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Rekonstrukce komunikace Na Stráni.

Rekonstrukce komunikace Dolní cesta.

Rekonstrukce morového slupu.

Rekonstrukce dlažby nádvoří kaple.

Setkání v rámci týdne seniorů

Návštěva partnerského Daruvaru.

Jednání Konsorcia firem.
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Rozhovor s předsedou SPL Petrem Fialou
Toto je první občasník od komunálních voleb 2014, jak v
nich hodnotíte výsledek SPL
a NPL?
Udrželi jsme dohromady 15
mandátů v zastupitelstvu, což
je po 8 letech práce a snahy vedení města o rozvoj Letohradu
určitě výborný výsledek. Toho
si upřímně vážím, je to pro nás
velkým závazkem do dalšího období!
V čem spatřujete důvod opakované důvěry voličů?
Domnívám se, že občané hodnotili naše snažení.
Připravujeme konkrétní volební programy a voliči
to mají lehčí – porovnají před volbami vyřčené a po
4 letech uskutečněné. Ač si nedáváme zrovna malé
cíle, daří se nám ty nejzásadnější záležitosti pro rozvoj města, myslím, úspěšně realizovat. Za to patří
velké poděkování také zaměstnancům MěÚ, kteří
plní náročné úkoly, spojené se zajišťování realizace
potřebných investic.
Co rozhodlo o složení koalice?
Zkušenosti z uplynulých dvou volebních období. V
tom prvním (2006-2010) s námi v koalici již Zdeněk
Tomka byl a fungovali jsme jako tým. Ve druhém
(2010-2014) jsme chtěli mít širokou koalici, všechny
v zastupitelstvu zastoupené strany měly své radní
a bylo to takové zvláštní. Radní z koaličních stran
spolupracovali a v radě pro materiály hlasovali, jejich kolegové zastupitelé již poté v zastupitelstvu
materiálům často podporu nedali. Navíc jsme v
uspořádání po volbách 2014 našli shodu i s protějšky, ODS i KDU-ČSL, které chtěly zamířit do opozice.
Myslím, že toto uspořádání si přála i celá řada voličů
z obou stran a jesprávné.
Jak jste spokojen s prvním rokem nového období zastupitelstva města a s postupem naplňování stanovených priorit?
Z jednání zastupitelstva mám občas rozporuplné
pocity. Rozumím činům opozice, ale doporučuji
více konstruktivního přístupu. Někdy máme pocit,
že ať jakékoli téma uchopíme jakkoli, pokaždé to
bude z pohledu opozice špatně. Opoziční okénko
v Letohradském zpravodaji je toho důkazem. Čtenářům zpravodaje vzkazuji, že budeme (a musíme)
reagovat na články, které by dle našeho názoru byly
neobjektivními a mohly by v občanech vyvolávat
pochybnosti. Nechceme zabírat místo dopisová-

ním si ve zpravodaji, ale jsme k tomu často, bohužel, nuceni. A priority stanovené pro období 20142018? Na nich pracujeme od samotného počátku
a jak se to daří či nedaří, to je rozvedeno na jiném
místě Občasníku.
Letos se uskutečnil 7. ročník Letohrátek, potřetí již bez dotace. Znamená to, že nová tradice je
založena?
Jsem si jist, že ano. Letohrátky si našly svoji cílovou
skupinu i svůj nový termín na konci školního roku.
Letos se i přes sobotní nepřízeň počasí zúčastnilo
na 1250 návštěvníků akce, to je pěkné číslo. Vynaložené prostředky považuj za efektivní. Velké poděkování patří za pořádání Kulturnímu centru, Mateřské škole Taušlova a všem spolkům a organizacím,
které se na akci zdarma prezentují či na ní jiným
způsobem spolupracují.

