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Původní stav budovy ZŠ U Dvora.

Původní stav budovy ZŠ Komenského.

Budova ZŠ U Dvora po rekonstrukci.

Budova ZŠ Komenského po rekonstrukci.

Slavnostní zahájení školního roku a předání zateplených budov základních škol do užívání.

Zeď hřbitova v Červené po rekonstrukci.

Slavnostní otevření Tvrze Orlice.
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Rozhovor s předsedou SPL Petrem Fialou
Více jak 2 roky ze svého
funkčního období mají zvolení zastupitelé za sebou a je
čas na částečné bilancování.
Jak tyto roky osobně hodnotíte?
Prioritní a největší investiční
akce volebního období se realizují. Zateplení obou areálů
základních škol bylo dokončeno, kanalizace na Kunčicích by měla být hotova
do jara 2014, včetně uvedení místních komunikací do pořádku. Podařilo se získat dotace na řadu
věcí a hlavně je vybudovat, jako např. nový areál
skateparku a bikeparku, 2. sběrný dvůr, nové řešení části Václavského náměstí (autobusové zálivy,
chodníky, bezpečné přechody, část komunikace),
nové chodníky v Kunčické ulici, Mírové ulici, Jablonské ulici, doplněné nové oddechové koutky včetně
hracích prvků pro děti, zrekonstruovaná zámecká
zeď, postupná revitalizace ploch sídliště U Dvora.
Aktivitu a práci jednotlivých zastupitelů hodnotit
nebudu, o tom si musí udělat obrázek každý sám.
Tak jako všude, jsou lidé, kteří toho více namluví,
než udělají a naopak jsou lidé, kteří se bez výzvy
zapojují a pracují.
Jak je to aktuálně se zadlužeností města?
Této 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 za více
jak čtvrt miliardy korun v tomto období. Jsem přesvědčen, že to nepotřebuje více komentářů.
Řešili jste nějaké problémy s investicemi ?
Problém jsme měli s vyměřením vratky části dotace
za výstavbu nájemních bytů v budově bývalé školy.
Podobnou záležitost řešilo město i v roce 2005, kdy
byla vyměřena vratka části dotace od finančního
úřadu po rekonstrukci ZŠ U Dvora. Finanční úřad
po provedené kontrole výstavby nových bytů konstatoval administrativní pochybení ve výběrovém
řízení. Město tak po odvoláních a žádostech muselo 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 letošním roce jsme tedy odvod do státního roz-

počtu uskutečnili. Na proti tomu jsme v tomto roce
získali např. 1,2 mil. na dostavbu potřebného chodníku na Orlici či cca 1,5 mil. Kč na další etapu revitalizace ploch sídliště U Dvora – výstavbu hřiště a
souvisejících investic (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.
Zdržela 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 jí použité elektronické zařízení nemuselo fungovat správně. Poté
jsme museli tedy řešit co dále, aby nebyly ohroženy
dotační prostředky. Na řadu přišlo vyvázání se ze
stávající smlouvy se zhotovitelem a následné přesoutěžení 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 takovém 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 dostatečný 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 realizována.
V říjnu se konaly krajské volby, Vaše jméno ale
na žádné z kandidátních listin nebylo. Proč?
Ano, rozhodl jsem se nepřijmout žádnou z několika
nabídek na kandidaturu do krajského zastupitelstva. Sice jsem stále bez politické příslušnosti, ale
nepřišlo mi vhodné stát se „skokanem“ a případně
kandidovat za jiné uskupení, než jsem kandidoval
v roce 2008. Nabídku kandidovat jsem měl i od
ČSSD, na jejíž kandidátce jsem byl jako nezávislý do
krajského zastupitelstva v roce 2008 zvolen. Radko
Martínek, jehož žádost jsem před 4 lety vyslyšel,
již nekandidoval a to bylo pro mne asi tím nejzásadnějším, že jsem nabídku od této strany nakonec nepřijal. Jsem přesvědčen, že Letohrad si za
dobu nejen mého působení v uplynulých 4 letech
v krajském zastupitelstvu i v pozici místopředsedy
finančního výboru kraje dobré jméno udržel a vztahy s krajským úřadem máme dobře nastaveny. Co
konkrétně se za uplynulé 4 roky týkalo Letohradu?
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Tak například rekonstrukce Šedivské ulice a tří mostů na krajských komunikacích, rekonstrukce ulice
Tyršova a Jilemnického i záruční oprava povrchu v
Ústecké ulici. Jilemnického (Pavlišťák) se v příštím
roce bude souvislosti s reklamací (uplatnil ji Pardubický kraj, který byl investorem) muset opravovat
Obdrželi jsme řadu dotačních prostředků z grantů,
například na výstavbu voliéry pro exotické ptactvo
i na pořádání různých akcí.
Letos se uskutečnil již čtvrtý ročník oblíbených
prázdninových Letohrátek, naposledy podpořených dotací z českopolského programu přeshraniční spolupráce. Jak vidíte jejich budoucnost?
Jsem moc rád, že v Letohradě máme novou tradici a
vůbec se tohoto konstatování nebojím. Oblíbenost
Letohrátek rok od roku stoupá, oblíbené jsou nejen
místními, ale své jméno mají již i v širokém okolí.
Na dva tisíce účastníků akce je nejlepším důkazem.
Dotační titul již čerpat nebudeme moci, taková jsou
pravidla, podpořeny byly 4 ročníky. Letohrátky jednoznačně musí pokračovat. Jejich budoucnost jsem
projednával na setkání se spolky, na nichž program
akce do značné míry stojí. Vyjádřily jasnou ochotu
se na jejich konání i do budoucna podílet a já si
toho nesmírně vážím a za jejich přístup děkuji, tak
jako děkuji za aktivní přístup a spolupráci při akci
kolektivu zaměstnanců MŠ Taušlova, v jejichž krásném areálu se akce již tradičně koná a konat bude.
Úvodní etapy revitalizace ploch největšího sídliště města U Dvora prokázala svoji smysluplnost, rekonstruovaná část odpovídá současným
potřebám. Bude se pokračovat?
Jsem přesvědčen, že se musí pokračovat a naplánovaná revitalizace ploch v budoucnu dokončit,
největší sídliště města si to rozhodně zaslouží. V
roce 2011 se v úvodní etapě změnily plochy v ulici
V Aleji před č.p. 656 a 657 a 742-744. Přibyla parkovací stání, jsou nové chodníky a povrch komunikace. Rekreační zóna na sídlišti byla velmi potřebná
a bude sloužit všem! Rozšířené dětské hřiště, upravená stávající plocha hřiště, nové chodníky a nové
osvětlení. S tím vším jsme museli spěchat, protože
ministerstvo sdělilo až 19. září, že jsme „na řadě“ a
do 12. prosince musíme mít akci vyúčtovanou. Proto se narychlo stavělo na zimu… Už se těším, až
rekreační zóna začne na jaře sloužit občanům.
Co mohou občané očekávat ve zbývajícím období do příštích komunálních voleb?
Do konce volebního období je prioritním cílem
dokončit výstavbu kanalizace na Kunčicích. Stavební práce budou zahájeny v květnu 2013 a musí být
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dokončeny do 52 týdnů, jak nabídl v soutěži zhotovitel. Musíme vyčlenit prostředky na komunikace,
které budou výstavbou zasaženy, aby byly dány do
pořádku v celé své šíři. Chceme také rekonstruovat
některé další místní komunikace (jako např. Svatojánskou ul., část Kolonie, část Podměstí, Mírovou ul.
a další). Zřejmě v roce 2014 bude zahájena nutná
rekonstrukce se zateplením MŠ U Dvora, částečnou
dotaci na zateplení máme přislíbenu. Investovat by
se mělo i v Červené, která v roce 2014 oslaví 500
let od první zmínky o osídlení. Jednáme se Správou a údržbou silnic, aby byla dána do pořádku
přinejmenším krajská část komunikace. Komplexní
rekonstrukcí by měla projít část veřejného osvětlení města, pokud fond životního prostředí vypíše
na veřejná osvětlení dotační titul. Rádi bychom
pokračovali v budování nových chodníků, investici
budou potřebovat i místní hřbitovy. Takže k řešení
toho je až až... Uvidíme, co dovolí rozpočet města, ve kterém bude potřeba hledat prostředky i na
projektové přípravy těchto záměrů. Konečné rozhodnutí bude na zastupitelích, zásadní skutečností
budou finanční možnosti rozpočtu. V příštím roce
také oslavíme 300. výročí Kopečkové poutě. Rádi
bychom připravili podobný program, byť v menším
měřítku, jako v roce 2008 při oslavách 700 let první
zmínky o městě. Program hledejte na následujících
stránkách.
A vzdálenější budoucnost?
Tak k té se občané měli možnost vyjádřit prostřednictvím ankety, jejíž výsledky si můžete přečíst na
následujících stránkách. Chci upřímně poděkovat
spoluobčanům, kteří odevzdali anketní lístek. Díky
1590 odevzdaných lístků (31% občanů starších 18
let) má samospráva reprezentativní vzorek názorů občanů našeho města. I já osobně považuji za
zásadní za pomoci i cizích zdrojů (nejlépe evropské
dotace) v budoucím období zvládnout rekonstrukci
budovy Kulturního domu, která v anketě obdržela
nejvíce priorit. Hledejme jeho smysluplné využití
tak, aby provozní náklady neneslo pouze město. Tak
jako doma je potřeba pečovat o majetek, mezi ten
městský patří také koupaliště. Domnívám se, že je
potřeba jej v budoucnu zmodernizovat, zachovat
délku 50 m a v rozumné míře případně vybudovat
i nějakou tu vodní atrakci. Naše koupaliště je totiž
vyhledávané právě kvůli možnosti dlouhého plavání. Jak dům kultury, tak i koupaliště se blíží ke konci své životnosti. Myslím si, že nejprve se musíme
postarat o funkčnost a životaschopnost toho, co již
máme. Až poté, lze vymýšlet nové věci. Ale u nich je
třeba vždy zvažovat jejich budoucí provozní náklady, aby nezatěžovaly nadmíru rozpočet města.
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A co byste na závěr vzkázal a popřál spoluobčanům?
Ať vždy každý věří svému rozumu a já jsem přesvědčený, že tak Letohraďáci činí. Osobně jsem se
již naučil přecházet různé dezinformace a polopravdy, ač to mnohdy s člověkem pěkně cloumá. Mohu
slíbit, že se tak jako dosud budeme snažit spoluobčany o všem co nejobšírněji a včas informovat. Ať
rok 2013 přinese všem lidem mnohem a mnohem
více dobrých zpráv, než těch opačných. A nezapomínejme na úsměv, je opravdu důležitý :-) Přeji nám
všem pevné zdraví, hodně štěstí do dalšího období
a zdravý rozum!
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daní, díky níž by si menší města a obce měly finančně 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. 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
velmi podobná jiným městům obdobné velikosti.
Petr Fiala - předseda SPL
starosta města

