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Společnost OEZ otevřela 2.3.2011 novou výrobní halu, čímž vzniklo 180 nových pracovních míst....

Řemeslnická sobota v Letohradě

Pasování javoru Klen v Letohradské bažantnici.

Ukázky hasičské a policejní techniky v Letohradě v rámci nové akce „STARTUJEME PRÁZDNINY“

Předávání cen E.E. Kische v Letohradě

Rozsvícení vánočního stromu v Letohradě
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Rozhovor s předsedou SPL Petrem Fialou
Uplynul více než rok od
komunálních voleb. Jak hodnotíte povolební události s
odstupem času ?
Komunální volby jsou vždy
příležitostí občanů zhodnotit
spokojenost v místě, kde žijí.
Jsou to asi jediné volby, kdy
lidé opravdu mohou ovlivnit
dění a kontrolovat jak volební
strany pracují a zda slibované dochází k naplnění.
Jsem rád, že volby jsou již za námi a lze v klidu pracovat. SPL deklarovalo, že povede slušnou kampaň
a na případné výpady nebude reagovat, tak jsme
i učinili. Vážím si tradiční vysoké účasti voličů v
našem městě (63,63% !), kteří mohli vybírat hned
z 11 kandidujících volebních uskupení. Nejvyšší
počet uskupení od nástupu demokracie mne překvapil. Líbilo by se mi, kdyby bylo pro město připraveno pracovat včech 231 kandidujících místních
občanů… Ale to pravdou bohužel, jak se ukázalo,
není.
Jak jste prožil zveřejňování výsledků a co říkáte
na volební výsledek SPL?
Byl jsem společně na jednom místě se spolukandidáty z kandidátky Sdružení pro Letohradsko i s
kandidáty za spřátelené Nezávislí pro Letohradsko.
Samozřejmě, že z výsledků jsme měli velikou radost,
četl jsem je zejména jako vysvědčení za období
uplynulé a důvěru v období další. Až takový zisk
mandátů prakticky 2/3 všech hlasů byl do značné
míry překvapením. Popravdě víc než oslavné pocity
ve mne byl pocit, že to je mandát ohromně zavazující. A v povaze mám, že nechci zklamat vkládanou
důvěru. A tak hned po vyhlášení výsledků jsem přemýšlel, jak se silným mandátem nejlépe naložit, jak
jej zúročit pro dobro Letohradu.
Vaše druhá kandidátka Nezávislí pro Letohradsko
ovšem tak výrazně neuspěla.
To je složité. Moc si vážím všech kandidátů, kteří
se rozhodli za spřátelené NPL kandidovat. Protože
mám rád férovou hru a debatu, vůbec jsme netajili,
že to je prakticky druhá kandidátka našeho uskupení. Proč jsme ji postavili je jednoduché, maximální
počet kandidátů byl 21 a lidí se zájmem kandidovat
se kolem našeho uskupení pohybovalo více. Zisk
jednoho mandátu pak nepovažuji za neúspěch,
když se staly jedním z pěti uskupení, která se do
zastupitelstva města dostala. Hned dalších 6 uskupení nepřekročilo 5% hranici, proto NPL uspělo

zejména při situaci, jaká právě v těchto komunálkách nastala (rekordních 11 kandidujících uskupení!). A jsem moc spokojen, že je v zastupitelstvu její
lídr Jiří Chalupník, současný 2. místostarosta města.
Oba místostarostové si počínají v oblasti jejich zodpovědnosti velmi dobře.
Jaké byly první kroky po volbách?
Kandidáti obou uskupení (SPL a NPL) společně rozhodovali, jak postupovat v povolebních vyjednáváních, jak nejvhodněji přidělit práci v radě města,
výborech apod. Nebylo to jednoduché a já si opravdu vážím názoru všech a zejména toho, že jsme
našli shodu a podle mého vybrali to nejlepší řešení.
Často mi bylo řečeno, že uskupení vedu víceméně absolutisticky. To odmítám, veškeré kroky jsme
konzultovali a prosazovali obecnou shodu. Samozřejmě, že jako lídr jsem musel a musím vystupovat
veřejně a často se také rozhodnout, to k lídrovství
neodmyslitelně patří. Co bych rád zdůraznil je skutečnost, že jsme po volbách oslovili všechna volební uskupení (i ta, co se do zastupitelstva nedostala)
a dali jim možnost zapojit své lidi do výborů a komisí. Potenciál 231 kandidátů - byl příslibem. Některá uskupení toho využila (a jejich kandidáti jsou
nyní členy výborů a komisí), ale pro mne je určitým
zklamáním výsledný počet, kteří se zapojili, necelá
pětina. Člověk si poté o jejich úmyslech dělat něco
prospěšného pro město může myslet své.
Pro mnohé bylo překvapením složení rady města.
Pravda, hodně lidí (nejen z Letohradu) mi řeklo,
proč jsme přivzali k „vládnutí“ prakticky všechny, co
se dostali do zastupitelstva, zvláště když jsme prakticky mohli být takzvaně „u vesla“ s velmi silným
mandátem sami. Je to jednoduché a já to tvrdím
stále (ač mi bylo podsouváno dříve něco jiného)
– na městě to nesmí být o politice, ale o chuti a vůli
lidí pracovat pro dobro města a jeho občanů. A protože jsme měli v zásadě shodné priority ve volebních programech a dokázali najít společnou shodu
a vůli, je složení rady města takové, jaké je (4 x SPL,
1 x NPL, 1 x ODS, 1 x KDU-ČSL). Jmenovitě pracuje
rada ve složení Petr Fiala, Martin Hatka, Jiří Chalupník, Stanislav Beneš, Iva Janoušková, Jana Zamazalová a Jiří Fogl. Snad mohu i konstatovat, že se sešli
lidé, kteří si padli do noty, což považuji za úspěch.
Jak hodnotíte první rok nového čtyřletého období
ve vedení města?
Převládá spíše spokojenost, i přes ty všechny každodenní starosti a trable, co k práci patří. Rada města
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pracuje aktivně a to je pro mě zásadní.
Řeší se praktické záležitosti a rozvoj města, na politiku si nehrajeme, snad až na občasné situace v zastupitelstvu, které ale nejsou nijak dramatické a přináší
je spíše život. Ale město „jede“, pokračujeme kontinuálně v práci, daří se shánět dotační peníze, staví
se a tedy pokračuje v investičních záležitostech, je
tu kulturní vyžití a obecně vše, co k dobrému životu
ve městě patří. Věřím, že je to i názor drtivé většiny
Letohraďáků.

Jaké jsou Vaše priority pro další období?
To je jednoduché a jsou stále stejné, naplňování
našeho volebního programu, tedy práce pro město
a jeho občany. Jsem rád, že po roce od voleb máme
téměř polovinu deklarovaného, věřím, úspěšně
zvládnutu. Problém a ne naši vinou (policejní prověřování odborné firmy, která administrovala část
veřejné zakázky v souvislosti s 36 případy v celé
ČR) nastal v této době s realizací výstavby kanalizace na Kunčicích, kterou jsme pro jistotu prozatím
přerušili. Musíme mít jasné stanovisko fondu, který
nám poskytuje dotaci, pro znovupokračování prací.
Důležité je v této hospodářsky nejednoduché době
držet na uzdě veřejný rozpočet města s rozumnou
únosnou mírou zadlužení. A jednoznačně nadále platí investiční zásada, realizujeme jen to, na co
nám někdo (kraj, stát, EU) přispěje a my k tomu přiložíme jen povinnou část.
V příštím roce jsou krajské volby, jste krajským
zastupitelem, budete opět kandidovat?
Předpokládám, že ano. Vyhodnotil jsem si, že skutečnost, že jsem v zastupitelstvu Pardubického kraje Letohradu napomohla. Investovalo se tu do krajské infrastruktury (silnice – Šedivská ulice, Ústecká
ulice, Jilemnického, Tyršova ulice, nové mosty),
přišly granty (např. na voliéru pro exotické ptactvo,
pro spolky atd.), změny ve středním školství se prozatím nedotkly průmyslové školy.
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A hlavně se z pozice krajského zastupitele mnohem
lépe komunikuje s krajským úřadem. Zkušenosti
jsem nabral i prací snad v nejdůležitějším výboru
krajského zastupitelstva, kde jsem místopředsedou
finančního výboru. Jsem oslovován různými uskupeními, která hodlají kandidovat. Ačkoli to jsou často i mně sympatičtí lidé, nejsem „přelétavý“ a ač se
mnohým kandidátka, na které jsem jako a to chci
zdůraznit nezávislý (a to také měnit nehodlám) kandidoval úplně nelíbila, se změnou nepočítám. U mě
to nikdy nebude tak, že se pokaždé objevím někde
jinde… To raději opět vydržím dost často i hloupé
poznámky, ale „skokanem“ se nestanu. A líbí se mi,
že krajské zastupitelstvo ještě není až tak odtržené
od reality. Sice již méně jak na komunální úrovni, ale
přece jen lze sledovat dopad přijatých rozhodnutí,
tedy je něco vidět. A rád bych zamezil spekulacím
typu „on určitě odejde na kraj“ apod., které proběhly u minulých krajských voleb. S odchodem z Letohradu na krajskou úroveň v této době nepočítám.
Vaše přání na závěr?
Ať se daří všem místním podnikatelům, přetrvávající ekonomické turbulence této doby ať zdárně překonají. Připravované reformy ať nejsou pro občany
neúnosné. Ať co nejdříve pokračují práce na výstavbě potřebné kanalizace na Kunčicích. Je nesmírně
důležité, aby lidé měli práci. Zásadní pro město je
úspěch OEZ, nejdominantnějšího zaměstnavatele
města a regionu, důvěřuji jeho managmentu. Přeji všem ať je Letohrad nadále úspěšně prosperující město, pomáhající rozvoji regionu. Ať občané
mohou být ve svém městě spokojeni a návštěvníci
města ať odjíždějí s dobrými pocity. Ať je Letohrad
nadále přívětivým místem pro aktivní život.
S Petrem Fialou za SPL rozmlouval Ivan Kurtev
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Zpátky do minulosti aneb výsledky komunálních voleb 2010
Volby do zastupitelstev obcí 15.10. - 16.10. 2010 - hlasy a mandáty pro jednotlivé volební strany
Počet
kandidátů

Počet hlasů
absolutně

Počet
hlasů v %

Počet
mandátů

1. Sdružení pro Letohradsko

21

29 041

47,93

14

2. Křesťanská demokratická unie - Čs. strana lidová

21

7 328

12,09

3

3. Občanská demokratická strana

21

6 077

10,03

2

4. NESTRANÍCI PRO LETOHRAD

21

3 345

5,52

1

5. Nezávislí pro Letohradsko

21

3 215

5,31

1

6. Ženy pro město

21

3 026

4,99

0

7. Česká strana sociálně demokratická

21

2 195

3,62

0

8. TOP 09

21

2 072

3,42

0

9. ZELENÁ PRO LETOHRAD

Pořadí

Název volební strany

21

2 034

3,36

0

10. OBČANÉ LETOHRADU

21

1 135

1,87

0

11. PATRIOTI LETOHRADU

21

1 126

1,86

0

Volby do zastupitelstev obcí 15.10. - 16.10.2010
- hlasy a mandáty pro jednotlivé kandidáty SPL
Příjmení
Hlasů Hlasů Mandát
jméno absolutně
v%
1.

Fiala Petr

2 147

7,39

ANO

2.

Hatka Martin

1 721

5,92

ANO

3.

Kotlářová Hana

1 643

5,65

ANO

4.

Bednář Miloš

1 522

5,24

ANO

5.

Beneš Stanislav

1 505

5,18

ANO

6.

Janoušková Iva

1 330

4,57

ANO

7.

Ehrenbergerová Marta

1 398

4,81

ANO

8.

Černohous Pavel

1 478

5,08

ANO

9.

Novotný Jiří

1 300

4,47

ANO

10.

Skácelíková Pavla

1 497

5,15

ANO

11.

Moravec Karel

1 383

4,76

ANO

12.

Štěpán Miroslav

1 175

4,04

ANO

13.

Doskočil Bohumil

1 331

4,58

ANO

14.

