




Vážení spoluobčané,

tak jak tomu v rámci dřívějšího 
slibu co největší informovanosti 
spoluobčanů činíme již mnoho 
let, přichází vám další Občasník 
Sdružení pro Letohradsko. 

V tomto čísle chceme zejména 
zhodnotit uplynulé období od 

komunálních voleb v roce 2010. Je potěšitelné, že 
zásadní z deklarovaného v našem volebním         pro-
gramu v roce 2010 nebylo pouhými sliby, ale věcmi, 
které se realizovaly. Mohlo se to podařit díky dobré 
spolupráci se všemi radními a zastupiteli. To nako-
nec můžete sami bez ovlivňování kýmkoli posou-
dit. Ze zásadních investičních priorit to jsou zejmé-
na zateplení obou velkých  komplexů  základních 
škol a nová kanalizace na Kunčicích. 

Pozadu nezůstaly ani místní komunikace,                          
rekonstruované a nové chodníky, několik reali-
zovaných etap revitalizace ploch sídliště U Dvo-
ra s novým dětským hřištěm, druhý sběrný dvůr,     
skatepark s bikeparkem, investice v Červené nebo 
také další stavební rekonstrukce včetně nového  vý-
tahu ve zdravotním středisku. 

Petr Fiala, předseda Sdružení pro Letohradsko
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Zcela nad plán to je rovněž velká investice do             
zateplení Mateřské školy U Dvora, včetně rekon-
strukce sociálních zařízení a šaten v dvou budo-
vách se třídami. V našem městě bylo v uplynulých 
4 letech proinvestováno ze všech možných zdrojů 
více jak sto milionů korun, za uplynulých 8 let na 
350 milionů Kč. 

Zásadní skutečností je, že všechny investice           
směřovaly do potřebné infrastruktury, která nenese 
nové větší provozní výdaje. Na šestitisícové město  
slušná porce investic. Netrpěla ani kultura, proběh-
ly důstojné oslavy 300. výročí Kopečkové poutě, 
byly vydařené a financované z příjmů poutě a oslav. 
Pokračují tradice Mezinárodního hudebního festi-
valu, prohlubujeme spolupráci s našimi partnerský-
mi městy a vytváříme podmínky pro navázání této 
spolupráce mezi spolky a organizacemi, své trvalé 
místo již mají akce jako jsou dětské Letohrátky či 
rozsvěcení vánočního stromu. Snad to v Letohradě 
děláme společně dobře. Možná i proto mne na kon-
ci roku 2012 do svého čela v rámci Sdružení obcí 
Orlicka zvolilo na tři desítky starostů, jejichž důvěry 
si velmi vážím.

Je ještě hodně práce, kterou je potřeba pro naše 
město učinit. Realistický volební program před-
stavíme před říjnovými komunálními volbami.           
Program bude opět připraven tak, abychom se 
stejně jako v roce 2010 a letos, ale také případně v 
roce 2018, mohli s klidným svědomím podívat spo-
luobčanům do očí. Podpoříte-li nás v komunálních 
volbách a budeme-li díky vám moci pokračovat 
i v dalším období, rozhodně se o to vynasnažíme. 
Získáme-li silný mandát k prosazování volebního 
programu pro Letohrad, přetavíme jej ve výsledky 
v podobě plnění programu. Jsem přesvědčen, že 
víme jak společně na to.

       
Petr Fiala,  starosta města (předseda SPL)
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Proč bydlet „Nad bažantnicí“?
V nedávné době se na mne 
postupně obrátilo několik   spo-
luobčanů s dotazem, kde jsou v 
Letohradě ke koupi stavební 
parcely. Musel jsem konstato-
vat, že ve vlastnictví města je 
jich minimum, zcela zásadní 
většina jich je dle předchozího 
i nyní projednávaného územ-
ního plánu ve vlastnictví sou-

kromých osob. Problém spočívá v tom, že nejsou, 
až na vzácné výjimky, ochotni příchozím zájem-
cům prodat, jsou navíc roztříštěně umístěné a bez 
inženýrských sítí, jejichž vybudování je pro město 
většinou málo efektivní, tedy zůstává zpravidla                             
jejich financování na novém vlastníkovi pozemku.
 
Ustálená praxe ve většině měst je taková, a také 
desetiletími prověřená, že obec vykoupí volné 
pozemky, zaplatí vybudování rozvodů kanalizace, 
vodovodu, elektřiny, komunikací, chodníků, veřej-
ného osvětlení. Není třeba velkého ekonomického 
vzdělání, ale jak se  říká, selský rozum napovídá, že 
budování takových inženýrských sítí pro větší počet 
domků je mnohem efektivnější, chceme-li, tedy pro 
obec hospodárnější. Pokud takové pozemky sou-
kromí vlastníci odmítají prodat, nezbývá, než aby 
obec zajistila jiný zdroj pozemků. Tímto zdrojem 
se stal pro Letohrad v roce 2007 pozemkový fond 
ČR, který v té době vlastnil většinu pozemkových 
parcel v lokalitě, která byla později pracovně nazvá-
na „Nad bažantnicí“. Podle tehdy platné legislativy 
mohl PF ČR převést tyto pozemky bezplatně na 
město za podmínky, že budou použity pro bytovou 
výstavbu. Celková výměra pozemků použitelných 
pro tento účel činí cca 200.000 m2. Promarnit tuto 
příležitost by bylo pro město, dle mého názoru, a 
to právě z dnešního pohledu, téměř trestuhodné. 

Dnes to již nejde získat podobné pozemky od státu 
zdarma. Takovým přístupům se říká vizionářské a 
teprve další desetiletí potvrdí správnost tohoto roz-
hodnutí, dnes se podle některých názorů odpůrců 
nedoceňuje. Je také třeba uvést, že ne všichni obča-
né jsou novou výstavbou v těchto místech nadšeni, 
nicméně jsou to ti, kteří již bydlí a mají jiné zájmy.
 
Poloha pozemků je atraktivní, neboť jde o mírně 
svažitý terén obrácený k jihu, s pevným skalnatým 
podložím, žádné riziko povodní, výborné napojení 
na komunikaci II/360, která však bude oddělena 
od zástavby protihlukovou terénní vlnou. Příjem-
né bude naopak klidové napojení na příměstskou 
zeleň, kterou je Letohradská bažantnice na spojnici 
do historické části města, ideální pro rodiny s dětmi. 
V budoucnu počítáme s tím, že bude sloužit stejně 
jako dnes slouží zámecký park, tedy klidová zóna 
obklopená z jedné strany městem a z druhé stra-
ny napojená jako biokoridor na okolní lesy. Slabou 
stránkou lokality je jedině existence plynovodu a 
trasy rozvodu vysokého napětí. Tato vada na kráse 
je však vyvážena trvalou jistotou, že ve středu loka-
lity bude zachován široký pás zeleně včetně dnes 
již dominantní kaštanové aleje od Letohradské ba-
žantnice k areálu biatlonu pod Šedivským lomem.
 
Pro zájemce o výstavbu rodinného domku je mimo 
jiné důležitá cena pozemku, ale jak jsem již uvedl, v 
tomto případě  ceny pozemku včetně garance od 
napojení na veškeré zdroje energie až po chodní-
ky a veřejné osvětlení. Prodejní cena je závislá na 
vstupní ceně pozemku a nákladech na vybudová-
ní veškerého technického vybavení, ale prakticky 
závisí na rozhodnutí zastupitelů, jakou cenu sta-
noví. Zda bude cena kopírovat skutečné náklady, 
nebo zda v zájmu podpory výstavby, nárůstu počtu 
obyvatel a přilákání stavebníků a investorů z okolí, 
stanoví cenu nižší. Přírůstek počtu obyvatel přináší 
nejen vyšší příjmy do městské pokladny ze státní-
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ho rozpočtu formou rozpočtového určení daní, ale 
tím vyšší kupní síla obyvatelstva přináší vyšší počet 
zákazníků, prosperitu místním podnikatelům a fir-
mám.
 
Pro větší soustředění občanů již stojí za úvahu rozší-
řit sem drobné provozovny služeb jako kadeřnictví, 
kosmetiku, malou školku a další. Argument o sate-
litním umístění sídliště dle mého názoru není na 
místě, stačí se podívat na mapu města a vidíme, že 
do nejbližší, byť malé, nákupní lokality je to v prů-
měru cca 700 metrů. S výjimkou prodejen coop je 
to k ostatním službám z Kunčic a Orlice dále a jistě 
se tamní obyvatelé nedomnívají, že žijí v nějakém 
satelitu.
 
V dnešní době nabývá na významu také celkové 
životní prostředí v místě bydlení, tedy bez hluku, 
tranzitní dopravy, znečištěného vzduchu … lokalita 
s jižní orientací umožní snadné využití solární ener-
gie, jak k ohřevu užitkové vody a vytápění pro do-
mácnosti, tak i fotovoltaiky ke krytí části spotřeby 
domácnosti elektřinou, tedy bez nutnosti znečišťo-
vat ovzduší zplodinami. Lokalita je ideální k výstav-
bě nízkoenergetických a pasívních domů.  
 Více než tři desítky prvních zájemců o za-
koupení stavebních pozemků v tomto území jsou 
důkazem správné vize, pokud jde o vytváření pod-
mínek k nové  výstavbě. Je však nutné, aby kráčela  
paralelně s nabídkou nových pracovních příležitos-
tí.
   
       
Martin Hatka, 1. místostarosta (SPL)

Trendy v odpadovém 
hospodářství
Protože i za rok 2013 jsme se posunuli v nakládá-
ní s odpady v Letohradě požadovaným směrem, 
vede mne to k následující úvaze. Svaz měst a obcí 
ČR před přijetím novely zákona o poplatcích za od-
pady produkované domácnostmi usiloval o to, aby 
bylo možné tento poplatek zvýšit na částku, která 
by plně pokrývala skutečné náklady s tím spojené. 

Např. i v Německu vítězí názor, že občan má znát 
skutečné náklady na služby, které pro něho obec 
zajišťuje a má je také plně hradit. Současně by měl 
mít možnost tyto náklady ovlivnit. Systém zavede-
ný v našem městě se stal inspirací pro celou řadu 
měst a obcí, neboť jsme jej ve spolupráci se společ-
ností EKO-KOM prezentovali při různých příležitos-
tech na řadě konferencí po ČR. 

