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Hromadná doprava hraje v Letohradě důležitou a nepostradatelnou roli. My všichni jsme si zvykli na komfort místní
dopravy. Zasadili jsme se tedy velmi aktivně o vybudování
kvalitního přestupního uzlu v blízkosti vlakového nádraží
s důstojným přednádražním prostorem.
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Našeho města si velmi vážíme. Jsme oprávněně hrdí na
to, co se našim předkům podařilo vybudovat. Letohrad je
díky tomu prostředí, ve kterém je radost žít. Pracovali jsme
téměř dva roky na přípravě důstojných oslav v roce 2008,
na které jen tak určitě nezapomeneme.
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Záleží nám na prosperitě našeho města a jeho místních
částí. Všichni jsme velmi aktivně vystupovali proti odtržení
místní části Kunčice. Jen společně můžeme dosáhnout více
a to ve všech důležitých oblastech. Na spokojenosti občanů
ve všech místních částech nám opravdu záleží.
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nadchází čas komunálních voleb. Voleb, které
se vyznačují rozhodováním o místě, kde žijeme
a výběrem z kandidátů, které většinou osobně
známe. Můžeme tak zhodnotit jejich dovednosti a možný přínos pro město. Čtyři roky se
naše nepolitické uskupení snažilo v čele města o jeho prosperitu a zviditelnění. Vedli jsme
město v ne zrovna jednoduchém období,
kdy byla příležitost čerpání Evropských fondů na připravené kvalitní projekty, proběhly
celoroční velké oslavy 700 let města, ale čelili jsme i snaze o osamostatnění jedné místní
části města. Dost věcí na první volební období.
Snažili jsme se, aby se nám všem v Letohradě žilo lépe. Jak se nám to dařilo či nedařilo
můžete posoudit zejména vy. Nechlubili jsme
se, jak se nám někteří snaží podstrčit, pouze
jsme v našich Občasnících ročně informovali
o uskutečněném a připravovaném. Přesně tak,
jak jsme slíbili před minulými volbami, že se
budeme snažit přiblížit k občanům a podávat
jim informace.

vat s maximálním nasazením a to budu také
vyžadovat od spolupracovníků a zaměstnanců
úřadu. K tomu a naplnění cílů potřebujeme
Váš hlas. Rozhodnete-li se v nadcházejících
komunálních volbách podpořit Sdružení
pro Letohradsko a to nejlépe podporou jeho
celé kandidátky (jedním křížkem u názvu
uskupení), upřímně Vám děkuji. Podporou
celé kandidátky nám dáte dobrý mandát do
povolebních vyjednávání, ta minulá byla značně složitá. Vaši případnou důvěru nezklameme.

Jsme nadále připraveni pro další rozvoj
všech částí našeho krásného města činit maximum. Dáte-li Sdružení pro Letohradsko Váš
hlas, budeme pokračovat v započaté práci
a připravených projektech. Jsem přesvědčen,
že přes v Letohradě až netradičně velký počet
kandidujících, se budete umět správně rozhodnout a nepodlehnete pouhým slibům či
dezinformacím. Rozšířili jsme možnost výběru
pro vás, spolu s Nezávislými pro Letohradsko
jsme vytvořili uskupení 42 lidí s jasnou vizí
a společným cílem – perspektivně se rozvíjejícím Letohradem.

kandidát na starostu

Přeji Vám dobrou volbu a hlavně úspěšný
život v našem krásném městečku. Najděte,
prosím, čas a přijďte volit a tak rozhodnout
o místě, kde společně žijeme. Každý hlas je
důležitý.

S úctou
Petr Fiala
předseda SPL, volební lídr SPL,

Nechceme slibovat, jsme připraveni pracovat tak jako uplynulé čtyři roky a po volbách
spolupracovat se všemi, kteří budou mít stejný cíl a chtít přiložit ruku k dílu. Nebudeme
konkurenty napadat, do komunální sféry to nepatří a bylo by smutné, kdyby
se k tomu kdokoli uchýlil. V případě
mého znovuzvolení starostou otevřeně říkám, že práci budu tak
jako uplynulé období vykoná3
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2007

3 300 000 Kč

SFRB

Dotace na výstavbu nájemních bytů dle Nařízení vlády č. 146/2003 Sb.