S Petrem Fialou za SPL rozmlouval Ivan Kurtev

Jak je to s úvěry města ?
SPL hned po svém nástupu do vedení města
v roce 2006 v období možnosti čerpání evropských
dotací jasně a dopředu deklarovalo, že potřebné
velké investiční akce bude možno uskutečnit pouze
za pomoci úvěrů, kterými zajistíme vlastní zdroje
k dotacím. Ať to již bylo dofinancování výstavby
nového městského úřadu, nájemních bytů, výstavbu přednádraží,rekonstrukce místních komunikací
atd.
Zásadní je, že všechny úvěry byly investiční,
schválilo je zastupitelstvo města a dá se konstatovat, že téměř všechny zastupitelé odsouhlasili jednohlasně, protože se jednalo o pro město přínosné
projekty. 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 činila 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 některé 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
čtvrtmiliardě nezvýší. Za předpokladu, že zastupitelé nerozhodnou o nějaké investici, na jejíž dofinancování by neměly stačit běžné rozpočtové prostředky.
Ale to by se stát nemělo, protože legislativním procesem prošla novela zákona o Rozpočtovém určení

Po chodníku z centra až ke
kostelu na Orlici!
Věřím, že zejména občané z Orlice vítají dostavbu chodníku v Jablonské ulici. Chodníku, o jehož
potřebnosti se mluvilo desítky let, prakticky od
sametové revoluce… Jako u všeho se najde dost
lidí, kteří se vyjadřují k jeho výstavbě, jak by to či
ono udělali jinak, jinde a podobně. Pravidelně se
opakující stav u každé novinky. Chodník musí splňovat přísná kritéria bezbariérovosti, navíc v lokalitě je mnoho vjezdů u domů, často i dva u jednoho domu. Proto je „zvlněný“, aby se vyhovělo všem
vlastníkům nemovitostí a umožnil vjezd. Proč je
veden po pravé straně ze směru od města plyne z
dřívějších jednání s vlastníky pozemků. Výstavbou
došlo konečně k potřebnému propojení stávajících
chodníků a od města se tak po chodníku dostaneme až na samotný okraj Orlice. Jedná se tak o
významné zlepšení bezpečnostní situace chodců,
ale také o uklidnění provozu, což by měli kvitovat
řidiči. Byli jsme jedním ze 6 míst v Pardubickém kraji, které uspělo se žádostí o dotaci u Státního fondu
dopravní infrastruktury, jehož příspěvek je cca 1,2
mil. Kč (2/3 celkových nákladů). Na svém významu
nový chodník získal také díky otevření zrekonstruované Tvrze Orlice, krásného díla. Dalším v pořadí by
měl být v příštím období nový chodník ve stoupání
kolem „traktorky“ na Kunčicích, nejnebezpečnějším
místě tamní krajské komunikace. Projektové práce
jsou v plném proudu, abychom dokázali včas podat
žádost o dotaci na státní fond dopravní infrastruktury.
Petr Fiala - předseda SPL
starosta města
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Letohradem bezpečně bez
překážek

Program zaměřený ke zvýšení bezpečnosti
dopravy osobám s pohybovým, zrakovým a sluchovým postižením pro roky 2008 – 2014.
Výstavba nových chodníků (např. ulice Ústecká,
Jablonská) rekonstrukce stávajících na bezbariérové (např. ulice Šedivská, Komenského), osvětlení
přechodů, autobusové zálivy, radary rychlosti – to
vše nečiníme náhodně, ale plníme v roce 2008 přijatý a průběžně aktualizovaný program, který má
napomoci zvýšení bezpečnosti dopravy a chodců v
našem městě. Program nám pomáhá určovat strategii, ale také být úspěšní při žádostech o dotace ze
Státního fondu dopravní infrastruktury, který právě
na obdobné záležitosti pamatuje. Psát, že žadatelů
je násobně více, než peněz v programu, je nošením
dříví do lesa. Proto pokaždé, když uspějeme, je to
výborné. V příštích dvou letech plánujeme, pokud
budou dotace (SFDI) a městský rozpočet dovolí
dofinancování:
Rok 2013 – V. etapa
- Chodník podél III/3602 v Letohradě – Kunčicích –
další etapa; vyřešení nejnebezpečnějšího úseku ve
stoupání v „esíčku“ (v případě úspěchu se žádostí o
dotaci SFDI)
- Propojení chodníků v ul. Kunčická přes železniční
přejezd (u Bečvárny)
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)
V budoucím období chceme za součinnosti Pardubického kraje při realizaci rekonstrukce příjezdu od
Žamberka také výstavbu nového chodníku podél
II/310 v úseku od křižovatky se silnicí III/31017 (na
Písečnou) po ulici U cihelny. Investice závisí na
souběhu investice Pardubického kraje do rozšíření
příjezdové komunikace II/310). Kdy se to stane ale
záleží na Pardubickém kraji, kdy nalezne prostředky
na vlastní rozšíření komunikace.
Petr Fiala - předseda SPL
starosta města
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MŠ U Dvora se dočkají rekonstrukce a zateplení
Další z budov, která se blíží čtyřem desítkám svého
věku a na níž se podepsal „zub času“, je mateřská
škola U Dvora. O potřebě, aby byla v pořádku, není
snad ani nutné diskutovat či pochybovat. Státní
fond životního prostředí podpořil žádost města o
zateplení částkou 2,25 mil. Kč. Celkové náklady na
zateplení, rekonstrukci sociálních zařízení a další
nutné úpravy (jako je např. spojovací krček, protipožární opatření apod.) se pohybují přibližně kolem
10 mil. Kč. Pro nás je to tak další výzva, jak si poradit
s poměrně významným dofinancování z vlastních
prostředků, když další poměrně značné vlastní prostředky spolykají akce jako je kanalizace na Kunčicích, oprava místních komunikací a podobně. Pracovní představou o realizaci rekonstrukce MŠ je její
uzavření v měsících červenec a srpen v letech 2014
a 2015 s tím, že prázdninový provoz bude zabezpečen v MŠ Taušlova. I tato budova by v budoucnu měla být podpořena – oprava střechy, výměna
oken apod., je ale potřeba ještě vydržet, vše naráz
opravdu z finančních důvodů nelze.
Petr Fiala - předseda SPL
starosta města

Místní komunikace
Existuje dříve zastupitelstvem schválený
generel oprav a rekonstrukcí místních komunikací
do roku 2014. Lze očekávat, že město nechá v roce
2014-2016 opravit nejzávažněji poškozené místní
komunikace či alespoň jejich části – i na tuto otázku myslela anketa mezi občany. Počet opravených
komunikací bude záležet na finančních možnostech
rozpočtu města a rozhodnutí zastupitelů, jakou formou se rekonstrukce budou realizovat. Předpokládáme v budoucích 3 letech každoroční investice do
místních komunikací do výše 5 mil. Kč. Je potřeba
se zaobírat těmito komunikacemi:
1.
Svatojánská
2.
Mírová (od Qanta po ul. Jiráskovu)
3.
Podměstí (část)
4.
Železničářů a 28. října (Kolonie)
5.
Budovatelů
6.
Dolní cesta (dokončení)
7.
Na Stráni
8.
Nad Řekou
9.
Červená
Petr Fiala - předseda SPL
starosta města
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Kopečková pouť v roce 2013
oslaví 300 let!
Že naše tradiční Kopečková pouť patří k největším
poutím v regionu ví i malé dítě. Máme být po právu na co pyšní, každoročně ji navštíví desetitisíce
lidí z blízkého i vzdálenějšího okolí. V příštím roce
oslaví významné jubileum - 300. výročí. To je jistě
hodno řádně připomenout a oslavit. Můžeme se
těšit na částečně podobné oslavy, jako když jsme
v roce 2008 slavili 700 let našeho města. Pojedou
mimořádné parní vlaky, dokonce ve dvou sobotách
(o pouti a týden po pouti na vyvrcholení oslav) také
mimořádný vlak z a do Pardubic, vedený moderní soupravou. Vlastní Kopečková pouť bude již o
víkendu 11.-12. května 2013 , ctíme mnohaletý konsensus o dohodě termínu poutě s místní farností.
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Program oslav :
Pondělí 13. 5. 2013 - Kopeček
17:00 - 18:00 Křupky
18:30 - 19:30 Jak se plazí Aligátor
20:00 - 22:00 Wejvrat
Úterý 14. 5. 2013 - Bečvárna
17:00 - 18:15 Dechová harmonie Letohrad
19:00 - 20:15 Big Band Letohrad
20:30 - 21:00 folklorní soubor Jaro Ústí nad Orlicí
21:00 - 22:00 Staropražská kapela Frajeři z Galerky
Středa 15. 5. 2013 - Bečvárna
16:00 - 16:45 Vystoupení dětí zájmových kroužků
17:00 - 18:30 TV Star - zábavný pořad pro děti
19:00 - 20:00 Maxim Turbulenc
Čtvrtek 16. 5. 2013 - Bečvárna
17:00 - 17:50 Žalozpěv
18:00 - 18:45 Berušky
18:50 - 19:40 Monty & Nekapela
19:50 - 20:45 Marien
21:00 - 22:15 Věra Martinová & Jamie Marshall

Připravovaný program bude bohatý. V pondělí by
měly proběhnout tak jako před mnoha lety „Pouťové dozvuky“ na Kopečku a od úterý každý podvečer kulturní program na Bečvárně, kde zůstanou i
některé pouťové atrakce. Úterý by mělo patřit starší
generaci (dechové hudby), středa mládeží (pohádky, Maxim Turbulenc), čtvrtek folk a country (hlavní
host Věra Martinová), pátek vystoupením mnoha
kapel se závěrečným hostem skupinou No Name a
sobota hlavní program s revivaly, Veronou a hlavním hostem Michalem Davidem.
Vstup na všechny kulturní akce bude zdarma. Jistě
se vyskytnou otázky, z čeho se to financuje. Ve výdajích nepřekročíme příjmy z vlastní poutě (pronájem
ploch na atrakce a poplatky za stánky), příjmy za
oslavy a od sponzorů. Protože bude vstupné zdarma, mohou účastníci přispět do veřejné sbírky, jejíž
výtěžek bude věnován na vyhotovení projektu na
záchranu Kaple sv. Jana Nepomuckého, letohradských „Hradčan“. Přejme si, aby nám přálo počasí a
každý letohraďák určitě přitaká, že tak významné
výročí nejznámější akce v širokém okolí je správně
důstojně oslavit! Věřím, že si každý své v programu
najde a naši 300. Kopečkovou krásně oslavíme!