Ve chvíli, kdy bylo možné poplatek zvýšit, mnoho 
zastupitelstev měst a obcí se zachovalo populistic-
ky a poplatek nezvýšilo na reálnou výši s odůvod-
něním, že občané aktivně třídí. Pokud se však podí-
váme na rozpočty těchto měst, zjistíme, že náklady 
jsou vyšší než výběr poplatků. Zaplatit se to tedy 
musí, ale z něčeho jiného.
 
Naším cílem v době zavádění integrovaného systé-
mu bylo především snížení množství tzv. směsných 
komunálních odpadů (SKO) odvážených na sklád-
ku do Českých Libchav. V roce 2006 jsme uložily na 
skládku 1640 tun, v loňském roce 1310 tun, zaplatili 
jsme tedy o 330 tun méně. Naopak naši občané v 
roce 2006 vytřídili 206 tun a v loňském roce již 466 
tun odpadů.

Např. Horní Moštěnice, které se prezentují jako nej-
lepší obec v Olomouckém kraji vytřídí v průměru 
na občana 53,8 kg v Letohradě to je 75 kg na ob-
čana. Výjimečně tentokrát ukážu negativní příklad 
z Hradce Králové, kde byly investovány obrovské 
prostředky do podzemních nádob na tříděný od-
pad a fotografie ukazuje, jak vypadají před svozem 
nádoby na směsný odpad vzdálené cca 25 metrů 
od podzemních kontejnerů. 

Občan není nijak motivován, aby třídil. Náklady 
na likvidaci SKO činí v H.Králové na obyvatele cca  
537,-Kč, v Letohradě cca 500,- Kč a poplatek na sys-
tém tříděného odpadu shodně 250,- Kč. Celkové 
náklady v ČR za rok 2012 činí v průměru na jednoho 
obyvatele 884,- Kč.

Příkladem a inspirací by pro naše zastupitelstvo  
naopak mohl být tzv. „Inteligentní systém naklá-
dání s odpady“ provozovaný v Mikulově a okolí. 
Firma STKO, která provozuje systém pro Mikulov 
a okolí povinně rozmístila nádoby na bioodpad ( v 
Letohradě jsme šli cestou dobrovolného odběru ) a 
týdenní svoz SKO byl zredukován na čtrnáctidenní. 
Po půl roce došlo ke snížení produkce SKO o 33% 
Od roku 2012 byla zavedena identifikace nádob 
na jednotlivé složky komunálních odpadů pomocí 
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RFID čipů, na základě kterého mohou občané na in-
ternetových stránkách města sledovat vývoj svého 
„odpadového účtu“. Ten jim říká, jak to zatím s jejich 
tříděním vypadá a jakou slevu na poplatku pro pří-
ští rok si zatím „vytřídili“. Systém se osvědčil i v síd-
lištní zástavbě. Ředitel STKO s.r.o. Tomáš Hlavenka 
uvádí, že náklady obcí na odpady za rok 2013 po-
klesly v porovnání s rokem 2011 o 247,- Kč na hlavu. 

Přesvědčit se můžete na 
http://www.stko.cz/isno-v-mikulove.html.

Na jednoduché dokreslení přikládám graf o vývoji 
množství odevzdaných odpadů ve sledovaném ob-
dobí v našem městě.
       
Martin Hatka, 1. místostarosta (SPL)

Ohlédnutí dopředu, aneb o 
peníze přece vůbec nejde...
Záměrně jsem pro tento článek zvolil zdánlivě 
kontroverzní název. Letošní rok je označován jako 
supervolební a tak mi to nedá, abych se neohlédl 
za některými problémy z předchozí doby, které by 
nám mohly bránit zlepšit správu této země a města 
v letech příštích.

Ve volbách předpokládá občan, že ten koho pod-
poří se bude dobře starat o jeho „poměrnou 
část“ městského majetku a dobře hospodařit se               
svěřenými obecními penězi. Někdy stačí jiný úhel                 
pohledu a záležitost se objeví v jiném světle. Když 
se například podíváme na městský rozpočet roku 
2014, tak na každého občana připadá ve výdajích 
téměř 18.000,- Kč. Tyto peníze svěřuje do rukou                    
zastupitelů, aby s nimi během roku nakládali. Nejen 
během roku, ale vlastně za čtyřleté volební obdo-
bí s částkou 72.000,- Kč. Měl by tedy myslet na to, 
zda „jeho“ zastupitel je ochoten svěřené prostřed-
ku lehkomyslně vydat na činnosti, které slouží jen 
úzké skupince občanů, nebo na činnosti a investice  
prospěšné opravdu široké veřejnosti. Kolika lidem 

budou vynaložené prostředky sloužit by mělo být 
jedním z kritérií hodnocení efektivity jejich uvolně-
ní. Autobusové nádraží, městský úřad, kanalizační 
síť,  sběrné dvory, kompostárna, chodníky, veřejná 
zeleň, to nevyžaduje komentáře. Dalo by se najít 
mnoho konkrétních případů, ale jako vzorekzvo-
lím kulturní stánek v našem městě, chcete-li Dům 
kultury. Poměrně nadčasová stavba slouží dodnes, 
ale všichni víme, že je již dispozičně a energeticky 
nevyhovující. Po rekonstrukci bude jistě sloužit co 
nejširšímu okruhu občanů, pokud její nové uspo-
řádání a technické řešení bude multifunkční. Víme, 
co bude nejvhodnější a jaké řešení bude zname-
nat pro městský rozpočet nejmenší roční provozní         
dotace na krytí ztráty?

Zajímavý je neobvyklý pohled na to, jak občané 
města přispívají do městského rozpočtu, pokud 
městský majetek využívají nad obvyklou míru. Když 
si umístí podnikatel na veřejné prostranství na pár 
hodin denně reklamní stojánek, zaplatí podle naší 
vyhlášky za rok a 0,5 m2 1.000,- Kč. Když si jiný pod-
nikatel (nebo i nepodnikatel) zabere na trvalo
místo k zaparkování svého vozidla na veřejném 
prostranství, zaplatí za stejnou plochu jen 25,- Kč, 
tedy čtyřicetkrát méně! Pokud zabírá celý rok část 
místní komunikaci mimo placené zóny má to úplně 
gratis, byť jiní spoluobčané si za své peníze vybu-
dovali garáže a přístřešky na vlastním pozemku a 
veřejný majetek nezneužívají.

Trvalým sporným bodem je výše daně z nemovi-
tostí, kterou neplatí do obecního rozpočtu všichni 
občané podle stejného metru, byť mají mezi sebou 
vzdálenost 20 metrů. Ve druhé polovině roku bude 
schvalován nový územní plán města, který počítá 
s tím, že se v Letohradě postaví v příštích letech 
minimálně 375 bytů, což by mohlo znamenat pří-
růstek cca 1000 obyvatel! Po schválení takového 
plánu se bude muset zastupitelstvo zamyslet, kde 
najdou jejich obyvatelé pracovní uplatnění a zda 
to bude znamenat i přínos do městského rozpočtu                    
9 mil.Kč ročně, jak to vyplývá z průměrného výnosu 
v rámci rozpočtového určení daní. Současně se na 
mne obracejí spoluobčané, kde že si mohou koupit 
pozemek, neboť obešli řadu soukromých vlastníků  
v Letohradě, na Kunčicích i Orlici a oni jim všichni 
odmítli. Asi z důvodu ceny jsou v územním plánu 
hektary pozemků určených k bytové výstavbě, ale 
vážný zájemce na nich stejně stavět nemůže. Tím se 
potvrzuje správnost strategického záměru připra-
vit pro bytovou výstavbu lokalitu Nad Bažantnicí a     
nespoléhat na roztříštěnou výstavbu v lokalitách 
bez projekčně i finančně zajištěných komunikací, 
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chodníků, elektřiny, plynu, osvětlení a dalších ná-
vazností nutných ke spokojenému bydlení.

Patřím k jedincům, kterým vadí, že občané rezigno-
vali na své právo zúčastňovat se jednání zastupitelů 
města, kde se rozhoduje o všech důležitých otáz-
kách obce. Hlavně zde se mohou dotazovat odpo-
vědných funkcionářů na to, co je zajímá. Sice se nám 
vypařila odpovědnost za své volební obvody, ale to 
neznamená, že všichni hlasují, ale nikdo neodpoví-
dá za nic. Zatím platí, že o všem v obci rozhodují 
kolektivní orgány a o to je důležitější, jak budou po 
volbách vypadat. Pokud se objeví na kandidátkách 
lidé, kteří se poslední čtyři roky nezúčastňovali ani 
práce v komisích, kam byli nominováni, bude to 
špatně. Jak se někdy říká „napříč politickým spekt-
rem“ nepotřebujeme křoví ani v obcích, ani v par-
lamentu.

Někteří tvrdí, že penězi to začíná a končí, že jich je 
vždycky málo, nicméně připomínám si často rčení 
jednoho bývalého finančního úředníka okresu Ústí 
nad Orlicí, který říkal: „Peněz není málo, ale je jen 
na nás, zda správně rozdělíme to, co máme“. V Le-
tohradském zpravodaji jsem napsal článek o dluž-
nících městu. Těch, kteří parazitují na městském 
majetku a tím i rozpočtu bohužel neubývá, neboť 
částka 1.515.420,- Kč se k 31.12.2013 v níž ani ne-
jsou dlužníci nad 10.000,- Kč, moc nezměnila. Nej-
větší současný dlužník s částkou 177.997,- Kč svůj 
dluh během listopadu a prosince 2013 ještě o 20,- 
Kč zvýšil. (Problematikou dlužníků se zabývá i článek 
Ivy Janouškové na straně 7. )

Martin Hatka, 1. místostarosta (SPL)

MŠ U Dvora čeká rekonstrukce
Zastupitelstvo města Letohrad 
schválilo v září loňského roku 
důležitou investici, která bude 
provedena v roce letošním. 
Týká se zateplení MŠ U Dvo-
ra a rekonstrukce některých 
vnitřních prostor této školky. 
Zatepleny budou oba pavilony 
a propojovací chodba. Na hos-
podářském pavilonu byla již v 

roce 2013 vyměněna stará okna, která šla už jen těž-
ko otvírat nebo nešla otevřít vůbec, za okna plasto-
vá. Uvnitř dvou pavilonů, kde se nacházejí vlastní 
třídy pro děti, budou zrekonstruovány především 
sociální zařízení a šatny. Vzhledem k rozsáhlým sta-
vebním pracím, které budou na objektu mateřské 

školy probíhat, je vyloučeno, aby zde byl zachován 
byť jen omezený provoz. Z tohoto důvodu byli oslo-
veni rodiče všech dětí, které jsou v MŠ umístěny s 
tím, aby sdělili, zda mohou v době rekonstrukce, 
tedy od června do srpna letošního roku, zajistit hlí-
dání svých potomků jinak, nebo zda jsou odkázáni 
pouze na školku. Výsledek je takový, že děti, které 
nemají jejich rodiče v tomto období kam umístit, 
budou v červnu v provizorních třídách v objektech 
ZŠ Komenského a ZŠ U Dvora. Tam se o ně budou 
starat jejich paní učitelky ze školky. O prázdninách  
bude zajištěn téměř nepřetržitý provoz v MŠ Tau-
šlova, kromě čtrnácti dnů uprostřed prázdnin, kdy 
bude i tato školka uzavřena. 
 
