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V anketě jsem oslovil náhodné lidi, většinu z nich jsem neznal. Zají-
malo mě, jak se jim žije ve městě, a chtěl jsem, aby v krátkosti pro LL 
shrnuli, co mají na srdci. Odpovědi byly veskrze pozitivní a zajímavé 
pro mě bylo, že lidé ochotně spolupracovali. Z této pozitivní zkuše-
nosti si odnáším důležitou informaci, Lanškrounští celkem pozorně 
sledují, co se děje, své město mají rádi a oceňují kvalitu života v něm. 
Pro všechny komunální politiky je to každopádně důležitá zpráva. 
Oslovujte veřejnost a diskutujte s ní, má zájem!

ŽIVOT V LANŠKROUNĚ JE FAJN, ALE LIDEM CHYBÍ KOUPÁNÍ

VĚRA A PAVEL
Věra: Já bych v Lanškrouně chtěla 
více hřišť pro děti. Hodně mi tu chybí 
kvalitní venkovní koupání. To využije 
celé město. Teď aktuálně se mi líbí 
nové koše na tříděný odpad, které 
jsem viděla naproti kavárně U Jaku-
ba. Jsou malé, elegantní a praktické. 
Pavel: Jsem rád, že se plánuje řešení 
dopravní situace ve městě kruho-
vým objezdem u výjezdu na Žichlí-
nek. Palec nahoru bych dal i za plá-
novanou cyklostezku na Lukovou, 
bydlíme kousek odtamtud a vidíme 
sami, že to bývá dosti nebezpečné 
pro cyklisty. Jsem rád, že město in-
vestuje do zeleně, ale přivítal bych 
více nových stromů a dotaženější 
systematickou péči o ně. Uvědomili 
jsme si ale třeba na náměstí A. Jirás-
ka, jak pěkně tam stromy prospívají 
už čtyři roky od výsadby.

MIREK
V Lanškrouně se mi žije dobře  
a jsem tu relativně spokojený. Při-
vítal bych zde jen lepší koupání. Na 
začátku léta je stav vody dobrý, ale 
teď na koci už to kdovíjaké není. 
Vím, že se na biotopu už pracuje  
a uvítám, až bude dokončený. Líbí 
se mi a využívám také cyklostezky. 
Myslím si, že vztahy mezi lidmi jsou 
dobré a lidé jsou vstřícní. Tady na 
sídlišti není kriminalita, ale třeba 

okolo autobusového nádraží vím, 
že problémy jsou. Ale celkově v celé 
republice cítím, že je více napětí 
mezi těmi, kdo se neznají. Lidé jsou 
uzavřenější a hledí si jen sami sebe. 
Kriticky se dívám na novou vyhláš-
ku města, která reguluje akce u 
rybníků. Chápu, že je třeba chránit 
noční klid, ale to, že mladí nemají 
kam chodit, dobře není. Negativně 
jsem vnímal také to, co se dělo oko-
lo městských lesů.

ANNA
Lanškroun je jako město pro život 
moc krásný. Ač je to malé město, 
je tu spousta míst na kulturní vyži-
tí a pořádání akcí. Jsem moc ráda  
i za to, kolik se zde odehrává kultu-
ry. Chybí mi, že tu není odpolední 
školka, protože pracovně funguji 
hlavně během odpoledne. Bylo by 
také fajn, kdyby tu bylo o chloupek 
více lidí, kteří jsou nadšení do alter-
nativnějších kulturních akcí.

JITKA
Nežiji v Lanškrouně dlouho, jen asi 
rok. Myslím si, že mi tady nejvíce 
chybí větší procházkový park. Oko-
lí rybníků je úžasné, chodím tam 
docela často, ale z Dvorských Lánů 
je to k nim už hodně daleko. Co je 
tu naprosto skvělé, jsou kvalitní ka-
várny a cukrárny, to jsem tam, kde 
jsem bydlela dosud, neměla.

MICHAL
Lanškroun je pěkné město, má 
dobré podmínky pro využití vol-
ného času. Supr jsou cyklostezky 
a jsem rád, že se zpracovávají další 
projekty. Problém vidím v dopravě, 
kruháč v době dopravní špičky je 
hrozně přetížený a není možné se 
dostat přes město.

JIŘÍ
Bydlím na Jiráskově náměstí, kde 
se mi moc líbí, jak tu lidé tráví volný 
čas okolo kavárny U Jakuba. Samo 
náměstí je po rekonstrukci velice 
pěkné. Co mě mrzí, je mrtvá restau-
race Slávie, kde byl ve své době, 
kterou dobře pamatuji, střed spole-
čenského setkávání ve městě. Také 
mě štve ta vedlejší prodejna textilu, 
se kterou se už léta nic neděje.

JOSEF
Žije se mi tu dobře, je to pěkné mís-
to pro život, tak akorát velké. Co se 
mi moc líbí, je oprava Smetanovy 
ulice, tady na Havlíčkově už je to 
trošku horší. Rád běhám a tak se 
mi líbí, jak město dalo dohromady 
stezky okolo rybníků. Plánuje se 
cyklostezka na Lukovou, to mě těší, 
protože tím směrem také chodím 
běhat a provoz je tam docela ška-
redý. Protože mám malou dceru, 
chybí nám tu pediatr i zubaři. To 

je v Lanškrouně dlouhodobý pro-
blém, i když je snaha sem někoho 
získat. Mám rád místní kulturu, teď 
naposled to byl kytarový koncert. 
Uvidíme, jak to bude se školkou, až 
nám dcera povyroste.

LUBOMÍR
Lanškroun není špatné město, 
máme nádherné okolí. Pravidelně 
se město posouvá dopředu a vy-
víjí. Když jsem se sem v roce 1994 
nastěhoval, tak náměstí to byla 
katastrofa. Teď už se i sídliště U Pa-
píren opravuje a líbí se mi, jak se 
tady udělalo nové parkoviště. Co 
mi leží na srdci, je koupaliště. Je to 
fantastické místo, ale co se hygieny 
týče a vody, tak je to šílený. Líbil se 
mi původní návrh „ledviny“, který tu 
byl před několika lety. Mám obavu, 
že současný návrh biotopu zničí 
spoustu přírody. To by byla škoda. 
Důležité bude, jak se také vyřeší ka-
čeny. Máme kulturní dům, poliklini-
ku, líbil by se mi i plavecký bazén, 
ale chápu, že to nebude hned. Co 
považuji za raritu a velice prospěš-
nou věc je systém sběrných dvorů. 
Byla by škoda to rušit.

RADIM
Celkově bych Lanškroun hodno-
til jako dobré místo pro život. Je 
dobře, že je tu dostatek dostupné 
práce. Pozitivně hodnotím novou 
polikliniku a dostatek zázemí pro 
sport. Pozitivně hodnotím i práci 
technických služeb. Cením si péče  
o květinové záhony ve městě.  
V centru města by mohlo být více 
zeleně, třeba i v mobilních kontej-
nerech. Ocenil bych i nové lavičky 
s wifi připojením. Chybí mi tu větší 
výběr restaurací.
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ČTYŘI ROKY PROMARNĚNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ
Když se Listy Lanškrounska před bezmála šesti roky vrátily do me-
diálního prostoru, existovalo proto několik důvodů. Ten hlavní spo-
číval v tom, že koalice vzniklá po volbách v roce 2014 sice ukončila 
spolupráci s firmou TG TISK a tím po patnácti letech fakticky zařízla 
papírový čtrnáctideník Listy Lanškrounska, ale současně nevzniklo 
odpovídající informační medium. Městské noviny Lanškroun se staly 
PR vládnoucí koalice a vedení města. Prostor věnovaný vedení města, 
i pluralita názorů tomu schématu naprosto odpovídaly. Opozice, dis-
kuze či názorové střety, jako by neexistovaly.
V městských novinách v souladu s tiskovým zákonem mohou vychá-
zet i opoziční názory, jsou však svým rozsahem, termíny a dalšími 
opatřeními znevýhodněny oproti vedení města, které má naopak 
takřka neomezené možnosti a prostor prezentovat to své. 
I proto dopředu a nepokrytě přiznávám, že cílem tohoto po letech 
papírového vydání Listů je vyvážit mediální prostor alternativním  
a k vedení města kritickým pohledem. Zároveň ale dbám na to, aby 
zazněly věci objektivní.

Za společnost TG TISK, s.r.o. František Teichmann

Na jednu stranu si dokážu předsta-
vit, že někdo by mohl říci: „Ale vždyť 
se tu za posledních pár let vyřešilo 
a postavilo tolik věcí, jako nikdy 
před tím, tak jaké promarněné pří-
ležitosti?“ Ano, v posledním voleb-
ním období se vyřešily dvě klíčové 
městské investice – kulturní dům  
i poliklinika. A koalice může směle  
v médiích prohlašovat, že předcho-
zí vedení města mělo jen „plané sli-
by“. Jenže on také Lanškroun nikdy 
před tím nedisponoval takovými fi-
nančními příjmy ze sdílených daní. 
Ty významně rostly právě po roce 
2014, a protože bylo město součas-
ně bez větších dluhů s našetřenými 
desítkami milionů z předešlých let, 
mohlo se vedení města pustit do 
mnohem smělejších plánů, bez slo-
žitých otázek, kde na to vzít. Tento 
potenciál byl v uplynulém období 
skvělou příležitostí, která však ne-
vyplynula z práce a zásluh poltické 
reprezentace. Ta s těmito veřejnými 
prostředky nás všech teprve začala 
nakládat při realizaci investičních 
projektů.