Jaká je aktuální zadluženost města a jak vidíte
její vývoj v tomto volebním období?
Zadlužeností se nemá smysl strašit, často se někdo
o to pokouší. Pokud je některé město proinvestiční,
což je případ Letohradu, ale hlavně investice jsou
smysluplné, potřebné a nezakládají nepřiměřené
výdaje na budoucí provoz, tak je zapotřebí využívat i úvěrové nástroje a to zvláště v době, kdy jsou
úroky a náklady úvěrů na rekordně nízké úrovni. Za
posledních 5 let se úvěrové zatížení města snížilo
z cca 56,5 mil. Kč na necelých 24 mil. Kč. Za současných smluv by na konci volebního období činilo
necelých 9 mil. Kč. Otázkou jsou investiční priority,
budeme brát nový úvěr (15 mil. Kč se splatností 5
let v období 2018-2022) na zainvestování lokality
pro bydlení Nad Bažantnicí, nabídnout pozemky
pro bydlení město musí umět! To je základní podmínka rozvoje, navíc vložené prostředky se prode-
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jem pozemků v budoucím čase městu postupně
vrátí. O potřebnosti tohoto kroku svědčí velký zájem o stavební pozemky, je skvělé, že lidé mají zájem v Letohradě stavět a žít! A pokud zastupitelstvo
v tomto volební období rozhodne o významné
investici do Domu kultury, předpokládám, že bez
nového a zřejmě vyššího úvěru to také nepůjde.
Na finančně náročné akce jednoduše pouze roční
rozpočtové příjmy města nestačí. Tedy stačily by za
předpokladu, že se zastaví práce na všem ostatním,
že se omezí údržba, úklid atd., což je pro mne osobně zcela nepřijatelné.
Tři roky již předsedáte Sdružení obcí Orlicko.
Jaké má sdružení plány?
Jsou to zejména přípravy projektů podporujících
turistický ruch, především cyklostezky (Letohrad-Pastviny, Žamberk-Pastviny, Žamberk-Rokytnice,
prověřuje se reálnost cyklostezky Letohrad-Králíky s napojením do Polska), ale také singltreky s
rozšířením parkoviště na Červenovodském sedle,
nové rozhledny na Králickém Sněžníku a u Kašparovy chaty Na Adamu, ale také projekty podporující školní výuku s důrazem na historii regionu, nebo
protipovodňová opatření blízká přírodě. Jsou to
všechno náročné projekty s dlouhou dobou příprav. Vážím si důvěry kolegů starostů, vyjádřené
v opakovaném zvolení do čela tohoto sdružení.
Hodně dotazů mám, kdy bude stát cyklostezka do
Pastvin, když vše dobře půjde, tak v roce 2018 nejdříve. Zásadní vliv na termín budou mít výkupy od
vlastníků soukromých pozemků.
V říjnu 2016 se uskuteční krajské volby, Najdou
spoluobčané Vaše jméno na některé z kandidátních listin?
Po pauze v roce 2012, tentokráte ano. Mohu si zpětně vyhodnotit jako Petr Fiala i jako starosta města
obě uplynulá období, kdy jsem v období 20082012 byl členem zastupitelstva Pardubického kraje
a léta 2012-2016, kdy ne. Jako starosta konstatuji,
že je pro město výhodou, když je starosta krajským
zastupitelem, a to z mnoha důvodů (vztah úředníků, dotační možnosti, aktuální informace atd.). Pro
volby v roce 2016 jsem obdržel nabídky od několika uskupení. A zde jako Petr Fiala musím konstatovat, že nechci být jednou za tyhle, podruhé za
tamty. Požádal mne hejtman Netolický, a protože
jsem s jeho prací spokojen, souhlasil jsem. Objevím se tedy na stejné kandidátce, jako tomu bylo v
roce 2008, tedy u ČSSD, jako nestraník. Holt se zase
objeví pro mne různé „nálepky“, důležité ale je, jak
to cítím já. Zůstanu stále stejný, smýšlení měnit nehodlám.
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Již v roce 2008 mezi lidmi kolovalo, že v případě
úspěchu odejdete „výš na kraj“.
Slyšel jsem a určitě to uslyším zase. V Letohradě je
ještě spousta práce, která mne baví a naplňuje a
pokud budu cítit nadále podporu spoluobčanů, nemění se nic na tom, že mě to „nikam výš netáhne“.
Snad nejsem naivní, když si myslím, že mi občané
po 9 letech ve funkci věří, že to co říkám, myslím
vážně. Letohrad je místo, kde bych rád pro jeho rozvoj nadále působil.
V příštím roce jsou také senátní volby.
Dva roky poslouchám zvenčí, že budu kandidovat.
Nevím, kdo si libuje v neustálém šíření poplašných
zpráv :-) Mohu v klidu konstatovat, že v senátních
volbách 2016 rozhodně kandidovat nehodlám. A
můj názor je, aby svůj post obhájil bývalý letohradský starosta a současný senátor Ing. Petr Šilar. Každý
má své příznivce i odpůrce, tak to holt už bývá, ale
Petr se mnohé za 6 leté období ve funkci senátora
naučil, pochopil jak to chodí „nahoře“ a vím řadu
příkladů, kdy konkrétně ze své funkce dokázal pomoci. V případě Letohradu je to například nedávná
přímluva u ministra zemědělství o udělení výjimky
pro město, aby se mohlo ucházet v dotačním programu na kanalizace, který je určen menším obcím.
A to se podařilo, Červená bude mít svoji kanalizaci
a čističku, za což jsem nesmírně rád. Takže za mě
jednoznačně – ať pokračuje i v dalším období. Vede
mě k tomu i vlastní zkušenost, člověk po delším
čase v „politice“ ztratí kontakt se svým původním
zaměstnáním, takzvaně mu „ujede vlak“ a Petrovi
bych přál, aby v klidu „dosenátoroval“ až do důchodu, protože toho ve veřejné sféře za dobu, kdy se v
ní prakticky od sametové revoluce pohybuje, mnoho dobrého učinil. Uvidíme co bude při dalších senátních volbách v roce 2022, ale to je ještě opravdu
daleko.
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Z výše uvedených dvou odpovědí vyplývá, že v
krajských a senátních volbách 2016 podporujete zástupce jiných stran?
Ano, to je pravda a předpokládám, že to je právo
nestraníka. Posuzuji výsledky lidí, ne jejich „stranické tričko“. Opravdu nad věcmi raději přemýšlím
jako člověk, ne politik…A vlastně to slovo „politik“
nemám ani po devíti letech starostování moc rád.
Kdo mě zná, to ví.
Zbývá závěrečná etapa revitalizace ploch největšího sídliště města U Dvora.
Bohužel v roce 2015 jsme zůstali u MMR (ministerstvo pro místní rozvoj) náhradním projektem.
Na každou etapu se nám od státu podařilo získat
dotaci. Z investovaných cca 17 mil. Kč byly 2/3 od
státu (12,5 mil. Kč). Filosofii hledání dotačních zdrojů držíme dál. Na V. závěrčnou etapu budeme žádat
v příštím roce. Pouze za peníze z rozpočtu města
budeme dělat to, na co neexistují dotační tituly. Na
akce, na které existují, je budeme žádat. A v případě
neúspěchu budeme žádost v dalších letech opakovat i za cenu, že akce bude čekat.
Bude potřeba pokračovat rekonstrukcí chodníků ze
sídliště směrem ke zdravotnímu středisku. Na to již
dotace neexistují, takže to postupně budeme dávat
do kupy z městského rozpočtu. Zrovna tak chceme
rekonstruovat staré chodníky uvnitř MŠ U Dvora,
ale i přilehlé ZŠ U Dvora.
A co přejete spoluobčanům?
Ať mají stále zdravý selský rozum i v této přeinformované době. I ve městě je to podobné jako doma,
stanovujete si priority a snažíte se je uskutečnit,
na všechna přání nemáte pokaždé hned dostatek
peněz atd. Ne vše je sice pouze otázkou peněz,
mnohdy i různých povolení a podobně. Od vzniku
myšlenky přes přípravu, projektovou dokumentaci,
vyřízení majetkoprávních vztahů až po stavební povolení uplynou často roky. To je prostě realita.
Mým velkým přáním je, aby ve světě nastal klid a
lidé nemuseli mít obavy z věcí, které sami nedokážou ovlivnit. Bohužel současné světové dění nám
nikomu na klidu rozhodně nepřidává.
Přátelé, ať se nám v Letohradě společně dobře a v
klidu žije, to je mé největší přání!
S Petrem Fialou rozmlouval Ivan Kurtev
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Rozhovor s lídrem NPL
Jiřím Chalupníkem
V loňských komunálních
volbách
Vaše
uskupení
posílilo o jeden mandát,
v čem spatřujete důvod?
Naše sdružení Nezávislí pro
Letohradsko se o přízeň voličů ucházelo v komunálních
volbách podruhé. Uskupení,
které vzniklo, mělo za cíl spolupracovat se Sdružením pro
Letohradsko a zároveň nabídnout voličům možnost většího výběru lidí, kteří mají podobné cíle a
vize. V minulém volebním období pracovala řada
našich kandidátů v různých komisích a výborech.
Řekl bych, že největší kus práce se nám podařilo
dosáhnout v osadních výborech, kde naši členové pracovali velice aktivně. Já sám jsem se v pozici
druhého místostarosty snažil co nejlépe působit
v oblastech školství, kultury, dopravy a veřejného
pořádku. Důvod, proč jsme získali o jeden mandát
navíc, tedy spatřuji především v tom, že voliči ocenili práci, kterou jsme do té doby pro město odváděli. Dalším faktorem, který nám jistě k posílení pozice pomohl, bylo omlazení naší kandidátky. Snažili
jsme se totiž do našeho uskupení zapojit mladé lidi,
kterým není život v našem městě lhostejný a mají
zájem se do práce pro Letohrad aktivně zapojit.
Jak hodnotíte spolupráci v radě města?
Rada města je složena ze tří volebních uskupení. To
ale není ani tak důležité. Hlavní věcí je, že zde pracují lidé, kterým jde o jednu společnou věc, tedy o
rozvoj a prosperitu našeho města. Každý z radních
má ve svém ranku určitý resort, za který je zodpovědný. S nadsázkou by se dalo říci, že každý z nás
má jakési malé ministerstvo, které spravuje. Je však
jasné, že ve výsledná práce je týmovou záležitostí a
jsem přesvědčen, že náš tým táhne za jeden provaz.
V červnu zastupitelstvo nečekaně řešilo žádost
o povolení soukromé základní školy v katastru
města, co k tomu vedlo?
Společnost Contipro v květnu požádala Město o
závazné stanovisko, které potřebovala do 30. 6.
2015. Protože otázku vzdělání v Letohradě považujeme za zásadní, rozhodli jsme se záležitost
projednat veřejně na zastupitelstvu, ač by k tomu
stačilo projednání jen v radě města. Projednáváno bylo usnesení ve znění „Zastupitelstvo města
souhlasí se zřízením soukromé základní školy I.
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stupně (1.-5. třída ZŠ) na území města Letohrad“.
Pozměňovací návrh starosty na rozšíření usnesení měl ošetřit maximální kapacitu (18 dětí) v
jednom ročníku školy, aby nemohlo v budoucnu
dojít k případnému významnému kapacitnímu
ohrožení městem zřizovaných základních školách.
Je dobře, že se téma dlouze diskutovalo, možnost
odprezentovat svoji činnost dostaly i naše základní školy. Diskuse byla věcná, zaznělo mnoho argumentů pro i proti, často i vzájemně protichůdných. Tak jako veřejnost reagovala různě, různě
hlasovali i zastupitelé všech uskupení, to je jejich
právo. Projednáváno bylo udělení souhlasu, nikoli budoucí umístění (konkrétní budova) takového
zařízení. Domnívám se, že opuštěný objekt bývalé
radnice by tímto záměrem našel vhodné využití.
Zastupitelstvo v otázce nebylo jednotné, nejednotně hlasovalo také SPL i NPL, čím to?
SPL a NPL se nikdy nedomlouvalo na tom, jak budou jeho zastupitelé hlasovat, nikdy a u ničeho.
Prostě povinné hlasování tak či onak, to neznáme.
Každý zastupitel má svůj názor a svobodné rozhodnutí, obzvláště, když jsme nestraníci. A právě
to možná u politických stran není až tak obvyklé.
Souhlas (usnesení) podpořilo 8 zastupitelů, z toho
7 z řad nestraníků SPL a NPL a 1 z z tradiční politické strany. Pro udělení souhlasu to bylo málo.
Zastupitelé požívají důvěru občanů, vyjádřenou ve
volbách. A to, že v drtivé většině hlasují zastupitelé
SPL a NPL jednotně znamená, že souhlasí s předloženými návrhy a podporují je. Ať se to komukoli, například z řad opozice, líbí nebo ne. To, zda to
jsou návrhy a rozhodnutí dobré či špatné, myslím,
hodnotí jednou za 4 roky občané ve volbách. Nedávno takové volby byly a mandáty byly rozděleny.
6-ti tisícový Letohrad a kultura, co k tomu říct?
O kulturu v Letohradě se stará především naše kulturní centrum. Je však třeba říci, že i spoustu jiných
subjektů produkuje na území města nespočet rozmanitých akcí. A tak si někdy říkám, že na velikost
Letohradu toho tady máme až moc. Občas se totiž
stává, že termíny akcí se někdy bohužel překrývají, to je určitě na škodu věci, protože tím poté trpí
počet návštěvníků. Ale těžko přesvědčovat soukromé subjekty o tom, aby tu či onu produkci naplánovaly na jiný termín, například z důvodu konání akce města. Přitom termíny známých akcí se
snažíme zveřejnit dlouhodobě dopředu, například
v brožuře INFO. Na druhou stranu je určitě dobře,
že občané Letohradu mají možnost rozmanitého
kulturního vyžití. Tradiční městské akce, jako je
Kopečková pouť, Mezinárodní hudební festival, se-
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tkávání Klubu autorů literatury faktu, Letohrátky,
rozsvěcení vánočního stromu a mnohé další jistě není třeba připomínat. Stejně tak jako ty, které
město přímo nepořádá – například Řemeslnickou
sobotu, Kunčický kravál, Beach party na Ostrově...
Problémem, se kterým se však v současné době
na úseku kultury zabýváme, je samotný kulturní dům. Ten již nutně nějakou investici potřebuje.
Pokud si dobře vzpomínám, před volbami se otázkou tohoto kulturního zařízení aktivně zabývala
všechna volební uskupení, která jsou nyní v městské zastupitelstvu. Věřím proto, že se nám v průběhu času podaří tento objekt zrekonstuovat tak,
aby jeho stav minimálně odpovídal dnešní době.