Nezbývá, než si přát, aby investice byla úspěšně do-
končena a  MŠ U Dvora získala nejen nový kabát, 
ale i příjemnější vnitřní prostory, ve kterých se bude 
malým capartům líbit. Vedle budov obou základ-
ních škol se tak objekt MŠ U Dvora zařadí k dalším 
školským objektům v majetku města, které byly v 
tomto volebním období zrekonstruovány. Věřím, 
že v budoucnu nezůstane pozadu ani náš poslední 
školský objekt, tedy MŠ Taušlova. 

Jiří Chalupník, 2. místostarosta (NPL)

Změna značení na Dolní cestě.

Někdy v polovině minulého roku jsme na městský 
úřad obdrželi dopis občanů z Dolní cesty, kteří si 
stěžovali na velkou frekvenci pohybu osobních 
motorových vozidel po komunikaci, u které bydlí. 
Velký provoz je tam prý i přes to, že jsou zde rozmís-
těny dopravní značky, které zakazují průjezd touto 
lokalitou. Požadavek byl takový, aby se stávající do-
pravní značení vyměnilo za zákazy vjezdu motoro-
vých vozidel, samo sebou pro dopravní obsluhu by 
byl vjezd povolen. Celou věcí se zabývala Komise 
dopravní a veřejného pořádku, která  radě města 
nedoporučila provést změnu dopravního znače-
ní. Zdůvodňovala to tím, že se provoz aut v tomto 
místě nezdá tak velký a výměna dopravních značek 
není rozhodně zadarmo. 

Rada města měla definitivně rozhodnout, zda tedy 
dojde ke změně dopravního značení tak, jak žáda-
jí občané, nebo jestli zůstanou stávající značky na 
svých místech. V radě města však k celé záležitos-
ti nepanoval jednotný názor, a proto jsme před 
konečným rozhodnutím zadali městské policii 
monitorování situace na Dolní cestě. Strážníci zde 
provedli celkem 36 kontrol, z nichž každá trvala při-
bližně hodinu. 
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Městský kamerový systém
V minulosti jsem informoval o tom, že bychom rádi 
rozšířili městský kamerový systém. S tímto zámě-
rem jsme se jako město ucházeli dvakrát o získání 
dotace z Programu prevence kriminality Minister-
stva vnitra. Ačkoliv byl projekt zpracován kvalitně 
a podán včas, na dotaci jsme ani jednou nedosáhli. 
Jedním z důvodů je skutečnost, že žádosti o dota-
ce na kamerové systémy  nebývají příliš úspěšné, 
a když už někdo dotaci získá, bývá to větší město, 
než je to naše. Podmínkou obdržení dotace je i 
nepřetržité sledování kamerového záznamu měst-
skou nebo státní policií. To bychom ale v Letohra-
dě dokázali těžko splnit, protože jak městští stráž-
níci, tak státní policisté, nesedí po celých 24 hodin 
denně v kanceláři u počítače, ale vyjíždí do terénu, 
a tak se stane, že v některé době není na služeb-
nách přítomen nikdo. Dalším důvodem může být 
skutečnost, že se Letohrad zařadil v letošním roce 
na čelní příčky v indexu kriminality, tedy že patří k 
obvodům, kde se páchá nejméně trestných činů v 
republice a v mapě prevence kriminality pro tento 
rok jsme opravdu v čele (www.mapakriminality.cz). 
A tak možná proto, že naše město je v porovnání s 
ostatními bezpečnější, nebyla nám finanční pomoc 
z Ministerstva vnitra poskytnuta. 

A protože se začala budovat kanalizace na Kunči-
cích a bylo jasné, že si tudy budou kunčičtí krátit 
objízdnou trasu, byla z důvodu objektivity mezi 
kontrolami celkem dlouhá přestávka, právě v době 
budování kanalizace. 

Výsledek, který ovšem z kontrol vyplynul, ukázal na 
zcela jiný problém. Problém, který si zpočátku mož-
ná nikdo z nás ani neuvědomoval. Frekvence osob-
ních aut zde opravdu není tak velká, jak se možná 
místním zdá. Průměrně zde totiž projede cca 8 aut 
za hodinu, a to ještě polovina je těch, kteří zde by-
dlí (měření se provádělo v denní době v různých          
časech od 08:00 do 19:00 hodin). Větší problém, jak 
se ukázalo, je však s cyklisty, kteří Dolní cestu použí-
vají jako cyklotrasu. A těch zde jezdí poměrně dost. 
Za hodinu jich projede průměrně 26. A jak říkám, 
projede, tedy poruší dopravní značku průjezd zaká-
zán (všem, tedy i cyklistům). A protože určitě nikdo 
nechce na této komunikaci provoz cyklistů omezo-
vat, bude vhodné, i přes počáteční nesouhlas Komi-
se dopravní a veřejného pořádku, aby se dopravní 
značení vyměnilo tak, jak žádají občané, i když z 
jiného důvodu, než bylo původně předpokládáno.

Jiří Chalupník, 2. místostarosta (NPL)

Dům s pečovatelskou službou.
Letohradský Dům s pečovatel-
skou službou (DPS) v součas-
nosti disponuje 39 byty. Tyto 
byty jsou tzv. zvláštního určení, 
což spočívá především v mož-
nosti  poskytování sociálních 
služeb. 
V roce 2006, když jsem se za-
čala sociální problematikou 
zabývat, jsme měli v pořadní-

ku na byt v DPS cca 80 žádostí, nyní je jich jen 50.            
Stále častěji se setkáváme s odmítnutím žadatelů, 
že nyní ještě ne, mají např. koupeno uhlí, jsou ještě 
soběstační, mají žádost jen „pro strýčka příhodu“. 
Za těch sedm let jsem se mnohokrát setkala s tím, 
že dotyční byt odmítnou, v krátké době se jim zhor-
ší zdravotní stav a volný byt zrovna není. Poté se 
bohužel stane, že musí být v LDN a následně v do-
movech důchodců. Přitom ze zkušeností víme, že 
pokud je člověk soběstačný, mnohem dříve a lépe 
si zvykne na nové bydlení a okolí, tedy do DPS by 
měl zamířit včas. 

Neznamená to však, že nechceme pokračovat v za-
počatém díle. Pro tento rok počítáme s přivedením 
optického kabelu na obvodní oddělení PČR, aby i 
státní policisté mohli sledovat kamerové záznamy 
v době, kdy jsou na oddělení přítomni. Věřím, že i 
místní podnikatelé, kteří na vybudování stávají-
cího kamerového systému v minulosti také svým 
příspěvkem spolupracovali, nás v našem záměru 
opětovně podpoří. Vždyť kamery opravdu pomá-
hají odhalovat pouliční kriminalitu a dokázaly již za 
dobu své krátké existence mnohokrát odhalit pa-
chatele protiprávních jednání.

Jiří Chalupník, 2. místostarosta (NPL)
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Pečovatelská služba není ani snad tak prací, jako 
spíše posláním, kdy se pečovatelky snaží poskyt-
nout péči tak, aby si klienti po co nejdelší dobu 
udrželi svou nezávislost na ostatních lidech. Aby 
dokázali žít samostatně ve svém přirozeném pro-
středí, v soukromém bytě nebo v domě s pečova-
telskou službou. Žít ve společnosti svých přátel i 
rodiny. Cílem služby je nabídka komplexní péče 
podle svobodné vůle občana a v přístupu k němu. 
Respektuje se důstojnost jeho osobnosti. Umožňu-
je se klientům co možná nejdelší pobyt v de facto 
domácím prostředí. 

Dlouhodobě se připravuje změna financování so-
ciálních služeb, kdy by finanční prostředky neroz-
dělovalo ministerstvo, ale kraj. Připravený systém 
bude odzkoušen v dotačním řízení letošního roku, 
plné využití stanovených kritérií bude od roku 2015, 
kdy přejde financování z ministerstva práce a soci-
álních věcí na kraje. Změny by měly být postupné a 
plynulé, aby neohrozily současné fungování sociál-
ních služeb. Domu s pečovatelskou službou byl vě-
novaný výtěžek charitativní akce Běháme pro za rok 
2013, která se tradičně koná v září. Vybraná částka 
7013 Kč byla použita na nákup kompenzačních po-
můcek – dvou toaletních křesel, která budou využí-
vána obyvateli DPS.

Co nás trápí v DPS jsou nezateplené půdní prostory, 
které zvyšují provozní náklady na energie. V minu-
lém roce byla zpracována projektová dokumentace 
na využití půdního prostoru pro výstavbu dalších 
dvou bytů zvláštního určení, čímž by se vyřešilo i 
zateplení střechy. Žádáme o dotaci od Ministerstva 
pro místní rozvoj (MMR), které každý rok vyhlašu-
je dotační titul Podpora výstavby podporovaných 
bytů. Cílem tohoto programu je vznik podporova-
ných bytů sloužících k poskytování sociálního byd-
lení pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení 
v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich 
nepříznivé sociální situace - věk, zdravotní stav 
nebo sociální okolnosti jejich života. 
Uvidíme po zveřejnění výsledků, zda jsme s žádostí 
uspěli. Vybudováním by přibyla v Letohradě další 
sociální služba, která tak rozšíří stávající nabídku so-
ciálních služeb.