Pátek 17. 5. 2013 - Bečvárna
17:00 - 18:00 Bratrstvo Kočičí Pracky
18:45 - 19:45 Kabát revival
20:30 - 21:30 Monika Agrebi a Seven
22:15 - 23:15 No Name
Sobota 18. 5. 2013 - Bečvárna
14:00 - 15:00 Dolly Bus Band Letohrad
15:45 - 16:45 Pangea - The Beatles Revival Band
17:30 - 18:30 Abba Stars revival
19:15 - 20:15 Verona
21:00 - 22:30 Michal David

Program oslav se teprve dokončuje. Jde o informativní přehled, ještě může dojít k částečným
změnám!
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Energetická politika města

Náklady na energie, které má
město v souvislosti se svým
chodem, patří k těm nejvýznamnějším. Nejde jen o náklady na elektrickou energii např.
za veřejné osvětlení. V rozpočtu příspěvkových organizací
zřizovaných městem, tedy od
základních a mateřských škol
s jejich kuchyněmi, základní
umělecké školy, informačního centra, knihovny,
muzea až po čtyři požární zbrojnice a dům s pečovatelskou službou, představují významné položky
náklady na teplo, plyn, elektřinu.
Všichni vědí, že jejich cena neklesá, ba
naopak a přitom k řádnému chodu uvedených
zařízení je určitý objem energie nezbytný. Jediné
co můžeme naší politikou ovlivnit je snižování její
spotřeby, abychom minimalizovali dopad zvyšování její ceny. V uplynulých letech jsme v této oblasti
nijak nezaostali a sledujeme současné trendy, pravidelně se tomuto tématu věnujeme na jednáních
komise životního prostředí a energetiky.
Jako příklad uvedu trnitou cestu k zateplení budov školství, jejichž hlavním cílem je úspora tepla. Již v letech 2005-2006 byla analyzována
spotřeba energií na významných budovách města
- základních škol, zámku a bytových domů v Hausenské ulici. Energetické audity ukázaly na nezbytnost řešení. Ve stupnici energetického hodnocení,
tak jak je známe např. ze spotřebičů, na kterých je
energetický štítek, byla budova ZŠ v Komenského
ulici jako „F-výrazně nevyhovující“ (viz.“Energetický
štítek obálky budovy“). Pračku a ledničku s takovým označením byste si jistě nekoupili, je to totiž
druhý nejhorší stupeň energetického hodnocení.
Proto bylo pro mne překvapením, že v dnešní době
mohou mít někteří občané názor, že zateplení této
školy bylo zbytečné, že má silné zdi. Předpokládaná úspora na této budově je přes 600 GJ za rok.
Konkrétní úspory budou samozřejmě kolísat podle
toho jak studená budou příští roční období.
Vzhledem k vývoji legislativy jsme od roku
2006 museli přepracovat již jednou zaplacené energetické audity, opakovaně žádat o dotace z EU až
teprve v letošním roce bylo dosaženo cíle - zateplení obou budov základních škol. Od první přípravy
k realizaci uplynulo téměř sedm let. Uvádím to proto, abychom si uvědomili, že když se něco podaří,
výsledek nevzniká ze dne na den, ale vyžaduje na
začátku nejen vizionářský přístup, ale i práci mnoha
týmů, než jsme u cíle.
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Využili jsme pro výběr dodavatele elektrické energie elektronickou aukci. Pomohli jsme
tak snížit náklady na elektřinu i spolkům, které o to
projevily zájem. Podobně postupujeme ve výběru
na dodavatele plynu. Úspory jsou velmi významné.
V současné době řešíme otázku úspor elektrické energie na veřejném osvětlení. Některé větve
jsou velmi zastaralé a byť byly v minulosti osazeny
úspornějšími výbojkami, stav kabelové sítě neumožňuje regulaci s ohledem na intenzitu užití příslušné komunikace.
Vytipovali jsme některé ulice, pro které připravujeme komplexní modernizaci za použití úsporných
svítidel - Tyršova ulice, Spořilov, Ústecká, Červená a
další. Úseky s osvětlením vybudovaným v pozdějších letech si budou muset trochu počkat, neboť
finanční prostředky jsou omezené.
Leckomu neušlo, že byl novelizován, byť
poněkud kontroverzním způsobem zákon 406/2000
Sb. o hospodaření s energií, ze kterého i pro město
jako vlastníka budov vyplývá řada povinností. A
nejen pro město.
Především zajistit k 1.7.2013 zpracování
průkazů u budov s celkovou energeticky vztažnou
plochou větší než 500 m2 a od 1.7. 2015 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250
m2 a zajistit zpracování průkazu pro užívané bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou
energeticky vztažnou plochou větší než 1500 m2
do 1. ledna 2015, a s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1000 m2 do 1. ledna 2017.
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Součástí průkazu a výstupním dokumentem je tzv.
„Energetický štítek obálky budovy“.
Komise pro životní prostředí a energetiku se touto
záležitostí zabývala v říjnu letošního roku a doporučila v souladu s §4, odst.3 tohoto zákona zpracovat
pro územní obvod Letohradu „Územní energetickou koncepci“.
Martin Hatka, místopředseda SPL
1. místostarosta a předseda komise ŽPaE
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Nástroje k omezení produkce komunálních
odpadů a jejich skládkování v ČR :
- regulace ceny za odstranění odpadu / k základní
ceně provozovatele skládky přistupuje tzv. rekultivační rezerva a poplatek obci na jejímž území je
skládka a DPH (snížená nebo základní sazba)
- podpora obcím prostřednictvím společnosti Ekokom vyplácením odměn a bonusů za systém třídění (počet komodit, výtěžnost, hustota sítě, celkové
množství)
- podpora kolektivních systémů recyklace spotřebičů (ledničky, televizory, drobné spotřebiče, baterie,
světelné zdroje ...)

Integrovaný systém nakládání
odpady v Letohradě a poplatky
Zastupitelstvo města v průběhu roku 2012
projednávalo dvakrát problematiku tvorby ceny
poplatku za odpady. První jednání bylo o odstranění některých slev s ohledem na věk občanů a
následně po schválení novely zákona v Parlamentu
ČR byla upravena konečná výše poplatku na základních 650,-Kč, ale oproti níže uvedenému návrhu
vyrovnaného rozpočtu byly obnoveny ve snížené
výši slevy pro vybrané skupiny osob tak, aby se jich
zvýšení v roce 2012 nedotklo dvakrát.
Znamená to však, že nemůže být dosaženo
vyrovnaného hospodaření a jaká bude tedy skutečnost uvidíme až v závěru roku 2013. Před schvalováním změn byli zastupitelé seznámeni se současným
stavem a dopadem navrhovaných změn.
Trendy EU a ČR :
- omezení celkového objemu komunál. odpadů
- omezení produkce směsných komunál. odpadů
- omezení produkce skládkovaných odpadů
- podpora třídění, recyklace, energetické využití
jinak nezpracovatelných odpadů