Předsedáte i dopravní komisi, čím se nejvíce zabýváte?
Komise dopravní a veřejného pořádku se zabývá nejvíce podněty od našich občanů, zastupitelů
nebo zaměstnanců městského úřadu. Škála problémů je opravdu velice pestrá. Patří k nim například
přechody pro chodce, zrcadla v křižovatkách, umisťování či odstraňování dopravního značení, řešení špatných výhledů z různých výjezdů, závady na
komunikacích, vyjadřování se k novým investičním
akcím atd. Každý z nás ví, že vozidel na silnicích přibývá a doprava neustále houstne. S tím souvisí i parkování aut ve městě. To je možná jeden z největších
problémů. Pokud bychom totiž vyžadovali striktní
dodržování zákona o silničním provozu, nemohla
by na mnoha místech vozidla vůbec stát, neboť dva
jízdní pruhy o celkové šířce šest metrů bychom našli jen v málokteré ulici. Jsou však úseky, kde řidiči
parkují opravdu bezohledně a takové v komisi řešíme. Možná, že někde by pomohlo i rozšíření placeného parkovacího stání. Touto problematikou se
zabýváme již delší dobu, ale jedná se o velice citlivý
problém, který bychom nechtěli uspěchat, a musíme nejdříve důkladně zvážit všechna pro a proti.
S Jiřím Chalupníkem rozmlouval Ivan Kurtev
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Budoucnost nakládání
odpady
V minulých letech, kdy postupně narůstaly náklady na přepravu a zpracování komunálních odpadů, se zatížení obcí
přehouplo přes částku 500,-Kč
za obyvatele a rok. Zákon však
neumožňoval městům stanovit vyšší poplatek a dosahovat
tedy vyváženého hospodaření
tak, aby původci hradili skutečné náklady, které vznikají obci s likvidací jimi odložených odpadů. Na druhé straně společnost Ekokom vypracovala pravidla pro odměňování obcí v
závislosti na množství vytříděných obalů z plastů,
skla, PET a papíru a podle hustoty sítě sběrných
míst, tedy vytvořením podmínek pro občany, aby
třídit mohli.
Postupně vznikla poněkud zvláštní situace. Komunální politici po předchozím volání po možnosti
zvýšit poplatek na osobu a rok k tomu v řadě případů nepřistoupili. Populismus a neprůhlednost
struktury nákladů na nakládání s komunálními odpady dodnes prosakují v médiích argumentací, že
občané v daném městě dobře třídí, a tak není třeba
zvyšovat poplatek.
Ve skutečnosti jsou ale náklady převyšující poplatek vždy hrazeny z jiných veřejných zdrojů. V těchto
městech pak ti, co důsledně třídí odpady, jež doma
vyprodukovali, ve skutečnosti doplácí na ty, kterým
je to jedno a v objemu odložených odpadů se nijak
neomezují. Polemika, která proběhla v tisku mezi
představiteli Hnutí Duha a jihočeským hejtmanem,
to jen potvrdila.
V Letohradě jsme se vydali jinou cestou založenou
na filozofii, že odměna od společnosti Ekokom,
kterou město získává za vytříděné komodity, patří
těm, kteří vyprodukovaný odpad nejvíce třídí a šetří náklady města za dopravu a ukládání směsného
odpadu v Českých Libchavách. Podrobná statistika,
kterou si vedeme od roku 2000, prokázala příznivé
změny, které nastaly zavedením finančních slev za
třídění, zavedením svozu bioodpadu, nápojových
kartonů, textilu a nyní také potravinářských olejů a
tuků.
Pro vyvážené hospodaření v této oblasti je naší prioritou snižování množství tzv. směsného komunál-
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ního odpadu (SKO), který končí na skládce a jehož
každá tuna nás přichází zbytečně draho. V mezidobí od roku 2008 do roku 2014 se nám podařilo toto
množství snížit o 320 tun ročně, tj. z 259 kg na obyvatele za rok na 208 kg na obyvatele za rok. Zatím
však neumíme ocenit ty občany, kteří nenaplní svozovou nádobu za týden a stačil by jim svoz jednou
za dva až tři týdny a zaplatíme za ně tedy na skládce
mnohem méně, než za vyvážení přeplněných kontejnerů ze sídlišť.
Novela zákona neumožní ukládat na skládky po
roce 2024 odpady, které je možné nějak recyklovat.
Zbývá nám tedy 9 let na to, abychom se tomuto
parametru přizpůsobili. V říjnu byl veřejně projednán plán odpadového hospodářství Pardubického
kraje. Následovat bude zpracování plánů odpadového hospodářství (POH) obcí, tedy i nás, na období včetně této zásadní hranice. Sbíráme zkušenosti
od těch nejlepších v ČR a mohu slíbit, že uděláme
všechno proto, aby se legislativní změny jen minimálně dotkly těch občanů, kterým záleží na udržitelném životním prostředí, tedy těch, kterým třídění vyprodukovaných odpadů není cizí. Uvítáme i
vaše náměty na řešení.
Martin Hatka

Úcta k práci předků
Na straně výdajů městského rozpočtu bývá v posledních letech částka kolem 100 milionů Kč. Jejich
uvážlivé rozdělování patří k nejdůležitějším úkolům
zastupitelstva zvoleného občany. Zjednodušeně
vzato jde průměrně o téměř 16 tisíc Kč na každého občana od kojenců po starce. Shoduje se vaše
představa o tom, jak byste s touto částkou, vynásobenou počtem členů vaší rodiny, naložili vy a jak s
ní nakládá zastupitelstvo?
Pokud vlastníte nějaký nemovitý majetek,
tak jistě dobře víte, že zachování jeho trvalé hodnoty vyžaduje také trvalou péči, tedy jeho údržbu
a případně modernizaci. Při hodnotě městského
majetku, který čítá stovky miliónu korun, je velmi
důležitá vyváženost výdajů do jednotlivých oblastí.
Tak jak se budují nové objekty, tak narůstá potřeba
rezervace zdrojů na jejich údržbu. Zvláštní místo zaujímají přírodní a kulturní památky.
Je celkem známo, že na území našeho města je 37
nemovitých kulturních památek registrovaných
v ústředním seznamu Ministerstva kultury ČR, z
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nichž 27 je soustředěno v historickém jádru města
ve vyhlášené Městské památkové zóně. Celkem je
to ale 57 samostatných objektů vytvořených prací
našich předků. 14 z nich je ve vlastnictví nás všech,
tedy obce, ostatní v majetku církve, právnických a
fyzických osob. Přesto tvoří dohromady celek, který
je nutno chránit, pečovat o něho a dbát na to, aby
byl uchován i pro příští generace mimo jiné právě
na důkaz umění, zručnosti a pracovního nasazení
našich předků. Společenské zvraty sebou mnohdy
přinesly neúctu k těmto hodnotám a někdy i jejich
devastaci a ničení. Kyšperk a později Letohrad měl
to štěstí, že lidé v jeho vedení nepodlehli krátkodobým oslněním mocí a historické památky se u nás
nestaly, až na drobné výjimky překážkou rozvoje
města. Smutné je, že to můžeme v posledních letech pozorovat na kulturních památkách světového významu v zahraničí.