2007

4 400 000 Kč

SFRB

Dotace na výstavbu nájemních bytů dle Nařízení vlády č. 146/2003 Sb.

2007

1 120 000 Kč

MMR

217313 - Podpora výstavby technické infrastruktury v roce 2007 Sb.

2007

200 000 Kč

2007

300 000 Kč

PU kraj

nakládání s odpady

2007

35 000 Kč

Orlicko

malé památky

2007

323 000 Kč

PU kraj

2008

938 000 Kč

SFDI

program zaměřený ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování
osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2008

2008

400 000 Kč

MK

regenerace městských památkových zón

2008

261 000 Kč

MK

památky – účelová dotace na I. etapu opravy Hotmarovy kaple

2008

250 000 Kč

MK

podpora oslav 700 let města – grant

2008

15 618 641 Kč

EU+SFŽP

2008

4 719 000 Kč

MZ

2008
2008
2008

612 500 Kč

MK

Glacenzis

regenerace městských památkových zón

na projektovou dokumentaci „revitalizace náměstí“

integrovaný systém nakládání s odpady - I. etapa
Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny regionálního zdravotnictví
Malé projekty přeshraniční spolupráce (Bardo)

22 788 300 Kč EU NUTS II ROP 1.2 – přednádražní prostor v Letohradě
250 000 Kč

PU kraj

na projektovou dokumentaci „kanalizace Červená“

2008

70 000 Kč

PU kraj

vítězství v soutěži třídění odpadů - obce nad 5 tis. obyvatel

2008

45 000 Kč

PU kraj

oprava a údržba válečných hrobů ze 2. svět.války

2009

550 000 Kč

MK

regenerace městských památkových zón

747 103 Kč

SFRB

program Panel – dotace 2% úroků z úvěru

2009
2009

49 312 548 Kč EU NUTS II ROP 2.2 – revitalizace č. p. 10 na Václavském náměstí na městský úřad

2009

5 996 000 Kč

SFDI

program zaměřený ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování
osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2009

2009

382 000 Kč

MK

památky – účelová dotace na II. etapu opravy Hotmarovy kaple

2009

360 400 Kč

Glacenzis

2009

100 000 Kč

PU kraj

oprava kaple matky Boží (Hotmarova kaple)

2009

250 000 Kč

PU kraj

zkvalitnění systému třídění odpadu v Letohradě

PU kraj

Grant na vybavení expozice muzea

Malé projekty přeshraniční spolupráce (Bardo) Letohrátky

2009

100 000 Kč

2010

30 325 055 Kč

2010

1 265 000 Kč

MK

regenerace městských památkových zón

2010

140 000 Kč

MK

památky-účelová dotace na I. etapu opravy Hotmarovy kaple

2010

150 000 Kč

PU kraj

Grant na rekonstrukci býv. WC v parku (voliéra)

PU kraj

Grant na vybavení expozice muzea – II. etapa vitríny

EU+SFŽP

2010

50 000 Kč

2010

16 515 737 Kč

EU+SFŽP

161 874 284 Kč

CELKEM

1.1 – Snížení znečištění vod – 1.1.1. Snížení znečištění z komunálních zdrojů –
Projekt nad 2000 EO – kanalizace Kunčice

3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry) –
3.2.1. Realizace úspor energie (Zateplení ZŠ Komenského a ZŠ U Dvora ve městě Letohrad)

,QYHVWLFH3DUGXELFNpKRNUDMHY/HWRKUDGď
2008

47 314 000 Kč PU kraj

rekonstrukce II/360 (Šedivská ulice)

2008

14 900 000 Kč PU kraj

most Orlice-Kunčice (pod Konzumem)