Integrovaný systém nakládání s odpady v Letohradě :
- 2 sběrné dvory jejichž rozmístění vychází jak z
evropských, tak českých zkušeností, že docházková a dojezdová vzdálenost má zásadní vliv na jejich
využití. V Letohradě tak vymizely živelné skládky.
Jsou určeny prioritně pro nebezpečné složky komunálního odpadu, objemný komunální odpad, elektrozařízení, pneumatiky, stavební odpad,. Zajišťují i
půjčování drtičů, sběr textilu a věcí pro humanitární
účely a doplňkově i ostatní vytříděné složky a kovy.
- 22 stanovišť kontejnerů na tříděný odpad ( je součástí hodnocení od Ekokom )
- čtrnáctidenní cyklus svozu vytříděných komodit
od každého domu - pytlový svoz
- městská kompostárna a 831ks nádob na biologicky rozložitelné odpady v bytové zástavbě
- svoz a likvidace směsného komunálního odpadu
skládkováním v Č. Libchavách
Výsledky hospodaření v integrovaném systému
v Letohradě ( porovnání mezi 2006 a 2011 ) :
- množství uloženého SKO na skládku v Č. Libchavách pokleslo z 1.640 tun na 1.376 tun
- množství vytříděných plastů narostlo z 44 tun na
současných 82 tun
- množství vytříděného skla stouplo ze 77 tun na
112 tun v roce 2011
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- množství vytříděného papíru vzrostlo ze 63 tun v
roce 2006 na současných 185 tun
- nápojové kartony se sbírají až od r. 2007, nyní za
rok 2011 vybráno 8 tun
- náklady na odpadové hospodářství činily v
roce 2006 celkem 3.631.000,-Kč a v roce 2011 již
3.910.000,-Kč
- příjmy od společnosti Ekokom za třídění odpadu vzrostly ze 422.120,-Kč v roce 2006 na částku
1.067.670,-Kč v loňském roce!
Náklady na jednotlivé segmenty systému (podkladem údaje za rok 2011 a návrh 2013) :
- příjmy z poplatků na systém tříděných odpadů /
po 250,- Kč - celkem 1.526.000,- Kč
- příjmy od společnosti Ekokom - 1.100.000,- Kč
- příjmy za zpětný odběr elektrozařízení 30.000,- Kč
- náklady na provoz kompostárny a pytlový a kontejnerový sběr 872.960,- Kč
Celkový výsledek nakládání s tříděnými odpady
zisk 1.783.040,- Kč
- příjmy z poplatků na systém SKO / po 400,- Kč
celkem po slevách 1.781.600,- Kč
- náklady na svoz a skládkování 2.665.000,- Kč
- náklady na provoz sběrných dvorů 898.913,- Kč
Celkový výsledek nakládání se směsným komunálním odpadem 1.782.313,-Kč
Každý rok je diskutována otázka četnosti
svozu směsného komunálního odpadu. Dosavadní
týdenní svoz by bylo možné změnit na čtrnáctidenní, pokud by naši spoluobčané na sídlištích zodpovědněji třídili, nebo si za své vlastní prostředky jednotlivé bytové domy pořídili větší počet nádob, aby
překlenuli čtrnáctidenní interval. Po prodloužení
intervalu stále více volají občané, kteří třídí jednotlivé komodity a do směsného odpadu jim zbývá už
jen minimum. Proto také za týden nádobu nenaplní
a volají po čtrnáctidenním svozu. Komise ŽPaE se
rovněž přiklání k prodloužení intervalu svozu, nebo
se nabízejí jisté kombinace s ohledem na letní a
zimní období.
Na rok 2013 bylo opět provedeno výběrové
řízení na provozovatele svozu směsného odpadu
a biodpadu. Nejlepší, respektive cenově nejnižší
nabídku předložila opět společnost Ekola České
Libchavy. Samotný svoz, bez ceny za uložení, nás
v roce 2013 přijde na 1.122.050,-Kč, pokud se DPH
nezvýší nad 15%. V případě čtrnáctidenního svozu
bychom dosáhli úspory přesahující 100.000,-Kč.
Ačkoliv to není částka ohromující, dá se za ni přece
jen leccos pořídit.
Od ledna 2013 zavádíme svoz směsného
komunálního odpadu pouze z nádob označených
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samolepkou s čárovým kódem. Prvním cílem této
evidence je, že budeme platit firmě pouze za nádoby, za které se platí poplatek a postupně se dopracujeme k přehledu o skutečném počtu vyvezených
nádob a později i k vyváženému množství. Pokud
občan vyprodukuje málo odpadu, může přistavit
nádobu ke svozu třeba jednou za čtrnáct dní nebo
za měsíc. Tady se pak nabízí cesta ke spravedlivějšímu zpoplatnění podle skutečně odevzdaného
množství odpadu.
Statistické údaje za první pololetí letošního
roku opět ukazují mírný nárůst vytříděných odpadů, vyšší objem bioodpadů, ale produkce směsných
odpadů dále neklesá, což nás zákonitě povede k
dalším opatřením. Všechny tyto finanční záležitosti
je však také třeba posuzovat v souvislostech celého
městského rozpočtu. Například Letohrad nezvyšoval v poslední době daně z nemovitostí, tak jako
některá jiná města. Stále musíme mít na mysli, že
s výjimkou evropských dotací si můžeme dovolit
vydat jen tolik, na kolik nám stačí příjmy.
Martin Hatka, místopředseda SPL
1. místostarosta a předseda komise ŽPaE

Prevence kriminality
V minulém vydání Občasníku SPL jsem Vás informoval
o vybudování nového městského kamerového systému.
Vyjádřil jsem v něm také přání,
aby se kamerový systém nadále rozšiřoval. V červnu letošního roku proto Město Letohrad
vypracovalo projekt na rozšíření tohoto systému.
Projekt byl podán do 2. výzvy Programu prevence kriminality, který vyhlásilo Ministerstvo vnitra
České republiky. Protože však v této výzvě již nebyl
dostatek peněz, potřebnou dotaci jsme nezískali.
Přesto byl Radou města schválen Plán prevence
kriminality na roky 2012-2014 a ustanovena pracovní skupina prevence kriminality. V této skupině
nyní pracují zástupci Policie ČR, městské policie,
komise pro výchovu a vzdělávání, ORP Žamberk
- odbor sociálních věcí a zdravotnictví a zástupce
Nízkoprahového centra pro děti a mládež.
Plán prevence kriminality klasifikuje
základní a zároveň prioroitní problémy v oblasti
kriminality, kterými jsou majetková trestná činnost
a přestupky, výtržnictví, vandalismus, rušení veřejného pořádku a občanské soužití, návykové látky,
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dopravní nehody, hospodářská kriminalita, násilná
kriminalita a domácí násilí.

Dále byly stanoveny prioritní osy prevence kriminality, které se týkají využití dostupných prostředků ke snížení kriminality a zlepšení bezpečnostní
situace v regionu – eliminace kriminálně rizikových,
sociálně patologických jevů, omezování příležitostí k páchání trestné činnosti = rozšíření kamerového systému. Další prioritou je udržení stávajících
služeb v oblasti prevence kriminality – spolupráce
s policií ČR, městskou policií, školami, neziskovými
organizacemi, podpora vzniku nových potřebných
služeb v oblasti prevence kriminality.
V závěru tohoto roku je předpoklad vyhášení nové výzvy Programu prevence kriminality
Ministerstvem vnitra. Pracovní skupina teď dělá vše
proto, aby dopracovaný projekt na rozšíření městského kamerového systému byl koncepční, aby
došlo ke skutečné vzájemné spolupráci zainteresovaných subjektů a žádost, kterou bude Město Letohrad začátkem příštího roku opětovně podávat,
byla úspěšná. Jedině tak budeme moci v současné
době kamerový systém, který v minulosti již několikrát pomohl odhalit pachatele různých protiprávních jednání, rozšířit o další kamery.
Je předpoklad, že bychom tak mohly získat tři nová
monitorovaná místa, jejichž vybudování se odhaduje na částku 470.000,-Kč. Předpokládáná dotace,
o kterou se budeme ucházet činí 74,5% této částky,
tedy 350.000,- Kč. Věřím, že Město Letohrad se svou
žádostí uspěje.
Bc. Jiří Chalupník, NPL
2. místostarosta města
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Kulturní centrum Letohrad
V roce 2008 došlo k vytvoření nové příspěvkové
organizace města Letohrad. Její název je Kulturní
centrum Letohrad . To vzniklo sloučením bývalého tzv. Mikcentra a Městské knihovny. Důvodem
sloučení byla nová koncepce uspořádání bývalých
organizací a finanční úspory. Došlo rovněž k nastavení nové komunikace ve vztahu s vedením města.
Zřizovací listinou nové organizace byly vymezeny
tři základní činnosti. Jedná se o provozování Informačního centra a muzea, zajištění činnosti knihovny
a pořádání kulturních akcí ve městě. KCL zajišťuje i
další sezónní práce. Těmi jsou především provázení
v expozicích zámku, strašidelné jeskyně, noční strašidelné prohlídky a od roku 2010 i průvodcovství v
nově vzniklé „Světničce Járy Cimrmana“.
V celé organizaci pracuje osm zaměstnanců na
7,5 úvazku. Je třeba podotknout, že zaměstnanci
se musí umět v některých oblastech řádně zastupovat, a tak se stává, že například pracovnice
knihovny vykonává službu v IC. Počáteční obavu
při takovýchto „záskocích“ vystřídal úspěch, kdy
neohlášená kontrola byla v IC odbavena doslova na
výbornou. Ze sta možných bodů, které jsou informačním centrům v rámci republiky při takových
testovacích návštěvách přidělovány, získalo to naše
plných 100, což je podle kontrolní zprávy jev zcela
ojedinělý. A k této kontrole došlo právě v době, kdy
na této pozici probíhal tzv. „záskok“.
V roce 2009 získalo KCL dva granty od Pardubického kraje. Jeden na Arkády a druhý na pořízení
vitrín pro muzeum. Svého přebudování se dočkaly vstupní prostory budovy muzea a informačního
centra. Spodní místnost muzea byla upravena do
podoby výstavní síně. V tomto roce zásadně rozšířila svoji výpůjční činnost knihovna. Také Letohrátky spatřily poprvé světlo světa a dnes je můžeme
určitě pojmenovat jako tradiční akci, na kterou se o
prázdninách těší nejen malé děti.
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Své nové místo získala v zámecké jeskyni expozice
místních strašidel.
Rok 2010 byl výjimečným upořádáním dvou velkých koncertů. Na Kunčicích nám zahrál Nightwork
a v Domě kultury zazpíval Karel Gott. Jistě si vzpomenete, jak právě vstupenky na koncert Karla Gotta
„zmizely“ z pultu během několika hodin. A zážitek,
který jsme si za ně pořídili, byl vskutku neopakovatelný. V tomto roce byla také otevřena „Světnička
Járy Cimrmana“.
Počáteční obavy o tom, zda se vynaložená investice

INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL
PROSINEC 2012
v rámci programu česko-polské spolupráce – Euroregion glacenzis. A protože žádost byla akceptována, můžeme se těšit na novou expozici, která se
právě nyní buduje. V letošním roce KCL upravilo
místnost v mezipatře zámku na kancelář pro pracovnici kultury. Pracovní podmínky, které zaměstnanci KCL měly se tak jistě výrazně zlepšily.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem
zaměstnancům KCL za práci, kterou pod vedením
pana ředitele Jaroslava Moravce pro nás pro všechny odvádějí. Věřím, že i do budoucna se bude jejich
příspěvkové organizaci dařit tak jak doposud a problémy, které musí často řešit, vyřeší ke spokojenosti
nás všech.
							