Hanák Jozef

1 267

4,36

ANO

15.

Krsek Jan

1 300

4,47

NE

16.

Holec Martin

1 225

4,21

NE

17.

Müller Zdeněk

1 179

4,05

NE

18.

Fiedler Lubomír

1 152

3,96

NE

19.

Vrbický Hynek

1 248

4,29

NE

20

Motl Jaroslav

1 148

3,95

NE

21

Chládek Stanislav

1 092

3,76

NE

Pan Miroslav Štěpán se bezprostředně po volbách
vzdal svého mandátu zastupitele a do zastupitelstva misto něj nastoupil první náhradník pan Jan
Krsek.

Volby do zastupitelstev obcí 15.10. - 16.10.2010
- výsledky hlasování v jednotlivých okrscích
Volební okrsek

Hlasy
celkem

Hlasy pro
SPL

Hlasy pro
SPL v %

Komenského

11 300

5 590

49,47

Zámek

13 162

7 196

54,67

U Dvora

13 905

7 424

53,39

Orlice

11 172

4 325

38,71

Kunčice

9 735

3 718

38,19

Červená

1 320

788

59,70

CELKEM

60 594

29 041

47,93
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Od voleb po současnost v Letohradě ve faktech
Euroregionem Glacensis z programu Českopolské
spolupráce byl finančně podpořen společný projekt našeho města a polského města Bardo LETOHRÁTKY částkou 21 623 € (cca 520 tisíc Kč). Dotace
je určena na pořádání dvou ročníků 2011 a 2012.
Třídenní prázdninová akce pro děti má velký ohlas
mezi místními. Účastní se jí více než 1500 návštěvníků).

Kompletní rekonstrukce se dočkalchodník od
Quanta po ulici Jiráskova, oprava bude pokračovat
až po ulici Taušlova.

Komplexní rekonstrukce Jilemnického ulice („Pavlištův kopec“) – nová silnice, nové chodníky, nové
veřejné osvětlení ( investoři – Pardubický kraj,
město Letohrad, VaK Jablonné nad Orlicí).

Nové autobusové zálivy na Václavském náměstí
s chodníky, novými přechody, bezpečnostní LED
diody v přechodech a nový chodník v ul. Kunčická (od přejezdu u Bečvárny po most u Vondrova
mlýna). Město na tyto akce získalo dotaci 2,5 mil.
Kč od Státního fondu dopravní infrastruktury, celkový náklad investice 4 mil. Kč.

Byl vystavěn nový Areál skate a bike parku (dotace
900 tisíc na těleso skateparku z programu LEADER
od SZIF, celkový náklad akce včetně příjezdové cesty, parkoviště, bikeparku, zeleně činil 3,6 mil. Kč).

Byla zahájena stavba kanalizace na Kunčicích (za
pomoci dotace od SFŽP, celkové náklady vč. Ovčína
35 mil. Kč + DPH (v současné době přerušeno do
rozhodnutí Státního fondu životního prostředí).

Byla zrekonstruována komunikace na Václavském
náměstí (od cukrárny p. Dolečka).

Voliéra pro exotické ptactvo vznikla přebudováním bývalých veřejných WC v zámeckém parku
(ve dvou letech realizace celkové náklady 900
tisíc Kč, z toho grantová podpora Pardubického
kraje 300 tisíc Kč).

I. etapa revitalizace ploch sídliště U Dvora - před
č.p. 656-657 a 742-744, přibyla parkovací místa
(nyní celkem 70 míst, z toho 3 stání pro zdravotně
postižené).

Byl vybudován 2. sběrný dvůr (dotace 6 mil. od
SFŽP) v lokalitě za Bečvárnou naproti bývalé pile.

Byla dokončena vnější rekonstrukce Hotmarovy
kapličky (v r. 2011 dotace 216 tis. od MKČR
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Ministerstvo kultury přidělilo městu dotaci ve výši
1,4 mil. Kč na práce spojené s regenerací městské
památkové zóny - pokračování opravy zámecké zdi
v Ústecké ulici; zrestaurování kašny na Václavském
náměstí.
Část dotace s příspěvkem města 135 tisíc Kč byla
převedena římskokatolické farnosti Letohrad na
opravu střechy na zvonici u kostela a restaurování
dveří kostela sv. Václava.
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Bylo zrekonstruováno sociální zařízení u tělocvičny
v Základní škole U Dvora (cca 400 tis. Kč).
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 . Pokračujeme i v pravidelném
setkávání s důchodci.

Zprovozněn kamerový systém města a instalovány kamery v lokalitách Skatepark, nádraží-Tyršova ulice a Dům kultury (před tím již instalována
kamera v Šedivské ulici).

Byly vybudovány nové oddechové koutky na
Spořilově a Sádkách (100 tis. Kč); doplnily tak
již dříve nainstalované na Bečvárně, v lokalitě U
Dvora, u budovy ZŠ na Orlici a u Kampeličky na
Kunčicích.

Zakoupeno automatické dávkovací zařízení chloru
na městském koupališti pro velký bazén (200 tis. Kč)
Splnění hygienických podmínek pro předcházení
problémů s kvalitou vody.

Pokračuje podpora Mezinárodnímu hudebnímu
festivalu Letohrad.

Započato se zateplením Základní školy Komenského a Základní školy U Dvora (v letošním roce
výměna oken a ostatních výplní, dokončení –
zateplení všech fasád. Akce bude dokončena
v roce 2012.

Byla zahájena investiční akce za více než 100
mil. Kč. Investorem projektu, který řeší již nedostatečnou kapacitu stávající čistírny odpadních
vod, bude VAK Jablonné nad Orlicí. „Po realizaci
projektu bude čistírna odpadních vod splňovat
požadavky legislativy.

Podařilo se zmodernizovat přípravnu hrubé zeleniny v Mateřské školce Taušlova ( cca 150 tis. Kč.)
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Dotace, které se podařilo do Letohradu získat v roce 2011:
6 016 600 Kč
900 000 Kč
1 435 500 Kč
216 000 Kč
2 573 000 Kč

SFŽP
SZIF
SFŽP
MK
SFDI

4 000 000 Kč
1 355 000 Kč
150 000 Kč
529 000 Kč

MMR
MK
PK
EG

17 025 000 Kč

Sběrný dvůr odpadů Letohrad parc. č. 327/15 k.ú. Letohrad
Skatepark
Zateplení bytových domů Budovatelů 511 – 513 a Petříkov 542 – 544
Účelová dotace na záv. etapu opravy Hotmarovy kaple
Program zaměřený ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování
osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.
Regenerace sídliště U Dvora, I. etapa
Regenerace městských památkových zón
Grant na rekonstrukci býv. WC v parku (voliéra)
Přeshraniční spolupráce ČR-PR Letohrátky (s polským městem Bardo)

CELKEM
Budeme nadále jednat se SŽDC a SDC o realizaci přechodu pro chodce přes přejezd u Bečvárny,
město je připraveno na výstavbu chodníku z obou
stran až k přejezdu.
Pokračování výstavby kanalizace na Kunčicích po
získání rozhodnutí poskytovatele dotace (SFŽP).

Připravuje se na rok 2012:
Podáme žádost na Státní fond dopravní infrastruktury o další etapu projektu „Letohradem bezpečně
bez překážek“ - dostavba chodníku v ulici Jablonská na Orlici.

Pokračování zateplování areálů základních škol
Komenského a U Dvora.

Budeme pokračovat v regeneraci městské památkové zóny (oprava části střechy zámku, další etapa oprav zámecké zdi, malé památky apod).
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Budou pokračovat práce na novém územním plánu
města s ohledem na možný dotační titul.

Podpora projektu Římskokatolické farnosti pokračování rekonstrukce Kaple sv. Jana Nepomuckého.

Bude se nadále intenzivně připravovat nová lokalita pro bydlení nad Bažantnicí.

Výše uvedené záměry a jejich realizace bude
záležet na názoru zastupitelů, bude-li zajištěno
jejich financování a podpoří-li je při schvalování
rozpočtu města pro rok 2012.
Petr Fiala - předseda SPL

Skatepark - klidná zóna…
V poslední den školní výuky byl veřejnosti,
zejména tedy mládeži, předán do užívání nový
areál skateparku s bikeparkem. Vystavěn byl v
nevyužívaném a do značné míře zanedbaném
území části „Proutnice“ za Novým Dvorem.
Nadále bude probíhat třídenní prázdninová akce
pro děti Letohrátky, o bronzové neděli tradiční rozsvěcení vánočního stromu na Václavském
náměstí.

Podáme žádost na ministerstvo pro místní rozvoj o II. etapu revitalizace ploch sídliště U Dvora
(obrázek – z I. etapy sídliště).

Ještě před výstavbou se objevovaly názory, jak
to bude s bezpečností a zda se místo nestane
střediskem schůzek různých individuí. I proto
byla v areálu instalována jedna z kamer městského kamerového systému.

Po půl roce provozu lze konstatovat, že se zmiňované obavy některých spoluobčanů nenaplnily. Areál je využíváný mládeží je monitorován městskou policií, která v případě potřeby
(pokud zjistí pití alkoholu, hluk ve večerních
hodinách apod.) na místo vyjíždí. Za první půl
rok provozu nebyly shledány vážné nedostatky
v oblasti porušování veřejného pořádku. Naopak lze kladně hodnotit, že si někteří uživatelé
areálu jej vzali za „své“ a jsou ochotni udržovat
zde pořádek i uspořádat brigády např. při úklidu
po velkých deštích, úpravě překážek bikeparku atd. Za to některým z řad mládežníků patří
poděkování. Areál skateparku s bikeparkem
mají v péči Technické služby Letohrad s.r.o.
Petr Fiala - předseda SPL
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PŘIPOMÍNKA SEDMI ZÁSADNÍCH INVESTIC
(PRIORITY VOLEBNÍHO PROGRAMU SPL 2010-2014)
Při znalosti ekonomiky a potřeb města s plným
vědomím zodpovědnosti za vývoj místa, kde
žijeme, vytyčujeme sedm základních investičních priorit pro roky 2010 – 2014:
1. Kanalizace Kunčice - podařilo se zabezpečit
dotaci (30 mil. Kč) od Státního fondu životního
prostředí na její vybudování. Zabezpečíme úvěr
s potřebným dofinancováním a celkovou realizaci projektu včetně následných oprav výstavbou
dotčených Komunikací. Celková projektová výše
investice činí cca 40 mil. Kč.
ZAHÁJENO, V SOUČASNÉ DOBĚ PŘERUŠENO,
BUDE POKRAČOVÁNO PO ROZHODNUTÍ FONDU
S CÍLEM DOKONČIT REALIZACI CO NEJDŘÍVE.
2. Zateplení budov obou základních škol - podařilo se získat dotaci (16,5 mil. Kč) od Státního fondu životního prostředí na realizaci této investice.
Zabezpečíme úvěr s potřebným dofinancováním a
celkovou realizaci. Celková projektová výše investice činí cca 30 mil. Kč.
REALIZOVÁNO, BUDE DOKONČENO DO KONCE
ROKU 2012.
3. Kanalizace Červená – cílem je do roku 2014 (rok
oslav 500 let od první zmínky o osadě) vybudovat vyprojektovanou kanalizaci v Červené včetně
následných oprav výstavbou dotčených komunikací, projektová výše investice činí cca 9 mil. Kč. Jako
vhodný dotační zdroj se jeví dotace od Ministerstva
zemědělství za podpory kraje (možnost získat cca
65% z celkové investice).
PROZATÍM NENÍ ŽÁDNÝ VHODNÝ DOTAČNÍ
TITUL VZHLEDEM POŽADAVKŮM NA MINIMÁLNÍ POČET OBYVATEL, SITUACI STÁLE MONITORUJEME.
4. Výstavba skateparku s bikeparkem - areálu „Proutnice“ – místo pro volnočasové aktivity
neorganizované mládeže. Vyprojektováno a pod
stavebním povolením, předpokládané náklady
cca 3 mil. Kč, podána žádost o dotaci z programu
Leader na téměř 1 mil. Kč. Vybudovaný areál bude
pod kamerovým dohledem. Realizací výstavby dojde k naplnění I. etapy schválené studie budoucího
využití celého areálu v „Proutnici“ pro volnočasové
aktivity.
USKUTEČNĚNO, PŘEDÁNO DO UŽÍVÁNÍ 30. 6.
2011