Mnohé důležité otázky se ale na-
bízí.  Jak město tyto jistě náročné 
projekty zvládlo připravit? Jak byly 
prodiskutované a jak reflektují bu-
doucnost města? Platí, že ďábel 
se skrývá v detailu. A právě v tom 
vidím onen kámen úrazu. Vedení 
města se právě v těch nejdražších  
a největších investicích vydalo 
cestou silového prosazení svých 
pohledů a rozhodnutí, což vneslo 
nejen mezi opozici a koalici nesvá-
ry. Začaly při přípravě projektu kul-
turního domu LArt a neobešla se 
bez nich ani poliklinika. Neshody se 
bohužel přenesly i mezi obyvatele 
města a rozdělují společnost, soci-
ální skupiny i letitá přátelství. 
A právě v tomto směru vidím čtyřle-
té vládnutí koalice jako období pro-
marněných příležitostí. Na pozadí 
všech současných výzev, pandemie 
covidu i uprchlické krize se promr-
halo obrovské množství lidského 
potenciálu i peněz. Rozhádané 
prostředí lanškrounského zastupi-
telstva i obecná animozita ve spo-
lečnosti vyhecovaná mnohaletým 

působením populizmu Adreje Ba-
biše i polarizujícího Miloše Zema-
na v politice odrazují veřejnost od 
chuti spolupodílet se na správě věcí 
veřejných. Náprava by měla být 
největší výzvou budoucího zastu-
pitelstva, ať už voliči rozdají karty 
jakkoliv. Jinak zůstane Lanškroun 

provinčním maloměstem bez síly 
a schopnosti čelit nejisté a beze-
sporu složité budoucnosti. Toto 
je výzva pro všechny zastupitele, 
kteří budou spravovat město v le-
tech 2022–2026. Ať už budou sedět  
v koalici nebo opozici. A k tomu jim 
přeji dost síly i odhodlaní.

Kulturní dům LArt i poliklinika mohly být projekty se širokou politickou 
podporou. Bohužel nebyly, ba naopak se staly důvodem ke svárům.

Zastupitelstvo 15.11. 2018. Je krátce po volbách. Projednává se polikli-
nika. Zastupitelé sedí, veřejnost stojí. Je to nedůstojné. Horší je, že ti, kdo 
rozhodují, nechtějí slyšet argumenty ani lékařů, ani veřejnosti, ani opo-
zice. Poliklinika dneska stojí, ale hořkost z těchto dnů ještě nevymizela. 
Nebo se spokojíme s konstatováním, že účel světí prostředky?
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Otevření polikliniky je jistě slušným 
politickým výsledkem. Jenže fun-
gování města nelze hodnotit jen 
podle dokončení další stavby. A na-
víc, Lanškrounská poliklinika se dá 
využít jako příklad toho, co mohlo 
být a není.
Před čtyřmi roky totiž panovala vše-
obecná shoda na tom, že nová poli-
klinika je klíčovou potřebou města. 
Ostudné zázemí lanškrounského 
zdravotnictví, které evokovalo vzpo-
mínky na šedesátá léta, potřebova-
lo efektivní řešení s výhledem do 
budoucnosti. Když před čtyřmi lety 
začala předvolební kampaň, opo-
zice přišla s návrhem prostorově 
velkorysejší verze i jiného umístě-
ní budovy polikliniky. Tento návrh 
vycházel z nové situace, kdy město 
získalo pozemky a budovy po býva-
lém autodružstvu. Výsledek? Koalice 
pod vedením Lanškrounského fóra 
nepřipustila ani vznik srovnávací 
studie, která by přinesla argumenty 
pro konečné rozhodnutí, byť o to 
vehementně žádala i část odborné 
lanškrounské veřejnosti a prakticky 
všichni lékaři. Já samozřejmě ne-
vím, jestli by studie nakonec uká-
zala, zda je současné řešení lepší 
nebo horší. Ale minimálně proto, 
že bývalá poliklinika se mohla re-
vitalizovat na třeba tolik potřebné 
městské byty, stálo za to mít pro ko-
nečné rozhodnutí více argumentů.
Jestli totiž něco současnému vede-
ní města chybí, pak je to schopnost 
férové a systematické komunikace, 
během které se neprosazují názory 
silou většiny, ale argumentů smě-
řujících k dohodě. Po volbách bylo 
povinností koalice získat si pro tak 
významnou investici, kterou poli-
klinika bezesporu byla, širokou ne-
zpochybnitelnou podporu, jakkoli 
těžký úkol to byl. 
Chcete příklad aktuální? Rada města 
na podzim 2021 připravila vyhlášku, 
která významně zasahuje provozy 
podnikatelů u Dlouhého rybníka. 
Myslím si, že většina zastupitelů  
i občanů se shodne na tom, že ur-
čitá míra regulace nočního provozu  

Restaurace Koupaliště zůstala během prázdnin zavřená. I to je výsledek špatné komunikace vedení města  
s nájemcem a silové prosazení nové vyhlášky, bez projednání s těmi, koho se měla týkat.

Bude prvním velkým projektem, na kterém se nerozhoří politické spory mezi koalicí a opozicí okolo způsobu 
realizace, biotopové koupaliště?

ŠPATNÁ NEBO ŽÁDNÁ KOMUNIKACE
prosadila na zastupitelstvu a vý-
sledkem je naštvaná mládež, která 
nemá kam vyrazit i v sezóně uzavře-
ná restaurace Koupaliště. 
Jako fórum se označoval veřejný pro-
stor, kde se diskutuje, ale Lanškroun-
ské fórum to nedělá ani v případě, 
kde se to nejvíce očekává.
Chcete jiný příklad? Když vedení 
města spolupracovalo na přípravě 
parcely pro developera v lokalitě Za 
Střelnicí II. vycházelo vstříc investo-
rovi a měnilo již schválené regulati-
vy výstavby, ale zcela se zapomnělo 
ptát na názor občanů, kteří tam už 
bydlí. Ti se jen náhodou dozvěděli, že 
město umožnilo v jejich těsném sou-
sedství a bez jejich vědomí výstavbu 
4x vyššího počtu bytových jednotek, 
než se původně počítalo. A občané, 
kterým se to nelíbilo, si od zástupců 
vedení města vysloužili aroganci, ná-
lepku potížistů a odpůrců výstavby. 
Za vlastní peníze se museli domáhat 
svých práv proti městu. Nejprve na 
krajském úřadě, jehož závěry teh-
dejší tajemník Brandejs nerespekto-
val a následně až u krajského soudu. 
Ten jim dal za pravdu. Vedení města 
bylo donuceno couvnout a výsled-
kem je upravený projekt přijatelný 
pro místní i developera. Občané se 
musí prát za svá práva s městem 
u soudu, ale město pod vedením 
Lanškrounského fóra ani v tomto 
případě chybu nepřiznalo, pouze se 
podvolilo rozhodnutí soudu. 
Jako první vlaštovku ve změně pří-
stupu k budoucím investicím zatím 
spatřuji v přípravě biotopového 
koupaliště u Dlouhého rybníka. S 
původním návrhem přišel už někdy 
v roce 2012 architekt Přemysl Kokeš 
a podporovala ho i místní ODS. Teh-
dejší zástupci ČSSD nechtěli o tom-
to řešení ani slyšet, protože pro ně 
existoval pouze krytý bazén. A tak je 
příjemným paradoxem, že dnes se 
této věci věnuje právě místostarosta 
Miloš Smola zvolený za ČSSD.

František Teichmann

v klidové přírodní části města je za-
potřebí. Jenže musí to být formou 

Petra Waclawová a Ondřej Ma-
toušek vysvětlují na zasedání za-
stupitelstva průběh sporu občanů 
s městem Lanškroun o výstavbu 
bytů Za Střelnicí II. Soud dal ob-
čanům za pravdu, developer se  
s nimi následně dohodl na změ-
ně projektu. Zbytečný spor, který 
vznikl z neschopnosti vedení měs-
ta jednat s lidmi férově.

vyhlášky? A k tomu ve znění, které 
není dopředu projednáno s veřej-
ností, zastupiteli, ani s těmi, kteří  
v této oblasti podnikají. Silou koalič-
ní většiny se vyhláška letos na jaře 

Město umožnilo developerovi 4x navýšit počet bytů bez vědomí občanů.

(obrázek: www.lanskroun.eu)
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ZÁSADNÍM PRŮŠVIHEM KOALICE JSOU MĚSTSKÉ LESY

Flagrantním příkladem toho, jak se 
něco ve městě nedělá, předvedla 
koalice v souvislosti s městskými 
lesy. Na konci roku 2018 se rozhod-
nutím rady měl změnit systém říze-
ní městských lesů. Bývalý tajemník 
města Brandejs obhajoval tento 
krok úsporami, vedení města zase 
chtělo transparentnější systém, 
protože v tom dosavadním neby-
la podle jejich názoru nad činností  
v lese dostatečná kontrola. Pa-
radoxně tento pro město levný  
a efektivní systém - správce měst-
ských lesů i odborný lesní hospodář 
v jedné osobě - doporučil i mnou 
oslovený odborník na lesy. Jenže  
v Lanškrouně to mělo být jinak.
Vzhledem k tomu, že tento pro-
ces doprovázela trestní oznámení, 
mnohaměsíční hledání důkazů na 
úřadě v neprospěch Ing. Bureše  
a nejeden odsuzující výpad ze strany 
tajemníka i vedení města, lze směle 
konstatovat, že klíčovou motivací 
bylo zbavit se Ing. Bureše. Pokud by 
šlo pouze o lepší kontrolu a změnu 
systému řízení lesů, dalo se to udělat 
snadněji. Město propustilo Ing. Bu-
reše z nadbytečnosti, ale současně 
nebyl personálně ani technicky při-
pravený plán, jak dál pečovat o lesy. 
Následovaly tři roky, kdy se propad-
la ekonomika lesů do ztrát, zhoršila 
péče o porosty a také kontrola toho, 
co se v lesích děje byla žalostná. 
Ukázalo se, že lanškrounské dřevo 
končí na pilách v Rakousku, kam ho 
odváží firma tehdejšího odborného 
lesního hospodáře pana Šplíchala. 
Aby to nevypadalo „blbě“, město 
dřevo prodávalo Hradecké Lesní 
společnosti a. s. Ta ale dřevo nikdy 
fyzicky nepřevzala. 
V roce 2020 se stal novým placeným 
správcem lanškrounských lesů Petr 
Vančura. Svou vlastní firmou těžil 
městské dřevo a následně ho i pro-
dával. Výsledek? Náklady na těžbu 
stouply z 288 Kč v roce 2018 na 722 
Kč v roce 2020. Průměrný výnos na 
1 m3 dřeva klesl ve stejných letech  
z 1073 Kč na 72 Kč. Ano, ceny vý-
znamně ovlivnila kůrovcová kala-