Bc. Jiří Chalupník, NPL
2. místostarosta města

Problematika základního
školství
vrátí, se rozplynuly během několika týdnů po jejím otevření. Takový velikán si prostě své příznivce
„přitáhl“ doslova z celé republiky. Pouze cizincům
se špatně vysvětluje, kdo vlastně Jára Cimrman byl
a jak velkou stopu po sobě zanechal. Granty, které
byly ten rok z Pardubického kraje získány byly celkem tři.
V loňském roce byl, vlivem celostátně špatné finanční situace, ponížen rozpočet KCL, a tak
musela být částečně omezena programová skladba.
I přes tuto nepříznivou situaci vyhověl Pardubický
kraj dvěma grantům. IC získalo na podporu činnosti
a reklamních materiálů dvojnásobnou dotaci, a tak
mohla být vydána kolekce nových pohlednic Letohradu a došlo k vyrobení tzv. trhacích map. V tomto
roce jsme se pokusili o rozšíření zámecké expozice
o obrazárnu a chodbu. Slibovali jsme si od toho
návrat sbírek z 50. let zpět do Letohradu. Podmínky
pro vytvoření expozice byly však tak tvrdé, že jsme
od původního záměru museli odstoupit. Naděje
však umírá poslední a já věřím, že časem zámek své
výstavní prostory určitě rozšíří.
V letošním roce byl uveden do provozu
nový elektronický pokladní systém prodeje skladových zásob IC a byl zakoupen program prodeje
vstupenek pro muzeum, kina i divadla. Docházely
totiž tzv. mazety a jejich nový nákup se jevil ve srovnáním s nákupem programu na prodej vstupenek
jako nevýhodný a přežitý. Za účelem vybudování
nové expozice sirkařství byla podána žádost o grant

Rada města, u příležitosti konání krajských voleb,
vyhlásila anketu mezi občany Letohradu. Účelem
bylo získání informací pro její budoucí rozhodování. Jednou z priorit byla i „optimalizace základního
školství“. Tato otázka byla položena zejména proto, aby se vedení města připravilo na eventualitu,
kdyby stát omezil financování školského systému
ve vztahu k nepedagogickým pracovníků, což je
v současné době hrozba zcela reálná. Také nerovnoměrná naplněnost obou základních škol se stále
zvyšuje.
Učitelé Základní školy U Dvora reagovali
dopisem, který cestou žáků odeslali jejich rodičům.
Po městě se tak začaly šířit „zcela zaručené informace“ o tom, že se zavírá budova základní školy
na Orlici, že dochází ke slučování obou základních
škol v jednu a na jedné škole bude vyučován tzv.
první stupeň a na druhé druhý. Také prý dojde k
přesunu některých tříd z jedné školy do druhé. Bylo
vidět, že lidová tvořivost zafungovala opět rychle.
Vedení města proto muselo neprodleně reagovat a
svolalo schůzku všech učitelů základních škol, aby k
položeným otázkám ankety dostali vysvětlení. Učitelé pak pochopili anketou zamýšlený záměr a děti
ZŠ U Dvora nesly domů druhý, vysvětlující dopis.
Považuji však za důležité vysvětlit podrobněji některé záležitosti „optimalizace školství“. Současným největším problémem základního školství v
Letohradě je nerovnoměrná naplněnost obou škol.
Jejich kapacita je stejná – 450 žáků v každé škole.
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Jak je tomu však ve skutečnosti? V ZŠ U Dvora se
učí v tomto školním roce celkem 375 žáků. Vzhledem k tomu, že ve škole je řada odborných učeben
a kmenových učeben je 17 (z toho 3 v budově na
Orlici), je škola téměř plná a její ředitelka žádá o
další investici, aby se z uvolněného bytu, který je
součástí školy, stala družina, která by uvolnila místo
pro další výuku. Na proti tomu ZŠ Komenského disponuje několika prázdnými učebnami. Také na této
škole jsou specializované učebny, avšak kmenových
je pouze 10. V deseti třídách se učí pouze 228 žáků.
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Sociální služby v Letohradě

Mobilní telefon, počítač, notebook, netbook, ipad, iphone
– žijeme ve vyspělé době,
plné techniky a různých přístrojů. Jsme neustále online, dosažitelní, ať už pomocí
mobilního telefonu, naše myšlenky „likujeme“ na Facebooku, Twitteru či dalších sociálních sítích.
Jako děti jsme takové „vymoženosti“
neměli, maminka nás nemohla kontrolovat mobilem a zjišťovat, kde právě jsme a co děláme. Byla
dána pravidla a jako děti jsme je museli dodržovat.
Pokud jsme je nedodrželi, přišel trest. Ale neseděli
jsme doma u počítačů, běhali jsme po vesnici, hráli si s kamarády, ale vždycky jsme byli doma včas.
Když přijela na návštěvu babička s dědou, těšívali jsme se na černou hodinku, kdy nám babička s
dědou vyprávěli, jaké to bylo za jejích dětství, jak
krutá byla válka, dodnes v paměti mnoho různých
příběhů. V zimě jsme celá rodina hráli karty nebo
Člověče, nezlob se. Až nyní si uvědomuji, že to jsou
A tak můžeme sledovat, jak velký je mezi školami
obyčejné věci, které se v současném víru techniky a
nepoměr ve smyslu jich naplněnosti. Vyvstává proto
uspěchanosti vytrácejí a přitom nenásilně posilují
otázka, jak zařídit, aby více dětí začalo docházet do
rodinnou pospolitost.
ZŠ Komenského. To je podle mého hlavní současný
Rok 2012 byl vyhlášen Evropským rokem
problém optimálního školství v Letohradě. Ředitelaktivního
stárnutí a mezigenerační solidarity.
ky obou základních škol však přislíbily součinnost,
Hlavními
cíli
Evropského roku 2012 je udržování
a tak pevně věřím, že postupně dojde k rovnoměraktivního způsobu života starších lidí a jejich větnějšímu naplnění těchto školských zařízení. Bude to
ší zapojení do společnosti, dobrovolnické práce,
však zcela jistě cesta pozvolná, v žádném případě
rodinného života, sdružení, církví a politiky. Také je
se nepřesunou celé třídy z jedné školy na druhou
třeba odstraňovat bariéry mezi generacemi.
tak, jak uváděly „zaručené zprávy“.
V Letohradě jsme vypsali soutěž Senioři očima dětí
Reálnou hrozbou pro financování školství
a děti očima seniorů. Sešlo se nám na 20 příspěvků,
je současná snaha státu, kterou by se mohlo omezit
které budou postupně otišťovány v letohradském
financování nepedagogických pracovníků. V přípazpravodaji.
dě, že by však stát přenesl břímě financování nepeV termínu 22.-25. října proběhl v Letohradagogických pracovníků z části nebo úplně na zřizodě
Týden
seniorů. V pondělí 22. října se uskutečnila
vatele, vznikl by opravdu veliký problém. Sečteno a
zajímavá beseda se spisovatelem Josefem Lukášpodtrženo, znamenalo by to starost o 35,7 zaměstkem, který je původně povoláním profesor fyziky
nanců (úvazků) , kteří v současné době pracují ve
na gymnáziu v Rychnově nad Kněžnou. Pověsti
školských zařízeních našeho města. Právě tolik jich
a pohádky z Orlických hor mu již v raném dětství
je zaměstnáno v našich základních školách, mateřvyprávěla babička i tatínek. A když jimi později
ských školách a v Základní umělecké škole. Náklady
bavil gymnazistky na lyžařském výcviku, otec jedna ně činí částku téměř 6 milionů korun ročně.
né studentky mu navrhl, ať je sepíše, a společně je
vydali. Knížka měla takový úspěch, že se dočkala i
Pokud by k nějaké změně financování ze strany stádvou pokračování.
tu opravdu došlo, musíme být na takovou situaci
23. října pan Jiří Mikyska promítal film z otedostatečně a včas připraveni.
							vírání Cimrmanovy uličky a z cesty do Chorvatského Daruvaru, kde bylo letos v srpnu uzavřeno partBc. Jiří Chalupník, NPL
nerství mezi oběma městy.
2. místostarosta města

SDRUŽENÍ
PRO LETOHRADSKO

Ve středu 24. října navštívily klienty z DPS
členky Českého červeného kříže v čele se svojí předsedkyní Hedvikou Dvořákovou, připravili pohoštění
a popovídali si. Ve čtvrtek 25. října proběhla prohlídka Tvrze na Orlici. Setkání zahájil pan Pavel Tacl,
účastníky seznámil s historií tvrze a její výstavbou.
Poté se konala prohlídka tvrze, která byla zpestřena
vystoupením šermířů. Posezení u kávy, zpříjemnil
poslech známých písní v podání hudební skupiny
Vichr Orlických hor. Akce se zúčastnila téměř stovka
seniorů.

Potěšilo mne, že se opět zvyšuje počet čtenářů a výpůjček v městské knihovně. Kniha nám
rozšiřuje obzory, obohacuje slovní zásobu a našlo
by se mnoho dalších pozitiv. Knihovna v Letohradě
připravuje mnoho zajímavých programů pro děti i
dospělé, a to určitě přispívá ke zvyšující se návštěvnosti knihovny.
Začátkem roku 2012 začala platit novela zákona o sociálních službách. Pro letohradské
občany měla význam zcela zásadní, protože veškerá
agenda doposud spadající pod Městský úřad v Letohradě byla převedena na pracoviště Úřadu práce v
Ústí nad Orlicí. S tím také souvisí horší dostupnost
úřadu pro sociálně slabé občany. Nejsem si jistá,
zda je centralizace vyplácení všech dávek ku prospěchu. Občas je přeci třeba přihlédnout k rodinné
situaci, mít přehled, ale také dohlédnout, zda jsou
dávky opravdu použity na daný účel, například na
bydlení.
Změnou zákona byla zrušena možnost
osob pobírající hmotnou nouzi si odpracovat určitý
počet hodin (veřejná služba) a tuto dávku si zvýšit.
Institut veřejné služby zachován zůstal, ale už bez
možnosti navýšení dávky. To bylo dle mého mínění
motivací pro dlouhodobě nezaměstnané. V Letohradě je veřejná služba využívání k udržování čistoty ulic a veřejných prostranství. Cílem veřejné služby je umožnit uchazečům o zaměstnání, kteří jsou
obtížně umístitelní na trhu práce, zachovávat si svůj
pracovní potenciál. Faktem ale je, že v současnosti
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zájem o tuto službu není, hlavním důvodem je dle
mého ztráta motivace, navýšit si vyplácenou dávku.
Ve volných půdních prostorách Domu s
pečovatelskou službou bychom chtěli vybudovat
malý byt, který by sloužil ke zřízení tzv. odlehčovací
služby. O co se jedná? Jde o pomoc rodinám, které
se např. starají o rodiče a potřebují na krátkou dobu
odjet. Variantou je i možnost použití odlehčovací
služby jako krizového lůžka pro nenadálé životní
situace. V roce 2013 bude připravena dokumentace, stavební povolení a další náležitosti, samotná realizace by pak měla proběhnout v roce 2014.
Odlehčovací služba se tak stane dalším krokem ke
zkvalitnění sociálních služeb v Letohradě.