Zvláštností údržby a obnovy nemovitých kulturních
památek je skutečnost, že je mnohdy nákladnější
než nová výstavba srovnatelného objektu. Příkladem může být drobná stavba, jakou je Hotmarova
kaplička, jejíž opravu jsme řešili v letech 2008-2011
a celkové náklady dosáhly částky 1.617.035,-Kč. Tři
roky opravujeme kapli na historické části letohradského hřbitova, přičemž dosud provedené nové
schodiště se zábradlím a vstupem do sklepa stálo
528.870,-Kč. V letošním roce se vyměňuje krytina její střechy a věžičky. Tyto dvě památky nejsou
denně na očích široké veřejnosti tak jako celkové
restaurování morového sloupu na Václavském náměstí. Při provedených průzkumech sloupu, ale i
následně během prováděných prací, se ukázalo, že
stav poškození a nutných oprav je co do rozsahu
největší za posledních 100 let. Složitost prací a obrovské finanční náklady nás přivedly k rozložení obnovy památky do tří let. V roce 2014 činily náklady
1.380.180,-Kč, letošní rozpočet je na 1.411.838,-Kč a
v roce 2016 by měly být práce dokončeny.
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Vodítkem a nezbytnou podmínkou pro přidělení
dotací od Ministerstva kultury, které využíváme v
maximální možné míře, je aktuální „Program regenerace městské památkové zóny Letohrad“. V
současné době pracujeme na novém dokumentu
– programu péče o památky na období do roku minimálně 2020. Program zahrnuje a bude zahrnovat
i obnovu nemovitých památek ve vlastnictví Římskokatolické církve, kde v posledních dvou letech
věnujeme největší pozornost obnově kaple sv. Jana
Nepomuckého na Kopečku. Po provedených výměnách střešních krytin totiž přichází na řadu zásahy
do staticky narušených sklepů a celého nádvoří. V
uplynulém období nebyla věnována potřebná pozornost odvodnění celé stavby, což následně způsobilo velké škody, včetně zborcení části jižního
sklepení. Bylo třeba si položit otázku, jak nejlépe
stavbu nejen opravit, ale jak přizpůsobit k dalšímu
využití v příštích letech v duchu hesla, že památka
musí žít. Oslovili jsme několik architektů, vybraných
na doporučení Národního památkového ústavu a v
současné době probíhá zpracování několika variant
využití a začlenění památky do okolního prostředí
s cílem obohatit kulturní život jak pro občany města, tak přilákat turisty. Mimo úplné opravy vlastní
kaple včetně interiéru a okolních ambitů počítáme
nově také s jejich propojením s oběma sklepy, což
by umožnilo multifunkční využití objektu různými
provozovateli kultury a služeb. Vlastník financuje
stavební práce z Programu na záchranu architektonického dědictví MK ČR a významné dotace z městského rozpočtu.
V době vydání této tiskoviny jsou v plném proudu
přípravy na velmi rozsáhlou revitalizaci ploch kolem
zámku a zámeckého parku. Tým projektantů Ing.
Kateřiny Dvořákové DiS. připravuje dokumentaci
na obnovu vlastního parku, využití ploch bývalého
zámeckého zahradnictví, zámecké terasy a hlavně
revitalizaci oranžerie, která by měla po desítkách
let opět dostat atraktivní náplň v podobě bonsají,
citrusů a dalších atraktivit, aby se mohl stát turis-
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tickým lákadlem pro široké okolí města. Současně
zkušená společnost RDA Rychnov nad Kněžnou pro
nás zpracovává projektový záměr k podání žádosti o finanční dotaci z programu INTERREG pro roky
2014-2020. Naše kroky koordinujeme se zahraničním partnerem, městem Niemcza v Polsku, který na
druhé straně hranice připravuje podobný projekt.
Vzhledem k rozsahu prací při obnově památek a
naplňování programu regenerace se ucházíme o
ocenění a počítáme s přihlášením do soutěže Památka roku. První polovina příštího roku ukáže, jak
jsme byli úspěšní v porovnání s ostatními městy
Pardubického kraje.

odlišné od počtu mužstev, druhu soutěže apod.
Z výše uvedeného přehledu je patrné, že se nejedná o jednoduchý problém. Určitě si nikdo z nás
nepřeje, aby naše sportoviště osiřela a zpustla. Bylo
by velkou chybou neumožnit stovkám dětí nadále
provozovat jejich oblíbené sportovní aktivity.

Martin Hatka

Nové byty v domě
s pečovatelskou službou

Budoucnost sportu v
Letohradě
V oblasti volnočasových aktivit se do budoucna jeví jako
největší problém financování
letohradského sportu, neboť
firma OEZ avizuje přinejmenším značné snížení svého příspěvku na tyto aktivity od září
roku 2017.
Vzhledem k tomu, že současná podpora činí ročně 9,5 mil. Kč do sportu v Letohradě, jedná se o výpadek, který je bez pomoci
veřejných prostředků nenahraditelný. Pokud se
Město Letohrad chce nadále pyšnit tím, že se jedná o město sportu se špičkovými sportovišti, pak
nezbývá nic jiného než masová podpora těchto
aktivit z městského rozpočtu podobně, jako se to
děje v oblasti kultury. Tato finanční pomoc není nic
neobvyklého v některých okolních městech našeho regionu, o čemž se lze přesvědčit nahlédnutím do rozpočtu těchto celků. Tím, že podnik OEZ
financoval formou reklamy a darů téměř všechny
sportovní aktivity v Letohradě, ušetřil městskému
rozpočtu nemalé finanční prostředky. Nyní nastává
čas na to, aby se financování letohradského sportu
dostalo tam kam patří.
Náklady sportovních oddílů lze rozdělit do dvou
oblastí. Tou první je financování provozních nákladů sportovišť, druhou pak náklady na soutěže,
sportovní materiál, dopravu k mistrovským utkáním a náklady na rozhodčí. Přitom jen provozní
náklady na všechna sportoviště v Letohradě se pohybují kolem 4,5 mil.Kč. Sportovní náklady jsou pak

Z těchto důvodů musíme během příštích dvou let
nalézt nové způsoby financování těchto činností,
což bude vyžadovat velké úsilí a vzájemnou toleranci při sestavování rozpočtu města.
Ing.Stanislav Beneš

Domov s pečovatelskou službou(DPS) v Letohradě v letošním roce zaznamenal několik
změn. Do důchodu odešla
dlouholetá vedoucí Jana Moravcová a její nástupkyní se
stala po vyhraném výběrovém
řízení Marie Kubištová.
Díky dotaci z Ministerstva pro
místní rozvoj vznikly v domově dva nové bezbariérové byty. Celková investice dosáhla částky 1,23
milionu korun, město stála vestavba pouze třicet
tisíc korun. Aktuálně je v DPS celkem 43 nájemních
bytů.
Nadále platí, že sociální zařízení města poskytuje
seniorům takové služby, aby si udrželi po co nejdelší dobu nezávislost na pomoci druhých. Pečovatelská služba má zázemí v DPS, poskytují však i služby
terénní – to znamená, že k vám přijedou a pomohou přímo u vás doma. Objednat si jejich služby
můžete dle svého uvážení a svých potřeb, například požádat o doprovod k lékaři, odvoz kamkoli
nebo o vyprání prádla. Pečovatelky mohou pomoci
i s hygienou, oblékáním nebo například pomohou
vyřídit administrativní záležitosti či vás doprovodí
na procházku.
Iva Janoušková
SPL +NPL iniciují uspořádání ankety, ve které se na podzim 2016 chtějí opět po čtyřech
letech zeptat občanů na jejich priority.