Byla by to tzv. odlehčovací služba. Zkráceně jednou 
větou by se tato služba dala charakterizovat jako 
praktická pomoc lidem se závažnou diagnózou a 
lidem, kteří o ně pečují. Uvažujeme nad zřízením 
tzv. krizového lůžka, kdy se do nepříznivé sociální 
situace může dostat senior nebo mladá maminka a 
nemá kam jít, například při domácím násilí. Byla by 
to služba na časově omezenou dobu. A tak si nyní 
přeji, aby dopadla dotace a plánované se podařilo, 
pro občany Letohradu by to bylo další plus.

Iva Janoušková,  členka rady města (SPL)

Sociální oblast
Za minulý rok proběhlo v Letohradě několik změn v 
sociální oblasti. Po roční absenci sociálního pracov-
níka na městském úřadě, kdy byla agenda sociální-
ho pracovníka změnou zákona převedena na úřad 
práce,  čas ukázal potřebu mít na úřadě pracovníka, 
který zná místní podmínky a dokáže pomoci obča-
nům, kteří se dostanou do nepříznivé sociální situ-
ace. Sociální problematiku na úřadě nyní řeší paní 
Jindřiška Nožková, kterou najdete v přízemí úřadu. 

V současnosti se stává velkým problémem neplace-
ní nájemného a to nejen ze strany sociálně slabých 
občanů. Radě města je pravidelně správou budov 
předkládán přehled dlužníků s dluhem vyšším než 
10 tisíc korun. Snažíme se takovým lidem pomoci k 
získání sociálních dávek určených na bydlení, mají-
-li na ně oprávněný nárok a řešit jejich dluhy vzhle-
dem k příjmům a potřebám jejich rodin. Ve většině 
případů se daří sepsat splátkový kalendář a postup-
ně pohledávky snižovat.
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Chráněné bydlení
V roce 2013 na žádost Domova pod hradem Žam-
pach poskytl Letohrad dva byty pro realizaci služby 
chráněné bydlení. Uživatelé této služby mají nyní 
možnost bydlet v bytovém domě v našem městě 
společně s ostatními spoluobčany. 
Službu chráněného bydlení provozuje Domov pod 
hradem Žampach ve dvou nájemních bytech o      
velikosti 2+1, v bytovém domě ve městě Letohrad 
na Komenského ulici č.p. 42, a to od 1. června 2013. 
Bydlení v pronajatých bytech v Letohradě je 
také ekonomicky výhodnější, a to jak pro klienty          
služby chráněné bydlení, tak pro Domov pod hra-
dem Žampach, který hradí jen nájemné a energie 
v     běžné výši jako ostatní obyvatelé tohoto domu. 
Zřízením bytů chráněného bydlení bylo umožněno 
přemístit 7 klientů ze stávajícího bydlení v bytovém 
domě na Žampachu, který se nacházel v bezpro-
střední blízkosti areálu Domova pod hradem Žam-
pach, kde byla služba chráněného bydlení doposud 
provozována. Přemístěním služby do města bylo 
klientům umožněno se dále posunout ve svém 
vývoji, začlenit se do společnosti a žít tak běžným 
občanským životem. Všichni jsou zaměstnaní, do-
jíždějí za prací do Líšnice, Ústí nad Orlicí a na Žam-
pach. V Letohradě se zabydleli, pociťují sousedskou 
pospolitost a sounáležitost s novým místem. Při se-
tkáních nám potvrdili, že se jim nové bydlení moc 
líbí a zpátky se vracet by už rozhodně nechtěli. 

Iva Janoušková, členka rady (SPL)

Týden seniorů již podruhé...
Již druhým rokem město na začátku října uspořá-
dalo Týden seniorů, který byl naplněn rozličnými 
aktivitami v různorodém prostředí. S měnícím se 
životním stylem se mění také nároky starších spo-
luobčanů na trávení volného času. Přemýšleli jsme, 
čím bychom aktivní seniory potěšili, a nakonec 
jsme jim předložili program, v němž si snad každý 
mohl vybrat to “své”.   

Videodokument Jiřího Mikysky přilákal do Domu s 
pečovatelskou službou na desítky diváků zajímají-
cích se o to, jak se město proměňuje a čím se baví 
jeho obyvatelé. Inspiraci a elán načerpali na Tvrzi 
Orlice ti, kteří si nenechali ujít cestování s Babkou 
Ťapkou po Novém Zélandu, byť pouze virtuální. 
O tom, že trénink paměti je zábava se přesvědčili 
účastníci stejnojmenného kurzu. „Mám sešit popsa-
ný jako nějaká sekretářka,“ povzdechla si třiaosm-
desátiletá účastnice, když vysvětlovala, proč se na 
trénink paměti přihlásila. „Proto jsem dnes tady, 
abych se naučila lépe ovládat svou paměť.“  
Jako bonus obdrželi senioři prvního října, v den 
věnovaný Mezinárodnímu dnu seniorům, zdarma 
vstup do letohradských památek. I v letošním roce 
máme v plánu tento týden uspořádat, pokud má 
někdo nápad čím zatraktivnit tento týden, budu 
velmi ráda, pokud se zapojí do přípravy s námi. 

V prosinci proběhlo tradiční již 20. předvánoční se-
tkání seniorů, které se koná v Orlovně na Orlici. Té-
měř 150 návštěvníků si vyslechlo od starosty měs-
ta nejen zdravici, ale tradičně i zejména investiční 
plány pro rok nadcházející, shlédlo krátký program, 
pásmo básniček a písniček přednesly děti z Mateř-
ské školy U Dvora, krásně zazpívala talentovaná le-
tohradská zpěvačka Veronika Mertová. Orientální 
tance zatančila taneční skupina Babylenky.  K po-
slechu poté hrál Vichr Orlických hor. Všem účinkují-
cím patří velké poděkování. 

Iva Janoušková,  členka rady města (SPL)

Jsou ale případy, kde se naše pomocná ruka nese-
tká s pochopením, dluhy se navyšují a pak nezbývá 
než tuto situaci řešit ukončením nájemní smlouvy. 
Tomuto kroku předchází snaha o vyřešení svízelné 
situace, bohužel občas je nutno přikročit až k vystě-
hování z bytu. A věřte, že to nedělá radost nikomu 
z nás.  

Jsem také velmi ráda, že v minulém roce byla               
realizována výměna výtahu ve zdravotním středis-
ku, tato investice umožní vjezd do výtahu i pacien-
tům s elektrickými vozíky.  V minulosti musel paci-
ent přesednout na obyčejný vozík, aby mohl vyjet 
výtahem do ordinace, takto byl problém vyřešen. 

Iva Janoušková,  členka rady města (SPL)
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Letohrad, 
město literatury faktu
Klub autorů literatury faktu (KALF) je kolektivním 
členem Obce spisovatelů. Vznikl v roce 1991 na 
základě bývalé sekce literatury faktu Svazu čs. spi-
sovatelů. Posláním klubu je propagovat literaturu 
faktu jako svébytný žánru umělecké literatury na 
pomezí populárně vědné literatury a beletrie. KALF 
udržuje těsnou spolupráci se svými slovenskými 
kolegy.

A jak se dostal do Letohradu? S KALFem spolupra-
covala tehdejší ředitelka letohradské knihovny paní 
Alexandra Hauzrová, z jejíž iniciativy vznikl návrh 
předávat ceny E. E. Kische v Letohradě. Od roku 
2004 se tak ceny předávají v Letohradě. V letošním 
roce se tedy letohradské předávání uskuteční již po 
desáté. Dvoudenní setkání v Letohradě je svátkem 
pro spisovatele i zúčastněné, potkají se známí a 
přátelé z řad spisovatelů, kteří se často rok nevidě-
li. Předávání cen probíhalo v obřadní síni zámku za 
účasti vzácných a milých hostů. Z řad senátorů jsou 
pravidelnými hosty Petr Šilar a Radko Martínek. 
Druhým rokem proběhne celá akce na nové Tvrzi 
Orlice, kde spisovatelé našli společné zázemí.

Součástí setkání spisovatelů je konference zamě-
řená na určité aktuální téma. V loňském roce jsme 
poprvé uspořádali v domě kultury besedu se žáky 
a studenty letohradských škol. Dvouhodinová be-
seda utekla jak voda. Studentům přiblížil literaturu 
faktu předseda KALFu pan Karel Richter, osvětlil, 
jak vzniká kniha, kde autor čerpá inspiraci, co před-
chází psaní knihy. Hovořil také o smyslu čtení, jak 
nám rozšiřuje obzory a obohacuje slovní zásobu a 
ulehčuje vyjadřování, uvedl příklad ze své rodiny 
a vyprávěl rozdíl mezi svými vnoučaty. Odrecito-
val úryvek z knihy a studenti měli uhodnout, z jaké 
knihy úryvek je. Opravdu se našla dívka, která znala 
odpověď a byla odměněna knihou.

Pan profesor Robert Kvaček hovořil o dnešní době 
a různých komunikačních kanálech, ale „politoval“ 
dnešní dívky. Oni za jejich mladých let psali děvča-
tům zamilované dopisy, skládali básničky, hledali 
pěkný papír, dnes se vyznání píší v několika znacích 
v SMS zprávě. Beseda pokračovala a postupně na 
dotazy žáků a studentů odpovídali všichni spisova-
telé.

Sama jsem si uvědomila, že jako dítě jsem měla 
oboje prarodiče dost daleko (cca 200 km) a nebylo 
běžné mít doma telefon. Celkem pravidelně, každý 
týden jsme si vyměňovali dopisy. Bylo to očekávání, 
kdo napíše, jestli babička nebo děda a co mi pošlou 
v psaníčku navíc, zda obrázek, nebo pěkný pohled. 
Nedokážu posoudit, zda písemný kontakt dnes li-
dem chybí či ne, já na své psaní dopisů vzpomínám 
moc ráda. Dnes má každý telefon a je jednodušší se 
spojit se svými přáteli či rodinou, zavolat, sdělit si 
navzájem zážitky, přesto jsem přesvědčena, že do-
pisy měly přece jen něco „do sebe“.

V letošním roce opětovně proběhne besedu 
s autory KALFu a věřím, že se jí zúčastní i leto-
hradská veřejnost. XXIX. ročník mezinárodního 
setkání Klubu autorů literatury faktu, v pořadí 
10. jubilejní v Letohradě, se uskuteční ve dnech  
24. - 25. září 2014 v Letohradě, městě literatury 
faktu.