2008

23 600 000 Kč PU kraj

2009

8 900 000 Kč PU kraj
94 714 000 Kč CELKEM

6

most Letohrad-Kunčice (u Vondrova mlýna)
rekonstrukce II/3601 přednádraží
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Při znalosti ekonomiky a potřeb města s plným
vědomím zodpovědnosti za vývoj místa, kde
žijeme, vytyčujeme sedm základních investičních priorit pro roky 2010 – 2014:
Za tři nejzásadnější a největší investiční akce,
směřující do zlepšení životního prostředí města a budoucích úspor provozních nákladů,
považujeme:
1. Kanalizace Kunčice - podařilo se získat
dotaci (30 mil. Kč) od Státního fondu životního prostředí na její vybudování. Zabezpečíme úvěr s potřebným dofinancováním
a celkovou realizaci projektu včetně následných oprav výstavbou dotčených komunikací. Celková projektová výše investice činí
cca 40 mil. Kč.
2. Zateplení budov obou základních
škol - podařilo se získat dotaci (16,5 mil. Kč)
od Státního fondu životního prostředí na
realizaci této investice. Zabezpečíme úvěr
s potřebným dofinancováním a celkovou
realizaci. Celková projektová výše investice
činí cca 30 mil. Kč.
3. Kanalizace Červená – cílem je do
roku 2014 (rok oslav 500 let od první zmínky o osadě) vybudovat vyprojektovanou
kanalizaci v Červené včetně následných
oprav výstavbou dotčených komunikací,
projektová výše investice činí cca 9 mil. Kč.
Jako vhodný dotační zdroj se jeví dotace od
Ministerstva zemědělství za podpory kraje
(možnost získat cca 65% z celkové investice).
Společnost VaK připravuje vybudování části
kanalizace na Kunčicích a Orlici a potřebnou
intenzifikaci čistírny odpadních vod v Letohradě (investice v částce téměř 150 mil. Kč). Město
bude při realizaci této investice součinné.

Za další prospěšné a potřebné investice, na kterých budeme usilovně pracovat,
považujeme:
4. Výstavba skateparku s bikeparkem
v areálu „Proutnice“ – místo pro volnočasové aktivity neorganizované mládeže.
Vyprojektováno a pod stavebním povolením, předpokládané náklady cca 3 mil. Kč,
podána žádost o dotaci z programu Leader na téměř 1 mil. Kč. Vybudovaný areál
bude pod kamerovým dohledem. Realizací
výstavby dojde k naplnění I. etapy schválené studie budoucího využití celého areálu
v„Proutnici“ pro volnočasové aktivity
5. Postupná realizace v r. 2009 schváleného „Generelu investic do místních
komunikací v letech 2009-2014“ – naplnění zastupitelstvem schváleného pořadí
oprav a rekonstrukcí místních komunikací.
Na toto neexistuje dotační titul.
6. Další etapy realizace projektu Letohradem bezpečně bez překážek – pokračování budování nových (Orlice, Kunčice,
směr Lukavice) a rekonstrukce stávajících
(všechny části města) chodníků ve všech
částech města podél frekventovaných
komunikací za pomoci programu Státního
fondu dopravní infrastruktury (70% nenároková dotace)
7. Revitalizace ploch panelového sídliště U Dvora – ve čtyřech etapách postupně
rekonstruovat plochy (chodníky, parkoviště včetně nových, oddechová místa, zeleň)
největšího panelového sídliště města. Předpokládaná investice cca 25 mil. Kč. Realizovatelné za podmínky zachování programu
Ministerstva pro místní rozvoj, určeného
právě pro revitalizaci ploch panelových sídlišť, současné podmínky nenárokové dotace v každé etapě max. 4 mil. Kč a max. 70 %
z investice. Sídliště Spořilov a Sádka – opravy chodníků, revitalizace zeleně, zatraktivnění života na sídlištích.
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Budeme spolufinancovat takové investice,
na které získáme dotační tituly (EU, stát,
kraj…). Výjimkou jsou rekonstrukce místních komunikací dle schváleného generelu,
na které dotační tituly neexistují. Jen taková strategie může našemu městu přinést
úspěch. Potřebné investice se budou nadále
realizovat ve všech místních částech města.

2%/$67,æ,927$0Ď67$
Školství, sport
Zajistíme rovnoměrný rozvoj obou areálů základní škol a obou areálů mateřských
škol, především jejich materiálně technické základny a jejich dostupnost pro žáky
ze spádových obcí, budeme klást důraz na
optimalizaci školství v Letohradě.
Budeme usilovat o nové prostory pro základní uměleckou školu v objektu základní školy
v Komenského ulici, kontinuálně převezmeme zřizovatelskou funkci ZUŠ od Pardubického kraje.
Prosadíme investice do budov směřující
ke snižování energetické náročnosti a tím
i hospodárnějšímu provozu zařízení financovaných z městského rozpočtu.
Budeme usilovat o získání dotačního titulu na zateplení a modernizaci MŠ U Dvora
a MŠ Taušlova.
Finančně budeme podporovat rozvoj sportovních a dalších volnočasových aktivit
mládeže. Pro tento účel vytvoříme „Fond na
podporu rozvoje sportovních a volnočasových aktivit mládeže“. Jedním z příjmů fondu bude výnos z místního poplatku z provozu výherních hracích automatů.