V září letošního roku byla schválena pravidla pro přidělení městského bytu. K této změně
jsme přistoupili na základě přibývajícího počtu
neplatičů v bytech, jejichž vlastníkem a pronajímatelem je Město Letohrad.
Abychom neplacení nájmu předcházeli, je v pravidlech nově přidána podmínka trvalého pracovního
poměru nebo jiného trvalého zdroje příjmů. Novinkou je také před sepsáním nájemní smlouvy uhrazení kauce ve výši třech měsíčních nájmů. Předpokládáme, že tímto krokem bychom měli zamezit
vzrůstající tendenci neplatících nájemníků. Se stávajícími nájemníky je v případně dluhu po dohodě
sepsán splátkový kalendář, pokud ani v takovém
případě nájemník neplní dohodu, je přistoupeno
k nepopulárním opatřením, mnohdy až k vyklizení
bytu soudní cestou. Věřte ale, že tento krok nečiní
radost nikomu z nás.
Co říci závěrem? Sociální oblast má velmi
široký záběr, ale práce radní pro tuto sféru nemusí být vždy pouhým okem občana vidět. Přeji vám
nádherné Vánoce s těmi nejbližšími kolem sebe a
také přeji co nejšťastnější rok 2013 ve zdraví, lásce,
radosti a spokojenosti.
Iva Janoušková, SPL
radní pro sociální a bytovou oblast
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Z činnosti komise pro mládež a
volnočasové aktivity
Komise pro mládež a volnočasové aktivity v letošním roce
poprvé připravovala návrh na
rozdělení finančních prostředků podle nové vyhlášky. Ukázalo se, že nastoupená cesta
napomáhá větší transparentnosti při poskytování grantů
z městského rozpočtu. Rovněž skutečnost, že proběhlo
založení fondu na podporu rozvoje volnočasových
aktivit, umožní lepší hospodaření se získanými prostředky, neboť konec kalendářního roku nenastává
„koncem světa“, ale zůstatek fondu se převádí na
následující období. Tím je možné vytvářet i určité
rezervy do budoucna.

Zatím se nepodařilo zrealizovat jednu z původních myšlenek na vícezdrojové financování fondu.
Naším cílem je pokusit se oslovit s žádostí o příspěvek i firmy, které realizují své obchodní aktivity na
území města a nepodílejí se na sponzoringu jednotlivých neziskových subjektů přímo. Tento úkol
se stane jedním z klíčových pro činnost komise v
dalším období.
Pravidelně se významným způsobem podílíme
na přípravách tradičního předvánočního setkání
pracovníků, kteří pracují s mládeží v jednotlivých
občanských sdruženích a i úspěšných reprezentantů našeho města v oblasti kultury a sportu. Tato
akce si již získala svoji tradici a je velmi příjemným
zpestřením předvánočního období.
Velmi nepříjemnou zprávou je skutečnost, že
vlastník OEZ s.r.o. se rozhodl již dále nepodporovat
v takovém rozsahu letohradské sporty jako tomu
bylo doposud. Nechci se v těchto řádcích zabývat
hodnocením této skutečnosti, ale i přesto, že OEZ
nabízí určité omezené financování přes městský
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rozpočet na dalších 5 let, současně deklaruje, že s
další podporou po uplynutí pětiletého období již
nepočítá. Existuje velmi reálná a vážná hrozba, že
sporty, které byly řadu let podporovány a vybudovaly nádherné areály budou v příštím období zcela
bez finančních prostředků. A dle současného návrhu OEZ to může být již za rok, nejdéle však za pět
let.
Z tohoto důvodu se domnívám, že musí být urychleně vytvořena pracovní skupina, která se bude
touto skutečností zabývat. Pokud bude mít město
zájem o další existenci těchto aktivit v Letohradě,
je jedinou cestou financování běžných provozních
nákladů/energie, údržba / z veřejných prostředků.
Na jednotlivých klubech pak bude odpovědnost,
jaké prostředky se jim podaří zajistit pro svoji sportovní činnost.
Dovoluji si připomenout všem zástupcům

jednotlivých občanských sdružení, že se také blíží
termín 31.12.2012 pro podání žádostí o finanční podporu na další období. Stejný termín je i pro
vyúčtování poskytnutých prostředků v letošním
roce. Závěrem mi dovolte, abych všem v tomto
předvánočním období popřál co nejméně nepříznivých zpráv a nádherné prožití vánočních svátků
a co nejlepší start do roku 2013.
Stanislav Beneš, SPL
radní a předseda komise KVAM
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Zlozvyky, které mohou mít
negativní vliv na děti
Tím největším vzorem jsou
pro děti jejich rodiče. Vždy se
je snaží napodobovat. Proto
nejlepší cesta, jak naučit své
dítě správnému chování, je
zamyslet se nad vlastním jednáním a jít dítěti příkladem.
Dle odborných článků představím několik častých zlozvyků, kterých se rodiče dopouštějí a tím negativně ovlivňují své potomky.
Přehnaná sebekritika: Svou neustálou kritikou, například svého vzhledu, rodič docílí akorát
toho, že si dítě bude myslet, že základem zdravého sebevědomí je to, jestli mu primárně dobře sedí
džíny, nebo kolik váží. Pokud se rodič přehnaně
zkoumá a je nespokojený sám se sebou, může tím
ovlivnit dítě natolik, že i ono získá dojem, že zdědilo
to, na co si rodič stěžuje, a tím pádem musí být také
nespokojené. To vše může vést, hlavně u děvčat,
například k nezdravým stravovacím návykům, dietám a nesmyslnému hubnutí.
Přejídání jako způsob řešení problémů:
Pokud rodič používá jídlo jako prostředek k tomu,
aby se cítil lépe ve chvílích, kdy je mu smutno, přímo své dítě nabádá, aby i ono takové situace řešilo
stejně. Je lepší zkusit najít jiné způsoby, jak si vylepšit náladu nebo se dostat z deprese. Zajít si s přáteli
na kávu nebo na procházku, zacvičit si, …, aby se
dítěti ukázalo, že existují i jiné možnosti, jak řešit
špatnou náladu. Děti budou rodiče napodobovat
jak ve špatných, tak v dobrých zvycích.
Přehnané používání mobilu či počítače:
Není úplně logické zakazovat dítěti psát u večeře
textové zprávy, když si během jídla rodič odskočí
napsat e-mail a vyřídí tři telefonní hovory. Lépe je si
zavést rodinné pravidlo, že během jídla se nebude
používat žádné elektronické přístroje, rodiče nevyjímaje. Děti, které tráví přehnané množství času před
monitorem nebo televizní obrazovkou mohou mít
problémy se spánkem, soustředěností, ale i školními výsledky.
Povrchnost a materialismus: Hodně, převážně dívek, klade velký důraz na to, jak chodí oblečené. Dětští psychologové před tím varují. Nikdo
neříká, že rodič nemůže s dítětem občas zajít na
nákupy a udělat sobě i jemu radost pěkným oblečením,
ale není dobré trávit volný čas pouze tímto způsobem. Lépe je zajít si na procházku, uvařit společně
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večeři pro zbytek rodiny nebo si jen tak sednout a
povídat si.
Alkohol na zvednutí nálady nebo pro
lepší pocit: Pokud rodič přijde po špatném dni v
práci domů se slovy „potřebuji skleničku“, ukáže tím
svému dítěti, že alkohol je ten nejlepší způsob, jak
si zvednout náladu, zapomenout na stres a cítit se
lépe. Mnohem příkladnější je odreagovat se pomocí různých aktivit, koníčků, při kterých vypustí páru.
Může do toho zapojit celou rodinu.
Soutěživost jako způsob motivace: Upozorňovat na to, že ostatní děti jsou šikovnější, jde
jim to lépe ve škole, v atletice, mají více kamarádů,
není zrovna vhodný způsob, jak své dítě motivovat
k lepším výkonům. Místo toho je lepší zkusit svého potomka pochválit, a tím ho povzbudit. Pomoci mu, aby se nestal outsidrem, bojovalo samo se
sebou a bylo úspěšnější. Nabídnout dítěti pomoc,
najít takový koníček, který ho bude opravdu bavit,
a bude v něm dobrý. Podporovat ho v tom, co ho
baví a v čem vyniká.
Neustálé hádky a diskuze: Pokud se doma
rodiče neustále hádají, dítě tento styl jednání začne považovat za běžnou věc. Nejčastější příčinou
hádek je stres, nespokojenost, nevyřešené problémy. Pokud rodič nezvládá napětí dobře, je dobré
zkusit najít způsob, jak se ho zbavit a nepřenášet ho
přitom na své okolí. To, že je dítě svědkem neustálých hádek kvůli hloupostem, naopak vyvolá stres u
nich.
Pomlouvání a kritika druhých: Neustále kritizovat to, jak se někdo chová, jak vypadá, co
říká, může být známka vlastního nízkého sebevědomí, mindráků a nespokojenosti. Je lépe se zeptat
sami sebe, jestli k tomu máme skutečně oprávněný důvod. Přemýšlet, proč kritizujeme své okolí a
uchylujeme se k pomluvám. Dávat dítěti příklad, že
pomluvami ostatních si člověk zvýší vlastní sebedůvěru, je víc než smutné.
Pavla Skácelíková, SPL
zastupitelka, ředitelka ZŠ Komenského
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Přání,
co bych chtěla, aby ….
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Spolupráce Letohradu s
chorvatským Daruvarem
Chorvatsko je častým cílem
českých turistů. Předposlední
prázdninový víkendy vyrazil
na cestu také autobus z Letohradu. Nemířil však k moři, ale
do vnitrozemského městečka
Daruvaru ležícího v části Chorvatska zvané Slavonie.

Aby byli lidé k sobě ohleduplní a nacházeli
pochopení pro druhého.
Aby lidé jen nekritizovali, ale také chodili s nápady,
s řešeními a dokázali i pochválit.
Aby majitelé venčili své psy tam a tak, aby neotravovali ostatní a nečinili nepořádek.
Aby se děti mohly v zimě proběhnout a skákat do
závějí a nebát se, že vymetou žluté fleky nebo do
něčeho šlápnou ve sněhu.

Daruvar je město s největší českou menšinou v Chorvatsku. Z necelých 10 000 obyvatel tvoří
18% Češi. Centrem české komunity je Český dům,
kde se lidé scházejí, pořádají různé kulturní a společenské akce jako jsou dožínky, výstavy, koncerty.
V Daruvaru je Základní škola J. A. Komenského s
250 žáky, kde se všechny předměty kromě chorvatštiny vyučují v českém jazyce. Je tu zřízena česká
mateřská škola, která je krásně vybavena a která
dostala vybavení od české vlády. Jedna česká třída
v každém ročníku je i na místním gymnáziu.