Iva Janoušková,  členka rady města (SPL)

SDRUŽENÍ
PRO LETOHRADSKO

POŘÁDÁ A ZVE

OBČANY NA 
BESEDU

ČTVRTEK
2.10. 2014 V 18:00

DŮM KULTURY
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Z činnosti komise pro 
volnočasové aktivity

V uplynulém čtyřletém období  
se komise významným způ-
sobem podílela na vytvoření 
nových pravidel pro rozdělo-
vání finančních prostředků pro 
neziskové organizace, které 
svoji činnost vyvíjejí  na úze-
mí města Letohrad. Současně 
byl vytvořen fond na podporu 
rozvoje sportovních a ostat-

ních volnočasových aktivit, jehož hlavním zdrojem 
příjmů jsou finanční prostředky z loterií a hracích 
automatů. Tímto krokem došlo k podstatnému na-
výšení rozdělovaných prostředků na částku blížící 
se téměř  2 500.000,-Kč ročně a tím bylo umožněno 
značné navýšení poskytovaných grantů. 

V letošním roce bude poprvé umožněno čerpat 
prostředky z fondu i na aktivity spojené s návště-
vou členů jednotlivých organizací v  družebních 
městech a na náklady spojené s pobytem účast-
níků spřátelených měst u nás v Letohradě. Účelem 
tohoto kroku je rozšířit příležitosti pro vzájemné 
setkávání a poznávání občanů měst Letohrad, Ni-
emcza, Bardo a Daruvar, pokud se podaří znovu na-
startovat setkávání, tak nepochybně i Hausen am 
Albis. Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem 
členům komise, kteří se aktivně podílejí na každo-
ročním kolotoči posuzování žádostí o granty a roz-
dělování prostředků. Jejich  nelehké práce si velmi 
vážím. Rádi přivítáme i návrhy na zlepšení práce 
komise.

Tolik ohlédnutí za minulostí. Z hlediska budoucího 
vývoje jsou na místě určité obavy o další financo-
vání letohradského sportu. V průběhu minulého 
období OEZ s.r.o. změnil způsob podpory, která v 
současné době probíhá přes Město Letohrad. Toto 
není až tak velký problém a celý systém je v součas-
né době celkem funkční. Podstatně větším problé-

mem  je ta skutečnost,že tento způsob financování 
je přislíben na období ještě dalších cca tří let (pěti-
letá smlouva OEZ s městem je od 1.1.2013). Je otáz-
kou, co bude po skončení zmiňovaných 5 let trvání 
smlouvy. 

Nové vedení města, které vznikne z podzimních 
komunálních voleb, bude postaveno před zásadní 
otázku a to jak v budoucnu řešit provoz vybudova-
ných sportovních areálů. Odpověď na tuto otázku 
určitě nebude jednoduchá, ale nelze před ní v žád-
ném případě strkat hlavu do písku. Jednou z mož-
ných alternativ je převedení provozu těchto sporto-
višť pod Město Letohrad. Tímto způsobem je výše 
uvedená problematika řešena v mnoha okolních 
městech. Jistě existují i další řešení a bude jen na 
nových zastupitelích, kterou cestu zvolí.
                                                                                                                 
Ing.Stanislav Beneš, člen rady města (SPL)

Stav financí Letohradu je 
dobrý a finanční kondice 
dokonce velmi dobrá.

Někdy mi připadá až neuvěřitel-
né, co všechno se za poslední 
roky v Letohradě vybudovalo 
a zrekonstruovalo, kolik ulic a 
prostranství dostalo novou tvář. 
Schválně si někdy udělejte čas 
na klidnou nedělní procházku 
ulicemi Letohradu a rozhlédně-

te se kolem sebe. Kolik věcí nám dnes připadá tak 
samozřejmých a přitom ještě před pár lety vypada-
ly úplně jinak. Zavzpomínejte, jak je to dlouho, co 
dominantou  Letohradu byl kopec s jen těžce vidi-
telnou věžičkou kaple sv. Jana Nepomuckého, ko-
lik uběhlo času od doby, kdy na náměstí parkovaly 
autobusy a třeba jak ještě nedávno vypadal prostor 
přednádraží. Vzpomenete si na původní vzhled Še-
divské ulice, jak vypadaly základní školy před zatep-
lením a nebo jak nebezpečná byla chůze po silnici 
ke kostelu na Orlici či kolem „traktorky směrem na 
Kunčice? Takto bych dokázal popsat ještě spoustu 
řádků o věcech, které se v posledních letech v na-
šem městě změnily a stejně bych na některé určitě 
zapomněl  a spousta z nich (jako např. kanalizace 
na Kunčicích) ani není na první pohled vidět.
 
Možná některé z Vás napadne, kolik je za tím scho-
váno práce a především, kolik to muselo stát pe-
něz. Pak tedy vězte, že od začátku roku 2007 (což je 
zhruba období, od kdy jsou v čele radnice zástupci 
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SPL), do konce roku 2014 se míra investic vyšplhá 
na zhruba 325 mil.Kč. Astronomická částka na tak 
malé městečko. 

Samozřejmě, že bychom si tak velké investice ne-
mohli dovolit z běžných příjmů města. Na napros-
tou většinu kapitálových výdajů bylo využito do-
tačních titulů a naopak, myslím si, že bylo velice 
rozumné, že jsme se nepouštěli do větších investic, 
na které jsme v daný okamžik neměli šanci dotace 
získat. I tak byla výše kofinancí (peněz, které mu-
selo k jednotlivým dotacím přidat ze své pokladny 
město) relativně vysoká. 
  
V posledním roce jsem od některých spoluobčanů 
slyšel, že je Letohrad šíleně zadlužený a že si asi v 
následujících letech nebudeme moci mnoho dal-
ších investic dovolit. Po přečtení předchozího od-
stavce a neznalý skutečnosti bych asi také nabyl 
určité pochybnosti. 

Domnívám se, že právě v oblasti financí platí dvoj-
násob, že čísla hovoří za vše. Skutečnost je taková, 
že v roce 2006 mělo město Letohrad úvěry ve výši 
cca 31 mil.Kč a na konci roku 2014 to bude zhruba 
29 mil.Kč. Na tomto zajisté slušném výsledku se po-
dílí nejen již zmíněné využívání dotačních titulů, ale 
i dobré hospodaření s financemi, kdy se nám po-
dařilo formou konsolidace úvěrů podstatně snížit 
náklady na dluhovou službu.

O tom, že si jako město stojíme finančně opravdu 
dobře, vypovídá i závěr analýzy zpracované Ing. 
Luďkem Tesařem (nezávislým odborníkem na ve-
řejné finance, řízení a kvalitu veřejné správy) v rám-
ci rozpočtového výhledu města Letohrad na roky 
2014 – 2018: „Stav financí Letohradu je dobrý a 
finanční kondice dokonce velmi dobrá.“

Jiří Novotný, předseda Finančního výboru (SPL)

SRDEČNÝ POZDRAV VŠEM LETOHRAĎÁKŮM
POSÍLÁ ONDRA MORAVEC :-)
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Přenosy z jednání 
Zastupitelstva online?

19.9.2013 projednávalo Za-
stupitelstvo města návrh 
předsedy MSODS Daniela Ku-
belky, aby byla jednání zastu-
pitelstva přenášena on-line a 
občané je tak měli možnost 
sledovat na internetu. K tomu, 
abych se rozhodla pro to, jak 
budu hlasovat, jsem si položila 
několik otázek.

Může se zastupitel bránit tomu, aby mohla ve-
řejnost sledovat, jak jedná, diskutuje a hlasuje? 
Na tuto otázku si odpovídám:  Ne. Jestliže zastupi-
tel přijal svou roli, musí počítat s tím, že jeho posto-
je a rozhodování jsou věc veřejná a že za ně nese 
odpovědnost. Proto jsou i jednání zastupitelstva 
přístupna občanům.

Jak lze přenosy řešit technicky?  
V informačních technologiích jsem naprostý laik, 
ale jsem přesvědčena, že dnes lze technicky řešit 
cokoli a že pro odborníky se nejedná o žádný slo-
žitý problém.

Cítí občané potřebu sledovat zastupitelstvo v 
přímém přenosu? 
Popravdě řečeno tuto potřebu jsem nezazname-
nala. Soudím tak z reakce některých lidí, s kterými 
jsem o problému diskutovala, a z minimální účasti 
občanů na zasedáních zastupitelstva. 

Není vhodnější, aby prostředky, které by město 
vynaložilo za účelem přenosů jednání on line, 
využilo jinak a účelněji?  
S ohledem na předcházející bod si na tuto otázku 
odpovídám: Ano.

Toto jsou důvody, proč jsem návrh nepodpořila. Po-
dobný názor měla i drtivá většina zastupitelů. 

Hana Kotlářová, zastupitel (SPL)

Předseda SPL a starosta města Petr Fiala k této 
problematice dodává: Kdyby na zastupitelstvo 
chodilo více lidí a byly problémy s tím, kam je usa-
dit apod., plně bych podporoval takové přenosy 
z jednání zastupitelů. V současné situaci, kdy na 
jednání zastupitelů chodí v průměru 3-5 občanů si 
myslím, že by to nebyly dobře investované peníze. 
To nemá nic společného s transparentností apod., 
ale se selským uvažováním. A tak zřejmě uvažovalo 
i 90% mých kolegů zastupitelů, když návrh Daniela 
Kubelky odmítli. Nic jiného v tom rozhodně nebylo.

Podpora učňovského 
vzdělání v Letohradě
První setkání samosprávy – školy a 6 manažerů vý-
znamných regionálních společností se uskutečnilo 
ve čtvrtek 10. 1. 2013, na něm se řekly představy 
a vytyčil cíl. Světlo světa, po celkem 4 společných 
setkáních, spatřily 3 smlouvy – Rámcová smlouva 
mezi školou a firmami, která vymezuje základní rá-
mec spolupráce, Smlouva o odborné praxi, jež ho-
voří o praxi žáků ve firmách a Smlouva o poskytnutí 
příspěvku na studium a o budoucím zaměstnání, 
což je smlouva mezi firmou a žákem. Nevím, kde 
všude takovou smlouvu mezi žákem a firmou již 
využívají, zajisté nejsme průkopníky v republice, ale 
poradit nám nikdo pořádně neuměl. 
 