mita, ale v sousedních Štítech se 
udržel výnos i v roce 2020 na částce 
431 Kč za m3. Celkově pak Štíty v 
letech 2019 – 2022 dokázaly z cca 
400 ha lesů přinést do městské po-
kladny zisk 11 mil. Kč, vysadit 146 
tisíc sazenic stromů a přijmout 6 
mil. Kč na dotacích. Také ale vytěžily 
17 000 m3 dřeva. Štíty uvedly, že šlo  
o dřevo kalamitní a kůrovcové. Když 
na podzim 2018 na zastupitelstvu  
v Lanškrouně kritizoval strosta Štítů 
Vogel změny ve správě městských 
lesů a označil je za „bláznovství,“ 
měl bohužel pro Lanškroun, abso-
lutní pravdu!
Městké lesy v Ústí nad Orlicí hospo-
daří na cca 470 ha. Funguje zde sys-
tém, který se v Lanškrouně v roce 
2018 zrušil. Tedy že správu i odbor-
ného lesního hospodáře vykonává 
jeden člověk. Loni přinesly lesy zisk 
2,2 mil. Kč, letos do září vydělaly už 
4 mil. Kč
Lanškroun v letech 2019–2021 pro-
dělal v lesích stovky tisíc Kč a také 
letošní rok je plánován se ztrátou. 

Popis tabulky: Nulové náklady na správu městských lesů a OLH v Lanškrouně v letech 2017 a 2018 vyplývají 
ze společného obchodu obou měst. Vše zajišťoval Ing. Bureš, kterého z cca poloviny platily Štíty, a z poloviny 
si na svůj plat vydělal díky společnému obchodu obou měst, ze kterého Lanškroun profitoval. Nulová položka 
na straně Štítů zase vznikla tak, že náklady na správu lesa i OLH byly zahrnuté do cen za dřevo a dalších nákla-
dů spjatých s těžbou a údržbou lesa. Obě města v těchto letech prováděla pouze nahodilou těžbu zaměřenou 
na kůrovcové a kalamitní dřevo.

Smutným mementem hospodaření v Kypuši v roce 2020 byly kmeny 
smrků a jedlí, které zarůstaly trávou a ostružiním déle než rok.

Všeobecně známou pikantností to-
hoto příběhu je, že o městské lesy 
ve Štítech se už léta stará Ing. Ro-
man Bureš, kterého se vedení Lanš-
krouna zbavilo proto, aby se péče  
o lesy zlepšila, zlevnila a byla trans-
parentnější.
To, že stav lesního porostu neskončil 
větší katastrofou, zařídila sama pří-
roda, tím že srážky a jarní ochlazení 
utlumily řádění kůrovců. Veškerá 
trestní oznámení proti Ing. Burešovi 
policie odložila, a po okresním sou-
du dal také ten krajský 31. 8. 2022 za 
pravdu Romanu Burešovi, že město 
s ním zacházelo nerovně. Pachuť 

této kauzy prosákla i do celorepub-
likových médií a prohloubila příko-
py nejen mezi koalicí a opozicí, ale  
i mezi lidmi v Lanškrouně. 
Město stála kauza jen na poplat-
cích, auditech pro trestní oznáme-
ní a výdajích za právní služby více 
než  ¾ milionu Kč. Promrhaná lid-
ská práce na řadě stran, roky stresu  
a nekontinuální péče o lesy se vyčís-
lit nedají. A ani v tomto případě, jak 
zaznělo v reportáži pořadu Záhady 
Josefa Klímy, nemá starosta Radim 
Vetchý pocit, že by se město mělo za 
něco omlouvat.

František Teichmann
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BEZ PRECIZNÍ PŘÍPRAVY

VZTAHY ZA HRANOU

Na posledním zastupitelstvu se 
znovu ukázalo, že vedení města 
připravuje projekty bez precizní pří-
pravy a bez dostatečné komunikace  
s veřejností i budoucími uživateli. Už 
před minulými volbami na předvo-
lebním stole ležel přípravný projekt 
na výstavbu nové sportovní haly pro 
volejbal, florbal a horolezení vedle 
zimního stadionu B. Modrého. Spor-
tovní hala řadě sportů léta chybí  
a je legitimním požadavkem. Lezec-
ká stěna z projektu vypadla, aniž by 

nám horolezcům někdo dal vědět, 
ale to je jen marginálie. Zajímavější 
je, že současně město nemá audit, 
který by řešil aktuální vytíženost 
lanškrounských sportovišť, ten se 
bude teprve připravovat na základě 
podnětu Ing. Jiřího Hurycha. Projekt 
nebyl projednán se školami, které 
ale nové sportoviště, jak vyplynulo 
z vyjádření některých učitelů tělo-
cviku, nebudou moci pravidelně 
využívat, protože bude stát příliš da-
leko od většiny škol.  Školy by mož-

ná mnohem více ocenily investici 
do rekonstrukce Dělnického domu.  
A mě nezbývá, než se ptát: Má měs-
to připravenu k projektu nové 
sportovní haly také finanční roz-
vahu, která by řešila, kolik bude 
stát běžný provoz, údržba a vytá-
pění nového sportoviště? Ví měs-
to kolika sportovcům a kdy bude 
hala sloužit? A předložilo tyto in-
formace veřejnosti?
Město má připravovat své investice 
a rozvoj města na základě studií po-
třeb občanů, ekonomických rozvah 
i urbanistických vizí, které reflektují 
reálný život lidí ve 21. století. Vizí, 

Do politiky, a to i té lokální, patří 
emoce i spory. To, co se ale odehrá-
valo v uplynulém volebním období 
v Lanškrouně, bylo už mírně řečeno 
za hranou. Jsem přesvědčen, že zá-
sadní podíl na vyhrocených vzta-
zích nesla vládnoucí koalice. Ona 
nastavovala to, jak bude jednat  
s opozicí, protože svou většinou 
rozhoduje o jednotlivých krocích. 
To ona dostala po volbách silnější 
karty, ale také větší díl zodpověd-
nosti. V tomto ohledu Lanškroun-
ské fórum jako nejsilnější strana 
„hodilo vidle“ do vzájemných 
vztahů už v předvolebním období 
článkem „Zpátky do minulosti“, ve 
kterém se hrálo na hodně nízké lid-
ské pudy. Režisérem další eskalace 
větších než malých sporů se stal 
tajemník Brandejs. Jeho vyjádření 
v médiích a následná kriminalizace 
některých opozičních stran před 
minulými volbami 2018 musely zá-
konitě vyvolat pocit, že byla ovliv-
něna předvolební soutěž v nepro-
spěch některých volebních stran. 
Jak to nakonec bylo, se vysvětlilo, 
ale až po volbách. Tajemník byl za 
své aktivity stíhán policií, ale soud 
vše zastavil. Konstatoval, že činy 
se staly, ale nejsou trestné. Vedení 
města zaujalo pozici, že vše bylo v 
pořádku a nad tajemníkem drže-
lo ochrannou ruku i v jiných pře-
hmatech. Jako příklad si můžeme 
uvést „transformaci řízení a kotroly 
městských lesů“. I v ní se angažoval 
bývalý tajemník Brandejs velmi vý-

znamně. V rozhovoru pro LL se však 
vyjádřil v tom duchu, že plnil zadání 
vedení města.
 Atmosféru zastupitelstev rozhodně 
nevylepšilo ani podávání trestních 
oznámení vůči dalším členům opo-
zice. Ač je policie odložila, vzájem-
nou animozitu to zásadně posílilo.
Koalice mnohdy zcela nepochopi-
telně hájila cíle developerů, doda-
vatelů, architektů i vlastní názory, 
a to i proti zájmům občanů a názo-
rům odborníků. Bohužel se stávalo, 
že pravda vyslovená „nepřítelem“ 
se nepřipustila. Bohužel politická 
kultura současně dostávala „řádně 
na frak“.

Pokud by se energie investovaná 
do sporů obrátila do přípravy a ci-
zelování projektů k dokonalosti, 

Je to na vás!
Vážení čtenáři, Listy Lanškrounska 
vám rozhodně nepřináší návod na 
chování při volbách. Koho bude-
te volit 23. a 24. 9. 2022 je na vaší 
úvaze. Papírové Listy Lanškrounska 
mají za cíl více přiblížit zástupce 
opozice a dát jim odpovídající pro-
stor před volbami. Současně přináší 
kritický pohled na uplynulé vo-
lební období. Sám za sebe bych si 
přál, aby se budoucí zastupitelstvo 
dokázalo poučit z chyb, sjednotit, 
bylo silné, odpovědné a nebálo se 
jít do smělých a nadčasových pro-
jektů se širokou politickou podpo-
rou. Cíle budoucích let jsou zřejmé: 
bezpečnost, a to i ta energetická, 
dlouhodobá udržitelnost investic 
minulých i současných, podpora 
bydlení, posílení kapacit zařízení 
pro seniory, řešení dopravní situ-
ace ve městě, rozvoj školství a in-
vestování do environmentálních 
projektů ve městě i jeho okolí. 
Tím klíčovým předpokladem pro to, 
aby se Lanškrounu dařilo i ve složi-
tých dobách, které určitě jen tak 
neskončí, a naopak mohou přinést 
nepředvídatelné a velmi složité si-
tuace je dokázat táhnout za jeden 
provaz, s respektem komunikovat 
v rámci zastupitelstva i veřejnosti 
a myslet v přípravách projektů za 
horizont našeho aktuálního života.