Doprava a bezpečnost
Udržíme provozování ranní linky místní autobusové dopravy pro svoz žáků do
základních škol a přepravu občanů do centra města.
8

Budeme usilovat o změnu jízdních řádů
ČSAD tak, aby bylo přímé průjezdné spojení přes autobusové nádraží (např. změnou
v trasování linek – přímé linky LanškrounŽamberk).
Budeme usilovat o smysluplné propojení cyklostezek a cyklotras na území města
a zázemí pro cyklisty k podpoření cestovního ruchu.
Kamerový systém města – budeme nadále
spolupracovat s podnikateli na jeho dalším
rozvoji po městě, hlídání problematických
míst (budoucí skatepark, veřejná prostranství atd.)

Cestovní ruch
Ve spolupráci s podnikatelskými subjekty
vytvoříme městskou koncepci rozvoje cestovního ruchu na podporu podnikání a propagaci kulturních a přírodních památek
a zajímavostí Letohradu.
Budeme pokračovat v úpravách okolí zámku, parku a náměstí, aby bylo lákavým a přívětivým prostředím pro turisty.
Postupnými investicemi zabezpečíme zachování hygienických podmínek pro provozování koupaliště v Letohradě, budeme
usilovat o nalezení vhodného dotačního
zdroje na rekonstrukci a modernizaci areálu koupaliště se zachováním 50 metrového
plavání tak, aby nadále sloužilo veřejnosti.
Kultura, památky
Dokončíme úpravy ploch mobiliáře a informačních systémů na Václavském náměstí,
dokončíme rekonstrukci osvětlení.
Budeme usilovat o zlepšení podmínek pro
stálé expozice a výstavy a kulturní aktivity
spolků a kulturního centra města v budově IC a na zámku, stabilizaci podmínek
pro muzejní expozice na zámku a městské
knihovny.
Budeme usilovat o získání dotačního titulu
na zateplení objektu a získání potřebných
finančních prostředků na přebudování
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objektu Domu kultury na moderní stánek
využívaný všemi věkovými kategoriemi
občanů i návštěvníky města dle schválené
koncepce.
Budeme pokračovat v naplňování Programu regenerace městské památkové zóny
a zapojíme se do programu Putování po historických městech financovaného z EU.

Bytová výstavba
V lokalitě Nad Bažantnicí vytvoříme podmínky pro všechny druhy bytové výstavby,
včetně zapojení developerských firem formou soutěže o nejlepší projekt.
Pokročíme v přípravě podmínek (infrastruktura) pro soukromou bytovou výstavbu
v Červené.

Životní prostředí, energetika
Dokončíme budování Integrovaného systému nakládání s odpady.
Ve spolupráci s VaK Jablonné n. O. dokončíme odkanalizování místních částí na území
aglomerace města Letohradu a rozšíření čističky odpadních vod.
Budeme pokračovat v systematické péči
o veřejnou zeleň v zastavěné části města.
Budeme usilovat o první etapu plynofikace
střední části Kunčic.
V objektech v majetku města budeme prosazovat uplatnění moderních způsobů vytápění, regulace, využití obnovitelných zdrojů
energie a využijeme veřejná výběrová řízení
na dodavatele elektřiny a plynu a úsporných
prvků ve veřejném osvětlení.

Podnikání, živnostníci
Budeme nadále úzce spolupracovat s místními podnikateli a živnostníky, hodláme nadále pořádat již tradiční předvánoční setkání
vedení města s místními podnikateli.

Podpoříme rozvoj průmyslové zóny, budeme usilovat o vznik nových pracovních
míst.