Žáci 9. tříd ještě často nejsou schopni rozhodovat 
o své budoucnosti. Nejsmutnější pohled je na mla-
dého člověka, který po dokončení školy rozšíří řady 
uchazečů na Úřadu práce. Ve smlouvě učiněný pří-
slib budoucího zaměstnání zde přítomných firem 
je v této době veledůležitý. Motivací by jim měl být 
také příspěvek na studium, který by měl ulehčit ro-
dinnému rozpočtu. Dosáhnout lze až 2 tis. Kč, vítám 
jeho rozdělení na paušální a motivační část, tím by 
většina žáků, kteří budou brát vyučení vážně, měli 
alespoň na jeho část při splnění stanovených pod-
mínek dosáhnout.

 
Chtěl bych ředitelům a vysokým manažerům spo-
lečností opravdu upřímně poděkovat. Bez jejich 
přístupu, tvůrčí invence, spolupráce, pochopení a 
především porozumění nejen svým potřebám, ale 
potřebám regionu, bychom to rozhodně nedokáza-
li. A tak jsem hrdý na to, že se společný projekt za-
číná naplňovat a počet přihlášených ke studiu roste 
Dnes tak je plně naplněno naše heslo SPOLEČNĚ 
PRO REGION .

Petr Fiala,  starosta města (předseda SPL)
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Rozhovor s Petrem Fialou, starostou města, předsedou SPL
Pane starosto, Vaše funkce 
nese určitě nároky na Váš 
čas, jak to cítíte Vy?
Nevnímám starostování jako 
funkci, ale spíše jako poslání. 
Mám výhodu, že tomuto po-
slání mohu dávat i hodně z 
osobního času. Snažím se být 
často mezi lidmi, navštěvovat 
schůze spolků a naslouchat. 
Naslouchat jejich problémům 

a je-li možnost, pomáhat je řešit. Nepasu po funk-
cích, nikam se nehrnu. Sice slýchám, je tě tu škoda, 
běž výš apod.. Takové názory si vyslechnu, vážím si 
jich, ale řídím se vlastním rozumem. Nezapírám, že 
pochvala člověka potěší a dodá energii. Práce tu je 
stále dost a dost. I proto bych rád ještě pokračoval v 
započaté práci pro naše město, pokud dostaneme 
dostatečně velkou důvěru a budeme moci prosa-
zovat program pro rozvoj města. Jisté je, že někdy 
skončím, až rozhodnou spoluobčané - voliči. Nebo 
to vycítím sám, že dochází nápady, síla, chuť… To 
ale zatím rozhodně nepociťuji, ač se často někteří 
„fanoušci“ o to pokouší.

Starostou jste osmým rokem. Jsou věci, které 
vás za tu dobu překvapily ?
Po volbách v roce 2006 mi předchůdce a dlouhole-
tý starosta Petr Šilar říkal, a já si to často vybavím, že 
ho na náměstí zastavila starší paní a ptala se ho na 
názor, co ten novej mladej starosta bude dělat, jak 
město bude za tak mladého starosty asi fungovat. 
Snad jsem jí za těch téměř 8 let moc nezklamal.
Často jsou věci a řeči, které člověka zamrzí. Ale ot-
rávit jsem se nenechal a vždy si uvědomím, že tu je 
spousta lidí, pro které chci dělat. Rozhovory s nimi 
člověku dodávají sílu. Lanškrounský duchovní a vý-
borný člověk Zbygniew Cziendlik má pro pomluvy 
krásné rčení, že to s nimi je jak s roztrženým polš-
tářem, kdy se vysype peří. Nikdy již zpátky všechny 
pírka nevezmete…To by si ti „hovorní“ měli uvědo-
mit. Já věřím v rozum lidí, že mají oči a vidí, že mají 
vlastní názor a úsudek a blbostem opravdu neuvěří.

Současná atmosféra ve společnosti není nejlep-
ší. Jak to vnímáte Vy ?
Ano, není zrovna společensky dobrá doba pro ve-
řejné funkce. Není to nijak příjemné, tomu věřte. 
Přesto jsem přesvědčen, že lidé svým místním sa-
mosprávám do značné míry věří. Jejich rozhodnutí 
vidí, poznají ta dobrá, ale i ta nepovedená. A já jsem 
člověk, který rád vidí dopad jakýchkoli rozhodnutí. 

Podařená, ale i třeba ta méně vydařená. Kdo nic ne-
dělá, nic nezkazí a není člověk ten, aby se zavděčil 
všem. To není omluva, to je realita běhu života. My-
slím, že to ze svých životů známe všichni. Je mnoho 
věcí, které mne trápí a se kterými starosta nepohne. 
Rád bych pomohl více lidem ve špatné situaci, jen k 
tomu městu chybí správné nástroje, zákony… 
Vím, že občané ocení často i drobnosti. Vědí, že vel-
ké věci se rodí pomalu, od nápadu po realizaci uply-
ne často velmi dlouhá doba. Osobně bych si moc 
přál, aby do roku 2020 byl v pořádku kulturní dům a 
koupaliště, tedy dlouholetý městský majetek. Chtěl 
bych i nové věci, ale musíme být realisté a jít po-
stupně, usilovat o uskutečnitelné a netříštit úsilí. 
Jen tak se dá dosáhnout dobrého výsledku. 

Máme krásné město se všemi jeho místními část-
mi. Uvědomuji si, že od spojení v roce 1950 zase v 
historii lidstva tolik času neuplynulo. Každá místní 
část má své kouzlo, potřeby, lidé názory. Ale všich-
ni dohromady jsme jeden Letohrad – malebné 6-ti 
tisícové městečko v podhůří Orlických hor, já říkám, 
tepoucí Srdce Orlicka.

Slyšíte určitě spoustu různých názorů, jak se 
říká, co Čech to trenér?
Mám rád lidi, kteří jsou kromě kritiky schopni také 
říct, co by bylo správné, tedy vedou konstruktivní 
kritiku. Pokud je to ovšem reálné a realizovatelné. 
Umím naslouchat opačným názorům, umím i pře-
hodnotit názor svůj. Co nemám rád je nedochvil-
nost, pomlouvání, osobní útoky, lži a kritika bez 
ukázání cesty. Jsem si jist, že do Letohradu velká 
politika nepatří! Nezajímá mě, kdo je levicový, kdo 
pravicový. Ale spíš to, kdo je levý a naopak kdo něco 
umí a je ochoten pro město, jeho občany a podni-
katele něco dobrého udělat, ale opravdu udělat, ne 
jen povídat. Někteří se mi v minulosti snažili nasa-
zovat cejch „levičáka“, zřejmě kvůli mému dřívější-
mu působení v krajském zastupitelstvu za ČSSD. 
Přátelé, nikdy jsem v žádné straně nebyl a zatím 
ani nejsem. A vůbec nelituji zkušenosti z krajského 
zastupitelstva, ze které měl prospěch také Leto-
hrad. Ano, v mnoha věcech jsem zřejmě levicový, 
třeba nesnáším, když se obyčejní lidé mají špatně. 
Na druhou stranu jsem v mnoha věcech pravicový, 
nesnáším rozhazování v provozních výdajích, plně 
si uvědomuji veledůležitou roli živnostníků a pod-
nikatelů. Zdravý selský rozum si ale opravdu nikým 
vzít nenechám. 
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Jak hodnotíte období, po které vedete město?
Hodnotit by spíše měli jiní. Za těch necelých osm let 
jsme se snažili jednak zefektivnit provozní výdaje 
města, ale také budovat potřebnou infrastrukturu 
a co je zásadní, že infrastrukturu, která nenese té-
měř žádné nutné provozní prostředky. Nemá cenu 
vyjmenovávat uskutečněné investice (dalo by se 
říci od A – autobusové nádraží, po Z – rekonstrukce 
ve zdravotním středisku), řádově jich bylo ve stov-
kách milionů. Věřím, že Letohrad „prokoukl“. Vím, že 
mnoho lidí nemá rádo slovo „dotace“, jako realista 
ale musím říct, že bez nich bychom toho ani půlku 
nezvládli. Jsem rád, že jsme byli úspěšní v jejich zís-
kávání. Pravdou je, že s sebou nesou také nemalé 
riziko, na přelomu volebního období jsme to pocítili 
v podobě povinnosti vrátit čtvrtinu dříve získaných 
prostředků z výstavby bytů v bývalé škole na Kunči-
cích. To mě velmi mrzelo, byť šlo o zlomek celkově 
získaných prostředků pro rozvoj města. Jsem rád, že 
se podařilo navýšit grantové prostředky pro spol-
kovou činnost ve městě. Té si velmi vážím, na pět 
desítek fungujících spolků dotváří velmi pozitivní 
prostředí našeho města. Vážím si také spolupráce s 
pracovníky úřadu a s radními a zastupiteli. Musím 
konstatovat, že jsme tvořivý kolektiv a to je velká 
deviza.

Jak je to aktuálně se zadlužeností města? Občas 
jsou slyšet hlasy, že je město zadlužené...
Kéto otázce se věnuji podrobněji samostatným 
článkem. Dovolím si tedy odpovědět stručně. Když 
v roce 2006 přišlo SPL do vedení města a kdyby jej 
mělo v roce 2014 opustit, celková výše úvěrového 
zatížení u bankovních ústavů bude nejhůře stejná a 
to při uskutečněných investicích ve městě ve sledo-
vaném období za cca 0,35 miliardy korun. Dá se to 
říci i tak, že kdyby při příchodu SPL na radnici bylo 
zadlužení města nula korun, bylo by letos na konci 
roku také nula korun. Jsem přesvědčen, že to snad 
nepotřebuje více komentářů, jak SPL hospodařilo či 
nehospodařilo.

Co Letohrad potřebuje do budoucna?
Výzev je moc, to každý ví. Nadále musí platit, že pri-
oritní je postarat se o současný majetek. Tedy urči-
tě bude nutné shánět prostředky na rekonstrukci 
Domu kultury a koupaliště. Pokračovat se musí v 
nastoleném trendu – zbezpečňování dopravy ve 
městě - nové či rekonstruované chodníky a komu-
nikace, chtělo by to začít postupně budovat i síť 
cyklotras po městě. A je toho celá řada, co by chtě-
lo – většina veřejného osvětlení potřebuje rekon-
strukci, určitě bude pořád co dělat. Priority za naše 
Sdružení představíme ve volebním programu, který 

připravujeme jako v uplynulých dobách realisticky, 
aby byl uskutečnitelný.