František Teichmann

komunikaci s veřejností a podpoře 
občanské společnosti, Lanškrounu 
by to bezesporu prospívalo podstat-
ně víc. Město ale nereprezentovali 
osobnosti dialogu, politické kultury 
a nadhledu. Zasedání zastupitelstva 
toho byla zřejmým důkazem. 
Popravdě i někteří členové opozice 
se mnohdy nechovali gentleman-
sky a zabředli do osobních půtek 
a neefektivních výpadů. Nelze 
než konstatovat, že opozice se na 
vyhrocených konfliktních situa-
cích spolupodílela. A to, že to bylo  
z frustrace a v reakci na chování 
či jednání jiných zastupitelů nebo 
bývalého tajemníka, ji neomlouvá. 
Jednou gentleman, vždycky gentle-
man.

František Teichmann

Bývalý tajemník Jaroslav Brandejs svými aktivitami bohužel vztahy 
mezi opozicí a koalicí výrazně vyhrotil. Vůči vedení města byl ale mimo-
řádně loajální, stejně jako ono k němu.

Lanškrounské fórum mohlo využít svůj volební výsledek v roce 2018 
také ke zlepšení vztahů s opozicí. Této šance nevyužilo ba naopak nese 
významný podíl nevalné ůrovni politické kultury v Lanškrouně.

(obrázek: www.lanskroun.eu)

které zásadním způso-
bem respektují ekologii, 
energetickou nároč-
nost projektů a směřují  
k energetické soběstač-
nosti, šetrnosti i dlou-
hodobé udržitelnosti. 
Tyto vize má diskutovat 
a předkládat veřejnos-
ti, tak aby byl výsledek 
nejlepší možný. Já tuto 
práci od doby, kdy se 
město zbavilo architekta 
Přemysla Kokeše, postrá-
dám.
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JAK SE ŽIJE V LANŠKROUNĚ

Když v prosinci 2021 zveřejnila 
agentura Deloitte na stránkách 
www.obcevdatech.cz informace  
o tom, jak se žije v českých měs-
tech, nejednoho lanškrounského 
patriota asi zaskočilo, že Lanškroun 
figuroval na jednom z nejhorších 
míst, co se meziročního propadu 
týče. Bohužel tento trend se opako-
val podruhé za sebou. 

TAK JAK SE NÁM TU 
ŽIJE?
Upřímně přiznávám, že výkyvy  
v pořadí Lanškrouna za poslední 
čtyři roky jsou tak markantní, že to 
na mě nepůsobilo moc důvěryhod-
ně. Uznejte sami, v roce 2018 obsa-
zujeme 97. místo, o rok později se 
vyšvihneme až na 47. pozici, aby 
následující 2 roky následoval pád 
na 83., respektive 141. místo v roce 
2021. Za dva roky sešup o bezmála 
100 pozic je mezi 206 obcemi doce-
la brutální. Z mého subjektivního 
pohledu to vypadalo na pitomost. 
Zároveň by bylo chybou si data 
trošku nepročíst a nevzít si z nich 
i zajímavé údaje, které mohou i na 
úrovni regionální politiky přinést 
důležité inspirace k zamyšlení.

JAK ZE STATISTIKY ČÍST?
Nejprve trochu představím to, co 
agentura sleduje, jak to vyhodnocu-
je a z jakých dat vychází. Prověřuje 
celkem 29 indexů, které roztřídí do 
3 hlavních kategorií: 1) zdraví a ži-
votní prostředí, 2) materiální za-
bezpečení a vzdělávání, 3) vztahy 
a služby. Každý index může mít 
hodnotu od 0 do 10. Čím je číslo 
vyšší, tím je kvalita indexu vyšší. Ka-
ždý index má následně svou % hod-
notu a dohromady po sečtení všech 
indexů vyjde celkové číslo, které 
zařadí každé z měst do pomyslného 
žebříčku kvality života. Lanškroun 
měl v roce 2019, kdy dosáhl na sluš-
nou 47. pozici, celkovou zprůměro-
vanou bodovou hodnotu 5,7 a patřil 
do první čtvrtiny českých měst. Pak 
následoval sešup. V loňském roce už 

Tabulka srovnává vývoj v pořadí kvality života okolních měst Pardubického kraje v rámci celé 
České republiky za poslední tři roky. Platí, že čím nižší pozice, tím lepší kvalita života. Lanš-
kroun se propadl za dva roky ze 47. pozice na 141.

to byla jen hodnota 4,1 a 141. místo. 
Mohl bych si pomyslet, že není mož-
né, aby se během dvou let zhoršila 
kvalita života v našem městě až tak 
moc. Když ale rozebereme některé  
z indexů, možná zjistíme, v čem 
může být výzkum pro nás Lanš-
krouňáky přínosný, kde ho můžeme 
brát s rezervou, i co nás z dlouho-
dobého hlediska ohrožuje. Trochu 
paradoxně si myslím, že celkové 
pořadí až tak významným číslem 
není, protože to by obyvatelé po-
slední Orlové museli nabalit auta až 
po střechu a vyrazit ztečí do prvních 
Říčan, kde musí panovat doslova 
ráj na Zemi. Každopádně agentura 
vychází z někdy nemilosrdných, ale 
důvěryhodných dat Českého statis-
tického úřadu.

V ČEM JE LANŠKROUN 
NEJHORŠÍ
Hned index, ve kterém patří Lanš-
kroun na samý chvost, je trochu 
zavádějící. Nazývá se index chráně-
ných území a vychází z údajů o cel-
kové ploše všech chráněných území 
ve vzdálenosti do 30 km od rad-
nice. Náš index je 0,2. Pokud by se 
Lanškrounsko 
stalo součástí 
CHKO Orlické 
Hory, máme 
rázem 10, ale 
prakticky by se 
nic nezměnilo. 
Podobně špat-
ně vycházíme  
v indexu želez-
niční dopravy, 
který řeší po-
čet unikátních 
spojů na po-
čet obyvatel. 
V Lanškrouně 
končící koleje 
můžou na-
bídnout lep-
ší číslo než 
0,7 jen těžko  
a také s tím 

prakticky nelze nic 
dělat. Jiné indexy jsou 
mnohem zajímavější 
a celkem přesně inter-
pretují, jak to ve měs-
tě vypadá. To se týká 
třeba indexu restaura-
cí. Ten vyjadřuje počet 
restaurací do 30 km 
od radnice v přepoč-
tu na obyvatele. Zde 
Lanškroun spadl z už 
tak nízké hodnoty 2  
v roce 2019 na hod-
notu 0,5 v loňském 
roce. Tento údaj vidi-
telně popisuje sku-
tečnost, že restaurací 
máme v Lanškrouně  

a okolí žalostně málo. 

LANŠKROUN ZTRÁCÍ 
MLADÉ, NEMAJÍ KDE 
BYDLET
Další významný propad a zároveň 
vážný problém spatřuji v indexu 
stěhování mladých, který vyjadřu-
je to, kolik lidí se ve věku 20–34 let 
do Lanškrouna nastěhuje a zároveň 
vystěhuje. Hodnota indexu pod 4,1 
znamená, že se více mladých lidí vy-
stěhuje, než přistěhuje. Lanškroun-
ský index během dvou let spadl ze 
4,9 na 1,6. To nevěstí nic dobrého, 
v populaci mizí lidé, kteří jsou bu-
doucností města. Pro zastupitele 
jasná zpráva o tom, že ve městě chy-
bí dostupné startovací bydlení, byty  
i parcely a mladí se stěhují jinam. 
Tento trend potvrzuje bohužel i in-
dex přírůstku obyvatel. Ten je dlou-
hodobě pod hodnotou 4,2 a zna-
mená to, že v Lanškrouně se počet 
obyvatel dlouhodobě snižuje a ten-
to trend se urychluje. Mimochodem 
podle ČSÚ měl před 4 roky Lanš-
kroun 9991 obyvatel, ale aktuálně 
ke konci prosince 2021 jich je pouze 

9326. Pokles o bezmála 670 obyvatel 
je jednoznačně největší z okolních 
srovnatelně velkých měst. Naopak 
malé obce v regionu si buď drží 
stabilní počet občanů, nebo rostou, 
což se týká třeba Ostrova, Lubníku  
i Lukové. Většina obcí také pravidel-
ně a dlouhodobě investuje do pří-
pravy parcel. Pro Lanškroun z toho 
vyplývá, že do městské pokladny 
poteče méně peněz, neboť řada pří-
jmů je vázaná na počet obyvatel. Při 
prudkém růstu mandatorních výda-
jů za energie bude mít méně peněz 
na svůj rozvoj. 
Lanškroun za posledních osm let 
investoval cca 370 mil. Kč do kultur-
ního domu a polikliniky, ale součas-
ně se zde od roku 2006 nepostavil 
žádný městský byt. Za poslední 
čtyři roky se v Lanškrouně připravi-
la jen pouhá desítka parcel, které se  
v elektronické akci prodávaly i za 
více než 3000 Kč/m2. Připravova-
né developerské projekty by situ-
aci ovlivnily jen částečně, protože 
vzhledem k cenám a výši hypoték si 
je mladí lidé a mladé rodiny nebu-
dou moci jen tak dovolit. Příliv více 
než 400 uprchlíků z Ukrajiny rych-
le vysál volné ubytovací kapacity,  
a ještě zhoršil dostupnost bydlení 
ve městě. Nabídka bytů na prodej  
v Lanškrouně se blíží nule.
Nic dobrého nevěstí ani nízký in-
dex nabídky pracovních míst, který 
dosahuje jen 1,5 a index dětských 
lékařů, který se sice zvedl z hod-
noty 1,8 na 2,5, ale stále je to bída. 
Pozitivní je jen relativně nízký index 
nezaměstnanosti. Ten byl v roce 
2019 8,8, postupně však klesl na 
loňských 7,4. Tím se však už dostá-
váme k veselejší kapitole.

