČAS BEZ OBJEDNÁNÍ
Od pondělí 5. ledna bude možno dostavit se na město k jednání se starostou o aktuálních problémech bez předchozího
objednání.
Starosta města Petr Fiala bude občanům k dispozici na projednání jejich záležitostí pravidelně každé pondělí v době
13,30 - 16,00 hodin. Návštěvy bude přijímat v kanceláři starosty. Pokud bude starosta v pravidelný termín nucen absolvovat neodkladné záležitostí, zastoupí jej některý z místostarostů, či tajemnice, případně bude prostřednictvím internetových stránek města předem oznámeno, že se přijetí u starosty z neodkladných důvodů ruší.
Věříme, že i toto napomůže k dalšímu zkvalitňování komunikace mezi městem a občany a efektivnějšímu řešení problémů.
Petr Fiala
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Pár poznámek k činnosti komise pro volný čas a mládež
autor: Ing. Stanislav Beneš
V průběhu první poloviny volebního
období se nám za součinnosti komise
pro spolky (té jsou členem zastupitelé
ze všech volebních uskupení) podařilo
iniciovat oddělení části finančních prostředků /cca 150 tis.Kč/ určených pro
spolkovou činnost na podporu těch
organizací, které cílevědomě a soustavně pracují s mládeží. Rozdělení
této části peněz probíhá podle počtu dětí, které pravidelně provozují  nějakou volnočasovou aktivitu. Cílem je
v rámci možností rozpočtu města tuto částku dále navyšovat.
Naplnili jsme také své volební sliby v tom, že budeme
oceňovat  ty  členy  neziskových   organizací,   kteří   se
ve svém volném čase věnují práci s mládeží. V předvánočním čase již podruhé  oceníme  a  poděkujeme  těm,  
které jednotlivé spolky navrhnou. První setkání proběhlo
v prosinci roku 2007 a všichni zúčastnění si  pochvalovali příjemnou atmosféru při setkání se starostou města.
Při sklence dobrého vína probíhala  neformální  diskuse
o tom, co by se dalo v dalším období zlepšit a změnit.
V rámci oslav 700 let vzniku města jsme se ve spolupráci
s Fotbalovým  klubem  v  Letohradě  významně  podíleli
na zabezpečení a organizaci třetího dne oslav, který probíhal na stadióně. Díky ochotě letohradských kynologů,

leteckých modelářů a přátel vzduchoplavby se podařilo
vytvořit zajímavý doprovodný program k hlavnímu bodu
programu, kterým bylo fotbalové utkání   letohradské  
staré gardy a klubem Amfora. Na letohradském    trávníku se objevila celá řada významných osobností z kultury a sportu a všechny zdařilé i   méně   zdařilé   akce
odměňovalo téměř 2.500 diváků potleskem. Poklonu
tomuto utkání složil po utkání i pan Petr Salava svým
výrokem,že  takhle  fantastickou  atmosféru  jeho  výběr
v posledních třech letech nezažil.
Ne se vším ale můžeme být v uplynulém období spokojeni. Určitě bychom chtěli vytvářet lepší podmínky
pro pomoc letohradským spolkům při získávání financí
i z jiných fondů než je rozpočet města. Nepodařilo se
prozatím zcela dořešit problematiku lyžařského vleku
na Kunčicích,   i   když   se   zástupci Ski klubu při SDH  
Kunčice intenzivně jednáme.   Po   podpisu   partnerské   
smlouvy  s  polským  městem   Niemcza nás   čeká uvedení  této   dohody do praktického života, neboť naplnění
tohoto svazku je možné hlavně přes vzájemné kontakty
na spolkové úrovni. A to bude zejména záležet na ochotě
představitelů spolků pro toto partnerství něco učinit.  My
se jim budeme k tomu snažit vytvořit dobré podmínky.
Určitě jsme přístupni i dalším podnětům ke zlepšení činnosti této komise  a  za  všechny  návrhy  a  připomínky,
které posunou věci dál budeme vděčni.

Klidné stáří seniorům
autor: Iva Janoušková
Většina mladé generace se v současnosti nezabývá problémy starších
spoluobčanů. To přijde většinou až při
problému, který mají   řešit  v   rodině,
se  začnou   shánět   po   informacích
a možnostech, které mají.
Cílem sociálních služeb je všeobecně
zajistit co nejdelší pobyt nemocných
doma, pobytová zařízení by měla
sloužit pouze lidem,  kteří  z důvodu špatného   zdravotního stavu nemohou zůstat ve svém přirozeném   prostředí. Sociální služby se budou nadále vyvíjet a jejich
potřeba bude stále významnější, jedním z důvodů je
stárnutí obyvatelstva.
Město Letohrad je zřizovatelem Domu s pečovatelskou
službou. Pečovatelská služba poskytuje terénní a ambulantní služby lidem, kteří mají   sníženou   soběstačnost
z důvodu   věku,   onemocnění,   zdravotního   postižení
a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
fyzické osoby.
Město disponuje  dvěma  objekty  o   kapacitě  39  bytů,
z toho 5 bytů je určeno pro dvojice. Objekty jsou bezbariérové.