5. Postupná realizace v r. 2009 schváleného
„Generelu investic do místních komunikací v
letech 2009-2014“ – cílem je naplnění zastupitelstvem schváleného pořadí oprav a rekonstrukcí
místních komunikací. Na toto neexistuje dotační
titul.
PŘIPRAVÍME VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZHOTOVITELE NA REALIZACI V OBDOBÍ 2013-2014, REALIZACE JE DO ZNAČNÉ MÍRY ZÁVISLÁ NA ZMĚNĚ
ZÁKONA O ROZPOČTOVÉM URČENÍ DANÍ A S
TÍM SPOJENÝM PŘEDPOKLÁDANÝM NAVÝŠENÍM DAŇOVÉHO VÝNOSU MĚST.
6. Další etapy realizace projektu Letohradem
bezpečně bez překážek – pokračování budování
nových (Orlice, Kunčice, směr Lukavice) a rekonstrukce stávajících (všechny části města) chodníků
ve všech částech města podél frekventovaných
komunikací za pomoci programu Státního fondu
dopravní infrastruktury (70% nenároková dotace)
USKUTEČŇUJE SE. V ROCE 2011 REALIZACE
AUTOBUSOVÝCH ZÁLIVŮ A PŘECHODŮ NA VÁCLAVSKÉM NÁMĚSTÍ, NOVÝ CHODNÍK V UL. KUNČICKÁ, V ROCE 2012 PODÁME ŽÁDOST NA SFDI
O DOTACI NA VÝSTAVBU NOVÉHO CHODNÍKU
NA ORLICI V UL. JABLONSKÁ.
7. Revitalizace ploch panelového sídliště U Dvora – ve čtyřech etapách postupně rekonstruovat
plochy (chodníky, parkoviště včetně nových, oddechová místa, zeleň) největšího panelového sídliště města. Předpokládaná investice cca 25 mil. Kč.
Realizovatelné za podmínky zachování programu
Ministerstva pro místní rozvoj, určeného právě pro
revitalizaci ploch panelových sídlišť, současné podmínky nenárokové dotace v každé etapě max. 4 mil.
Kč a max. 70 % z investice.
I. ETAPA (PŘED Č.P. 656 A 657 A 742-744 USKUTEČNĚNA V ROCE 2011.
V ROCE 2012 PODÁME ŽÁDOST O DOTACI NA
II. ETAPU PRO SÍDLIŠTĚ SPOŘILOV A SÁDKA
- OPRAVY CHODNÍKŮ, REVITALIZACE ZELENĚ,
ZATRAKTIVNĚNÍ ŽIVOTA NA SÍDLIŠTÍCH.
Petr Fiala - předseda SPL
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Zeptali jsme se zastupitelů SPL a NPL po roce jejich práce...
Všichni odpověděli na 5 následujících otázek:
1.
2.
3.
4.
5.

Jakých výborů zastupitelstva a komisí rady jste členem?
Jak hodnotíte rok po volbách dění ve městě?
Co považujete za největší prioritu tohoto volebního období?
Co zlepšit a jak, kam napnout úsilí?
Přání na závěr, vzkaz spoluobčanům?
3. Splnit to co máme ve volebním programu.
Miloš Bednář
4. Zvyšovat, nebo alespoň udržovat nasazený stan+mbmagio@seznam.cz
dard. Sehnat více peněz pro město, přesto že jejich
zhánění není žádná legrace. 5. Přeji všem aby se
1. Komise kultury, cestovního
podařilo opravit a zrenovovat koupaliště a dokončit
ruchu, propagace a spolupráce
pořebné opravy komunikací například ulici Odbos partnerskými městy. 2. Líbí
jářů.
se mi postupná realizace všech
naplánovaných akcí, které se
Bohumil Doskočil
dotknou každého občana města jako například
Tel: 604 166 620
obnova a realizace nových chodníků, oprava komunikací a náměstí včetně kamerového systému.
1. Komise dopravní a veřejné3. Kanalizace v Kunčicích a přebytkový rozpočet.
ho pořádku. 2. Celkem jsem
4. Vylepšovat komunikaci směrem k občanům.
spokojen s tím, že je vidět, že
5. V některých případech větší trpělivost a vzájemse ve městě „něco“ děje (invesnou vstřícnost.
tice, kultura, sport). 3. Aby se
podařilo
splnit
všechny
naplánované akce v rámStanislav Beneš
ci volebního období. 4. Pohlídat provádění akcí k
Tel: 606 835 911
zamezení případných vícenákladů. Popřemýšlet o
činnosti architekta a o bytovém hospodářství. 5.
1. Stavební komise a komise
Aby se město zadlužilo jen do hranice, kdy je schoppro volnočasové aktivity a mláno včas splácet své závazky. A aby se občané zajídež.
mali o dění ve svém městě a taky pro město občas
2. Snažíme se, ale myslím si , že
něco také sami vykonali.
je třeba aby naši práci pro město hodnotili občané, zejména Ti, kteří nám ve volBc. Marta Ehrenbergerová
bách dali svůj hlas. 3. Dokončení rozpracovaných
+EhrenbergerovaMarta@
investičních akcí, např.: kanalizace Kunčice, zatepleseznam.cz
ní škol. Je třeba doplatit část úvěrů a dbát na to aby
se město nepřekročilo přiměřenou hranici svého
1. Členka společenské komizadlužení. 4. Musíme se také zaměřit na sportovse. 2. S děním ve městě jsem
ní činnost mládeže. Je velké množství dětí, které se
spokojena. Za rok se udělalo
pravidelně několikrát týdně věnují sportovním aktispousta práce pro zlepšení kvavitám. Objem financí, které na tyto činnosti město
lity
života
ve
městě.
3. Největší priorita volebního
věnuje není uspokojivý. Sport je totiž v Letohradě
období je uskutečnit akce, které byly naplánovány.
financován převážně firmou OEZ, která své příspěv4. Mohla by se zlepšit kvalita místních komunikací
ky na sport momentálně přehodnocuje. 5. Co nejv okrajových částech města. 5. Přála bych si, abyvíce spokojenosti s činností radních a zastupitelů a
chom se na konci volebního období mohli s čistým
odvahu přijít za námi s připomínkami a náměty.
svědomím podívat voličům do očí. Aby závazky,
které jsme si dali, nezůstaly pouze na papíře, ale
Pavel Černohous
staly se skutkem. Voličům bych přála, aby si na konTel: 602 123 014
ci volebního období mohli říct, svůj hlas jsme dali
do správných rukou.
1. Povodňová komise, spolky a
volnočasové aktivity. 2. Spokojen jsem, pouze peníze chybí.
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Ing. Jozef Hanák
Tel: 603 179 433
+hanak@orlicko.cz
1. Stavební komise, povodňová komise. 2. Celkem ano.
3. Dokončit veškeré započaté
investiční akce. 4. Vylepšovat
komunikaci směrem k občanům. 5. Aby byli občané spokojeni s prací zastupitelstva a zastupitelé aby
se nemuseli za svou práci stydět.
Martin Hatka
+ martin.hatka@letohrad.eu
1. 1. místostarosta města, Rada
města, předseda Komise životního prostředí a energetiky,
předseda Komise pro regeneraci městské památkové zóny.
2. V zásadě ano, ale každý to „dění“ vnímá po
svém. Tvoříme různá rozhodnutí a řešení, přičemž
vidíme úplně jiné problémy, než občané. Zda je v
podmínkách pro svůj životní styl uspokojen v tom,
co očekává od města kde žije, respektive od vedení, zastupitelů, které si zvolil. Snažíme se pro naše
rozhodování zjišťovat názory občanů. Úskalí spočívá v tom, že vyjádřené požadavky jednoho občana
nemusí korespondovat s názorem většiny ostatních.
Spokojeni jsme zpravidla, když se nám daří dosáhnout pokroku v oblastech, kterým se věnujeme.
3. Dokončení velkých investičních staveb, které přinášejí do města prostředky EU a vyžadují minimum
vlastních zdrojů k dofinancování. Postupné snižování provozních nákladů města, úspory energií,
nákladů na správu, materiální vstupy. Zodpovědný
přístup k vytváření podmínek pro rozvoj města i v
dalších obdobích, kvalitní zpracování územního
plánu, zodpovědné nakládání s majetkem města.
4. Věnovat se vzdělávání členů zastupitelstva
tak, aby při svém rozhodování o všech zásadních
záležitostech měli dostatečné znalost a ze strany
úřadu veškeré podstatné informace. Vývěsní skříňky osadních výborů zejí prázdnotou, nejsou využívány pro informace o aktuálním dění. Měly by se v
nich zveřejňovat zápisy z jednání osadních výborů a
další … Od osadních výborů nejsou k dispozici tolik
potřebná stanoviska k zásadním záležitostem, které
se v jejich prostředí řeší. I na komunikaci mezi jednotlivými odbory úřadu je co vylepšovat a procesy
projednávání a schvalování mají ještě slabá místa.
5. Bohužel se občané nezúčastňují veřejných zasedání zastupitelstva, kde by mohli projevit své názory a připomínky k jednání svých volených zástupců

a aktivně se zapojit do rozhodovacího procesu.
Sdružení pro Letohradsko se snaží absenci veřejnosti nahrazovat pořádáním besed v jednotlivých
místních částech, a základní informace o tom co se
děje předávat formou tohoto občasníku. Mám za
to, že každý člen zastupitelstva by měl vhodným
způsobem prezentovat o jakou konkrétní záležitost
se zasazuje, co řeší, v čem je pro město užitečný. ..
Jiří Chalupník