V ČEM JE ŽIVOT V LANŠ-
KROUNĚ URČITĚ NAD-
PRŮMĚRNÝ
Jedna hodnota přece jen ukazu-
je desítku. Jde o index hazardu, 
který vychází z počtu povolených 
herních zařízení na počet obyvatel  

V Lanškrouně se dobře žije i díky přírodě, která zasahuje až do města, jako třeba v 
tomto případě Krátký rybník, který díky nižší hladině vody rozkvetl v červnu do mnoha 
barev. Bohužel současně se v budoucnosti města objevuje i řada potencionálních rizik. 
Mnohým bude třeba čelit i na úrovni komunální politiky.
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MNOHÉ VÝSLEDKY PRÁCE KOALICE JSOU POZITIVNÍ

v obci. Tím, že máme automaty na 
území města zakázané, obdržíme 
hodnotu 10, stejně jako dvacítka 
dalších obcí, se kterou se dělíme  
o prvenství. Velmi slušný máme 
každopádně index hmotné nouze, 
který vyjadřuje počet vyplácených 
příspěvků na bydlení vztažený na 
počet obyvatel. Z hodnoty 9,4 jsme 
sice spadli na 8,6, ale stále jde o vel-
mi pozitivní údaj. Obdobně dobře 
jsme na tom u indexu exekucí. Číslo 
popisuje počet exekucí vztažených 
na počet obyvatel. I zde se situace 
mírně zhoršila z hodnoty 8,3 na 
7,5, ale stále jde o dobrý výsledek. 
Index kvality středních škol vyjad-
řuje úspěšnost studentů u maturit. 
Svou hodnotou 3,5 sice nevypadá 
nijak výjimečně, ale v celorepubli-
kovém srovnání jde o nadprůměr. 
Sympatický je i index nehodovosti, 

který se drží na hodnotě 7,1. Dob-
ré výsledky máme ještě v kapacitě 
mateřských školek na počet dětí ve 
věku 3–5 let. I zde se ale číslo zhor-
šilo ze 7,5 na 6,4. Poslední, čím se 
Lanškrounští mohou chlubit, je in-
dex zájmu o volby, který se dokon-
ce mírně zlepšil z čísla 6,4 na 6,6.

PRŮMĚRNOST AŽ POD-
PRŮMĚRNOST VE VĚTŠI-
NĚ INDEXŮ
To, co jistě trápí řadu lidí, je krom 
nízké nabídky i cena bydlení. Ta  
i díky malé nabídce hodně rost-
la, a tak klesal i index dostupnosti 
bydlení. Údaj hodnotí cenu za m2 
v dané obci vztažený k průměrné 
mzdě v regionu. Tento trend je celo-
republikový a v případě Lanškrou-
na dosahuje hodnoty 2,7. Naopak 
v délce života jsme si pohoršili na 

podprůměr. Průměrní jsme v kva-
litě ovzduší, dojezdu do nemoc-
nic, dostupnosti základních škol, 
množství bankomatů nebo indexu 
sounáležitosti, který poměřuje po-
čet zájmových spolků a zájmových 
skupin na počet obyvatel.

PROČ JSME SPADLI ZE 
47. MÍSTA NA 141.?
V roce 2019 měl Lanškroun vý-
sledné průměrné číslo ve všech 
indexech 5,7. V roce 2021 už jen 
4,1. V naprosté většině indexů si 
Lanškroun pohoršil. I v okolních 
městech se pořadí měnila, ale ni-
kde se nepadalo tak významně jako 
v Lanškrouně. Okolní města si na 
rozdíl od Lanškrouna většinou svou 
pozici zhruba obhájila. Z dlouhodo-
bého hlediska nabízí nejlepší pod-
mínky pro život Litomyšl a Ústí nad 

Orlicí. Na chvostu je pak Moravská 
Třebová a Králíky. Z okolních měst 
si nejvíce polepšil Zábřeh, který se 
posunul o 40 pozic nahoru a Česká 
Třebová, která poskočila o 31 míst. 
Propadákem se stal bohužel Lanš-
kroun, který se zřítil o 94 po zic. 
Výsledky netřeba přeceňovat, ale 
na druhou stranu z nich jsou patrné 
pro Lanškroun nelichotivé demo-
grafické trendy a budoucí hrozby, 
které by v letošních komunálních 
volbách měli brát členové zastu-
pitelstva vážně. Svým způsobem 
to nastavuje také zrcadlo vládnou-
cí koalici, která od roku 2014 řídí 
město a na některé z indexů má 
svůj vliv. K zamyšlení jsou data i pro 
místní podnikatele, protože nabízí 
v rámci řešení slabých míst i mnohé 
podnikatelské příležitosti.

František Teichmann

Vidět uplynulé čtyři roky výhradně 
optikou kritiky by nebylo fér, a tak 
shrnu i to, co se povedlo. Na prv-
ním místě musím uvést pokračující 
výstavbu cyklostezek, které zvýšily 
bezpečnost ve směru na Sázavu  
a Žichlínek. Investorem nebylo sice 
přímo město, ale významně se na 
projektech dobrovolného svazku 
obcí podílelo. Plánované propojení 
Lanškroun s Lukovou a také pokra-
čování cyklostezky z Rudoltic na Tře-
bovice jsou určitě potěšující zprávy 
stejně jako snaha vylepšovat cykli-
stickou bezpečnost a propustnost 
městem. Projekt participativního 
rozpočtu je příkladem, jak zapojit 
místní komunitu do rozhodovacích 
pravomocí a zároveň rychle řešit 
menší detaily města, které ale mo-
hou významně přispívat pohodě  
v něm. 
Rozvoj a investice do školství pa-
třily během čtyř posledních let  
k příkladům silnějších stránek ve-
dení města. Díky dotacím do škol 
plynuly desítky milionů. Všechny tři 
školy zlepšily své zázemí a nezapo-
mínalo se ani na ty mateřské. Propo-
jení škol, města a firem do tzv. Spo-
lečenství firem Lanškrounska přináší 
další impulzy i peníze do podpory 
vzdělávání a rozvoje technických 
dovedností lanškrounských dětí.
Vedení kulturního centra si dokázalo 
poradit s budovou LArtu a nabízí za-
jímavý a mnohdy atraktivní kulturní 
a společenský program. Dlouhodo-
bě slušná je krom podpory kultury 
a místních ochotníků i podpora 
sportů ve městě, jen se obávám, že 
částky, které oddíly dostávají, a které 
se už řadu let nemění, nemusí letos 
a především v budoucnu stačit.
Vedení města dokázalo rozumně, 
lidsky a hlavně efektivně reagovat 
v krizových situacích, což se ukázalo 
především v době pandemie covid 

19 a letos v souvislosti s příchodem 
stovek ukrajinských uprchlíků do 
Lanškrouna. Koalice v těchto věcech 
dokázala najít shodu s opozicí nebý-
vale snadno. I díky velkému poten-
ciálu místních firem a jednotlivců, 
přístupu škol, úsilí vedení města 
i úředníků, obrovskému nasazení 
pracovníků DDM a koneckonců  
i semknutí veřejnosti přinesli lidé 
prchající před válkou do Lanškrouna 
spoustu pozitivních emocí. Druhot-
ně pak pomáhají řešit i nedostatek 
pracovních sil v místních firmách. 
K budově polikliniky jsem se už vyjá-
dřil a považuji tak vybudování poli-
kliniky za úspěch jen poloviční. Přes 
mé kritické stanovisko nelze pro-
jekční společnost Obermeyer Helika, 
a. s. Praha i stavební firmu firma VW 
Wachal, a. s. Kroměříž nepochválit za 
solidně odvedenou práci. Mohu jen 
konstatovat, že opozice řadu zmíně-
ných koaličních projektů podpořila, 
což může být náznakem opatrného 
optimismu do budoucna.

Za výstavbu cyklostezky do Sázavy a zlepšení bezpečnosti cyklistů patří koalici palec nahoru!

Podpora kultury a to i té místní je jednou ze silných stránek koalice. Bez 
ní by těžce vznikalo i úspěšné představení Autobus Divadla Ve Středu.
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Výstavba polikliniky jistě zlepšila zázemí lékařů.

Nový bezpečnostní přeliv v případě povodně zásadně snižuje riziko pro-
tržení hráze Krátkého rybníku.

Investice do škol modernizují třídy, ale myslí i na bezpečnost školáků. 
Nedávno vzniko třeba nové parkoviště u ZŠ Dobrovského.

LArt nabízí představení, která by bez nového zázemí nebyla možná. Pří-
kladem může být vystoupení  „Konkurz“ Losers Cirque Company.

Menší, ale významnou investicí je i renovace parčíku v Dolním Třešňovci.

Opravená záhumenní cesta zlepšila spojení do Horního Třešňovce.

Venkovní učebna je hojně využívaným prostorem na ZŠ A. Jiráska.

Květinové záhony zkrášlují nejen kruhový objezd. Řešení dopravní situ-
ace ve městě a vybudování obchvatu bude jeden z příštích úkolů města.

Stezka pod korunami stromů vznikla v hlavě bývalého městského archi-
tekta Přemysla Kokeše. Je potěšující, že se s odstupem let realizuje. 

Krom kultury je příkladná i podpora sportu.
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Rozhovory s představiteli čtyř opozičních stran, kteří se budou uchá-
zet o hlasy voličů v komunálních volbách, současně reflektují i zku-
šenosti z uplynulého volebního období, neboť všichni čtyři pracovali  
v lanškrounském zastupitelstvu. Otázky se proto zaměřují jak na je-
jich zkušenosti, tak představy o budoucím směřování Lanškrouna, 
investicích a vizích. Všichni zodpověděli těchto jedenáct otázek:

1. Co vnímáte jako největší úspěch současného zastupi-
telstva?
2. Co je naopak jeho největší slabinou?
3. Za co pochválíte vedení města?
4. S kým z vedení města se vám nejlépe spolupracovalo?
5. Co považujete za největší slabinu vedení města  
v uplynulých čtyřech letech?
6. Která rozhodnutí vedení města Lanškroun nejvíce 
oslabila?
7. Které realizace považujete za nejlepší investice uply-
nulého volebního období?
8. Která investice Lanškrounu nejvíce chybí?
9. Mělo by město Lanškroun stavět městské byty?
10. Podpořil byste výstavbu krytého bazénu?
11. V čem by měl být Lanškroun za čtyři roky jiný?