Aby kuřáci házeli vajgly do košů, a ne po cestách a
chodnících.
Aby všichni odhazovali odpadky tam, kam patří.
Aby byli dospělí dobrým příkladem pro mladé.
Aby vánoční výzdoba v obchodech nebyla už v říjnu (v Qantu letos 12. 10.), ale nejdříve až po Památce zesnulých.
Aby si lidé neotravovali vzájemně život porušováním pravidel, vyhlášek a zákonů.
Aby si lidé vážili i společného majetku a chránili ho.
Aby mohli být všichni spokojení.
Aby se nikdy nemusel doopravdy vyhlašovat
poplach k evakuaci (jen cvičný).
Aby nám nebyly lhostejné osudy druhých.
Abych mohla příště napsat, že se mi spousta „aby“
splnila.
Pavla Skácelíková, SPL
zastupitelka, ředitelka ZŠ Komenského

Někteří členové rady města Letohradu v
čele se starostou Petrem Fialou navštívili Daruvar
v srpnu loňského roku, daruvarský starosta Dalibor
Rohlík s místostarostou Veronikou Pilat přijeli do
Letohradu v listopadu minulého roku. Představitelé
se shodli na tom, že spolupráce bude pro obyvatele
obou měst přínosem. Nemalou výhodou je, že vzájemnému porozumění nebrání jazyková bariéra.
Na základě pozvání se vypravilo do Daruvaru více jak 4 desítky zástupců letohradských organizací a spolků, aby se poznali se svými chorvatskými
protějšky. Při této příležitosti, za účasti radních a
zastupitelů obou měst, podepsali starostové Petr
Fiala a Dalibor Rohlik smlouvu o spolupráci. O tomto slavnostním aktu byla natočena reportáž pro
vysílání pro národnostní menšiny do chorvatské
celostátní televize.
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Daruvarští byli dokonalými hostiteli. Pro
návštěvu z Letohradu připravili bohatý program
– návštěvu Českého domu s výstavou dokumentů
o činnosti české obce, prohlídku české základní a
mateřské školy, na které jsou patřičně hrdí, exkurzi do místního pivovaru, který vyrábí výborné pivo
Staročeško, prohlídku města s českým průvodcem,
zámku, který nechal postavit hrabě Jankovič, v
jehož sklepeních proběhla ochutnávka místního
výborného vína, nebo návštěvu krásného místního
aquaparku s termální vodou.

V sobotu v podvečer došlo k vzájemnému setkání
zástupců zájmových organizací a spolků. V příjemném prostředí uprostřed přírody na Petrově vrchu
navazovali kontakty hasiči, sportovci, představitelé
škol, zástupci kulturních seskupení a dalších spolků.
Mnozí se už domluvili na dalších setkáních a konkrétní spolupráci.
Je obdivuhodné, kolik energie a času Češi v Daruvaru věnují tomu, aby si udrželi český jazyk, zachovali tradice a neztratili kontakty se svou vlastí, ačkoli
většina z nich se narodila už v Chorvatsku. Pro ně
vlastenectví není jen prázdné slovo, je naplněno
skutky.
Koncem srpna 2013 uvítáme daruvarské zástupce u nás v Letohradě. Věřím, že i my
dokážeme připravit našim přátelům zajímavý program, který prohloubí přátelství a přispěje tak k
rozvoji vzájemné spolupráce jednotlivých spolků i
upevnění osobních kontaktů.
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Zeptali jsme se na názory i členů rady koaličních partnerů....
3 otázky pro Janu Zamazalovou (ODS)
Co bylo hlavním důvodem,
že jste se stala členem rady
města ?
Především se jednalo o politickou vůli vítězného Sdružení
pro Letohradsko. Ve chvíli kdy
jsem dostala nabídku, stát se
členkou Rady města jsem nejprve zvažovala, zda volební
program SPL není v zásadním
rozporu s mými představami a programem ODS za
který jsem kandidovala. Přijmout kandidaturu na
jakékoli kandidátce znamená ztotožnit se s programem sdružení či strany za kterou kandiduji. Jsem
letohradská patriotka a vždy jsem se podílela na
veřejném dění města. Nikdy mi nebylo lhostejné jak
se v Letohradě žije a jak město vypadá. Když jsem
dostala nabídku stát se členem rady města, vzala
jsem to jako příležitost, jak se podílet na ovlivňování dění ve svém bydlišti.
Jak hodnotíte práci za uplynulé dva roky?
Nastoupila jsem do rozjetého vlaku, v minulém
období plně řízeného SPL. Mnoho úspěchů sklidila
SPL i z práce kterou již v předminulém období připravila právě ODS a to hlavně zásluhou tehdejšího
místostarosty pana Karla Stejskala. Tehdy jsem byla
členkou zastupitelstva města a tato práce mě naučila, že úspěšnost rozhodování je o kompromisech
a dohodách. Tyto zkušenosti jsem plně využila v
jednáních Rady města, které se pravidelně účastním, tak i v práci komise pro kulturu a cestoví ruch.

Jaké jsou Vaše představy pro zbytek volebního
období? Shodují se s programem SPL o prioritách pro zbývající část volebního období?
Pro mě je důležitá pozitivní spolupráce s lidmi,
kteří se chtějí zapojit do práce. Jsem ráda, že byly
v minulých letech uskutečněné rozpracované pro							jekty, např. nová radnice, cyklostezka, autobusové
Hana Kotlářová, SPL
nádraží. V letošním roce byly zatepleny obě základní
zastupitelka, ředitelka ZŠ U Dvora
školy, navázali jsme aktivnější spolupráci s polským
městem Niemcza, byly položeny základní kameny
pro spolupráci s partnerským městem Daruvar v
Chorvatsku. Přeji si , aby naše město bylo přitažlivé
pro turisty, aby žilo kulturně hlavně zásluhou místních spolků, a aby letohradští lidé byli spokojeni a
všem se zde dobře žilo. V tom jsem jistě v souladu s
programem SPL.
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3 otázky pro Jiřího Fogla (KDU-ČSL)
Co bylo hlavním důvodem,
že jste se stal členem rady
města?
Na základě vyjednávání po
komunálních volbách mezi
SPL, ODS a naší KDU-ČSL za
kterou jsem kandidoval, mně
byla nabídnuta možnost stát
se členem rady. V Radě města
jsem pracoval již v minulých
volebních obdobích tudíž jsem věděl, co tato funkce obnáší. Dostal jsem důvěru od voličů a proto
jsem nabídku v koalici přijal.
Jak hodnotíte práci za uplynulé dva roky ?
Ve svém programu jsme měli priority, které jsme
chtěli prosazovat. Především kvalitní výběrová
řízení, spravedlivý způsob přidělování finančních
prostředků v jednotlivých částech města a podpora volnočasové aktivity mládeže, což je průběžně
realizováno. Zúčastňuji se výběrových řízení a také
naši další členové pracují v komisích. Například
ing. František Kudláček v komisi stavební a dále v
komisi pro životní prostředí. Další náš člen pan Petr
Hofmann je předsedou kontrolního výboru. Také z
koaliční strany ,,Nestraníci pro Letohrad“ zastupuje
bytovou a sociální komisi MUDr. Pavel Vychytil.
Co si přejete dál pro zbytek volebního období?
Shoduje se rada města na prioritách pro zbývající část volebního období?
Jak vyplynulo z ankety pořádané městem, podporuji například rekonstrukci Kulturního domu
s využitím nejen pro veřejnost, ale v návaznosti pro
práci s mládeži a k volnočasovým aktivitám. Rád
podpořím veškeré rozumné návrhy a programy,
které budou směřovat ve prospěch našeho města.
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Na pódium kromě studentů vystoupali i kantoři Letohradského soukromého gymnázia nebo
pěvecký soubor Barbušáci z Domova pod hradem
Žampach. Další hudbu obstaraly kapely Odezdi ke
zdi a Ready Mate, které si diváci mohli vychutnat ve
druhé polovině akce.

Závěrem bychom chtěli poděkovat účinkujícím i všem, kteří nám pomáhali, nebo přispěli do
kasiček. Do nich se vybralo bezmála 5 tisíc korun,
které poputují do Domova pod hradem Žampach.
Samozřejmě děkujeme i všem, kteří jste naši akci
přišli podpořit. Speciální poděkování pak patří letohradskému starostovi Petru Fialovi, městu Letohrad
a nadačnímu fondu Legato, bez jejichž podpory by
celá akce nebyla možná.
Lenka Murasová, septima
Letohradské soukromé gymnázium
Naše poděkování patří LSG za organizaci studentského Majálesu (Selájamu)

Koaličních partnerů v radě města Jany Zamazalové a
Jiřího Fogla se za SPL ptala Iva Janoušková.

SeláJAM 2012
V pátek 4. května se uskutečnila dobročinná akce, jejíž výtěžek směřoval Domovu pod hradem Žampach. SELÁJAM zorganizovala septima
Letohradského soukromého gymnázia, dle názorů
mnohých zdárně. Počasí akci opravdu přálo, obávané deště nepřišly a teploty se pohybovaly okolo
příjemných dvaceti stupňů, i díky tomu byla návštěvnost opravdu hojná.

Příjemné prožití vánočních svátků a
pevné zdraví v roce 2013
Vám přeje
Sdružení pro Letohradsko
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Výsledky ankety - občané

nejvyšších priorit znamená přes 40% zisku celku.
Dům kultury získal nejvyšší počet ve všech sledovaných věkových kategoriích (18-30 let, 31-50 let
a 51 a více let). Se značným odstupem za Domem
kultury se srovnaly poměrně těsně za sebou ostatní záměry (seřazeny sestupně dle získaných %)
– rekonstrukce koupaliště (246 nejvyšších priorit),
optimální školství (250), ekoareál Letohrad (211)
a revitalizace území Proutnice (182). Řada občanů
také jako nejdůležitější k řešení uvedla komunikace. Jak ty místní, tak i krajské, včetně výškové úpravy kanalizačních vpustí. Správu a údržbu silnic kraje
na výsledky ankety upozorníme a budeme žádat
postupnou nápravu.