SDRUŽENÍ
PRO LETOHRADSKO

Odlehčovací služba nově
v Ústí nad Orlicí
V minulém občasníku jsem informovala o naší snaze zřídit tzv. odlehčovací službu. Při snaze o zavedení této nové služby jsme bohužel narazili na legislativní podmínky, které nelze v současné době
naplnit.
Dobrou zprávou je, že akreditaci získal na pobytovou odlehčovací službu orlickoústecký Domov důchodců. Odlehčovací služba zde bude poskytována
celoročně 24 hodin denně jako pobytová služba
sociální péče. Jejím cílem je zajistit pečujícím prostor pro odpočinek a načerpání sil a uživatelům poskytnout komplexní odbornou péči. Více informací
získáte na telefoních číslech: 734 793 446, 603 566
767, případně při osobní návštěvě domova.
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Na závěr si dovolím použít slova pana faráře: „Zásadní rozhodnutí děláme srdcem. Srdce vysílá impulz a
rozum provede racionalizaci. Nejsme tak racionální,
jak si to občas myslíme. Ten pocit, že rozum je nadřazený srdci, vyplývá jen z toho, že když stojíme, tak
fyziologicky máme hlavu nahoře a srdce dole. Aby
naše rozhodnutí byla správná, tak je doporučuji dělat vleže. Někdy by stálo za to postavit se na hlavu.“
Přeji všem jen správná rozhodnutí dělaná srdcem.
Iva Janoušková

K žádosti o odlehčovací službu je potřeba doložit
vyjádření lékaře a dotazník o žadateli. Úhrada za
odlehčovací službu je 331 Kč za den plus poměrná
část příspěvku na péči.
Iva Janoušková

Týden seniorů se setkal
s kladnými ohlasy
První říjnový den patří svátku Mezinárodního dne
seniorů a na seniory čekal bohatý program. Připravili jsme prohlídku Domu s pečovatelskou službou
takzvaně „zadními dveřmi“ - návštěvníci si prohlédli
zázemí pečovatelek, kancelář, prádelnu, tzv. pedikérnu, ke shlédnutí byl volný byt. Do svého soukromí (bytu) nechali nahlédnout manželé Vyhnálkovi,
za to jim děkuji. Poté bylo připraveno malé pohoštění s kávou a koláčky, přítomní se shodli, že to
bylo příjemné odpoledne. Kulturní centrum města
nabídlo 1.října vstup do expozic pro seniory zdarma, objekty soukromých majitelů mohli navštívit za
poloviční vstupné.
V další dny byl v rámci již čtvrtého ročníku Týdne seniorů připraven pestrý program. Nápady jak vyrobit
podzimní dekorace předvedl pan Kostkan se svými
spolupracovnicemi. Virtuálně jsme navštívili Himaláje prostřednictvím fotografií a vyprávění Jakuba
Hlavsy. Největší úspěch mělo povídání lanškrounského pana faráře Zbigniewa Czendlika o vážných
věcech nevážně, které pobavilo 130 posluchačů v
Novém dvoře. Odpoledne doprovodil zpěvem a
hudbou Pavel Helan.

Letohrad je dobrý partner
Letohrad
má
uzavřenou
smlouvu o partnerství se třemi
zahraničními městy - polskou
Niemczou , švýcarským Hausen am Albis a chorvatským
Daruvarem. Spolupracuje také
s polským městem Bardo.
Představitelé měst se potkávají při různých oficiálních příležitostech, kulturních a společenských akcích. Ve
spolupráci s polskými městy se podařilo v několika
letech čerpat finanční prostředky z grantu Evropské unie na Letohrádky a nyní se připravuje společný projekt s Niemczou, který by umožnil pro obě
města čerpat prostředky na opravu kulturních památek. Druhou rovinu představují kontakty členů
zájmových organizací a spolků. Zde je příležitost
pro předávání získaných zkušeností a navazování
osobních přátelství.
Ačkoli poslední partnerská smlouva s Daruvarem
byla podepsána relativně nedávno v roce 2012,
právě toto přátelství se v současnosti rychle rozvíjí. Daruvar je chorvatské město v západní Slavonii,
vzdálené asi 70 km od maďarských hranic a má asi
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13 tisíc obyvatel. Žije zde silná česká menšina, která
tvoří téměř 20% obyvatel. Ti se sdružují ve spolku
Česká beseda a starají se o udržení českých tradic.
Ve městě je česká mateřská škola Ferdy Mravence
a česká základní škola J. A. Komenského, která má
250 žáků.
Daruvarští navštívili Letohrad v roce 2013. V letošním roce poslední srpnový víkend byl z Letohradu
vypraven autobus zástupců spolků v čele se starostou Petrem Fialou. Byla to už druhá naše návštěva.
A dostalo se nám vřelého přijetí. Prohlédli jsme si
město, jehož historie sahá až do 4. století před naším letopočtem, lázně, školy, Českou besedu, kde
jsme měli možnost poznat, jak bohatou a rozmanitou vyvíjí činnost. Také jsme v horkých dnech
využili odpolední chvíle volna k návštěvě místního
aqvaparku. Jeden večer se nás ujali hasiči z Lipovce ( předměstí Daruvaru), druhý společenský večer
uspořádala Česká beseda na daruvarském zámku.
Měli jsme možnost zaposlouchat se do české muziky v podání dechového orchestru a dvou pěveckých sborů a zhlédnout taneční vystoupení folklorního souboru. Z naší strany programy obohatily
vystoupením zpěvačky z Canzonetty a tanečnice ze
skupiny Babylenek.

Oficiální delegace byla přijata na radnici, kde proběhla diskuze o tom, kam budeme směřovat partnerství v příštím období.
Kontakty mezi jednotlivci i spolky se nadále rozvíjejí. Setkávají se motorkáři, hasiči, vyměnili si své
zkušenosti včelaři. Sdružení přátel umění Letohradu má v plánu uspořádat společné malování v plenéru. Bigband Letohrad byl pozván do Daruvaru na
festival hudeb v červenci 2016.
V současnosti probíhá sbírka dětských knížek českých autorů pro Mateřskou školu Ferdy Mravence
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a Základní školu J. A. Komenského. Můžete přispět
i vy, pokud máte již odrostlé děti a doma nevyužité
české dětské knihy.
Obdivujeme, kolik úsilí a energie věnují dobrovolně
občané s českými kořeny k tomu, aby udrželi, český
jazyk a české tradice pro budoucí generace. Že se
jim to daří, lze vidět z toho, že jsou v aktivitách zapojeni ve velkém počtu mladí lidé.
Prostřednictvím partnerství se zahraničními městy
můžeme poznat, jak to dělají jinde. To je pro nás inspirací i motivací pro práci v budoucnosti.
Hana Kotlářová

Komunální volby 2014
Děkujeme za podporu a důvěru, vyslovenou v komunálních volbách v říjnu 2014. Celkový zisk (SPL+NPL) 67,5% všech odevzdaných hlasů, znamenající
15 míst v 21 členném zastupitelstvu, je pro nás velkým závazkem a motivací!
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INVESTIČNÍ PRIORITY 2014 -18. JAK SI STOJÍ PRÁCE NA NICH?
1. Dům kultury

3. Bezpečné město

Řešíme, zda bude potřeba převést majetek (vlastní
objekt kulturáku s pozemkem) ze Závodního klubu
s.r.o. na město. Jedině město se totiž může ucházet
o dotaci od SFŽP na zateplení objektu. Rozhodnutí
padne až v momentě vypracování ekonomických
kalkulací, zda se vyplatí žádat o dotaci na zateplení,
nebo zvolíme cestu investice z prostředků města.
Uvažujeme také nad budoucím komplexním řešením parkoviště před objektem – jeho revitalizací.
Co se týká vnitřních prostor – městský arch. Patrik
Zamazal připravil varianty, o kterých musí v budoucím čase rozhodnout zastupitelstvo. Problémem
vnitřních rekonstrukcí bude jejich obrovská finanční náročnost a bohužel, v novém období na tyto záležitosti neexistují jakékoli dotační tituly. Na zastupitelstvu bude tedy úkol zvolit variantu a způsob
zafinancování budoucí nákladné přestavby, včetně
časové osy, kdy to vše a zda postupně realizovat. Na
názor se chceme zeptat spoluobčanů v anketě.

Chodníky
Nejvýznamnějším příspěvkem ke zvýšení bezpečnosti byla podzimní rekonstrukce chodníku v Tyršově ulici. Na jaře dojde Správou a údržbou silnic Pardubického kraje k rekonstrukci krajské silnice II/360
u železničního viaduktu a v souvislosti s tím ke zrušení chodníku pod ním a zprovoznění chodníku na
druhé straně silnice. Děkujeme za shovívavost jeho
uživatelům, kteří byli po dobu jeho rekonstrukce
omezeni a tři týdny museli využívat cestu přes Nový
dvůr. Jinak to technicky z důvodu bezpečnosti, bohužel, nešlo.