PŘEDSTAVITELÉ OPOZICE MAJÍ SLOVO

Ing. Jiří Kráčmar
67 let, zkušený manažer, v současné době penzista. 
Zastupitel, předseda kontrolního výboru, kandidát volební strany:

1. LANŠKROUN – NÁŠ DOMOV
1. Bezesporu je to realizace nové 
polikliniky. Po letech přemítání 
jak, kde a kdo ji postaví, kdo bude 
financovat, a kdo tam bude mít lé-
kárnu, máme novou budovu. A co 
je důležité, podle kvalitního pro-
jektu od renomované firmy, což se 
nedá říci o kulturáku. I když si umím 
představit, že bychom ji postavili  
o pár metrů vedle (rovněž v centru 
města, financovanou městem, jak 
jsme měli v programu), podstatně 
větší, s rezervou pro nové lékaře  
a o pár desítek milionů levnější  
s tím, že stávající budova by se 
mohla rekonstruovat na městské 
byty.

2. Největší slabinou je slabá, resp. 
téměř žádná konstruktivní komu-
nikace s opozicí. Jakékoliv návrhy 
opozice jsou bez přemýšlení sme-
teny se stolu. A to se netýká jenom 
opozice, ale např. v případě kultu-
ráku nebyly vyslyšeny ani návrhy  
a připomínky odborné veřejnosti. 

3. Za dokonalou sebeprezenta-
ci a vlastní PR. Začalo to již tím, že 
se Lanškrounské noviny převedly 
pod redakční radu města a tím pá-
dem zcela ztratily svou nezávislost. 
Dnes se tam můžeme jen dočíst, jak 
skvěle je město řízeno, jak doko-
nalé projekty se připravují a nikde 

nejsou žádné problémy. Jestliže 
uzávěrka příspěvků je stanovena 
k určitému datu, pak pro radní je 
uzávěrka o týden posunuta, aby 
mohli ještě v tomtéž čísle reagovat 
na příspěvky občanů a zastupitelů 
tak, aby náhodou občané nebyli 

svedeni na scestí. Mám osobní zku-
šenost, že po jednom příspěvku mi 
jistý radní volal a eufemisticky ře-
čeno mne žádal, abych svůj článek 
stáhnul z tisku, jinak jej bude muset 
nepěkně okomentovat.

4. Asi se nedá hovořit přímo o spo-
lupráci, ale párkrát jsem se sešel  
s panem starostou Vetchým a rad-
ním panem Fuchsem, abychom 
prokonzultovali nějaké otázky  
a projekty. I když se zpočátku zdálo, 
že mají zájem naslouchat a věci ře-
šit, nakonec stejně prosadili původ-
ní záměry bez ohledu na konstruk-
tivní připomínky a návrhy.

5. Největší slabinu vidím v komu-
nikaci mimo okruh koalice Lanš-
krounského fóra (LF). Dále je to PR 
marketink zaměřený na sebe sama 
a fanklub koalice. Rovněž komu-
nikace a podpora místních firem  
a podnikatelů, kteří ve městě pod-
nikají, platí daně a přispívají tak do 
rozpočtu, je slabá. 

6. Především zastavení příprav 
nových stavebních parcel pro vý-
stavbu rodinných domů (a to ne-
jenom za Střelnicí). Občané tak ne-
mají kde stavět a přesouvají se do 
okolních obcí a město se vylidňuje. 

o městské lesy ke konci roku 2018 
s odůvodněním, že není zajištěna 
dostatečná kontrola hospodaře-
ní. Činnost byla svěřena externím 
firmám, takže jsme ztratili příjmy 
z hospodářské činnosti pro město 
Štíty, pro které jsme na základě 
smlouvy spravovali lesy rovněž 
a jenom na nákladové straně se 
to projevilo navýšením cca o 800 
tis. Kč za rok. Kromě toho vytěže-
né dřevo se neprodává přímo na 
pily a zpracovatele, ale přes tyto 
firmy překupníky, kteří spolknou 
podstatnou část obchodní marže. 
Výsledek – zatímco jsme do roku 
2018 z městských lesů inkasovali  
2 – 4 mil. Kč ročně, dnes jsme ve 
ztrátě horních stovek tisíc, až jed-
notek miliónů Kč. A to nejde jen na 
vrub kůrovce, jak se snaží bagate-
lizovat vedení města. Okolní obce  
s kůrovcem bojují rovněž a v lesích 
hospodaří se ziskem!
Naprosto fatální je rozhodnutí z mi-
nulého roku, kdy nebyla obnovena 
nebo vysoutěžena nová smlou-
va na dodávky plynu a elektřiny  
s nějakým dodavatelem. Tehdy 
rada města rozhodla, že dodávky 
bude zajišťovat Městský bytový 
podnik na základě soutěžení na 

Údajně toto pozastavení má sloužit 
jako podpora pro investory, kteří ve 
městě (po)staví bytové domy, aby 
je snáze prodali. Dále pak prodej 
posledních parcel, které za Střelni-
cí ještě zbyly, formou dražby, která 
vyhnala ceny na úroveň krajských 
měst, čímž se staly pro střední třídu 
nedostupné. 
Naprosto nesmyslné zrušení místa 
lesního hospodáře, který se staral 

burze. Výsledkem je, že všechny 
instituce řízené městem a občané 
závislí na dodávkách tepla z měst-
ské kotelny mají energie o 300%  
a někdy i více dražší, než v před-
chozím roce.
Nízké investice do bytového fondu 
města nebo spíše vyvádění finan-
cí z tohoto fondu na krytí jiných 
předražených projektů a nízké in-
vestice do dlouhodobé energetické 

Listy Lanškrounska PŘEDVOLEBNÍ 2022 vydala společnost TG TISK, 
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www.lanskrounsko.info
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RNDr. Lukáš Boháč
42 let, programátor 
Zastupitel, člen finančního výboru, kandidát volební strany:

4. OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA

udržitelnosti městských objektů.

7. Přes drobné výhrady (již uvede-
né) asi poliklinika a pak i cyklostez-
ky. I když ty nejsou přímou investicí 
města, nýbrž svazku obcí Lanškroun-
sko, do něhož město také přispívá  
a má zde významnou zásluhu.

8. Nejvíce chybí vyřešení pro-
blematických křižovatek u Krčmy  
a u Besedy, což je sice záležitost 
státu a kraje, ale město by v této 
věci mělo s nimi intenzivně jed-
nat. Totéž platí o investici do ob-
chvatu města pro tranzit. Dále 
bychom se měli zabývat propo-
jením cyklostezek městem a vů-
bec vybudováním nových cyk-
lostezek do centra tak, aby malé 
děti mohly samy dojíždět do škol  
a na kroužky. Tím by se omezila do-
prava městem a zabránilo doprav-
ním zácpám ve špičkách. Dále chybí 
investice do fotovoltaiky a chytré-
ho řízení spotřeby energie. A jelikož  
s prodlužováním věku dožití popu-
lace stárne, měli bychom počítat  
i s rozšířením domova pro seniory.

9. Obecně asi nikoli, jen v případě 

velmi výhodných dotací. Bytový 
fond města je dostatečný, je však 
velice zanedbaný, proto by se mělo 
město zaměřit na jeho údržbu, re-
konstrukci a renovaci. Vzhledem  
k dalším plánovaným investicím 
jen doufám, že vedení města ne-
bude hledat zdroje v rozprodeji 
městských bytů.

10. I když jsme tuto myšlenku  
v minulosti podporovali, v dnešní 
době bych tento záměr neschvá-
lil. A už vůbec ne bez dotací, které  
v současné době nejsou na tyto 
stavby vypsané. Navíc situace na 
trhu s energiemi by neumožnila 
efektivní provoz takového zaříze-
ní. Nicméně, bylo by dobré, aby 
se město na eventuální změnu 
situace připravilo a mělo v záloze 
alespoň nějakou studii a územní 
plán.

11. Ekologičtější, méně energe-
ticky náročné, s rovnými silnicemi 
a chodníky. Komunikačně otevře-
né pro všechny občany, nejen pro 
voliče LF, zkrátka příjemné místo 
pro život.

1. V krizových momentech jsme se 
dokázali bez problémů domluvit. 
Stejně tak v otázkách podpory škol-
ství, kultury, sportu, nutnosti oprav 
komunikací apod. 
Na způsobu řešení velkých inves-
tic jsme však shodu nenalezli, ať 
už se jednalo o kulturní dům nebo 
polikliniku. Jiný pohled máme na 
podporu výstavby rodinných i by-
tových domů.

2. Na jednáních zastupitelstva 
mně chyběla komunikace všech 
členů ZM, především pak z řad ko-
alice. Diskutuje pouze část zastupi-
telů. Obecným problémem je, že se 
ani občané příliš nezajímají o to, co 
se přímo na jednáních ZM řeší. 
Jednání ovlivňovaly spory mezi 
vedením a bývalým správcem lesa, 
zastupitelem Romanem Burešem, 
který se logicky snaží bránit a obhá-
jit proti nesmyslným nařčením.

3. Vedení města si zaslouží po-
chvalu za řešení krizových situací, 
ať už v případě pandemie, kdy měs-
to nabízelo potřebné služby, nebo 
nyní v souvislosti s válkou na Ukra-
jině, kdy dokázalo rychle zajistit 
uprchlíkům ubytování, vzdělávání  
a další služby.

4. Domnívám se, že jsem schopen 
komunikovat s každým ze současné 
koalice i opozice. Myslím, že v mno-
ha otázkách, jsme schopni spolu-
pracovat a nalézt shodu. Ostatně 
některé záležitosti jsme společně 

řešili, především se starostou měs-
ta.
Předpokládám, že volební pro-
gramy kandidujících subjektů se  
v mnoha bodech budou podobat. 
Doufám, že ve většině z nich bu-
deme schopni nalézt rychle shodu 
a nebude docházet k zásadním 
střetům, jako v případě nového 
kulturního domu nebo polikliniky, 
kde nebyly reflektovány opoziční 
návrhy, a racionální diskuze nebyla 
ze strany koalice v podstatě připuš-
těna. Myslím, že současné vedení 
města často nechává příliš velký 
prostor realizátorům investic a vý-
sledek pak neodpovídá požadav-
kům budoucích uživatelů a před-
stavuje zbytečně vyšší náklady. 