tel: 606752863
+chalupnikjiri@seznam.cz

1. Komise dopravní a veřejného
pořádku, Komise pro výchovu
a vzdělávání. 2. Ano, ve městě proběhlo a probíhá velké
množství investičních akcí, velmi dobrá je i partnerská spolupráce s Polskem, doufejme, že dobrá bude spolupráce i s Chorvatským Daruvarem, koná se spousta
akcí pro veřejnost – Startujeme prázdniny, Letohrátky, koncerty, divadla, noční strašení, provázení
v kapli Na kopečku. Pracuje se na přípravě celé řady
dalších akcí (rozšíření zámecké expozice, budování
infokiosku atd.)
3. Investiční akce – zateplení školských budov,
oprava komunikací, regenerace náměstí, regenerace panelového sídliště, budování kanalizace.
4. Především dokončení rozjetých investic, dále
postupná oprava komunikací, vyřešit stav koupaliště a KD.
5. V minulém volebním období začalo vznikat velké
množství investičních akcí, které se v uplynulé době
dokončovaly, probíhá nebo je nastartovaná řada
dalších investičních záměrů. Bez rozpaků můžeme
jistě říct, že naše malebné městečko opravdu vzkvétá. Když jsem se bavil se starostou polského Barda
o tom, co plánujeme ve městě postavit, ptal se mě,
zda to za čtyřleté volební období všechno stihneme. Já mu řekl, že jsem mu vyjmenoval pouze akce,
které vybudujeme tento rok. Kroutil jen nevěřícně
hlavou. O to víc mne potom mrzí, když se najdou
lidé, kteří si stěžují, že právě při výstavbě takových
akcí dochází k určitému omezení každodenního
života ve městě. Proto bych si přál, aby bylo mezi
lidmi více tolerance a vzájemného pochopení. Život
přeci žijeme jenom jednou, tak proč si ho kazit zbytečnými malichernostmi.
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Iva Janoušková
tel: 775 161 831
+ iva.janouskova@letohrad.eu
1. Jsem předsedkyní bytové
a sociální komise rady města.
2. Zisk tak velkého počtu mandátů pro SPL je velmi zavazující.
Ukázalo se, že zastupitelům jde o rozvoj města. Vzájemně spolupracujeme a myslím si, že je to vidět.
Určitě je dost věcí, které se dají zlepšit, ale jsem přesvědčena, že akce, které se spustily, jsou pro město
dobré a budou občanům ku prospěchu.
3. Dokončení započatých investičních akcí, kanalizace na Kunčicích, zateplení základních škol a
také pokračování v opravách místních komunikací
a dobudování chybějících chodníků na Orlici a na
Kunčicích a nový chodník od Spořilova k ulici U
cihelny. Další velkou investiční akcí, kterou bychom
chtěli realizovat, je vybudování kanalizace v Červené, ovšem není na to zatím vhodný dotační zdroj.
4. Co zlepšit, to by měli hodnotit především občané. Osobně si myslím, že na každodenní maličkosti,
které lze napravit, nás mohou upozorňovat nejen
osadní výbory, ale v zásadě každý kdo není lhostejný. Rada města vynasnaží vyhovět pokud to bude
proveditelné a ku prospěchu občanů. V následujícím období bychom se měli zabývat počty míst v
mateřských školách. Dle statistik je stávající počet
míst pro děti bydlící v Letohradě dostatečný, nejsou
ovšem místa pro děti rodičů z okolních obcí, kteří
jezdí do zaměstnání do Letohradu a chtějí mít dítě
v mateřské škole u nás. Celkovou revitalizaci školky
včetně výměny oken by potřebovala MŠ U Dvora.
5. Chtěla bych Vám popřát krásné Vánoce, tak krásné, jak Vánoce mohou být, plné dobrých lidí kolem
sebe a lásky v sobě. Do nového roku to nejpevnější
zdraví, spoustu radosti, štěstí a důvodů ke smíchu,
dostatek pokory a porozumění.
Hana Kotlářová
+hana.kotlarova@letohrad.eu
1. Společenská komise, komise
pro výchovu a vzdělávání.
2. Spokojená jsem, práci starosty a rady považuji za velmi
dobrou a koncepční. Je vidět,
že město čerpá finanční prostředky z fondů EU i
jiných zdrojů. Těší mě, že se zateplují školní budovy.
Letohrad je krásný a vzhled města se stále mění k
lepšímu. Líbí se mi, že v Letohradě je dostatek příležitostí ke kulturnímu, společenskému a sportovnímu vyžití. Výhrady mám k tomu, že se v rámci tolik
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potřebného šetření opakovaně snižují, příspěvky
příspěvkovým organizacím. 3. Kanalizace Kunčice,
Červená, oprava dalších školních budov např. MŠ U
Dvora. 4. Rozvíjet příležitosti pro výstavbu rodinných domků. Vyřešit opravu a využití Domu kultury,
parkoviště před DK, oprava chodníků kolem ZŠ U
Dvora. 5. Hodně zdraví, osobní spokojenosti, dostatek zajímavých pracovních příležitostí.
Jan Krsek
+jan.krsek@letohrad.eu
1. Komise stavební a investiční.
2. Přes skutečnost, že se některé
věci i nedaří úplně dle představ,
je možné být spokojen. 3. Přežít
rozumně stávající evropské krizové období, protože to se nepochybně projeví i do
financování města. To má vliv na dění ve městě, které všichni vidí a které posuzují. 4. Nemám vyhraněnou oblast, kterou bych obzvlášť preferoval. 5. Aby
se občané Letohradu cítili v Letohradu dobře, aby
byli hrdí na to, že jsou Letohraďáci.
Karel Moravec
Tel: 777286554
+kmbejbin@seznam.cz
1. Komise pro regeneraci městské památkové zóny. 2. Zatím
ještě spoustě věcí nerozumím, ale pomalu pronikám do
oblastí o kterých jsem neměl ani tušení. Spokojen
bych byl, kdybych viděl na zdejších zakázkách více
místních firem. I v Letohradě máme přece šikovné
řemeslníky. 3. Spokojenost spoluobčanů. Aby svá
trápení neřešili posíleni zlatým mokem, ale vyhledali kompetentní osobu a s ní daný problém řešili.
Když za mnou někdo přijde , že o mě někdo říkal
to, či ono – ptám se, proč mi to říkáš ? Pošli ho
za mnou, určitě se domluvíme. Nemám rád donašeče, pomlouvače, udavače a o nic lépe na tom
nejsou ani ti , kteří jim naslouchají. A proto milí spoluobčané nedejte na hloupé řeči, radnice je přímo
na náměstí a je tu pro vás. 4. Například vylepšovat
vztahy mezi občany a Městskou policií. MP je veřejná služba občanům, nejsou tu jen pro výběr pokut
za špatné parkování. Policisté mají vychovávat a být
schopni posoudit stupeň nebezpečnosti daného
přestupku. Svou činnost směrovat tam kde je nejvíce potřeba, například o víkendech spíše uhlídat
park, hřbitovy, atd…a náměstí nechat plavat. 5.
Jsme tu pro vás, pro všechny, ale je to i na vás, jak to
bude v Letohradě vypadat.
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Jiří Novotný
mobil: 602 451 949
+jovi.letohrad@seznam.cz
1. Předseda Finančního výboru.
2. Myslím si, že již po předminulých volbách ( před pěti lety),
byla v Letohradě nastartována
spousta pozitivních změn a potěšující je, že v tomto
trendu se i nadále pokračuje. Toto volební období
je navíc obohaceno shodou všech politických uskupení, která se dostala do zastupitelstva nad zásadními body program SPL.
3. Rok 2013 je limitujícím mezníkem mnohdy hodně diskutovaných, ale rovněž štědrých dotací Evropské unie směřujících do České republiky. Mnozí
jistě vědí, že prakticky žádná dotace se neobejde
bez spolupodílení se investora na daném projektu.
Proto v tomto (ale i předchozím) volebním období
považuji za velice důležité na jedné straně využít v
co nejširší míře dotací a ty směřovat na smysluplné projekty, mezi kterými musí být určeny priority
a na straně druhé dobře naplánovat tzv. kofinance, abychom to, jednoduše řečeno, nepřehnali se
zadlužením města.
4. Věcí, které se dají zlepšit je stále mnoho. Například ne ke všem nemovitostem vedou zpevněné
komunikace, ne všechny frekventovanější komunikace lemují chodníky a ne všechny stávající chodníky jsou v takovém stavu, aby se po nich dalo bezpečně a pohodlně chodit. Vedle toho ale musíme
vidět i výše zmíněnou otázku financí a priorit. Je víc
než jasné, že nelze řešit vše najednou a nikdy se člověk nezavděčí každému. Každopádně bezpečnost a
svým způsobem i pohodlí našich spoluobčanů bychom měli řadit vždy na první místo.
5. Občas slýchávám k práci „města“ kritiku, která
ne vždy je postavena na reálném základě a pokud
mám být upřímný, to mi vadí. Proto bych si přál, aby
spoluobčané byli k sobě navzájem, a tím pádem i k
obecním zastupitelům, otevření a upřímní a vedle
toho se snažili věci vnímat v co nejširších souvislostech. Nic není jen černé nebo bílé a vždy je lepší se
o dané problematice nejprve informovat přímo u
zdroje, než se pouštět do laciných gest. Předejdeme tak spoustě trapasů a nepříjemností a vedle
toho můžeme přispět i třeba „troškou do mlýna“ k
vytváření města podle společných představ. Přál
bych si, aby každý ze spoluobčanů při vyplňování
kolonky „Bydliště“ do jakéhokoliv formuláře byl právem hrdý, že může napsat město „LETOHRAD“.

Pavla Skácelíková
+skac@seznam.cz
1. Komise pro výchovu a
vzdělávání. 2. Obecně ano. Ale
nyní zažívám jako ředitelka dost
velký šrumec se zateplováním
školy, je to opravdu náročné.
3. Investice do školství, dopravy - hlavně v poklidu zvládnout. 4. Pozor na akce s přátelskými městy – ať jich není moc, koordinace akcí ve městě. 5.
Aby panovala obecná slušnost navzájem. Neházet
nedopalky cigaret po náměstí apod., uklízet si po
psech, starat se o svoje pozemky, vážit si toho, co
se udělalo, jen nekritizovat, ale chodit s náměty a
dělat...

Výbor SPL byl zvolen na
další období
19. dubna 2011 se konala valná hromada Sdružení
pro Letohradsko, která kromě částečné změny stanov také zvolila na období do 31.12.2013 výbor ve
složení:
Petr Fiala - předseda, Martin Hatka - místopředseda,
Iva Janoušková - 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 hybnou silou dalších akcí v našem městě a aktivně ovlivňovat prostředí, ve kterém žijete.
Předseda SPL: Petr Fiala, tel.: 603 154 059
e-mail: predseda@letohradsko.cz
Místopředseda SPL: Martin Hatka,
e-mail: mistopredseda@letohradsko.cz
Jednatel SPL: Iva Janoušková
e-mail: jednatel@letohradsko.cz
Hospodář SPL: Ivan Kurtev,
e-mail: hospodar@letohradsko.cz
Člen výboru SPL: Ing. Stanislav Beneš,
e-mail: spl.vybor@letohradsko.cz
Kontaktní adresa SPL:
Jablonská 270, 561 51 Letohrad
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Budování kanalizace
na Kunčicích muselo být
dočasně přerušeno !
Město Letohrad přistoupilo na základě rozhodnutí
mimořádného jednání Rady města ke dni 21. října k
nepopulárnímu opatření, jakým bylo okamžité přerušení prací. To bylo stvrzeno podpisem Dodatku ke
smlouvě se zhotovitelem stavby. Rychlé rozhodnutí radních bylo pochopitelné, předejití případných
škod v podobě možného neposkytnutí přislíbených
dotačních prostředků na akci z důvodu prověřování
části výběrového řízení, které realizovala odborná
firma. Na město totiž přišla oficiální informace od
orgánů Policie, že v celé republice je zpochybněna
transparentnost u 36 výběrových řízení obdobných
zakázek, které byly administrovány formou užšího
řízení. Odborná specializovaná společnost (Inženýrské služby Hradec Králové, s.r.o.), která jako vítěz
poptávky na administraci této části výběrového
řízení ji pro město zajišťovala, se dostala do podezření, že jí používané losovací zařízení nepracuje
tak, jak by mělo. Město jako takové v rámci výběrového řízení v jeho žádné části nepochybilo a z 10
předložených cenových nabídek vybralo tu cenově
nejvýhodnější (nejvýhodnější nabídka 34,9 mil. Kč
bez DPH, předpokládaná hodnota zakázky 37,8 mil.
Kč bez DPH). Směrodatný pro další postup města
bude oficiální stanovisko poskytovatele dotace –
Státního fondu životního prostředí, jak dále pokračovat. Cílem města je po vydání stanoviska zajištění
dalšího co nejdřívějšího pokračování výstavby této
jedné z prioritních záležitosti volebního období.
Podmínkou zůstává nezpochybnění přidělení dotace a jasné stanovisko fondu, po kterém bude město
podnikat kroky k pokračování vlastní výstavby.
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ní a přesvědčování partnerů – aby Pardubický kraj
zařadil do svého rozpočtu finanční prostředky na
rekonstrukci vlastního silničního tělesa a VaK Jablonné nad Orlicí aby ve svém rozpočtu počítal s
novou kanalizací a vodovodem v této lokalitě. Třetím investorem, investorem chodníků a veřejného
osvětlení, bylo město Letohrad. Poté, co kraj i VaK
akce zařadily do svých rozpočtů, začaly přípravy celé
akce (v zimě 2010/2011). Požadavky těchto investorů zněly jasně, vymezili potřebný časový prostor
s tím, že nemohou pracovat současně. Od toho se
určilo, že na stavbu jsou potřeba celé 3 měsíce. Pro
získání stavebního povolení byl potřebný zákonný
čas a bylo jasné, že akce může proběhnout až ve
druhém pololetí.
Rozhodnutí zahájit v červenci bylo logické, snaha
ukončit stavební práce do nástupu zimy, která se
v našich klimatických podmínkách dostaví často s
předstihem. A nechtěli jssme, aby asfaltový povrch
byl pokládán v období, jak se tomu stalo kdysi v
Ústecké ulici, která musela být v loňském roce na
popud města krajem reklamována a zhotovitelem
opravena. Takže počátkem července práce začaly.
Oproti původním předpokladům šly práce na kanalizaci a novém vodovodu VaKu rychleji, ale naopak