2. Koupaliště
Avizovaná revitalizace areálu v etapách má za sebou tu úvodní – zprovoznění dětského bazénu. Moderní nerezová konstrukce je sice dražší než kachlíková, ale nenáročná na údržbu a s podstatně delší
životností. V areálu byly dále v roce 2015 vyměněny
dva pískové filtry pro 50 m bazén, ty staré po čtyřech desítkách let dosloužily. V roce 2016 se plánuje rekonstrukce sociálních zařízení a přístupového
chodníku. I na roky 2017 a 2018 budou připraveny
další etapy revitalizace areálu, např. rekonstrukce
šaten či úprava zeleně.

Rok 2016 – na SFDI podáme žádost o dotaci na
chodník na Orlici (Družstevní a Jablonská ul.) podél
krajské silnice, v úseku od křižovatky nad Distancí
po Konzum.
Rok 2017 – 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).

Místní komunikace (ve vlastnictví města)
Zastupitelstvo města schválilo plán investic do
rekonstrukce místních komunikací v Letohradě v
tomto volebním období (roky 2015-2018). Celková
částka vč. DPH by mohla dosáhnout až 27 mil. Kč
a komunikace ve všech čtyřech místních částech
města.
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Letos již byla rekonstruována komunikace Na Stráni
a do konce listopadu k ní ještě přibude část dříve
nerekonstruované Dolní cesty na Orlici.
V letech 2016-18 (pořadí komunikací mezi jednotlivými roky se může dle vývoje ještě částečně změnit) to budou /abecedně/ Budovatelů, Červená,
Kunčice (u bytovek a pod bytovkami, Nad Řekou),
Orlické brány (dvě), Podměstí, Poříč, „pouťová“ cesta pod Spořilovem a U Cihelny. Řešen bude i nový
příjezd z budoucího kruhového objezdu k biatlonovému areálu.
Část místních komunikací (část Podměstí a Poříč)
chce město uplatnit v rámci dotace na projekt cyklostezky intravilánem města. Právě na nich by budoucí cyklopropojení mělo také vést. Z projektu
bude financována šíře pro cyklisty, zbylou šíři místní komunikaci uhradí město ze svých prostředků.
Realizaci předpokládáme v roce 2018, podmínkou
je získání dotační podpory na cyklostezky.

Kamerový systém rozšířen
V roce 2015 byly dříve instalované 4 kamerové
body rozšířeny o dva nové – na Václavském náměstí a na křižovatce pod Václavským náměstím.
Posíleno o potřebnou techniku muselo být také
dohledové pracoviště v sídle Městské policie. Velké
poděkování patří místním živnostníkům a podnikatelskému prostředí, které se částkou 122 tis. Kč
podílelo na celkové investici v hodnotě 330 tis. Kč. I
pro roky 2016-2018 je v plánu každoroční rozšíření
městského kamerového systému o dva nové body.
Prevence, ochrana majetku i bezpečnost občanů –
to jsou zásadní důvody snahy o budování kamerového systému.
Wifi
Společné projekty podporují česko-polské vztahy a
přispívají ke zvýšení propagace partnerských měst
Letohrad a Niemcza.
Nejvýraznějším počinem projektu bylo zřízení veřejně přístupných WIFI bodů, které jsou volně dostupné v turistických uzlech Letohradu, a to na
Václavském náměstí, autobusovém a železničním
nádraží.
Přes wifi připojení lze načíst nové webové stránky
pro turisty, kde jsou česky i v polském překladu informace s odkazy na zajímavá místa ve městě s popisy či mapami.
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Lze na nich také najít spojení v jízdních řádech.
Stránky je možné otevřít na určených místech a to
zapnutím připojení wifi v mobilním zařízení, zobrazí se: wifi_Letohrad, jinak obvyklým způsobem z
notebooku, tabletu - wifi.letohrad.eu. Pořízeny byly
i propagační materiály, jako například letáky, skládačky či omalovánky pro děti, které poutavě provázejí městem.
Veřejné osvětlení
Za zásadní považujeme zcela nové veřejné osvětlení na sídlišti Spořilov. Stávající je staré a nevyhovující, často poruchové. Zpracovává se projektová
dokumentace a do dvou let předpokládáme realizaci. Postupná obnova veřejného osvětlení bude
probíhat i jinde po městě.

Rozšíření dětských hřišť
Na Sádkách v parku na Mírovém náměstí byla instalována nová velká atrakce – slon se žirafou. V Červené byl obnoven dětský koutek u hasičské zbrojnice.
I v letech 2016-2018 se každý rok dostane na jednu z dalších částí města (abecedně Kunčice, Orlice,
Spořilov).

Cyklostezky
Intravilánem města (možné dotační zdroje) – byl
vybrán zpracovatel projektové dokumentace (1,2
mil.) , projekt vč. stavebního povolení by měl být do
konce prvního čtvrtletí 2016. Hned poté se bude
město ucházet v nejbližší výzvě IROP o dotaci (85%).
Hodnota investice je předběžně odhadována na 20
mil. Kč. Cílem je co nejvíce (dle technických možností) rozdělit motorovou a cyklistickou dopravu.
Jedná se např. o spojky pro cyklisty od cyklostezky
od Ústí, Žamberka, k Šedivskému lomu, OEZ, nádraží, Tvrzi Orlice, ze Spořilova.
Prostřednictvím Sdružení obcí Orlicko ( s poměrným financováním městěm) se řeší budoucí cyklostezka Letohrad – Pastviny (ale také Žamberk
– Pastviny). I zde již firma zpracovává projektovou
dokumentaci. Nejsložitější budou majetkoprávní
jednání k potřebných pozemkům tak, aby mohlo
být žádáno o stavebním povolení. Až poté se Orlicko bude moci ucházet o dotační titul, směřující k
budoucí realizaci. Bez dotace by to obce nedokázaly samy odfinancovat.
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4. Kanalizace a ČOV Červená
Veřejnou zakázkou byl vybrán zhotovitel stavby.
Nejvýhodnější nabídku 9,7 mil. Kč+DPH podala
společnost Vakstav Jablonné nad Orlicí oproti projektovou dokumentací předpokládaným 13,9 mil.
Kč + DPH. Realizace vlastní stavby kanalizace a ČOV
proběhne v letech 2016 a 2017. Částečně bude
omezen provoz na oblíbené cyklostezce, snahou
investora i zhotovitele bude co nejméně omezit
provoz po cyklostezce a to především o hlavních
prázdninách.

5. Lokalita pro bydlení
Nad Bažantnicí
Ve středu 9. září schválilo Zastupitelstvo města
zahájení investice do lokality pro bydlení Nad Bažantnicí. Příprava zabrala 7 let, což dokládá její složitost v takto rozsáhlém území. Nejvíce času zabral
převod pozemků od státu. Projekt je připraven tak,
aby v jeho závěru nemělo město ani zisk, ale aby ani
nedotovalo stavebníky. O konkrétní ceně pozemků
bylo možno jednat až ve chvíli, kdy byla známa vítězná nabídka na zasíťování lokality, a to bylo až na
přelomu července a srpna. Schválení všech potřebných dokumentů pro nastartování lokality umožnilo těm, kteří opravdu chtějí bydlet, aby koupili
pozemky bez 21% nárůstu ceny o DPH, které bude
platit od 1. 1.2016. Zásadní chybou by bylo vše včas
neprojednat a připravit tak stavebníky zdražením o
DPH o nemalé peníze.
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šeho názoru je velmi složité určit objektivní kriteria
pro takovéto rozdělení v jedné lokalitě, každý přece
může mít jiný názor na to, který pozemek je lepší.
Podle čeho by se pak měly stanovit cenové rozdíly
jednotlivých parcel? Navíc „Cenová mapa“ podléhá
schválení MF ČR.
Zastupitelstvo města ve středu rovněž schválilo
prvních 25 kupních smluv se zájemci, kteří chtějí do
parcel investovat své peníze a následně do výstavby svého bydlení. V případě, že by nedošlo k prodeji
pozemků do konce roku 2015, hrozilo by, že některé z těchto zájemců odradíme a tím pádem nebude
dostatek finančních prostředků od kupujících pro
spuštění investice. Počet zájemců je jasným důkazem zájmu občanů o výstavbu bydlení v Letohradě!
Cílem celé investice určitě není rozprodat všechny
pozemky za 5 let, ale mít nabídku pro všechny budoucí příchozí zájemce o výstavbu vlastního bydlení a to v dlouhodobém časovém horizontu.
Málo měst jde cestou jako my. Mnoho jich pozemky
zasíťuje a čeká na stavebníky. My jsme velmi zodpovědně celý projekt připravili, stavebníky máme a
požadujeme od nich minimální částku pro spuštění
investování. Vážíme si kupujících, kteří tuto strategii, chránící město a jeho prostředky, přijali.
Jsme si jisti, že strategické rozhodnutí zastupitelstva o spuštění přípravy této lokality pro bydlení
bylo správné a pro budoucí rozvoj našeho města
zcela zásadní!