5. Zatím se nepovedlo stabilizovat 
vedení technických služeb, kde se 
jejich jednatel vyměnil v poslední 
době již několikrát a nedochází ke 
zlepšení současného stavu.
Účelové rozhodnutí o zrušení mís-
ta bývalého správce lesa, které ve 
svém důsledku vedlo k tomu, že 
jsme v posledních letech v kapito-
le městských lesů přešli ze zisku do 
ztráty. Tento krok, odůvodněný vět-
ší transparentností a kontrolou nad 
správou lesů, však vedl k přesně 
opačné situaci. Vše probíhalo pod 
„dohledem“ dnes již naštěstí býva-
lého tajemníka městského úřadu,  
a nakonec vedlo i k soudním spo-
rům, zbytečně vynaloženým ná-
kladům pro město a zbytečnému 

a nesmyslnému stíhání bývalého 
správce. Bohužel byla v oblasti ryb-
níků provedena těžba rozsahu vět-
ším, než bylo podle mě nutné.

6. Prodej pozemků v lokalitě Za 
Střelnicí II, kde má developer příliš 
benevolentní podmínky a dostal 
mnoho času na realizaci. Následo-
valy oprávněné stížnosti občanů na 
nové regulační podmínky a došlo 
tedy k dalšímu zdržení. Výsledkem 
je, že se zde dosud výstavba neroz-
běhla.
Nabízet pozemky pro výstavbu ro-
dinných domů formou aukce není 
správným krokem. Zde by město 
mělo vyjít vstříc a nemělo by se 
snažit vydělat v dražbě co nejvíce. 
Vrátil bych se k osvědčenému způ-
sobu losování a hledal bych způsob, 
jak zvýhodnit občany Lanškrouna.
Neprodloužení smlouvy o společ-
ném nákupu energií pro městské 
organizace přes Sdružení obcí Or-
licko určitě nebylo šťastným roz-
hodnutím. Nákup plynu má nyní 
zajišťovat přímo Městský bytový 
podnik. Lze očekávat, že současný 
rapidní nárůst cen energií bude mít 
negativní dopad na rozpočet měs-
ta, zároveň se ale promítne do zvý-
šení cen odběratelům tepla od MBP.

7. Přestože se záměrem postavit 
novou polikliniku na původním 
místě jsme nesouhlasili, povedl se 
výběr zhotovitele polikliniky. Sta-
vební práce byly provedeny pro-
fesionálně a rychle. Čas ukáže, zda 

nová poliklinika bude vyhovovat 
kapacitou a dalším požadavkům.
Proběhla celá řada investic do škol 
i do školní jídelny. Jsem rád, že se 
povedlo realizovat plánované cy-
klostezky, rekonstruovat prostor 
před vlakovým nádražím, byla do-
končena záhumení cesta v Dolním 
Třešňovci a byl oživen projekt stez-
ky Pod korunami stromů.

8. Chybí výraznější investice do 
podpory bydlení, město má ne-
dostatek parcel pro výstavbu ro-
dinných domů. Problémem také 
je, že se na pozemcích prodaných 
developerovi zatím nic nebuduje. 
Lanškrounští občané zdůrazňují 
nedostatek kvalitního koupání, což 
by mělo vyřešit plánované bioto-
pové koupaliště. Víme o chybějících 
šatnách pro atlety i požadavcích  
z dalších sportovních odvětví. Dal-
ším důležitým bodem k řešení je 
navýšení kapacity domova pro se-
niory. Je nutné pokračovat v opra-
vách místních komunikací, zajistit 
efektivní fungování technických 
služeb. 
V souvislosti s aktuální situací, tj. 
inflací a nárůstem cen energií,  
a s ohledem na dvě velké investice, 
které město realizovalo v posled-
ní době a které jsou financovány 
úvěrem, musí být rozpočet připra-
ven reálně a zodpovědně. Nesmí 
se zapomenout na to, že nové in-
vestice zatěžují každoročně rozpo-
čet vysokými provozními náklady. 
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59 let, OSVČ v oblasti správy lesů 
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5. SPOLEČNĚ PRO LANŠKROUN

Měli bychom také více přemýšlet 
o úsporných opatřeních při provo-
zu městských budov a veřejného 
osvětlení. Lze též plánovat akce  
v menším rozsahu, např. adventní 
trhy.

9. Myslím si, že ano. Ceny nemo-
vitostí jsou vysoké, hypotéky stále 
zdražují a bydlení se stává nedo-
stupným. Volbou by pak mohl být 
nájemní městský byt, kde nájem-
né by nebylo tržní, ale pokrývalo 
by pouze náklady. Díky změnám 
ve stavebním zákoně by proces 
výstavby měl být rychlejší, vláda 
slibuje výraznější podporu bytové 
výstavby. 

10. Výstavbu krytého bazénu ne-
podporuji. Nyní se připravuje pří-
rodní biotopové koupaliště v lokali-
tě rybníků. To by mělo uspokojit ty, 
kteří žádají kvalitní čisté koupání. 
Krytý bazén kromě samotné inves-
tice na výstavbu by pak vyžadoval 
další nemalé provozní náklady, 
které by každoročně výrazně za-
těžovaly rozpočet města. Navíc  
v okruhu několika kilometrů je na 
výběr z několika možností krytých 
i venkovních koupališť. 

11. Měl by být lépe připraven  
v otázce nabídky bydlení. V přípa-
dě, že se objeví zájemce o bydlení, 
mělo by město být schopné pružně 
reagovat. Pomohlo by to zastavit 
trend poklesu počtu obyvatel na-
šeho města. To je důležitý problém, 
který je nutné řešit.

Dále bych byl rád, kdyby se každo-
ročně nemuselo řešit, kde není ukli-
zeno, posekáno apod. To znamená, 
aby technické služby bezproblé-
mově zajišťovaly základní služby, 
aniž by bylo nutné na nedostatky 
upozorňovat.
Otázka kvalitního koupání by měla 
být vyřešena, a doufejme, že ne-
jen na koupališti, ale i na dalších 
místech budou mít občané města 
i turisté, kteří město navštíví, více 
možností, kam si zajdou na dobrý 
oběd nebo večeři. Zároveň by měli 
mít dostatek příležitostí, kde se mů-
žou pobavit. Nová městská vyhláš-
ka jim totiž nabídku zábavy výrazně 
omezila. Hospodaření v lesích by 
mělo být opět rentabilní, ale záro-
veň šetrné.
Definitivně by mělo být vyřeše-
na otázka likvidace odpadů, jak 
směsného i bioodpadu, aniž by 
občanům byly navýšeny platby. 
Uvidíme, do jaké fáze se posune 
plánovaný obchvat města.
V otázce vztahů a atmosféry mezi 
politickými oponenty mi dnes chy-
bí více respektu a schopnosti uznat 
chybu. Lidé s jinými politickými 
názory nesmějí být nikterak očer-
ňováni nebo pronásledování. Bylo 
by dobré, kdyby se toto změnilo. 
V otázce vztahů a atmosféry mezi 
politickými oponenty mi dnes chy-
bí více respektu a schopnosti uznat 
chybu. Bylo by dobré, kdyby se toto 
změnilo. 

1. Nevím, jestli se dá za úspěch 
považovat rekonstrukce polikliniky 
a dostavba kulturáku v situaci, kdy 
tyto dvě akce přinesly městu obrov-
ské zadlužení. Bezpochyby jsou to 
velké projekty, které město zvládlo 
dotáhnout do úspěšného konce. 
Je však třeba dodat, že realizovat 
projekty s nekvalitním výsledkem  
a překročeným rozpočtem, vedou-
cím k zadlužení města, není zase až 
tak těžké.

2. Je mi líto, že spousta konstruktiv-
ních návrhů nás, opozičních zastu-
pitelů, které směřovaly ve prospěch 
občanů Lanškrouna, vládnoucí koa-
lice neumožnila realizovat. 
 Spolupráce v zastupitelstvu se to-
tiž ve skutečnosti blíží nule. Názory 
opozice nejsou v podstatě brány  
v potaz. Hlubší a slušná diskuse  
s opozicí, s využitím vhodných argu-
mentů, se prostě nekoná. Rozhodně 
se nedá hovořit o týmové spolupráci 
s tahem na branku.

3. Tu pochvalu si asi vedení města 
zaslouží za to, že se za tohoto voleb-

ního období nestalo nic, co by nešlo 
v příštím volebním období napravit 
kromě městských lesů, kde náprava 
bude bohužel trvat několik voleb-
ních období. V lesnictví totiž platí, že 
jeden rok špatného hospodaření se 
10 let napravuje!

4. Bohužel zde musím konstatovat, 
že z vedení města s nikým. Myslí si, 
že mají patent na rozum sami a je-
dině jejich rozhodnutí jsou správná. 
Další dialog se absolutně nepřipou-
ští. V současném vedení města jsou 
lidé, kteří vždy peníze dostávali  
z rozpočtu a nemuseli si je nějak 
vydělat jako podnikatelé a vážit si 
jejich hodnoty. V rámci rozvoje Lanš-
krouna ku prospěchu jeho obyvatel 
jsme však připraveni spolupracovat 
se všemi, kteří jsou přístupni diskusi.

5. Na rozdíl od předchozích let se 
město pomalu propadá do provinč-
nosti a bezvýznamnosti. Všechno, 
co bylo ve městě pro jeho obyvate-
le milé a přátelské, bylo nahrazeno 
průměrností a malostí. Jako příklad 
lze označit zrušení vánočních trhů 

u zámku, místo setkávání a milých 
schůzek celých generací, zrušení 
provozu restaurace kulturáku (kdo 
z Lanškrouňáků tam nechodil?), ne-
zájem o vnitřní infrastrukturu města 
(ukažte mi jedno město v ČR, které 
nemá na náměstí hotel a restauraci), 
rezignace na architektonický rozvoj, 
rezignace na rozvoj městských lesů 
a takto bych mohl pokračovat. Lanš-
kroun, bohaté město, po revoluci 
nejrychleji se rozvíjející město v re-
gionu, se propadlo do průměrnosti 
bezvýznamnosti.
Vidím zde totiž upřednostnění vlast-
ních zájmů před zájmy obyvatel 
města. Určitě není ani dobrou vizit-
kou vedení města, že se Lanškroun 
rychle vylidňuje a k dnešnímu dni 
zde žije pouze 9.326 obyvatel a dále 
hrůzný propad v indexu kvality ži-
vota. Z 206 hodnocených měst v ČR 
se totiž Lanškroun v uplynulém roce 
propadl z 83. příčky na 141. místo.
V republice je jen 50 měst horších 
nežli naše město.