Pečovatelská služba pomáhá při běžných denních úkonech - oblékání, hygieně, úklidu a údržbě domácnosti.
Zajišťuje  nákupy,   pochůzky   a   doprovod    k    lékaři,  
na úřady. Zajišťuje rozvážku obědů do DPS a do terénu   
(Letohrad, Orlice, Kunčice, Červená), praní a žehlení
prádla, jednoduché ošetřovatelské úkony a    v   neposlední řadě i dohled nad klientem.
Na jaře 2008 město zakoupilo pro pečovatelskou službu
nový automobil Roomster pro další zkvalitnění a rozšíření služeb. Z větší míry je využíván k dopravě klientů
do DPS na koupání, do města, k lékaři. Je to služba,
kterou využívá stále více občanů. Automobil je využíván
denně.
V domě s   pečovatelskou službou je    provozováno   
mnoho aktivit, například pohybové aktivity, čtení, kavárnička s programem, v letošním roce proběhl počítačový
kurz pro seniory.
Hlavním cílem pečovatelské služby je dopřát seniorům
důstojné, klidné a sluncem naplněné dny.
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Výbor SPL na další období zvolen
autor: Petr Fiala
V srpnu 2008 se konala valná hromada Sdružení pro Letohradsko,  která  kromě  částečné změny  stanov  také  volila
na další funkční období nový výbor. Jeho členy byli zvoleni: Petr Fiala – předseda, Ing. Zdeněk Maixner – místopředseda,                                                  
Martin Hatka – jednatel, Ivan Kurtev – hospodář, Ing. Stanislav Beneš – člen výboru.
Máte-li zájem rozšířit naše řady, stačí někoho z výboru s touto informací kontaktovat. Poté se i vy můžete stát součástí
příprav dalších akcí v našem městě a aktivně ovlivňovat prostředí, ve kterém žijete a žít budete.

Předseda SPL:
Místopředseda SPL:
Jednatel SPL: 		
Hospodář SPL:
Člen výboru SPL:

Petr Fiala
tel.: 603 154 059
Ing. Zdeněk Maixner 		
Martin Hatka 				
Ivan Kurtev 				
Ing. Stanislav Beneš 			

e-mail: spl.predseda@tiscali.cz
e-mail: spl.mistopredseda@tiscali.cz
e-mail: spl.jednatel@tiscali.cz
e-mail: spl.hospodar@tiscali.cz
e-mail: spl.vybor@tiscali.cz

Kontaktní adresa SPL: Buzulucká 521, 561 51 Letohrad

10 otázek o Letohradu o ceny
Pokládáme několik otázek o našem městě, odpovědi nejsou těžké a navíc je naleznete na různých místech tohoto
Občasníku. Připravili jsme pro vás malé ceny:
1. cena – mp3 přehrávač
2. cena – rychlovarná konvice  
3. cena – 0,7 l láhev dobrého vína.
4.-7.cena – tričko SPL
V tomto kvízu určitě nejde až tak o ceny, ale o zábavu a případné prokázání povědomí o událostech ve svém městě.
Své odpovědi můžete zasílat do 15. ledna 2009 na adresu: SPL, Buzulucká 521, 561 51 Letohrad, na obálku napište KVÍZ. Nezapomeňte uvést Vaši adresu a telefon. Správné odpovědi budou
slosovány a ceny  budou  výhercům  předány do 15. 2. 2009.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Jaké významné výročí letos oslavilo naše město (uveďte rok)?
Jak se jmenuje kaskadér na motorce, který při hlavních oslavách
předváděl na motorce své umění na náměstí?
Z jakého místa byl v rámci hlavních oslav odpalován sobotní ohňostroj?
Kde bude v Letohradě nové autobusové nádraží?
Která autobusová zastávka musela být v Letohradě zrušena
(stačí její umístění), aby mohl být zachován velmi frekventovaný
přechod pro chodce hned u hlavního chodníku?
V únoru proběhlo místní referendum o osamostatnění jedné místní
části, které?
Jaké místní komunikace opravilo město v roce 2008 (uvést alespoň 3)?
Pardubický kraj za součinnosti města v roce 2008 zrekonstruoval 3 mosty – uveďte alespoň dva z nich.
Jak se jmenuje nové partnerské město Letohradu, které se nachází v Polsku a jak je od Letohradu po silnici
přibližně vzdálené?
Kolik bude nových nájemních bytů na nástavbě panelového domu č.p. 656, 657 na sídlišti U Dvora?

1.9. tradičně mezi prvňáčky
Nová tradice vyřazování deváťáků se ujala

Děti ze školek měly čtvrteční pouťové dopoledne zdarma

Zrod partnerství s Niemczou

Starosta navštívil výstavu OEZ
na Amperu v Praze
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Ceny EEKisch 08 KALF

Operu Nabucco na terase zhlédla tisícovka lidí

Nad Ďáblovou biblí se starostou Jaromeře

Letohrad: Vítěz souteže třidění odpadu PU kraje

<< Bývalá školní budova na Kunčicích
se proměnila v 7 bytů
Rekonstruovaný most v Červené (investor Pardubický kraj)