Proč byla vybrána právě lokalita nad Bažantnicí?
Nikde jinde v k.ú. Letohrad jako město dostatečný
počet pozemků určených k bydlení podle územního plánu nevlastníme.
Do ceny 670,- Kč za m2 pozemku byly započítány
všechny známé náklady na jejich přípravu i s cca
5,5 mil. Kč rezervou, která by měla pokrýt případné
nepředvídané náklady. Pro spuštění celé investice
byla stanovena spodní hranice 12,5 mil. Kč uhrazených za pozemky od zájemců ze strany kupujících,
aby město mělo jistotu, že se lokalita opravdu stane
místem bydlení. K 4.12.2015 je uhrazeno kupujícími
celkem téměř 15 mil. Kč.
V pátek 4. září byla od zastupitelů ODS a KDU-ČSL
navržena „Cenová mapa“, která rozděluje pozemky
na „lukrativnější a méně lukrativní“, ale hlavně již
zejména zamluvené pozemky zdražuje. Podle na-

ilustrační foto
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6. Zámecký park
Je zpracovávána projektová dokumentace (vítězná nabídka projektanta činila 522 tis. Kč). Budeme
se ucházet o dotaci na realizaci investice v rámci
velkých česko-polských projektů Euroregionu Glacenzis - zpřístupnění historických dědictví. Našim
partnerem v projektu je partnerské polské město
Niemcza, které potřebuje řešit obdobné záležitosti ve svém městě. V rámci projektu bychom rádi
řešili stav zeleně, cestiček, vybavenosti parku, stav
parkových zdí, využití ploch bývalého zahradnictví
či budovy oranžérie, kde by mohla být malá botanická zahrada. Do projektu zařadíme ty záležitosti, které budou dotačně podpořeny. Co vše půjde
uplatnit do projektu se dozvíme až po konzultacích
s poskytovatelem dotace, které nás teprve čekají.
Předpokládaná investiční výše činí 20 mil. Kč.

7. Areál Proutnice
Probíhají jednání s majiteli soukromých pozemků o
jejich odkoupení, znalecký posudek ocenil pozemky na 1,2 mil. Kč. Dokud město nebude majitelem
pozemků, nelze investice v lokalitě realizovat. I nadále podporujeme dříve schválenou studii budoucího využití lokality pro volnočasové veřejné aktivity, kde by mohly vzniknout např. dopravní hřiště,
beach hřiště atd. Areál by se tak v budoucnu mohl
stát místem aktivního setkávání generací. Nebližším cílem je instalace workoutového hřiště v sousedství skateparku.
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Madeleine Albrigtová byla
opět v Letohradě
Ve čtvrtek 11. června navštívila po druhé v životě Madeleine Albrightová, se svými sestrami,
dcerou a vnoučaty Letohrad.
Strávila zde 3 hodiny, přijela z Prahy, pokračovala
do Kostelce nad Orlicí, ve kterém má rodina také
své „stopy“. Byl pro ní připraven bohatý program,
který čile absolvovala. Jako starosta jsem s ní byl
po celou dobu, stihli jsme si toho povědět hodně,
například od jejích vzpomínek na dětství, přes inaugurační večeři v roce 1997, kde prezident Clinton
vyzval členy nové vlády, ať řeknou něco, co on neví
a ona odpověděla, že její skutečné jméno je Marie
Jana Korbel, až po současnou domácí i mezinárodní
situaci. Velmi mne potěšila vřelým souhlasem s budoucím propojením svého jména s Mezinárodním
hudebním festivalem Letohrad. Upřímnou radost
jsem měl, když během tak krátké návštěvy stihla
minimálně třikrát pochválit naše městečko a poznal
jsem, že to jsou slova upřímná. Chvála místa, kde
žiji, potěší každého a obzvláště starostu. V srpnu navíc poslala milý děkovný dopis za přátelské přijetí.

8. Rozšíření kapacity
mateřských škol
Aktuální kapacita obou MŠ (před dvěma lety rozšířená o 15 míst v ZŠ U Dvora) je prozatím dostačující.
Přesto jsme v rámci dotazníkového šetření u MŠMT
uplatnili požadavek na budoucí přístavbu jedné třídy (28 míst) v areálu MŠ U Dvora.
Realizace by se uskutečnila za předpokladu prokázání nedostatku míst a využití případně navýšené
kapacity našich MŠ. Město nechá zhotovit projekovou dokumentaci přístavby, aby v případě prokázání potřebnosti mohlo operativně jednat a hledat
finanční zdroje.

Petr Fiala - předseda SPL
starosta města

Návštěva byla médiím utajena. Kdy a jakým
způsobem jste se o ní dozvěděl Vy sám?
První den po dovolené zazvonila pevná linka a na
druhé straně byla přímo ona. Bylo to v týdnu před
její návštěvou, prosila mne o diskrétnost a její slova, že mi volá proto, abych si nemyslel, že je blázen,
když bude chodit po městě a nedala by ani vědět
starostovi. Pak si připravujte program takové návštěvy :-) Asi mi budete věřit, že je člověk při takovém telefonátu překvapen. Ale výsledek návštěvy,
příjemná atmosféra a vše s tím spojené, bylo milým
završením této epizody.
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Jaká je opravdová poptávka
po přenosech či záznamech z
jednání Zastupitelstva města?
Přenosy či videozáznamy?
Již dříve jsme položili otázky:
Jaká je poptávka veřejnosti po této službě? Jaká by
byla efektivita vynaložených prostředků na ní?
•
•

přenosy (přímé): přístup on-line (tedy pro ty, co
na jednání nemohou a budou ho ve stejném
čase sledovat přes internet)
videozáznamy: zveřejnění (obrazu a zvuku) po
úpravách (zákon o ochraně osobních údajů –
nutné vynechání osobních údajů na záznamu)
na webu a možnost shlédnutí záznamu kdykoli

Zastupitelstvo ani ne před dvěmi lety rozhodlo,
že to nepovažuje za nutné. Nastal čas rozhodnutí měnit, něco podstatného se změnilo? Jak nám
je dokola navrhováno opozicí. Jaká je skutečná
poptávka veřejnosti? To chceme i s dalšími otázkami zjistit od našich spoluobčanů nejpozději v
příštím roce na podzim ve formě ankety.
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se navíc i o organizovanou akci, ne živelnou. Skupiny dětí postupně procházejí atrakce. Na základě
diskuse jsem požádal provozovatele, zda by mohly
přijít i další letohradské děti, které by vytvořily organizovanou skupinu. Ti s tím souhlasili. Zdůrazním, že i osobně „nepozvaní“, tedy co nechodí do
školek apod., budou muset utvořit organizovanou
skupinu a projít atrakce společně pod vedením pověřené osoby. A navíc se nám dopředu na městský
úřad nahlásit. Výzvu k tomu Město zveřejní v květnovém zpravodaji.
Druhou záležitostí je Pouťfest, který v roce 2015 po
několika letech nebyl organizátorem uspořádán.
Město tuto akci, která měla své místo na Bečvárně
v sobotu při pouti, finančně podporovalo. I pro rok
2015 byla v rozpočtu schválena částka 30 tis. Kč na
podporu, stejně jako v uplynulých několika letech.
O tom, zda Pouťfest bude v příštích letech, rozhodnou dvě věci – chuť organizátora v jeho pořádání
pokračovat a také ochota zastupitelů jej finančně
v únosné míře podpořit. Město v době konání Kopečkové poutě nedisponuje pracovníky, které by se
mohly této záležitosti věnovat, ti totiž plní náročné
úkoly spojené právě s poutí.