Blíží se komunální volby, jaké podle Vás budou?
Chci věřit, že tak jako tomu v našem městě vždy 
bývalo zvykem, slušně vedené. Pokud by snad ně-
kdo měl vést v komunálních volbách nefér kampaň, 
štvavě, osobními útoky apod., předpokládám, že to 
občané poznají a patřičně ocení. Já bych si s tako-
vými lidmi po volbách neuměl sednout k jednomu 
vyjednávacímu stolu. Ať každý představí své reálné 
volební programy a občan si vybere. Ve svém vý-
běru volič, věřím, zhodnotí právě reálné možnosti 
a představené kandidáty. Není těžké slíbit vzduš-
né zámky. Ale jak jsem již řekl, věřím v soudnost a 
zdravý úsudek spoluobčanů. A věřím, že i ty letoš-
ní volby v našem malebném městečku proběhnou 
slušně a ve fér duchu.

Co soudíte o našem podorlickém regionu ?
Mám moc rád podorlický region a za nic bych jej ne-
vyměnil. Dostal jsem důvěru kolegů starostů, které 
si velmi vážím a druhým rokem vedu Sdružení obcí 
Orlicka, od založení v roce 2009 vedu i Destinační 
společnost Orlické hory a Podorlicko, pro představu 
se jedná o území od Dobrušky po Lanškroun, kde 
žije na dvě stě tisíc lidí. Vnímám to jako velké závaz-
ky. Kolegové z obcí a měst zřejmě vědí, že mluvím 
otevřeně, snažím se jít kupředu, jít za jasným cílem 
a společně se tak snažíme pomáhat našemu regio-
nu. 

Jak vidíte svoji budoucnost?
Získá-li naše sdružení silný mandát, nebudu mít 
důvod přemýšlet o nějakém odchodu, i když se ta-
ková informace po městě se železnou pravidelností 
objevuje, že starosta chce utéct do „vyšších pater“. 
Mne především zajímá Letohrad. Pravdou ale je, že 
pokud bychom od voličů neobdrželi dostatečně sil-
ný mandát k prosazování reálného a z mého hledis-
ka potřebného programu pro naše město, zvažoval 
bych, zda má smysl se o prospěšné věci s někým 
významně přít. Sil je potřeba především k realizaci 
takových věcí, ne k rozvleklým diskusím a přesvěd-
čování. Jsem také realista a nepředpokládám, že by 
na mě spoluobčané byli zvědaví dalších 20 let, tolik 
mi totiž zbývá ještě do důchodu, takže budu určitě 
v nějakém časovém horizontu přemýšlet o své bu-
doucnosti. 
Starostování je trochu řehole, ztratíte kontakt s 
předchozím zaměstnáním a když není starosta 
zrovna v předdůchodovém věku, musí reálně řešit, 
co bude po skončení mandátu. Neříkám, že se v bu-
doucích 4 letech v některých volbách neobjevím, 
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nicméně tak jako vždy bude platit mnou vyřčené 
– bude-li mít SPL spolu s NPL dostatečný mandát 
tvořit prospěšné pro Letohrad

Město vydalo soubor platných obecně závaz-
ných vyhlášek a nařízení. Proč?
Každý ve své poštovní schránce nalezl v únoru bro-
žuru vydanou městem, s názvem „Přehled obecně 
závazných vyhlášek a nařízení města Letohrad“. 
Snahou bylo, aby každý měl při ruce pomůcku, ve 
které kdykoli nalistuje vyhlášky a nařízení, se kte-
rými se ve svém městem může setkat. Tedy aby se 
nestávalo, že někdo neví, protože platí staré známé, 
že neznalost neomlouvá. Přijaté vyhlášky a nařízení 
města mají za úkol vytvářet dobré podmínky pro ži-
vot v našem městě. Jejich účelem není zakazovat, 
přikazovat, omezovat apod., ale tvořit, zabezpečit 
klid, pořádek a další dobré podmínky pro spoko-
jený život v Letohradě. Jejich dodržování by neměl 
být pro nikoho nikterak zásadní problém. Rád bych 
našemu městu přál, aby drtivá většina jejich obča-
nů, ale i návštěvníků, s nimi nepřicházela do střetu.

Petr Fiala,  starosta města (předseda SPL)

Úvěrové zatížení města

SPL hned po svém nástupu do vedení města v roce 
2006 v období možnosti čerpání evropských dota-
cí jasně a dopředu deklarovalo, že potřebné velké 
investiční akce bude možno uskutečnit pouze za 
pomoci úvěrů, kterými zajistíme vlastní zdroje k do-
tacím.  

Ať to již bylo dofinancování výstavby nového měst-
ského úřadu, nájemních bytů, výstavbu přednádra-
ží, rekonstrukce místních komunikací atd.    

Zásadní je, že všechny úvěry byly investiční, schvá-
lilo je zastupitelstvo města a dá se konstatovat, že  
téměř všechny zastupitelé odsouhlasili jednohlas-
ně, protože se jednalo o pro město přínosné projek-
ty. Bez zapojení investičních úvěrů bychom nikdy 
nedosáhli výstavby všeho, co bylo za uplynulých 
šest let postaveno. 

Ve hře čísel to znamená, že za uplynulých šest let 
jsme získali cca 180 milionů Kč na dotacích a byla 
uskutečněna výstavba za přibližně čtvrt miliardy 
korun. Na šestitisícové město překvapivá čísla.

Zadluženost města v podobě čerpaných úvěrů či-
nila v době příchodu SPL do vedení města cca 30,8 
mil. Kč (k 31.12.2006). Ke konci roku 2012 činí výše 
zadlužení přibližně 46 mil. Kč a ke konci roku 2014, 
tedy roku dalších komunálních voleb, budou někte-
ré úvěry splaceny a dluh bude přibližně 30 mil. Kč. 

To vše znamená, že po 8 letech práce SPL se výše 
úvěrových závazků i při prostavěné více jak čtvrt-
miliardě nezvýší. Za předpokladu, že zastupitelé 
nerozhodnou o nějaké investici, na jejíž dofinanco-
vání by neměly stačit běžné rozpočtové prostředky. 
Ale to by se stát nemělo, protože legislativním pro-
cesem prošla novela zákona o Rozpočtovém určení 
daní, díky níž by si menší města a obce měly finanč-
ně od roku 2013 polepšit. V případě Letohradu by 
se odhadem mělo jednat o částku cca 7-8 mil. Kč, 
jaká bude realita však teprve uvidíme. 
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Ne všechno se podařilo...
Problém jsme měli s vyměřením vratky části dotace 
za výstavbu nájemních bytů v budově bývalé ško-
ly v roce 2008. Podobnou záležitost řešilo město i 
před příchodem SPL do vedení města v roce 2005, 
kdy byla vyměřena vratka části dotace od finanční-
ho úřadu po rekonstrukci ZŠ U Dvora. Finanční úřad 
po provedené kontrole výstavby nových bytů kon-
statoval administrativní pochybení ve výběrovém 
řízení. Město tak po odvoláních a žádostech muse-
lo nakonec vrátit 25% původně získané částky na 
výstavbu (cca 900 tis. Kč), takže z částky 3,3 mil. Kč 
městu zůstalo nakonec cca 2,4 mil. Kč na 6 nových 
nájemních bytů. 

Každé vrácení byť jen části získaných peněz je vždy 
nemilé a musí být poučením. V roce 2013 se odvod 
do státního rozpočtu uskutečnil. Na proti tomu se 
v daném roce podařilo získat na dotacích např. 1,2 
mil. na dostavbu potřebného chodníku na Orlici či 
cca 1,5 mil. Kč na další etapu revitalizace ploch síd-
liště U Dvora – výstavbu hřiště a souvisejících inves-
tic (přístupové chodníky, veřejné osvětlení apod.). 
Mohlo by se říci, že „kdo nic nedělá, nic nezkazí“, 
podobných případů po republice jsou v poslední 
době bohužel stovky a plno kolegů starostů řeší 
obdobné lapálie. To nemá být omluvou, ale spíše 
povzdechnutím, že se nic nerodí lehce. 

Pozdržela se také realizace výstavby kanalizace na 
Kunčicích. Společnost, která pro město zajišťovala 
část výběrového řízení (zúžení počtu zájemců na 
deset) se dostala do podezření, že její použité elek-
tronické zařízení nemuselo fungovat správně. Poté 
jsme museli tedy řešit co dále, aby nebyly ohroženy 
dotační prostředky. Na řadu přišlo náročné vyvázá-
ní se ze stávající smlouvy se zhotovitelem a vypsání 
nové veřejné zakázky. Ač se to nezdá, to vše trvá 
dlouhé měsíce. Nový vítěz zakázky nabídl termín 
realizace 52 týdnů. Začít stavět v září či říjnu 2012 
by znamenalo nutnost ukončení do roka, hrozilo 
by, že komunikace po výkopech nebudou v tako-
vém stavu, aby se mohly dělat povrchy bez hrozby 
budoucích škod. 

Zejména proto se tedy rozhodlo, že stavba započne 
v květnu 2013 tak, aby na jaře roku 2014 byl dosta-
tečný prostor pro uvedení komunikací po výstavbě 
kanalizace do řádného stavu. Vím, že pro některé 
spoluobčany toto zdržení je nepříjemné, patří jim 
omluva, ale také sdělení, že jsme dělali vše pro to, 
aby výstavba nové kanalizace na Kunčicích byla rea-
lizována. A protože již bude hotovo, nyní se zasazu-
jeme o celoplošné zaasfaltování všech komunikací, 
kde se právě kanalizace realizovala. Na Kunčicích by 
tak na konci tohoto roku měli být i se stavem komu-
nikací snad maximálně spokojeni.

Petr Fiala,  starosta města (předseda SPL)

Bezpečnost na silnici
Opakovaně žáky poučujeme o 
bezpečnosti na silnici, přechá-
zení po přechodech, přejíždě-
ní s kolem, chození pochodní-
ku…

Poučení proběhlo na začátku 
školního roku, po špatném 
chování některých žáků opě-
tovně školním rozhlasem (za-

psáno v třídních knihách), třídními učiteli a na rodi-
čovských schůzkách – zápis z třídních schůzek.

Ne všichni ale předpisy dodržují a někteří je i úmysl-
ně porušují, a tím ohrožují sebe i okolí.  

Doufejme, že vždy žáci zapřemýšlí, co všechno mo-
hou způsobit. 
       