Sociální oblast
Podpoříme další rozvoj kvalitních sociálních
služeb, budeme podporovat provoz Domu
s pečovatelskou službou (DPS), zachováme
příspěvek na charitní služby.
Podpoříme privátní projekty vzniku nových
bytů pro seniory.

Akce, spolkový život, různé
Budeme pokračovat v podpoře tradičních akcí,
zviditelňujících město – KALF, MHF, historické slavnosti, Kopečková pouť, Svatováclavská
pouť, rozsvěcení vánočního stromu, Letohrátky – třídenní prázdninová akce pro děti, akce
seniorů, atd.
Nadále budeme podporovat spolkovou činnost
ve městě – finanční podpora provozních potřeb
spolků vlastnících nemovitostí a hřiště, finanční
podpora kulturních spolků se zázemím v Domu
kultury (zkoušky apod.), příspěvky na akce spolků a dlouhodobou práci s mládeží.
Podpoříme významná výročí – v roce 2011
výročí 120 let od založení SDH Kunčice, v roce
2013 výročí 150 let pošty ve městě, v roce 2014
výročí 500 let založení Červené.
Postupně rozšíříme počet oddechových koutků s herními prvky (malá dětská hřiště) po Letohradě. Jejich provoz a údržba bude ve správě
Technických služeb.
Iniciujeme vznik osadních výborů v místních
částech, kde o to občané svojí aktivitou projeví zájem. S osadními výbory budeme tak jako
v uplynulém období úzce spolupracovat na
řešení oprávněných problémů dané místní části.
Výběrová řízení a poptávková řízení města
budou zveřejňována na oficiálních internetových stránkách města.
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V sobotu 21. srpna 2010 se neformálně sešli
PtWQDGiOHVYRMLWUDGLFL
– předvánoční setkání s podnikateli
– předvánoční setkání a ocenění dobrovolníků
pracujících s mládeží
– Letohrátky, třídenní prázdninová akce pro děti
– slavnostní rozsvěcení vánočního stromu na
Václavském náměstí
– historické slavnosti města na terase zámku
– rozšířená pouť zdarma ve čtvrtek dopoledne
i pro místní MŠ a okolní dětské domovy
– každé pondělí 13.30 – 16.00 je starosta k dispozici občanům bez předchozího objednání schůzky
– místní autobusová doprava – ranní doprava
z místních částí do centra města

kandidáti SPL a NPL a hosté na hřišti v Rotneku u hasičárny. Z různých vážných důvodů
(svatba, dovolené, nemoc) sice nebyla účast
stoprocentní, ale i tak se sešlo téměř na třicet
lidí.
Příznivci z řad místních obyvatelů pro nás
připravili různé sportovní a společenské hry
„bez hranic“.
Po družstvech jsme mohli mezi sebou soupeřit a dát tak najevo svoji bojovnost. Všichni
vzali soutěže vážně a snažili se pro své družstvo
zajistit co nejlepší výsledek. Vzájemným fanděním a podporováním tak celá akce nabrala
úžasně příjemnou přátelskou atmosféru. Při
posezení jsme se pak mohli vzájemně poznávat a diskutovat.
Přáním by bylo, aby taková příjemná atmosféra panovala i s kandidáty zbývajících
9 volebních stran. Velký dík patří těm místním
obyvatelům Rotneka, kteří pro nás i pro veřejnost celou akci připravili i s úžasným občerstvením.
Doufám, že takové příjemné akce v přátelském duchu budou pokračovat.
Pavla Skácelíková

%HVHGRYDOLMVPHVREĀDQ\YPtVWQtFKĀiVWHFK
V průběhu června jsme uspořádali besedy našich
kandidátů do komunálních voleb s občany Letohradu. Navštívili jsme postupně všechny místní části
města. Ve všech místních částech padaly podnětné nápady a návrhy, i přestože se některých besed
zúčastnilo méně občanů, než bychom si přáli. Zajímavé podněty, které jsme si z besed odnesli, určitě
využijeme a řada z nich se jistě naplní.
Asi nejzásadnější byla diskuse o připravované
výstavbě kanalizace na Kunčicích. Samozřejmě
zazněly i další otázky, jako je např. zvýšení bezpečnosti dopravy v oblasti„traktorky“, parkoviště u hřbitova, vodovod Nad řekou atd.
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V Červené se diskuse točila ponejvíce kolem blížících se oslav 500 let od první zmínky o osadě (2014)
a co vše by bylo dobré do té doby stihnout (kanalizace a následná oprava cest, rozšíření hřbitova, oprava
kaple). V Letohradě se diskutovalo o kulturním vyžití
ve městě, pořádku ve městě (zejména u „šestatřicítky“), či vandalismu.
Všemi podněty se naše Sdružení bude dále zabývat. Děkujeme všem občanům, kteří našli čas asetkali
se s námi, pouze dobrou a častou vzájemnou komunikací se může dosáhnout dobrých výsledků pro
město.
Petr Fiala, předseda SPL