Toče kolem „Kopečkové“
V souvislosti s poutí v roce 2015 se rozvířila diskuse
u dvou záležitostí.
První z nich – čtvrteční zdarma dopoledne pro děti
Městem Letohrad pozvaných organizací. Byla rozvířena debata, zda by se na akci nemohly přijít svést
všechny děti, tedy i ty, co nechodí do školky. Těžko
se bude hledat hranice – odkud děti apod. Přesné
ustanovení o této akci pro děti je ve smlouvě s provozovateli.
„Společní nájemci se zavazují umožnit ve čtvrtek
před konáním pouti použití atrakcí zdarma v době
od 9 do 12 hodin pro organizace, které určí město
(např. Domov pod hradem, dětské domovy, školky
apod.). V případě nepřízně počasí se jako náhradní
termín stanovuje pátek v době od 9 do 12 hodin. V
případě výrazně nepříznivého počasí i náhradním
termínu tato povinnost pro daný rok zaniká“.
Za čtvrteční dopoledne pro děti Město nic neplatí, veškeré náklady jdou na vrub provozovatelů. Ze
smlouvy je patrné, že se jedná o organizace, jedná

Konsorcium firem – učiliště v
Letohradě
Konsorcium významných regionálních firem, podporujících technické vzdělání a především místní
učiliště, intenzivně jedná a má za sebou nemalé
úspěchy. K nim se bezpochyby řadí absolutní nárůst
žáků na učilišti o padesát během dvou let! Unikátní
jev v technickém středním školství v rámci celého
kraje.
Pardubický kraj souhlasí s návrhem konsorcia, na
založení nového 4 letého maturitního oboru – Strojírenský technik, který bude v Letohradě vyučován
od 2016/2017.
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Věřím, že kraj ocení aktivitu, kterou ve spolupráci s
Městem Letohrad toto konsorcium firem vyvíjí, a v
budoucnu podpoří také nutnou rekonstrukci areálu
učiliště.
Jsem velmi rád, že firmy vzaly budoucnost naší
školy, ale také svoji zaměstnaneckou budoucnost,
opravdu vážně. Za to si jich upřímně vážím! Děkuji abecedně firmám Antikor Letohrad, Autoneum
Hnátnice, Bravo-Isolit Jablonné nad Orlicí, Bühler
Žamberk, Forez Ostrov u Lanškrouna, Formplast
Vytřev, OEZ Letohrad a ZEZ Žamberk.
Naše společné úsilí má smysl, který se jednoznačně
ve vývoji školy projevuje!
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Dále byly vytvořeny dokumenty vedoucí k dobré
praxi v oblasti finančního řízení města, kterými jsou
analýza financí či rozpočtový výhled města. Pro
dobrý chod státní správy (výkon úřadu) vznikly dokumenty pro zefektivnění řízení lidských zdrojů na
úřadu či projekt „otevřeného úřadu“, ve kterém se
hovoří o metodice zjišťování potřeb a spokojenosti
obyvatel.
V rámci projektu proběhla také školení a vzdělávání zaměstnanců a zastupitelů. Projektový tým tvořili zaměstnanci městského úřadu Ing. Aleš Brokeš,
Ing. Tomáš Pawera a členové rady Bc. Jiří Chalupník,
Ing. Stanislav Beneš, Iva Janoušková. Ti byli pochopitelně za dvouletou práci na realizaci projektu na
základě Dohody o pracovní činnosti odměňováni.
Celkové náklady projektu činily 2 336 tis. Kč, z
toho externí služby na základě smlouvy s vítězným uchazečem z výběrového řízení 1. 140 tis. Kč.
Projekt Zvýšení kvality řízení úřadu a poskytování
veřejných služeb městem Letohrad byl financován
z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Všem, kteří se podíleli na vzniku rozvojových dokumentů, děkujeme!

Zeptali jsme se na názor i člena
Rady města našeho koaličního
partnera
Projekt Zvýšení kvality řízení
úřadu a poskytovaných veřejných služeb městem Letohrad
Město v letech 2013-2015 za pomoci Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost realizovalo
projekt, týkající se řady oblastí veřejné správy.
Jednak strategického plánování, kdy došlo k aktualizaci Strategického plánu rozvoje města a byly
vytvořeny akční plány z něho plynoucí, vytvořena
byla koncepce možného budoucího komunálního
hospodářství, včetně realizace převodu majetkové
účasti města v Technických službách, dále koncepce základního školství s variantami řešení, pokud by
se v budoucnu např. významným způsobem zhoršilo financování základního školství od státu.

3 otázky pro Zdeňka Tomku
(Zelená pro Letohrad)
Co bylo hlavním důvodem,
že jste přijal nabídku stát se
členem rady města?
Důvodů bylo hned několik,
ale ten hlavní byl prosazování
volebního programu Zelené
pro Letohrad. Jsem rád, že se
mohu podílet na rozvoji města, maximálně využít
získaný mandát a důvěru voličů, díky kterým na
radnici mohu působit a podílet se na vedení města.
Jak hodnotíte spolupráci v radě města?
S kolegy radními jsem už v této sestavě strávil čtyři
roky, takže bylo na co navazovat. Určitě nemáme
na vše stejný názor, ale o tom politika přeci je. Za
uplynulý rok jsme společně udělali velký kus práce.
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Jaké jsou Vaše představy pro zbytek volebního
období? Shodují se s programem SPL a prioritami pro zbývající část volebního období, nebo
něco vidíte jinak?
Chtěl bych přesvědčit své koaliční partnery, abychom zahájili rekonstrukci oranžerie i bez dotačních titulů, o které samozřejmě usilujeme a v souběhu připravujeme projektovou dokumentaci. Do
této budovy se prakticky od revoluce nedala ani koruna i přesto, že je součástí parku a dělá nám všem
ostudu.
Určitě je důležité dál investovat do oprav místních
komunikací a do majetku města, který je potřeba
udržovat. Samozřejmě je spoustu jiných věcí, které
bych rád změnil nebo podpořil, ale nejde zde vše
prezentovat v několika větách.
S programem SPL se částečně shoduji, protože
bych jinak nemohl být v koalici. Jsou a budou problémy a řešení, které vidím jako lídr Zelené pro Letohrad jinak. Přesto však věřím, že i jeden mandát
může ovlivnit názor rady nebo zastupitelstva, jinak
by mé působení na radnici bylo zbytečné.
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Akci s podtitulem Plnou parou přijíždí Mikuláš pořádají Letohradský železniční klub a České dráhy.
Člena představenstva ČD zodpovědného za osobní
dopravu Michala Štěpána těší, že se lidem dodnes
neomrzela.
„Jsem rád, že i sedmadvacátý ročník je ročníkem
úspěšným, protože tradiční sedmivozová souprava
je opět velmi slušně zaplněná. Jsem rád, že tradice,
která patří k nejdéle trvajícím v České republice, i
díky Letohradskému železničnímu klubu pokračuje
a že nás ještě mnoho dalších ročníků čeká,“ konstatoval.
Zdroj: http://www.denik.cz

Slavnostní rozsvícení
vánočního stromu

Se Zdenkem Tomkou rozmlouval Ivan Kurtev

27. Mikulášská jízda

S přicházejícím adventem Letohrad pokračuje v tradici Slavnostního rozsvícení vánočního stromu. O
sváteční atmosféru se první adventní neděli postarala první dáma české folkové scény Pavlína Jíšová.

Lokomotiva řady 423.009 zvaná Líza se postarala o letošní zvláštní Mikulášský vlak na trase
Dolní Lipka a zpět.
Mikuláš se svou družinou, hodnými andílky a rozverným čertem, aby obdaroval hodné děti a budil
respekt před těmi, které si občas zazlobí. Že je Mikulášská jízda v Letohradu zábavou, jež nikdy neomrzí, dokládají zaplněné vagony i nádraží obsypané lidmi, kteří si přišli vlak vyfotit nebo zamávat
svým blízkým.

Rozsvícení vánočního stromu má pochopitelně
dlouholetou tradici, svoji novou podobu s kulturním programem a ohňostrojem však nese od roku
2008. Návštěvníci si tak každoročně mohou vychutnávat horký punč, medovinu a především vánoční
koncert završený ohňostrojem.
V minulých ročnících v Letohradě rozsvítili vánoční
strom například Jablkoň, Marien, Žamboši, Lokálka, Žalman & Spol. Letošní vystoupení pásmo bylo
sestaveno z vystoupení dětí MŠ Taušlova, Hlasového studia PHS a Pavlíny Jíšové za doprovodu dcery
Adély Jonášové, Petry Šanclové a Reného Součka.
Ivan Kurtev, SPL
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Madeleine Albrigtová byla opět na návštěvě v Letohradě za účasti hejtmana Pk - M. Netolického.

Kopečková pouť 2015 a tradiční čtvrteční akce pro děti.

MČR v letním biatlonu. Petr Fiala s Gabrielou Soukalovou a předsedou svazu Jiřím Hamzou.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu 2015 a vystoupení dětí MŠ Taušlova.

Příjemné prožití vánočních svátků
a pevné zdraví v roce 2016,
Vám přejí zastupitelé a členové
Sdružení pro Letohradsko
a Nezávislí pro Letohradsko
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