Petr Fiala - předseda SPL

Jilemnického ulice - náš
„Pavlišťák“ opět v provozu !
Letohrad má za sebou období ztížené dopravy. Přes
3 měsíce byla uzavřena hlavní příjezdová cesta do
náměstí, Jilemnického ulice. Proč tak dlouho a proč
se nějakou dobu nic nedělo?
Každá stavba se připravuje dlouho, obtížněji se připravují ty stavby, kde je více investorů. A takovou
akcí rekonstrukce Jilemnického ulice právě byla. A
že nesnesla další časový odklad bylo zřejmé, často
se propadající kanály v komunikaci, kdy desítky let
stará kanalizace nezvládala nápor novodobé silniční dopravy. A tak již v roce 2010 probíhala jedná-

se na Pardubickém kraji zdrželo výběrové řízení na
zhotovitele rekonstrukce silničního tělesa (nakonec zvítězila firma Skanska). Proto jsme ve vedení
města rozhodli o provizorním jednosměrném zprovoznění do doby nástupu Skansky. Neuměli jsme si
představit, že by se měsíc nic nedělo a silnice byla
zavřená. Celé září a počátek října jsme tedy jednosměrně mohli jezdit z náměstí dolů až do doby,
kdy se práce na rekonstrukci obnovily. Do poslední
chvíle tak byla alespoň částečně obnovena doprava
v době, kdy se v Jilemnického ulici práce na rekonstrukci nekonaly.
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Tedy taková jsou fakta, nic víc, nic míň. Nejdůležitější je výsledek a ten je dle mého názoru výborný.
O dva týdny déle, než se původně předpokládalo, trvala uzavírka důležité tepny v centru města, ovšem od úterý 15. listopadu zase projíždíme
náměstím bez omezení. Snad hodnota díla, které
bude sloužit dlouhé roky, je alespoň částečnou
náplastí. za objížďky, ztížené podmínky pro řidiče,
chodce, občany města. Všem děkuji za jejich trpělivost a toleranci.

Bylo jasné, že budou padat dotazy proč je tohle
tak, tohle onak a že co hlava, to jiný názor. Věřte, že
jsme s projektanty hledali dlouho optimální řešení.
Měli jsme tu i zástupce společnosti, která projektuje semafory. Ty se ukázaly pro naše řešení jako
nepraktické, dlouhá jízdní doba dolů na křižovatku
by zapříčiňovala kolony. Semafor odspodu umístěný před úzkým hrdlem by zase v zimě znamenal, že
se auta v kopci nerozjedou… A protože obě nemovitosti v úzkém hrdle jsou soukromé, museli jsme
hledat řešení v prostoru mezi nimi.
Takže zásadní změny, které oproti původnímu stavu nastaly, jsou (při pohledu odspodu):
- na levé straně ve spodní části je chodník rozšířen
a ukončen v cca polovině kopce (dále vede již jen
odrazový pás, nikoli chodník)
- na pravé straně ve spodní části chodník zúžen na
2,0 m a veden pod úzké hrdlo v nezměněné šířce,
tím došlo k celkovému rozšíření vlastní dvoupruhové komunikace pro auta od spodní části po vjezd
do úzkého hrdla a k „posunutí“ silnice víc vpravo,
což zlepšuje rozhled pro řidiče jedoucí z náměstí
(vidí auta, která odspodu vjíždějí do Jilemnického
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ulice a mohou včas před úzkým hrdlem zastavit)
- v úzkém hrdle chodník vpravo rozšířen na 1,5 metru (původně cca 0,8 m)
- chodník vlevo podél Komerční banky není! Jedná
se pouze o povinný odrazový pás od nemovitostí
(aby auta nenajížděla blízko k nemovitosti, neškrtala o ni zrcátkem apod.). U Komerční banky bude
osazeno zábradlí, aby chodec od náměstí nemohl
přijít k rohu budovy a pokračovat směrem dolů po
odrazovému pásu
- na nemovitost „Kovomat“ bude po předchozím
souhlasu majitelky nemovitosti přiděláno zrcadlo,
které řidičům jedoucím z náměstí napomůže v lepším výhledu na situaci ve spodní části Jilemnického
ulice (ačkoli posunutím silnice v dolní části je situace vidět i pouhým okem)
- částečná změna při výjezdů z úzkého hrdla (rozšířená komunikace, nový chodník; řidič jedoucí z
náměstí je před vjezdem do úzkého hrdla veden
více na pravou stranu)
Ano, v úzkém hrdle je pouze jeden jízdí pruh pro
auta. Jeden jízdí pruh tu ale byl již před rekonstrukcí, ač částečně širší. Vždy byla možnost jízdy
pouze jedním směrem! Nadále platí přednost aut,
jedoucích odspodu. V úzkém hrdle bylo nutno
pomoci chodcům. Je zázrak, že se za ty roky dá
se říci v tomto místě nic mimořádně závažného
nestalo.
Rozumný řidič, který přijíždí k úzkému hrdlu od
náměstí a vidí, že již od křižovatky stoupá vzhůru vozidlo, do hrdla nevjede… Bohužel se určitě
tak jako i dříve najdou mezi námi tací, kteří pořád
někam spěchají…
Ať nám „náš Pavlišťák“ dlouhá léta dobře slouží!
Petr Fiala předseda SPL
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Úspěšná akce, jejíž výtěžek
putuje na dobrou věc.

Letošní ročník bývalého Běhu Terryho Foxe, posléze Běhu naděje a Běhu harmonie, pojali pořadatelé již podruhé jinak. Letos poprvé bude výtěžek
použit přímo na podporu dobré věci v Letohradě.
Konkrétně byl zakoupen invalidní vozík do místního zdravotního střediska, kdy ten starý již dosloužil.
305 oficiálně startujících (na náměstí bylo přítomno
více lidí) přispělo celkovou částkou 10 568 Kč.

Pořadatelé nyní před sebou mají nelehký úkol pro
rok 2012, vytipovat prospěšnou věc v Letohradě, na
kterou bude výtěžek z příštího ročníku věnován.
Vozík pro imobilní občany byl organizátory akce
„Běháme pro…“ do zdravotního střediska předán
v pátek 11. listopadu 2011 a již tedy slouží potřebným.
Petr Fiala - předseda SPL

Městský autobus končí,
nahradí ho linky ČSAD

Moderátor akce Tomáš Stejskal spolu se sehraným
týmem pořadatelů z místních spolků připravili pro
účastníky pestrý program.
Účastníci a příchozí si mohli zakoupit nové propagační předměty (ty je možno průběžně zakoupit
i na městském úřadu u paní Melicharové), které
nesou vítězné logo soutěže o nové logo nově pojaté akce „Běháme pro...“. Jeho autorkou je studentka Letohradského soukromého gymnázia Monika
Krajčírová. Ona i všichni účastníci soutěže o nové
logo (z místních mateřských, základních i středních
škol) byli starostou města a pořadateli akce oceněni
malou sladkostí.

Po třech letech končí město Letohrad provoz Místní
autobusové dopravy, kterou provozovalo prostřednictvím Technických služeb Letohrad. Poslední jízda linky MAD se uskuteční v pátek 9. prosince 2011.
Pardubický kraj totiž k platnosti nového jízdního
řádu (od 11.12.2011) připravil optimalizaci dopravy včetně integrovaného dopravního systému a v
časech, ve kterých jezdila MAD, se rozhodl nasadit
linkové autobusy ČSAD.
V pondělí 12. prosince tak již pojedou nové spoje ČSAD. Provozování místní linky tak ztratilo na
významu, kterým bylo zabezpečení svozu dětí do
škol a občanů do centra města. Toto převezme na
svá bedra Pardubický kraj, prostřednictvím OREDA.
Výhodou by měl být integrovaný systém, kdy cena
jízdenek bude odvislá od kilometrických pásem
a bude umožněn přestup mezi autobusy i vlaky s
pouze jediným jízdním dokladem.
Autobusové linky jsou ráno nadále vedeny tak,
aby se děti dostaly bezpečně do všech školních
zařízení ve městě!
Petr Fiala - předseda SPL
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Letohradem bezpečně bez
překážek, jdeme za cílem…

Letohradu se poměrně dobře daří čerpat státní
dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
Podmínkou žádosti je i program města, ve kterém
je určen cílový stav, který chceme dosáhnout a
čímž zlepšíme bezpečnostní podmínky pro chodce, ale i řidiče.
Letohradský projekt má název „Projekt Letohradem
bezpečně bez překážek“. Je v něm nastíněn výhled
postupné realizace, prozatím do roku 2014. Jeho
plnění bude závislé také právě na získání dotací od
státního fondu dopravní infrastruktury. Vyňato z
Radou města schváleného postupu prací na projektu „Letohradem bezpečně bez překážek“:
Rok 2011- III.etapa
„Chodník podél silnice III/3602 v Letohradě“ nový chodník směrem na Kunčice - SPLNĚNO !
Výstavba části nového chodníku podél III/3602 v ul.
Kunčická byla pro město důležitá z hlediska zajištění bezpečnosti chodců a silniční dopravy. Tento
úsek se nachází na hlavní trase pro chodce z centra
města do místní části Kunčice. Město vybudovalo
v roce 2007 část (140 bm) navazujícího chodníku od centra. Pardubický kraj v roce 2009 vystavěl
zcela nový most v navazujícím úseku, na kterém je
část chodníku. Zamýšlená výstavba chodníku řeší
propojení mezi tímto mostem a směrem k centru k městem vybudované části chodníku. V dané
lokalitě se odehrává těžká nákladní doprava (cca
50 kamionů denně), nachází se zde velkosklad
obchodního družstva Konzum s.r.o. Ústí nad Orlicí
a výroba společnosti BB com. Dochází zde často k
nebezpečným situacím, vlastní komunikace je pro
míjení nákladních aut nedostatečně široká, chodci
musejí uhýbat zcela mimo komunikaci. Chodník je
situován podél těchto dopravně exponovaných a
nebezpečných míst.
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„Revitalizace historického centra města Letohrad – II.etapa – Václavské náměstí“ - Autobusové zálivy, chodník a přechody Václavské náměstí
II/310 - SPLNĚNO !
Výstavba autobusových zálivů na náměstí (II/310)
byla nezbytná z důvodu zabezpečení plynulosti silničního provozu a z hlediska zajištění bezpečnosti
chodců. Centrum města patří k nejfrekventovanějším místům pro chodce a pro neexistující obchvat
města se zde odehrává převážná část frekvence silniční dopravy. Při zastavení autobusů v centru města dochází k nebezpečným situacím, tvoří se kolony
aut, chodci se pohybují mezi vozidly.
Instalace technologie LED diod pro zvýšení bezpečnosti do 2 přechodů pro chodce na Václavském náměstí - SPLNĚNO !
Město v roce 2010 investovalo do zřízení přechodu
mezi č.p.10 a č.p.45, který také nasvítilo. Pro větší
bezpečnost chodců se navíc jeví jako nutné v centru města umístit do tohoto přechodu LED diody.
Nový chodník podél II/310 v ul. Jilemnického
(z rozpočtu města) – SPLNĚNO !
Samostatný článek na předchozích stránkách.
Rok 2012 – IV.etapa
Dokončení nového chodníku podél III/3141 v
městské části Orlice – propojení obou nových částí s rekonstrukcí stávajícího starého chodníku do
bezbariérového provedení v ul. Jablonská (III/3141)
a rekonstrukce navazujících chodníků do bezbariérového provedení U Distance (III/3141 směr nádraží
ČD) a Družstevní (III/3141 směr zdravotní středisko
a centrum města).
Po realizaci bude umožněno v souvislém tahu
bezbariérový pohyb chodců z centra města až na
konec místní části Orlice – podél páteřové komunikace III/3141, vznikne souvislá trasa od nádraží
ČD (upravený přednádraží prostor se zastávkami
autobusové dopravy) k Domu kultury, k poště a ke
zdravotnímu středisku SAL.
Rok 2013 – V.etapa
Chodník podél III/3602 v Letohradě – Kunčicích
– další etapa; pokračování od „Vondrova mlýna“
směrem na Kunčice nad kopec, vyřešení nejnebezpečnějšího úseku v „esíčku“ (v případě úspěchu se
žádostí o dotaci SFDI)
Zabezpečnění přechodů pro chodce na silnicích
II. třídy ve městě
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(ul. Komenského, Ústecká, Šedivská) – umístění LED
diodových pásů do přechodů (v případě vlastních
prostředků v rozpočtu města)
Rok 2014 – VI.etapa
Rekonstrukce chodníku v ul. Tyršova – III/3141
a II/360 v úseku autobusové nádraží – železniční
viadukt s novým řešením trasování chodníku (v případě úspěchu se žádostí o dotaci SFDI)
Nový chodník podél II/310 v úseku od křižovatky II/310 se silnicí III/31017 (silnice na Písečnou)
po ulici U cihelny. Investice města v rámci investice
Pardubického kraje do rekonstrukce II/310 (vybudování nového chodníku závisí na souběh investice
Pardubického kraje do rozšíření příjezdové komunikace II/310)
Po investici města do přednádražního prostoru
v roce 2009 je potřeba rekonstruovat navazující
chodník do bezbariérového provedení směrem do
centra města, včetně řešení VO a revitalizace stromořadí. Tím dojde k bezpečnému a bezbariérovému propojení centra města s dopravním uzlem
(vlakové a autobusové nádraží).
Petr Fiala - předseda SPL