Obecně - informační - volební občasník SPL

září 2010
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VAŠE NEJVYŠŠÍ POMOC POKRAČOVÁNÍ PROSPERITY MĚSTA POD VEDENÍM SDRUŽENÍ PRO
LETOHRADKO (kandidátka č.2) JE ZAŠKRTNUTÍM JEHO CELÉ KANDIDÁTKY. Tedy stačí udělat
jediný křížek u názvu uskupení

635$91ë=3ĩ62%92/%<

Pokud budete vybírat jednotlivé kandidáty, tak
prosím křížkujte v kandidátce Sdružení pro Letohradsko (kandidátka č. 2) a v kandidátce Nezávislí
pro letohradsko (kandidátka č. 7). Celkem takto
označte 21 kandidátů.
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Obecně - informační - volební občasník SPL

září 2010
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Nejen v období ekonomické krize se většina měst v naší
zemi potýká s nedostatkem, především startovacích bytů.
Naše město se však snaží neustále tuto situaci řešit, a tak
jsme v poslední době vybudovali 15 nových bytových jednotek.
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Záleží nám také na budoucnosti našich ratolestí. Chceme,
aby i pro ně bylo již nyní město bezpečné a měli například kde trávit svůj volný čas. Krom jiného jsme se zasadili o vybudování několika nových dětských hřišť ve městě
a podporujeme výstavbu nového skateparku.
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Zdá se to být klišé, ale přesto je toto velmi důležité. Snažíme
se udělat město bezpečnější pro všechny účastníky silničního provozu. Proto jsme pokračovali v započaté práci a při
rekonstrukci příjezdových komunikací od Šedivce i Ústí
nad Orlicí jsme zajistili financování a vybudování nových
chodníků a osvětlení.
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Obecně - informační - volební občasník SPL

září 2010
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Protože nám na našem městě opravdu záleží, zahájili jsme
revitalizaci našich památkových zón. Jedna z prvních aktivit aktivit je například nasvícení podloubí na náměstí či
postupná oprava zámecké zdi.
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Podařilo se nám získat významnou dotaci a zajistit potřebné finanční prostředky na spolufinancující podíl města
u zásadních akcí. Proto jsme letos mohli konečně otevřít
novou budovu radnice v Letohradě. Jde nám především
o možnost zkvalitňování služeb občanům, které nová radnice nyní může důstojně poskytovat. Opravili jsme zdravotní středisko, které je nyní atraktivním.

8æ1(1Ì52.
Paneláky nezůstanou takové, jak se kdysi vymyslelo. Navíc
jsou energeticky neekonomické. Důraz tedy klademe na
revitalizaci našich panelových sídlišť. Chceme nová parkovací místa, opravené chodníky, zeleň. Jde nám o pohodlí
našich občanů.

Něco se nám podařilo, spousta věcí ale ještě čeká na realizaci. Záleží nám na Letohradě a jeho občanech. Víme, že Vaší
důvěru nezklameme a uděláme pro to i nadále maximum.
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KONTAKTY:
Sdružení pro Letohradsko
Buzulucká 521, 561 51 Letohrad
www.letohradsko.cz
spl@letohradsko.cz
Kontakty na členy výboru SPL:
předseda - Petr Fiala, predseda@letohradsko.cz
místopředseda - Ing. Zdeněk Maixner, mistopredseda@letohradsko.cz
jednatel - Martin Hatka, jednatel@letohradsko.cz
hospodář - Ivan Kurtev,hospodar@letohradsko.cz
člen vyboru - Stanislav Beneš, spl.vybor@letohradsko.cz

www.letohradsko.cz