Pavla Skácelíková, zastupitelka (SPL)

V roce 2012 také došlo k optimalizaci nákladů se 
stávajícími úvěry u České spořitelny, kdy jejich 
sloučením dojde k úspoře převyšující 2 mil. Kč na 
úrocích. Jak je tedy z výše uvedeného zcela zřejmé, 
není důvod se strašit „velkou“zadlužeností města. 
Míra zadluženosti Letohradu je velmi podobná ji-
ným městům obdobné velikosti.

Petr Fiala,  starosta města (předseda SPL)



INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL
ČERVEN 2014 SDRUŽENÍ 

PRO LETOHRADSKO

V roce 2013 proběhly oslavy 300. Kopečkové poutě.
V roce 2013 proběhly oslavy 300. Kopečkové 
poutě. Napsáno kolem nich toho bylo dost. Jako 
iniciátoři těchto oslav chceme poděkovat všem, 
kteří se jich zúčastnili a to bylo víc jak dvacet ti-
síc návštěvníků. Jsme rádi, že se vydařily i díky 
dobrému počasí. Jsme rádi, že organizačně do-
padly dobře, děkujeme zejména pracovníkům 
Kulturního centra Letohrad, ale i dalším dobro-
volným pořadatelům. Jsme rádi, že sbírka pro 
Kapli sv. Jana Nepomuckého vynesla téměř 130 
tis. Kč. Jsme rádi, že finančně dopadly tak, jak 
jsme předpokládali. Jsme rádi, že tyto oslavy 
byly výbornou propagací naší poutě pro bu-
doucno, protože se jedná o nejzásadnější kaž-
doroční akci našeho krásného Letohradu. Jsme 
rádi, že žijeme v krásném městě.

Byli jsme terčem různých útoků, proč právě a zrovna 
tak slavit výročí Kopečkové poutě. Putovaly různé a 
záměrné dezinformace, kdo z umělců odřekl apod. 

Jsme přesvědčeni, že právě tato akce byla hodna 
důstojné oslavy. Je možné, že další útoky přijdou 
směrem k transparentnosti financování akce. Proč 
zřizovat k jediné akci transparentní veřejný účet? 
Transparentnost je médii démonizována, vyvolá-
vání ducha nedůvěry začíná být hitem. To zásadně 
odmítáme. Podrobné příjmy a výdaje jsme po za-
končení akce zveřejnili, zveřejňujeme jej pro připo-
menutí i v našem Občasníku. Zásadně odmítáme 
účelově vedené ataky a snahu očerňovat.

Zastupitelstvo města přijalo k financování oslav 
před jejich konáním usnesení:
„Zastupitelstvo města schvaluje finanční rámec 
oslav 300. Kopečkové pouti, jejichž výdaje nepře-
kročí příjmy z Kopečkové pouti, sponzorů akce, 
pronájmu Bečvárny na oslavové dny a výnosů z 
prodeje upomínkových předmětů“

Přehledný materiál o tom, jaký byl finanční plán a 
jaký je jeho výsledek je uveden v této tabulce:
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Navíc:

Příjem ze sbírky na Kapli - na projektovou doku-
mentaci dalších oprav (bylo by jinak hrazeno z roz-
počtu města) 126 849 Kč
   
Z tabulky je jednoznačně zřejmé, že usnesení za-
stupitelstva bylo dodrženo. Pokusím se částky z ta-
bulky alespoň trochu „polidštit“. Když je „obyčejná“ 
/samotná/ Kopečková pouť, zůstane z ní městu v 
rozpočtu přibližně 500 tisíc Kč. Letos, kdy byla pouť 
„neobyčejná“, třístá a k ní navazující týden oslav, 
se dá konstatovat, že tuto částku město použilo 
na její týdenní oslavy, na její propagaci v širokém 
okolí, která se zdařila. Na oslavách vystoupily přes 
dvě desítky kapel a stovky účinkujících, místní ob-
čané se snad dobře bavili a pobavit se přijeli lidé i 
z široka daleka. Právě to přesně naplnilo myšlenku 
propagace Letohradu a Kopečkové poutě samotné 
v širokém okolí. Pro pouť je to dobrým vkladem do 
budoucna. 

Připouštíme, co člověk, to názor. Každý může mít 
jiný pohled na věc, názor, zda vynaložené finance 
byly využity dobře či nikoli, zda měla být akce jed-
nodenní nebo čtrnáctidenní, zda tu měl vystupovat 
ten či onen zpěvák a kapela, zda se cíle akce napl-
nily či nikoli. Moje osobní očekávání se po ročních 
přípravách oslav a po jejich uskutečnění beze zbyt-
ku naplnily – jak organizací, tak finančně, tak příno-
sem. Každý si mohl v téměř týdenním oslavovém 
programu najít alespoň jeden den, kdy mu program 
vyhovoval a mohl se přijít pobavit. Hlavní oslavové 
dny se přelily i do místních barů a restaurací, které 
to nepochybně poznaly na tržbách. Potěšilo mne, 
jak bez problémů se zvládl nával aut přespolních 
hostů v ulicích. 

Pokud někdo hovoří o transparentním účtu, co 
udělat víc transparentně a nebýt populisty, než zve-
řejnit všechny odchozí platby, jak  jsme  to učinili? 
Dlouho nebudeme mít ve městě tak významné vý-
ročí, jako bylo právě to třísté naší „Kopečkové“. Ať 
tato akce přináší i do budoucna radost a úsměvy 
nám všem.

Petr Fiala,  starosta města (předseda SPL)

Zhodnocení mých přání 
z přelomu roku 2012-13 
Co bych chtěla, aby …. 
(z minulého občasníku)

Aby byli lidé k sobě ohleduplní, nacházeli pocho-
pení pro druhého. To ve většině případů funguje.

Aby lidé jen nekritizovali, ale také chodili s nápady, 
s řešeními a dokázali i pochválit. Mohlo by být lepší.

Aby majitelé venčili své psy tam a tak, aby neotra-
vovali ostatní a nečinili majetek. Žádná podstatná 
změna. Bohužel!

Aby se děti mohly v zimě proběhnout a skákat do 
závějí a nebát se, že vymetou žluté fleky nebo do 
něčeho šlápnou ve sněhu. Je mi dětí líto. A to ještě 
nebyl pořádně sníh.

Aby kuřáci házeli vajgly do košů, a ne po cestách a 
chodnících. Žádná podstatná změna. Co s nimi???

Aby všichni odhazovali odpadky tam, kam patří. 
Žádná podstatná změna. Co s tím???

Aby byli dospělí dobrým příkladem pro mladé. V 
Letohradě to snad funguje, ještě, aby se napravili 
naši politici.

Aby vánoční výzdoba v obchodech nebyla už v říj-
nu (v Qantu letos 12. 10.), ale nejdříve až po Památ-
ce zesnulých. Nefunguje. Výzdoba tam byla 16. 
10. 2013. Zbytečně brzy!!!

Aby si lidé neotravovali vzájemně život porušová-
ním pravidel, vyhlášek a zákonů. Pořád jsou věční 
nedodržovatelé vyhlášek a stěžovatelé.

Aby si lidé vážili i společného majetku a chránili ho. 
Pořád ještě chybí „nebát se ozvat“.

Aby mohli být všichni spokojení. Snad většina je.

Aby se nikdy nemusel doopravdy vyhlašovat po-
plach k evakuaci (jen cvičný). Nebyl a snad nebude.

Aby nám nebyly lhostejné osudy druhých. Většině 
lidí nejsou.

Abych mohla příště napsat, že se mi spousta „aby“ 
splnila. Ne vše se mi splnilo. To by ale byl život asi 
moc jednoduchý. A tak máme pořád co napravo-
vat.

Všem lidem přeji úspěšné dny a hlavně zdraví. 

 
Pavla Skácelíková, zastupitelka (SPL)



INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL
ČERVEN 2014SDRUŽENÍ 

PRO LETOHRADSKO

ZVEME OBČANY NA VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 
NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA, 

KTERÉ SE USKUTEČNÍ VE STŘEDU 
25. ČERVNA V 16,30 

V ZASEDACÍM SÁLE RADNICE

Přes čtyřicet rodinných domů v Letohradu se připojí 
na novou kanalizaci
Slavnostním přestřižením pásky byly dnes dokon-
čeny práce na odkanalizování dvou částí města Le-
tohrad – prostředních a horních Kunčic. Kanalizační 
soustava těchto dvou městských částí byla svedena 
do stávajících stok a místní čistírny odpadních vod.  
Stavbaři společnosti HOCHTIEF CZ realizovali v 
obou částech Letohradu gravitační a výtlačná po-
trubí. V gravitačním potrubí odtéká odpadní voda 
přirozeně po spádu potrubí, ve výtlačném se od-
padní voda shromažďuje v akumulačním prostoru 
a následně je po naplnění přečerpána do nejbliž-
šího gravitačního potrubí nebo přímo do veřejné 
kanalizace.

Gravitační část na prostředních Kunčicích čítá pět 
páteřních či samostatných stok, do kterých bylo 
dále napojeno devět podružných stok. Celková dél-
ka vybudovaného gravitačního potrubí s vnitřním 
průměrem 300 milimetrů (DN 300) činí 2,9 kilome-
tru. V lokalitě prostředních Kunčic bylo zřízeno cel-
kově 99 přípojných míst.    

Na horních Kunčicích se gravitační část skládá z 
hlavní stoky o rozměru DN 300 a jedné připojené 
stoky o dimenzi DN 250. Celková délka vybudova-
ného gravitačního potrubí je 350 metrů. Na gravi-
tační části bylo vysazeno 13 odbočných tvarovek k 
nemovitostem a osm odbočných tvarovek k dešťo-
vým vpustím. Celková délka výtlačného řádu čítá 
téměř 0,89 kilometru.

Projekt s názvem „Kanalizace Letohrad – Kunčice“ 
byl zahájen 29. 4. 2013 a úspěšně dokončen o rok 
později, 24. 4. 2014. Celkové náklady celé stavby 
dosáhly částky cca 31,5 miliónů korun bez DPH a 
byly spolufinancovány z operačního programu Ži-
votního prostředí (OPŽP) a z vlastních zdrojů města 
Letohrad. Na nově vybudovanou kanalizaci se na-
pojí 137 obyvatel ve 43 rodinných domech.

Petr Fiala,  starosta města (předseda SPL)
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