Proč nastoupil pátý strážník
k Městské policii?
K městské policii nastoupil pátý strážník. Proč, v
době šetření a také v situaci, kdy se občas ozývají hlasy o potřebnosti či nepotřebnosti městské
policie v Letohradě. Je to jednoduché, obec Dolní
Dobrouč nás požádala o spolupráci a rozhodla se
částkou 40 tisíc Kč měsíčně na činnost tohoto strážníka přispívat. To je důkazem toho, že obce chtějí,
aby bylo dohlíženo na veřejný pořádek. I já jsem
přesvědčen, že městská policie má v životě našeho města místa. Zvláště teď, kdy byl zprovozněn
kamerový systém ( je zajímavé, že v místech, kde
jsou instalovány kamery, zmizely z chodníků psí
exkrementy – to opravdu potřebujeme nad sebou
dozor proto, abychom dodržovali zásady slušného
chování?). „Měšťáci“ určitě nejsou pouze od toho,
aby vybírali pokuty za parkování, dodržování rychlosti apod. Ale k jejich práci to patří! Kdo jiný by měl
bdít nad dodržováním městských vyhlášek a zákonů? Dalo by se říci, kdybychom všichni dodržovali
co máme, vybírat by co neměli.
Práce MP si cením zejména v nocích o víkendech,
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kdy je ve městě zejména díky místním diskotékám
a „nonstopům“ docela čirý ruch. To, že ve školních
dnech stojí u přechodů, považuji za samozřejmost.
To, že dováží městskou poštu také nerozporuji, činí
to v rámci využití pracovní doby a při té příležitosti vykonají obhlídkovou činnost. Co je pro mě
důležité je jejich ekonomika. S pěti strážníky nelze
držet nepřetržitý provoz, to by zákoník práce neumožnil. Na druhou stranu není potřebný a zásadní
jsou finance. Činnost pěti strážníků městské policie v roce 2012 po sečtení příjmů a výdajů (včetně
mezd) nestojí obecní kasu více než milion. A za tuto
„cenu“ je existence Městské policie a odvedená práce strážníků v Letohradě na dodržování veřejného
pořádku a řadě dalších věcí přínosná.
Petr Fiala - předseda SPL

Navazujeme přátelství s chorvatským Daruvarem.
Na východě Chorvatska leží krásné malebné
lázeňské městečko, které se jmenuje Daruvar.
Toto město je velice unikátní v celé jihovýchodní Evropě, jelikož v tomto cca 13-ti tisícovém
městě žije na 2,5 tisíce Čechů.
Zajímavostí je, že mnozí jsou aktivní v samosprávě,
dokonce i starostou města je čech (pan Dalibor Rohlík). V Daruvaru najdeme mnoho památek. V jeho
okolí je také několik hradů, například Kristalovac a
Stupčanica. Tyto hrady patřily chorvatské šlechtě.
Proč se Daruvar nazývá městem Čechů? Důvod
není pouze ten, že Daruvar má tolik českých obyvatel, ale i proto, že v tomto městě můžeme najít
například malý pivovar, ve kterém se vaří pivo s
názvem ,,Staročeško“. Toto pivo je světlý ležák českého typu. Ve městě je k nalezení také česká školka
Ferdy Mravence a základní škola J. A. Komenského.
Lze zde také navštívit českou knihovnu nebo si přečíst zdejší český týdeník s názvem Jednota, nebo
poslouchat rádio s českým vysíláním.
Delegace radních obou měst se v průběhu srpna a
října vzájemně navštívili a nyní záleží na zastupitelích obou měst, zda dojde v příštím roce k uzavření
oficiálního partnerství.
Petr Fiala - předseda SPL
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Pozor, změna dopravního
značení, aneb proč někde
odděláváme značky ?
Již v minulém volebním období se zabývala
Dopravní komise (dnes Komise dopravní a veřejného pořádku) myšlenkou, odstranit v některých částech města dopravní značení, které upravuje přednost v jízdě. Odstraněním značek „hlavní silnice“ a
„dej přednost v jízdě“ přichází ke slovu tzv. pravidlo
pravé ruky. Upraveno je v § 22 odst. 2) z. č. 361/2000
Sb. ve znění pozdějších předpisů. Komise dopravní a veřejného pořádku, která začala pracovat v
nové sestavě po loňských komunálních volbách,
začala znovu tento problém diskutovat. Nakonec
se převážná většina členů komise přiklonila k názoru, abychom změnu dopravního značení zavedli,
neboť se domníváme, že tímto krokem donutíme
řidiče, aby nejezdili rychle automaticky tam, kde se
silnice sice jeví jako hlavní, ale hlavní být rozhodně nemusí. Tím jsou řidiči nuceni přemýšlet o každé křižovatce, kde mají dávat přednost a kde ne, a
díky tomu zpomalí svá vozidla zejména v místech,
kde se pohybuje více chodců. Ušetření finančních
prostředků na údržbě stávajícího dopravního značení berme jako dobrou věc, i když v tomto případě
méně důležitou.
Jako první byly značky odstraněný na sídlišti U Dvora a v městské části zvané Kolonie. Všechny vjezdy
do uvedené lokality, kde pravidlo „pravé ruky“ platí,
jsou opatřeny dočasným dopravním značením, které řidiče na tento fakt upozorňuje. Změnu dopravního značení schválila Rada města na podnět Komise dopravní a veřejného pořádku. Doporučující
stanovisko vydal i Dopravní inspektorát Policie ČR
Ústí nad Orlicí, který vychází ze zkušeností z jiných
měst, kde přednost zprava platí již delší dobu.
Po odstranění těchto značek jsem diskutoval osobně s lidmi, kteří tvrdě kritizují novou úpravu dopravního značení, a kteří tvrdí, že situace na silnici se
mnohem více zhoršila a zdá se jim, že hrozí větší
nebezpečí dopravních nehod. Na druhé straně
jsem zase hovořil s těmi, kteří novou úpravu vítají
a zastávají s námi shodný názor. Věřím, že časem se
ukáže co je opravdu správné. Z tohoto důvodu byly
na místech bývalého dopravního značení ponechány sloupky tak, aby mohly být značky případně
instalovány zpět na původní místa. Nechme teď ale
nové úpravě dopravního značení nějakou dobu čas,
abychom si na ní mohli zvyknout. S odstupem času
se Komise dopravní a veřejného pořádku k tomu-
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to problému určitě vrátí a vyhodnotí jej. Pokud se
ukáže, že pravidlo „pravé ruky“ plní svůj účel, bude
na zváženou jej zavést i v jiných částech města.
Bc. Jiří Chalupník - NPL

Kamerový systém města v
plném provozu !
V mé kanceláři visí na zdi ve
skleněném klipu plakát. Je
na něm tulák Charlie Chaplin se svým malým přítelem. Za zády jim stojí policajt. Úsměvná vzpomínka
na časy dávno minulé. Dříve
měl opravdu každý policajt
svůj rajón a tam znal doslova „každou myš“. Ale znali
se i lidé navzájem, veděli o
sobě.
Dnešní doba je jiná. Moderní, uspěchaná. Kolem nás se pohybují cizí lidé, cizí
auta, mnozí ani neznají své sousedy v paneláku. A
když se někde něco stane, těžko získáváte svědectví
lidí ať už proto, že se bojí něco říct nebo prostě proto, že si při dnešním frekventovaném životě ničeho
neobvyklého nevšimli. Síly a prostředky státní ani
městské policie nejsou tak velké, aby mohly uhlídat
dění v celém městě.
Nemalým pomocníkem v
této situaci mohou být kamery. Myšlenka o zavedení kamerového systému vznikla v našem městě již
někdy před pěti lety. Chybělo však to hlavní – finance. Postupem času však došlo k jednání s místními
podnikateli, kteří uvítali nápad o zavedení městského kamerového systému, protože sami dobře vědí,
jak důležité je chránit náš majetek, a jak důležité je,
aby byl ve městě pořádek. Nakonec se podařilo od
dvacítky místních podnikatelů nashromáždit částku 185.000,- Kč a vybudovat tak městský kamerový
systém v hodnotě půl milionu Kč.
Mnozí z Vás tak už jistě vědí, že jedna kamera je
umístěna na budově Městského úřadu a „hlídá“ tak
velkou část náměstí. Druhá kamera je instalovaná
u Nového Dvora a „dohlíží“ nejenom na prostor
kolem něj, ale monitoruje i ulici Šedivskou, benzinovou čerpací stanici a kousek sídliště U Dvora. Třetí
kamera „střeží“ přednádražní prostor v ulici Tyršově.
Čtvrtá kamera je namontována tak, aby bylo vidět
na okolí Domu kultury a ZŠ U Dvora. Čtvrtá kamera snímá prostor Skateparku s bikeparkm. Obraz ze
všech kamer je stažen na služebnu městské policie,
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kde je možné sledovat provoz ve městě tzv. on-line,
ale záznamy jsou zde také uchovávány, aby mohly
být v případě potřeby vytěženy. Stává se teď mnohem častěji, že ze záznamů čerpá i Policie ČR, která
zde získává často potřebné informace, které napomáhají řešit různá protiprávní jednání. Do budoucna by měl být on-line přenos stažen i do budovy
Obvodního oddělení PČR, kdy by mohl být kamerový systém sledován například v době, kdy strážníci
Městské policie nejsou na služebně.
A tak můžeme s radostí konstatovat, že dobrá věc
se podařila. Je třeba poděkovat všem podnikatelům, kteří na vybudování městského kamerového
systému nějakou finanční částkou přispěli, čímž
pomohli k zajištění ochrany veřejného pořádku a
majetku ve městě. Věřím, že do budoucna budeme
v rozšiřování tohoto systému pokračovat. Bylo by
dobré, aby se třeba každým rokem nainstalovala
jedna nová kamera tak, aby nakonec byly vykryty
všechny rizikové oblasti města.
Bc. Jiří Chalupník - NPL
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- pokrytí území celého města nádobami na svoz
bioodpadu – kdy jsme dosáhli průměru jedné nádoby na něco málo přes 6 obyvatel, tento parametr
nedosahuje žádné jiné město, neboť jinde byla zvolena jen vybraná lokalita města jako pilotní projekt,
plošné pokrytí všech zájemců je ojedinělé,
- pokrytí území celého města pytlovým svozem
systémem dům od domu – který umožňuje všem
zájemcům snížit své vlastní náklady na likvidaci
odpadů získáním finančních slev z poplatku. Část
odměny, kterou město získává za separovaný odpad
se tak přenáší na ty, kteří se o to zasloužili.
- pokrytí území celého města sběrnými kontejnery.
Je vytvořeno 21 stanovišť s nádobami na plast, sklo,
papír a výjimečně kovy. Jde o zatím doplňkový systém, který sice umožňuje anonymní ukládání vybraných odpadů, ale je méně hospodárný než pytlový
a stanoviště někteří neukáznění občané považují za
smetiště všeho možného, co jim doma překáželo,