Rada města Letohrad vyhlásila u příležitosti konání
krajských voleb mezi občany města s právem volit
anketu, k níž se mohli vyjádřit k budoucím prioritám ve městě a dalším otázkám. K vlastním volbám
dorazilo 2366 občanů a z nich 1590 odevzdalo také
anketní lístek, týkající se jejich města. Na seznamu
voličů bylo zapsáno 5093 voličů, tedy 31,2% oprávněných voličů v Letohradě vyjádřilo odevzdáním
anketního lístku svůj názor. Za nejvyšší prioritu k
budoucímu řešení v Letohradě (v rámci budoucího
programovacího období EU fondů) občané považují rekonstrukci Domu kultury. Získaných 647 hlasů
Volební okrsky:
I = ZŠ Komenského, II = Zámek,
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IV = Orlice, V = Kunčice,

VI = Červená

í

5

1 2 3 4

5

1 2 3 4

5

9 19 49 48 143 268 23 23 31 41 132 250 21 20 23 38 130 232 17 23 36 39 128 243

1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

Průměrná priorita

1 2 3 4

CELKEM HLASŮ PRO PRIORITU

Celkem hlasů

5

VI

Celkem hlasů

1 2 3 4

V

Celkem hlasů

5

IV

Celkem hlasů

udělené body: 1 2 3 4

III

Celkem hlasů

II

Celkem hlasů

I

Celkem hlasů

n
leb
/v o
ir ta sek
io r
p r ok

III = ZŠ U Dvora,

Dům kultury

34 26 36 56 106 258

0

1

3

3

8 15 104 112 178 225 647 1266 3,95

Koupaliště

21 42 52 48

79 242 43 45 45 62

55 250 29 39 46 48

60 222 38 41 36 24 29 168 36 41 37 31

19 164

1

2

2

4

4 13 168 210 218 217 246 1059 3,15

Proutnice

58 42 37 35

36 208 51 46 38 30

54 219 54 32 59 37

43 225 49 26 37 27 31 170 38 27 35 16

17 133

4

3

4

1

1 13 254 176 210 146 182

Ekoareál park

33 49 68 45

54 249 28 42 57 49

55 231 41 44 64 38

40 227 31 39 52 36 25 183 37 36 52 39

35 199

6

3

3

2

2 16 176 213 296 209 211 1105 3,06

Optimal.školství 39 44 48 38

50 219 51 50 47 34

41 223 30 34 53 46

50 213 32 37 26 30 47 172 24 24 33 45

60 186

1

4

3

2

2 12 177 193 210 195 250 1025 3,14

Volební okrsky
I = ZŠ Komenského, II = Zámek, III = ZŠ U Dvora, IV = Orlice, V = Kunčice, VI = Červená

3
6
8
6
4

11
9
2
6
8

6
5
9
9
8

5
7
6
6
9

26
7
7
7
2

46
33
40
40
35

3
6
11
8
4

6
10
3
4
5

2
5
4
5
8

5
6
7
10
5

23
4
6
9
10

39
31
31
36
32

7
8
5
15
7

4
10
8
7
8

6
6
12
10
9

8
9
4
11
10

26
8
5
1
10

51
41
34
44
44

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

2

3

0
0
0
0
0

22
24
45
44
35

24
43
26
30
40

29
30
34
42
36

4

5

28 105 208
39 39 175
31 27 163
44 29 189
31 36 178

29
24
20
16
21

77
76
75
77
75

1
10
10
9
16

6
6
13
15
6

12
11
11
11
12

12
18
8
11
7

32
16
11
12
8

63
61
53
58
49

9
9
14
14
8

8
12
8
15
12

10
15
18
17
13

868 osob

11
23
21
29
28

17
32
23
40
26

40
25
12
20
21

II

66
46
14
32
21

38
19
17
8
24

79
69
71
68
70

7
13
18
14
14

6
14
13
16
16

8
17
7
23
12

14
8
11
9
13

46
10
16
0
14

81
62
65
62
69

1 2 3 4 5
2
11
11
11
5

9
11
4
14
4

12
9
15
14
10

13
10
5
7
14

34
9
5
6
22

CELKEM

1 2 3 4 5

70
50
40
52
55

0
0
1
2
0

0
0
1
1
1

1
0
1
0
1

0
2
0
0
1

2
1
0
0
0

1

2

3

3
3
3
3
3

32
50
67
61
57

39
54
56
76
49

55
69
62
81
65

4

5

66 181 373
69 79 321
53 69 307
60 42 320
61 89 321
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Z místních komunikací získaly nejvíce hlasů ty, které řeší zastupitelstvem již dříve schválený generel
oprav místních komunikací s realizací do roku 2014.
Navíc musíme počítat s opravou komunikací na
Kunčicích, které zasáhne výstavba nové kanalizace
vč. ul. Nad Řekou. Dále jsou k řešení ulice Mírová,
některé komunikace v Kolonii (zejména Železni-

SDRUŽENÍ
PRO LETOHRADSKO

čářů), Svatojánská, Podměstí, Červená a část Dolní
cesty od Distance. Tyto z ankety, tak i ze schváleného generelu zastupitelstvem, vycházejí jako nejpotřebnější k řešení. Často zmiňovaná propojka ulic
Hausenská a F.V.Heka je zahrnuta do příští etapy
revitalizace ploch sídliště U Dvora, jež byla také častým požadavkem občanů.
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PRIORITY INVESTIC DO KOMUNIKACÍ
Volební okrsky: I = ZŠ Komenského, II = Zámek, III = ZŠ U Dvora, IV = Orlice, V = Kunčice, VI = Červená
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Na otázku o městském kamerovém systému odpovědělo celkem 1144 občanů, z nich celých 70%
(801) si přeje jeho rozšiřování. Za jeho největší efekt
spatřují prevenci ochrany majetku (666), zvýšení

prevence a vyšší pocit bezpečí uvedlo 447 a 445
odpovědí. Podporu rozšiřování kamerového systému vyjádřily všechny věkové kategorie, vlastní
podpora stoupá se zvyšujícím se věkem občanů.
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MÍSTNÍ KAMEROVÝ SYSTÉM
Volební okrsky: I = ZŠ Komenského, II = Zámek, III = ZŠ U Dvora, IV = Orlice, V = Kunčice, VI = Červená
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Otázka na případné budoucí uzavření budovy
Základní školy U Dvora na Orlici vyvolala rozporuplné reakce. Vyjádřilo se 730 občanů, z nichž 516
(71%) si přeje zachovat výuku i přes její případnou

neekonomičnost. Pokud by se něco mělo měnit, tak
hned 395 odpovědí jako doporučení uvedlo byty
pro seniory. Případný prodej budovy podpořilo
pouhých 53 občanů.
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BUDOVA ŠKOLY NA ORLICI
Volební okrsky: I = ZŠ Komenského, II = Zámek, III = ZŠ U Dvora, IV = Orlice, V = Kunčice, VI = Červená
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Občané měli možnost uvést i další podněty
k řešení. Sešlo se přes sto různých podnětů, z nichž
některé získaly i vyšší podporu (dále jsou uvedeny ty, které obsahovalo alespoň 10 návrhů). Jako
důležité občané vidí řešení cyklostezek, zejména
řešení průjezdu městem, ale také řešení úseku od
bývalé Unity k OEZ (Šedivská ul.), objevovaly se i
doporučení na budování cyklostezky přes Šedivec
na Pastviny. Zde je nutno konstatovat, že město je
zapojeno do financování cyklostezek do Ústí nad
Orlicí a Žamberka, kde i s ostatními obcemi na trase
bude ještě minimálně 5 let splácet nemalé finanční
prostředky, které byly potřebné na jejich výstavbu. Proto v nejbližší době nelze očekávat zapojení
se do nějaké významné výstavby dlouhých úseků
nových cyklostezek vedoucích mimo město. Zabývat se bude potřeba zejména zbezpečněním průjezdu cyklistů v samotném městě, zejména situací v
ul. Ústecká.
Často se objevoval požadavek na nové dětské hřiště, snad alespoň částečně bude požadavek
uspokojen díky právě probíhající výstavbě dětského hřiště na sídlišti U Dvora. Po městě jsou rozmístěny oddechové koutky se základními atrakcemi,
ke zvážení bude jejich případné budoucí rozšíření
o nové atrakce.
Několikrát byla zmíněna pískoviště pro děti,
dle platných předpisů, musí takové pískoviště být
chráněno před volně pobíhajícími zvířaty, tuto podmínku bohužel nejme schopni plně dodržet, proto
v dané situaci neuvažujeme o rozšiřování pískovišť
na více místech města.
Chodníky, ty jsou častým tématem anketních lístků. Město realizuje program „Letohradem

bezpečně bez překážek“, v uplynulých letech byla
vystavěna řada nových úseků chodníků (Ústecká,
Kunčická, Jablonská) či rekonstruovány staré na
bezbariérové (Komenského, Šedivská, Mírová, Taušlova, Ústecká, Václ.nám. apod.). Snahou města bude
nadále v tomto trendu pokračovat (nové chodníky – Kunčice stoupání u traktorky, k ul. U Cihelny;
rekonstruovat chodník od viaduktu k AN v Tyršově
ul., podél Dietfurtu, pod Podměstím k lávce na Kunčice, v Taušlově ul. od konírny k MŠ apod.). Realizace
opravy chodníku u Jarešovy vily je smluvně ošetřena s investorem výstavby obchodního domu Tesco,
čekáme na její realizaci.
Více požadavků se sešlo také na řešení vyvedení dopravy z centra města pomocí obchvatu, což
je záležitost budoucnosti a zejména také Pardubického kraje, ale také jsou požadavky na zimní kluziště, zejména v Domkách.
Chtěl bych velmi poděkovat všem spoluobčanům, kteří se do ankety zapojili a svůj názor tak
uplatnili. Děkujeme i za všechny další v anketě uvedené náměty, budeme se jimi postupně zabývat.
Samospráva získala reprezentativní vzorek názoru
občanů města, s jehož závěry může pracovat tak,
aby zejména většinové mínění bylo naplňováno.

Petr Fiala - předseda SPL
Starosta města
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Letohrátky - pěnová show

Letohrátky navštívil pohár mistrů led. hokeje

Ocenění dobrovolníků

Vícemistři ČR v hokejbale

Mezinárodní hudební festival

Koncert nadějných umělců na zámku

Oslava 102. narozenin pana Josefa Štěpánka

Letohrad mít rád od mala...
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