Integrovaný systém nakládání s odpady v Letohradě.
Dokončením stavby II. sběrného dvora bude ucelena technická základna pro nakládání s odpady
pro město Letohrad :
- městská kompostárna – svozem bioodpadu šetříme náklady dvakrát. Svozové vzdálenosti jsou malé
tím, že hmotu neodvážíme mimo Letohrad a neplatíme za její ukládání na skládce v Českých Libchavách, kam samozřejmě nepatří,
- bezplatné půjčování drtičů a štěpkovačů na zpracování biologicky rozložitelných odpadů zpracovatelných na kompostárně, což šetří náklady na přepravu větví,
- I. sběrný dvůr – v lokalitě místní části Orlice velmi dobře dostupný i občany Kunčic, kde je možné
ukládat všechny druhy odpadů vznikajících provozem domácností včetně odpadů objemných, stavební suti, pneumatik a elektroodpady,
- II. sběrný dvůr – v lokalitě Letohrad velmi dobře
dostupný ze zbývající části zástavby od Spořilova
a Sádek, který rovněž bude od ledna 2012 přijímat všechny druhy odpadů vznikajících provozem
domácností včetně odpadů objemných, stavební
suti, pneumatik a elektroodpady,

přitom to lze uložit na sběrné dvory.
Podle celostátního šetření společnosti Eko-kom má
velký vliv na tzv. výtěžnost separovaného odpadu
vzdálenost, kterou musí občan překonat, aby mohl
domovní odpad odložit na určené místo. Nejpohodlnější je tedy pytlový svoz, který umožňuje odložit
odpady jen před dům a o ostatní se již někdo postará. O kousek dál je to ke zvonům, ale protože tam
nelze odložit vše, přicházejí na řadu sběrné dvory.
Proto jsme zvolili s ohledem na rozlehlost města
dvě místa, kdy většina občanů má tato zařízení do
vzdálenosti cca 1,25 km, samozřejmě s výjimkou
Červené.
V celostátní plánu odpadového hospodářství, který bude v příštích letech aktualizován,
se počítá se začleněním městských systémů
do integrovaných systémů na krajské úrovni.
Zatím není zcela jednotná metodika výpočtu všech
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parametrů nakládání s odpady, ale lecos napoví
přepočet nákladů na jednoho obyvatele. V Letohradě nás přijde nakládání se směsným komunálním
odpadem na 410,-Kč na obyvatele, celostátní průměr je 578,-Kč a v Praze je to přes 642,-Kč na obyvatele. Tříděný sběr v Letohradě zvládáme za 92,-Kč
na obyvatele, celostátní průměr je 136,-Kč a v Praze
je to 244,-Kč na obyvatele.
V říjnu letošního roku jsem byl požádán Libereckým a Ústeckým krajem, abych prezentoval na
jejich odborných konferencích k teorii a praxi odpadového hospodářství náš systém, především zaměření na motivaci občanů s využitím čárového kódu
a slevové politiky v poplatcích. Naše zkušenosti
měly v obou případech pozitivní ohlas a informovala o nich příslušná krajská média. Čeká nás však
ještě dost práce, abychom zmírnili na naše občany
dopad růstu poplatků za ukládání odpadů na skládce. Máme připravena další organizační a technická
řešení, jako je označení svážených nádob čárovým
kódem a hospodárnější využití některých komodit
jako je dřevo a textil. Nejvíce ovšem záleží na občanech, zda využijí všechny možnosti vybudovaného
systému a v konečném důsledku ještě více sníží
množství jinak nevyužitelného odpadu ukládaného na skládku.
Martin Hatka - místopředseda SPL

Na obnovu památek je stále
málo peněz...
Vyspělost společnosti se mimo jiné posuzuje
podle toho, jak se chová k hodnotám vytvořeným
předchozími generacemi. S úctou k práci druhých
se však běžně nesetkáváme. Tam, kde se snažíme
prokázat, že si vážíme toho co vytvořili druzí, ti
co tu byli před námi, je péče o movité a nemovité
kulturní památky, tak aby se zachovaly i pro příští
generace.
Program regenerace, který spravuje Ministerstvo
kultury ČR a který vydržel 20 let, bude také bilancovat. Sdružení historických sídel Čech, Moravy a
Slezska ve spolupráci s tímto ministerstvem připravuje sborník pojednávající o této dvacetileté péči
o památky, o tom, co se za uplynulé roky ve městech změnilo k lepšímu. Při zpracování podkladů do
sborníku jsem vzpomenul na dvojici pánů, kteří se
podíleli na formování našeho postupu rekonstrukce zámku a jež nejsou již mezi námi. Byl to přední
statik Ing. Karel Fantyš, CSc., který se v tehdejším
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Státním ústavu pro rekonstrukce památkových
měst a objektů (SÚRPMO) vypracoval na nejuznávanějšího odborníka v oboru příčin poruch staveb
a metodiky správného přístupu k řešení nápravy.
Po roce 1989 byl pozván na Fakultu architektury a
posléze na Fakultu stavební ČVUT, kde přednášel
o statických problémech historických budov a o
jejich řešení. U studentů si vydobyl svými rozsáhlými zkušenostmi z praxe velký respekt. Ing. Fantyš
řešil statiku Karlova mostu, Národního divadla a
také zámku v Letohradě. Druhým člověkem velkého formátu, s nímž jsem se sešel, byl doc. JUDr.
PhDr. Dobroslav Líbal, DrSc. Naší kulturní veřejnosti
je znám jako umělecký historik - badatel a tvůrce
metodiky globálních průzkumů stavebně historických a uměleckých děl a jejich vášnivý obhájce a
obětavý interpret. Jeho výklad o vzácnostech a zajímavostech štukové výzdoby přízemí a chodby ve
třetím nadzemním podlaží letohradského zámku
by zaujal každého.
Z obou mužů vyzařovala obrovská úcta k umu
našich předchůdců a díky nim máme reprezentativní prostory zámku tak jak je známe dnes a jen
málokdo z příchozích má tušení, jak tyto prostory
vypadaly v minulosti. Letohradský zámek byl v roce
1984 začátkem velkých záchranných prací. Čím
větší majetek každý vlastník má, tím větší starosti
má s jeho udržováním a podle stavu majetku se
pozná, zda je dobrým hospodářem. V posledních
letech jsme obnovili zahradní domek v zámeckém
parku, budovu muzea a IC na náměstí a již třetí rok
opravujeme opěrnou zeď zámecké terasy. Náročnost dokládá i skutečnost, že vítěz výběrového
řízení pro rok 2011, když se podrobně seznámil s
rozsahem prací, odmítl podepsat smlouvu o dílo a
nastoupil tak uchazeč druhý z původního pořadí, tj.
Profistav Litomyšl. V nejhorším stavu byla první část
zdi opravovaná v roce 2009 a nyní nás čeká druhá
nejhorší, závěrečná část v roce 2012, kde již běžně
vypadávají kameny do Ústecké ulice. S ohledem na
pravidla poskytování státní dotace z MK ČR musíme opravu „kouskovat“, byť se to laikovi může jevit
jako nelogický postup. Náklady do dnešního dne
činily celkem 4.482.000,-Kč a z toho dotace státu
2.640.000,-Kč.
V letošním roce jsme dokončili opravu podstatně
drobnější stavby v majetku města, Hotmarovy kapličky u bývalé staré cesty do Šedivce. Z původního
předpokladu opravy šindelové střechy se nakonec vyklubala rekonstrukce největší v historii této
památky, která se prováděla tři roky. Kaplička byla
vystavěna v roce 1680 a opravována v letech 1702,
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1923, 1978 a 2011. Do původní podoby se vrátila
i kašna na náměstí, která bude již příští turistickou
sezonu plně funkční.
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Fond sportovních
a volnočasových aktivit
SPL prosadilo novou vyhlášku, zřizující Fond
sportovních a volnočasových aktivit, zejména
mládeže včetně výhledu podpory OEZ tradičním
sportovním spolkům.

Z programu regenerace MK ČR s podporou z městského rozpočtu byly financovány také památky v
majetku Římskokatolické církve. V letošním roce
nová střešní krytina na zvonici a obnova dalších
dveří u kostela sv. Václava. Z programu na záchranu
architektonického dědictví, grantu Pardubického
kraje a prostředků města probíhá oprava střech na
objektu kaple sv. J. Nepomuckého na Kopečku. Tento objekt, který neodmyslitelně patří k panoramatu
města Letohradu, nás v příštích letech ještě velmi
zaměstná. Zřícené sklepní klenby na jižní straně a
celková vlhkost nosného zdiva vyžaduje především zpracování kvalitního stavebně technického
posouzení a vypracování projektové dokumentace. I ta bude sát mnoho peněz a bez ní se nedá
pokračovat, jen střechy jsou snad výjimkou. Městem zpracovaná studie budoucího využití areálu od
zámku po kapli položila základ diskusi i o možném
budoucím využití tohoto objektu. Vložené miliony
korun by se měly projevit i ve větším využití kaple
sv.J.Nepomuckého v budoucnu, což souvisí s lepším
zpřístupněním, přívodem elektřiny, vody i odkanalizováním a úpravou okolí.
Péčí soukromého investora, respektive společnosti
Eywan probíhá mimo památkovou zónu také historicky nejrozsáhlejší přestavba celého areálu tvrze
na Orlici s dotací z prostředků EU ve výši 56,5 mil.
Kč. Projekt revitalizace tvrze Orlice byl vyhodnocen
jako jeden z nejlepších, které byly v rámci příslušné
výzvy podán. Obrovská finanční náročnost revitalizací památkových objektů vyžaduje dlouhodobý
systematický přístup a kontinuální řešení. O to se v
Letohradě snažme i nadále.
Martin Hatka - místopředseda SPL

Komise pro mládež a volnočasové aktivity se v
minulém období zabývala vypracováním návrhu na rozdělení finančních prostředků z rozpočtu města na jednotlivé žádající subjekty. Jedná se
vždy o velmi citlivou problematiku, které členové
komise věnovali značné úsilí a probíhající diskuse k
výši jednotlivých příspěvků probíhala i přes někdy
rozdílné názory velmi konstruktivně. Závěrečný
návrh byl schválen Radou města jen s minimálními
úpravami.
Největší díl práce odvedla komise při vypracování
nové vyhlášky o zřízení „Fondu na podporu rozvoje
sportovních a dalších volnočasových aktivit“. Cílem
zřízení tohoto fondu je zvýšení možné podpory
organizací , které se dlouhodobě podílejí na aktivním využívání volného času občanů města. Zřízení
fondu umožňuje rozšířit zdroje financování těchto
aktivit jak z prostředků města tak i jiných právnických a fyzických osob.
Dle této vyhlášky bude podpora směřována především do oblastí:
a/ příspěvky spolkům,občanským sdružením a
fyzickým osobám na pořádání akcí zaměřených na
reprezentaci města a na podporu jejich vlastní činnosti.
b/ příspěvky na náklady na provozování vlastních
zařízení /budovy,sportoviště/ jako jsou elektrická
energie, plyn, vodné, stočné,pevná paliva
c/ příspěvky na opravy a udržování movitého a
nemovitého majetku
d/ podpora pravidelně se opakujících aktivit mládeže do 18ti let věku
e/ úhrada dopravních nákladů, které souvisí s účastí
kolektivů mládeže na akcích, kde reprezentují Město Letohrad.
Dovoluji si touto cestou upozornit všechny potencionální žadatele, že žádosti o příspěvky na rok 2012 musí být předloženy do
31.12.2011.
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V příštím období lze očekávat značné problémy s
financováním letohradského sportu, které souvisí
s přehodnocováním výše budoucího sponzoringu
těchto činností ze strany podniku OEZ. Tato firma
v minulosti zásadním způsobem finančně podporovala rozvoj sportu v Letohradě a finanční účast
města mohla být tak spíše symbolická. Pokud nedojde v budoucím období k podstatnému navýšení
ekonomického podílu města alespoň na provozu
vybudovaných sportovišť a jejich zázemí, existuje
reálná hrozba, že dojde k omezení možností letohradské mládeže provozovat své sportovní aktivity.
To ovšem nechceme dopustit.
Ing. Stanislav Beneš - člen výboru SPL
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se zajišťována rodinou s využitím dostupných sociálních služeb. Proto také byla vytvořena sociální
dávka příspěvek na péči, která má umožnit občanům zůstat doma.
Ve střednědobém plánu sociálních služeb Pardubického kraje je hlavním cílem udržet základní síť
ambulantních, terénních a pobytových služeb, které zajistí péči o seniory. Prioritou je zajištění péče
o seniory formou sdílené péče. Strategie bude
naplňována prostřednictvím podpory terénních
a ambulantních služeb poskytovaných na principu sdílené péče a zachováním stávajících kapacit
pobytových zařízení pro seniory.

Nové trendy v sociálních
službách, rozšíření DPS?
Občas se setkávám s názorem, že nynější kapacita
Domu s pečovatelskou službou není dostačující.
V současnosti máme 36 obsazených bytů. V pořadníku žádostí o přidělení bytu v DPS je k 31. 10. 2011
celkem 55 žádostí, ale mnohdy se nám stává, že
pokud volný byt nabídneme, žadatel odmítá přidělení bytu s tím, že je soběstačný a žádost má jako
pojistku pro budoucnost.
Myslím si, že vybudování dalšího domu s pečovatelskou službou není v současné době „na pořadu
dne“. I v plánu sociálních služeb Pardubického kraje
na léta 2012-2015 je doslovně uvedeno: „V průběhu celého období 2012 až 2015 zachovat stávající
kapacity terénních služeb sociální péče pro seniory
a zvýšit jejich časovou dostupnost. Terénní a ambulantní služby mají přednost před pobytovými službami. Pobytové služby jsou určeny pouze potřebným občanům.“
Trendem dnešní doby je umožnit setrvání lidem
v přirozeném prostředí, tedy v jejich domovech. V
praxi to znamená rozšířit péči mimo budovy DPS.
Dojíždět za klienty do jejich domovů, poskytovat
klientům především tyto služby:
přípravu a podání jídla, péče o hygienu (koupel,
omytí, převlečení, výměna inkontinenčních pomůcek), praní a žehlení prádla, kontrolu nad klientem.
Současně však musí být zvyšován standard pečovatelské služby tak, aby služba zajišťovala plný rozsah
úkonů služby a byla schopna zajistit péči široké skupině uživatelů v potřebnou denní a případně noční
dobu. Nejčastěji se objevuje tzv. sdílená péče, která

V Letohradě máme přijatý Komunitní plán sociálních služeb pro období let 2008-2013, od jeho
schválení však došlo k mnoha změnám jak v legislativě, tak i v nahlížení na sociální služby. Z tohoto
důvodu se začal triádou Komunitního plánování
sociálních služeb (KPSS) připravovat tzv. akční plán,
který by měl stávající dokument nahradit. Tento
dokument by měl být přijat zastupitelstvem města
a měl by to být materiál, ze kterého se bude vycházet v dalším období.
Vize do budoucnosti je, že by letohradská pečovatelská služba mohla zajíždět za klienty do okolních
menších obcí, ale obce by se také měly podílet
na financování poskytovaných sociálních služeb.
Záležet tedy bude na vedení těchto obcí, zda služeb
naší DPS budou využívat...
Iva Janoušková - jednatelka SPL
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Úspěšný XXVI. ročník Setkání spisovatelů Klubu autorů
literatury faktu za námi...
Již poosmé se sjeli do Letohradu spisovatelé, jejichž
životní láskou je literatura faktu. Ve středu 21. září
převzali v letohradské zámecké síni nejlepší z nich
ocenění. Cenu Egona Erwina Kische za literaturu
faktu předal hejtman Pardubického kraje Radko
Martínek Karlu Richterovi a Stanislavu Motlovi, kterému porota přiřkla hlavní cenu za knihu Poválečná léta. První cenu obdržel Ivan Klíma za publikaci
Moje šílené století. Hlavní cenu E. E. Kische získal
Pavel Dvořák za titul Tretia kniha o Bratislavě. Literární soutěž má za sebou jedenáct ročníků. V letošním roce přijelo do Letohradu osm desítek spisovatelů, z jejichž pera vzešlo šedesát titulů. Hejtman
ocenil, že autoři literatury faktu dbají na to, aby se
lidé dozvěděli pravdu. Protože pravda je, jak uvedl
publicista a spisovatel Stanislav Motl, největší dobrodružství.
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Zateplení základních škol
Školní rok 2011/2012 probíhá v obou základních školách v Letohradě ve znamení stavebních prací. V létě byla zahájena dlouho očekávaná a žádaná výměna oken a zateplování
budov. Po dokončení této akce dojde ke značným úsporám nákladů, které nyní vydáváme za
energie.
Celá akce představuje finanční náklady ve
výši 17.858.028,- Kč. Takovou částku by nikdy
nemohl Letohrad vynaložit ze svého rozpočtu, proto vedení města hledalo dotací, která
by část nákladů pokryla. Získalo ji ze Státního
fondu životního prostředí, kde napodruhé se
svou žádostí uspělo. Předpokládáme, že dotace
pokryje asi 60% nákladů a další prostředky město ušetří v příštích letech na energiích. Zateplování školních budov provádí firma OLSPOL ze
Svitav, která zvítězila ve výběrovém řízení.
Dosud byla vyměněna okna a nyní probíhá
zateplování jednotlivých pavilonů. Veškeré
práce mají být ukončeny v srpnu 2012. To, že
celá akce probíhá za provozu, přináší školám
řadu organizačních problémů souvisejících
především se zajištěním podmínek pro výuku
a bezpečnost žáků. Těšíme se, že až zdoláme
veškerá omezení a úskalí se zateplováním spojené, ušetříme a školní budovy dostanou krásný nový kabát.
Mgr. Hana Kotlářová - ředitelka školy, člen SPL

Obřadní síň při slavnostním aktu doslova praskala
ve švech a přitom se akce nesla v milé a přátelské
atmosféře. Koncentrace významných osobností
naší literatury byla vskutku mimořádná. Letohrad,
který se již několik let pyšní přívlastkem „Město literatury faktu“, může být na tuto každoroční akci po
právu hrdý a členové Klubu autorů literatury faktu
vděk za podporu jejich činnosti nikterak neskrývají“.
Členové KALFu v čele s předsedou Karlem Richtrem společně s představiteli města na závěr svého
setkání v Letohradě společně položili kytičku k rodnému domu spisovatele Petra Jilemnického a to u
příležitosti 110. výročí jeho narození.
Petr Fiala - předseda SPL
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Telefonát do škol s trochou
nadsázky a ironie…
Dobrý den, dovolali jste se na automatickou ústřednu naší školy. Pro spojení se správným zaměstnancem si vyslechněte všechny možnosti výběru:
Chcete-li lhát o tom, proč vaše dítě není přítomno,
stiskněte 1.
Chcete-li se vymlouvat, proč vaše dítě neudělalo
domácí úkol, stiskněte 2.
Chcete-li si stěžovat na to, co děláme, stiskněte 3.
Chcete-li nadávat zaměstnancům, stiskněte 4.
Chcete-li se zeptat, proč jste nedostali informace,
které vám byly již několikrát písemně zaslány, stiskněte 5.
Chcete-li, abychom vychovávali vaše dítě za vás,
stiskněte 6.
Chcete-li někoho popadnout, dát mu facku nebo
někoho udeřit, stiskněte 7.
Chcete-li požádat o jiného učitele (letos již potřetí),
stiskněte 8.
Chcete-li si stěžovat na školní dopravu, stiskněte 9.
Chcete-li si stěžovat na školní obědy, stiskněte 0.
Pokud si uvědomujete, že toto je reálný svět a vaše
dítě musí být odpovědné za své chování, práci ve
třídě a domácí úkoly, a že není chybou učitele, když
vaše dítě neprojevuje žádnou snahu, zavěste a mějte hezký den!
Jestli tohle chcete slyšet v jiném jazyce, přestěhujte se do země, která jím hovoří. Děkujeme za váš
zájem o všeobecné a veřejné vzdělávání.
Ještě, že se toto netýká naší školy?!
Mgr. Pavla Skácelíková - ředitelka školy, člen SPL

ZŠ Letohrad Komenského
Projekt OpVK - Moderně
nejen v přírodních vědách

Na jaře v roce 2010 jsme podali projekt v Operačním projektu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Projekt jsme nazvali Moderně nejen v přírodních
vědách a jeho cílem je podpořit využívání moderních technologií ve výuce na naší škole.
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Projekt byl schválen, a tak na něm již od začátku října pracuje téměř celý pedagogický sbor. Náplň projektu jsme rozdělili na několik oblastí. Největší část
zabírá tvorba výukových materiálů pro interaktivní
tabuli. Pedagogové školy jsou průběžně školeni ve
tvorbě materiálů a jejich nasazení při výuce.
Druhou oblastí je vytváření materiálů pro podporu
žáků prostřednictvím webových stránek. Vzniká tak
soubor domácích pokusů z fyziky, chemie, soubor
dynamických pracovních listů z matematiky a internetový kurs výpočetní techniky.
Třetí oblastí je spolupráce s okolními podniky a úřadem práce, zaměřená na volbu povolání. V jarních
měsících plánujeme spuštění nového výukového
portálu, na kterém budou všechny materiály zveřejněny.
Díky nemalým finančním prostředkům, které jsme
z Evropského rozvojového fondu získali, můžeme
modernizovat technické vybavení školy a zpříjemnit dětem výuku.

Petr Pupík, zástupce ředitele školy

Soutěž o ceny
Připravili jsme pro vás 5 cen v podobě knížek, i když určitě nejde až tak o ceny, ale o zábavu a případné prokázání povědomí
o svém městě.
1. Ve kterém místě byl v roce 2011 vybudován 2. sběrný dvůr?
2. Kolik míst v zastupitelstvu dohromady v komunálních volbách 2010 získaly v Letohradě uskupení SPL (Sdružení pro
Letohradsko) a NPL (Nezávislí pro Letohradsko)?
3. Kolikátý ročník třídenní prázdninové akce pro děti, pořádané
městem se v MŠ Taušlova v roce 2011 uskutečnil a jaký je přesný název této akce?
4. Jak se jmenuje chorvatské město, se kterým Letohrad navazuje partnerské vztahy?
5. Na kterých místech jsou v současné době již instalovány
kamery, zapojené do městského kamerového systému (alespoň 4 místa)?
6. V který den (den v týdnu a pravidelný týden ve kterém měsíci) se koná tradiční rozsvěcení vánočního stromu na Václavském náměstí?
7. Kde přesně (ve kterých částech města, u kterých budov apod.)
jsou po městě nainstalovány koutky oddechu pro občany?
8. Jak se jmenuje významná dominanta města (kaple), stojící
na Kopečku?
9. Jaká je přibližně délka v roce 2011 nově zrekonstruovaného
chodníku od Qanta po Taušlovu ulici?
10. Kde byly v Letohradě v roce 2011 vybudovány nové autobusové zálivy?
Své odpovědi můžete zasílat do 31. ledna 2012 na adresu: SPL,
Jablonská 270, 561 51 Letohrad. Na obálku napište KVÍZ SPL, případně e-mailem na adresu jednatel@letohradsko.cz Nezapomeňte uvést Vaši adresu a telefon. Správné odpovědi budou slosovány
a ceny budou výhercům předány do 31. 3. 2012.

INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL
PROSINEC 2011

SDRUŽENÍ
PRO LETOHRADSKO

REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ U DVORA - I. ETAPA (DOKONČENO)

Pohled na revitalizované plochy sídliště - pohled na plochy před bytovými domy č.p. 656 - 657

PŘEDSTAVENÍ REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ U DVORA - II. ETAPA

STÁVAJÍCÍ STAV

- pohled od č.p. 742 na zpevněné plochy před domy č.p. 735 - 737 - NOVÝ STAV

STÁVAJÍCÍ STAV - pohled z ul. F. V. Heka na zpevněné plochy před domem č.p. 864 -

NOVÝ STAV

STÁVAJÍCÍ STAV - pohled z ul. F. V. Heka na zpevněné plochy před domy č.p. 661 a 662 - NOVÝ STAV
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