6. Myslím, že to byla v první řadě 
stavba LArtu za cenu obrovského 
zadlužení a bez jasné koncepce vyu-
žitelnosti. Ve firmě by za takové roz-
hodnutí dostal manažer okamžitě 
vyhazov. Dále z pohledu dopadu na 
životní prostředí města jsou to prav-
děpodobně všechna rozhodnutí 
ohledně městských lesů, která ved-
la k současné neutěšené situaci. Co 
se týká vztahů mezi úředníky města  
i mezi zastupiteli, je třeba zmínit vý-
běr bývalého kontroverzního tajem-
níka a v neposlední řadě smyšlená, 
vykonstruovaná a účelově podaná 

trestní oznámení, které město po-
dalo na opozici a stála Lanškrouňáky 
statisíce. Ty se určitě mohly využít 
jinak a ve prospěch občanů.

7. Za asi nejpotřebnější investici 
považuji rekonstrukci polikliniky, 
neznamená to však, že jde o investi-
ci nejlepší. Celá řada věcí zde mohla 
být udělána lépe a výrazně levněji. 

8. Jsem přesvědčený, že v současné 
složité době, která přichází, potře-
buje Lanškroun výrazné investice 
do obnovitelných zdrojů energie  
a do opatření, která povedou  
k úspoře spotřebovaných energií  
v objektech města. Náklady na takto 
spotřebované energie v současnosti 
rostou do závratných výšek.

9. Myslím si, že v rozumné míře by 
město Lanškroun mělo mít k dispo-
zici městské byty, které by bylo mož-
né využívat jako tzv. startovací byty 
pro mladé rodiny, případně pro so-
ciálně slabší rodiny. Tyto startovací 
byty by mohl zájemce získat při spl-
nění nastavených podmínek na pře-
dem danou dobu. Podstatné však je, 
aby tyto byty mohli zájemci využívat 
za výhodných podmínek. Město ale 
určitě musí ze všech sil podporovat 
individuální výstavbu, nabízet po-
zemky k prodeji za férové ceny, po-
máhat všem, kdo se o svůj majetek 
starají, vytvářet příznivé podmínky 
nájemního bydlení ve stávajícím by-
tovém fondu. Vedení města zajistilo 
v minulém období pouze 10 staveb-
ních parcel a prodalo je prostřednic-
tvím dražby až za 3.000 Kč/m2. Naši 
spoluobčané proto raději kupují 
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10. DEMOKRATICKÉ FÓRUM

relativně levné pozemky v okolních 
obcích. To musíme změnit!

10. Výstavba krytého bazénu je fi-
nančně náročná investiční akce. Po-
kud na ni bude město mít a nebude 
muset vynakládat prostředky na jiné 
cíle, např. posílení energetické sobě-
stačnosti města, pomoc jeho obča-
nům při obstarání bydlení a zajištění 
lékařské péče, zlepšení infrastruktu-
ry, podporu živnostníkům apod., tak 
proč ne?

11. Přál bych si, aby se Lanškroun 
i v těchto těžkých časech vymanil  
z venkovské a maloměstské letar-

gie, do které se za vedení této koa-
lice dostal. Přál bych si město krásné  
a zdravé, plné pracovních příležitostí 
a možností ke trávení volného času. 
Město, kde v neděli na náměstí neu-
vidíte jen bezdomovce na lavičkách, 
ale spokojené občany, kteří si po 
návratu z kostela nebo jen tak pro 
radost dají v některé z venkovních 
restaurací skleničku a podělí se se 
svými sousedy o zážitky z prošlého 
týdne. Vedení města a zastupitelé 
budou tvořit jeden sehraný tým, kte-
rý společně vytvoří kvalitní podmín-
ky pro život v Lanškrouně. Věřím, že 
poctivou prací toho dosáhneme.

1. Myslím, že vše bylo tak, jak mělo 
být. Výjimečné bylo období covidu  
a jeho zvládnutí a fungování v něm 
by se dalo označit za úspěch.

2. Z mého pohledu jsme měli být 
jako opozice stručnější, přesnější  
a údernější. Některá jednání byla 
díky tomu příliš dlouhá, což bylo vy-
užito k odříznutí pravidelného infor-
mování OIK o dění na zastupitelstvu. 
K tomu již se patrně nevrátíme, přes-
tože měly tyto reportáže relativně 
vysokou sledovanost.

3. Vždy je za co chválit. Klidně za 
polikliniku, přestože základ toho 
projektu jako opozice kritizujeme, 
jeho realizace proběhla velmi dobře 
a nelze než gratulovat k volbě kvalit-
ního dodavatele.

4. Příležitostí ke spolupráci jsem 
dostal minimum. To málo ale pro-

běhlo korektně.

5. Slabinu vidím v absenci vize 
a koncepce rozvoje města. Není 
problém vzít městské peníze a po-
stavit stadion, halu, kulturák nebo 
polikliniku. Umět však koncepčně 
pospojovat přítomnost s budouc-
ností a potřeby různých skupin 
napříč městem, najít průsečíky,  
a to celé povýšit skvělou vizí, to je 
ta přidaná hodnota, která mi chybí. 
Proto máme polikliniku bez rezer-
vy na rozšíření, přitom nové lékař-
ské obory vznikají čím dál rychleji  
a jako populace stárneme, tedy bu-
deme potřebovat stále více lékařů. 
Proto máme vynikající a drahý kon-
certní sál pro vážnou hudbu, která 
ho ale na malém městě těžko kdy 
naplní.

6. Překvapivě změna řízení měst-

ských lesů. Asi nikdo nečekal, jak 
dlouhá a zbytečná kauza se z toho 
nakonec vyvine.

7. Polikliniku. Jak říkám výše, reali-
zace proběhla na jedničku.

8. Asi koupání i když já patřím ke 
generaci, která se neštítí srpnové 
vody rybníku Dlouhý :-). 

9. Jednoznačně ano. Ze zákona je 
dokonce povinností obce postarat 
se o tzv. dostupné bydlení pro své 
obyvatele. Lze to jistě zajistit i jinými 
typy bydlení, ale jedině dostateč-
né množství bytů v majetku města 
přináší lidem jistotu, že se nestanou 
ve velkém obětmi spekulantů. Důle-

žitým segmentem v této oblasti je i 
sociální bydlení, které pomáhá těm 
nejzranitelnějším, a které město pro 
tento účel nutně potřebuje. 

10. Vsoučasné době ne. Noviny 
jsou plné článků o zvyšování vstup-
ného, snižování teploty vody či do-
konce zavírání některých bazénů. 
Musíme nejprve přečkat toto obdo-
bí cenových turbulencí, až potom si 
můžeme nově spočítat náklady na 
provoz a zhodnotit relevantnost 
takové investice. Zatím je možné 
připravit projekt.

11. Mohl by být méně rozhádaný, 
což bych nám všem ze srdce přál.

NEKROUŽKUJTE, ALE KŘÍŽKUJTE
Volby do obecních zastupitelstev 
proběhnou v pátek 23. 9. (14:00 
– 22:00) a v sobotu 24. 9. (8:00 – 
14:00). Volit lze pouze v obci, kde 
má volič nahlášený trvalý pobyt. 
Podmínkou je také věk nad 18 let 
a právní způsobilost. Voličský prů-
kaz v komunálních volbách nelze 
použít, ten platí třeba při volbě do 
poslanecké sněmovny. Každý volič 
volí v rámci svého volebního okrs-
ku, těch je v Lanškrouně osm. V ko-
munálních volbách v Lanškrouně 
volíme na čtyři roky 21 zastupite-
lů, ze kterých vzejde sedmičlenná 
rada města. Při rozhodování platí  
v zastupitelstvu většinové hlasová-
ní, kdy je potřeba získat nadpolo-
viční většinu všech hlasů (nezávisí 
to na počtu přítomných zastupite-
lů). Pro každé úspěšné hlasování je 
v Lanškrouně potřeba shody aspoň 
12 zastupitelů.  Zastupitelstvo má 
významné pravomoci v rozhodová-
ní o majetku a financích města. Ji-

nými slovy, zastupitelstvo nakupuje 
a prodává majetek města a určuje, 
k čemu budou použity daně, které 
od obyvatel vybírá stát a pravidel-
ně je městu posílá. Zastupitelstvo 
schvaluje rozpočet města a vydává 
obecně závazné vyhlášky. 
Zastupitelé při hlasování hlasují 
sami za sebe a nejsou vázáni žád-
nými příkazy nebo povinnostmi 
vůči svým voličům nebo stranám. 
Zasedání zastupitelstva probíhá 
minimálně 1 x za 3 měsíce a je vždy 
veřejné. 
Rada města je výkonným orgánem 
města a může být zastupitelstvem 
úkolovaná, zasedá však neveřejně 
cca 1x za 14 dní. Rada je zodpověd-
ná za kontrolu organizací zřízených 
městem (Městský Bytový podnik 
Lanškroun a Technické Služby Lanš-
kroun), spravuje majetek města,  
plní funkci zřizovatele příspěvko-
vých organizací města (např. školy, 
školky, jídelna, kulturní centrum, 

knihovna, sociální služby, muzeum 
atd.), rozhoduje také o struktuře 
městského úřadu.
Ty politické strany, které se po vol-
bách domluví a sestaví většinovou 
koalici, obsazují následně také 
radu a volí mezi sebou i starostu 
a místostarostu. Funkce starosty  
a místostarosty jsou v Lanškrouně 
funkce uvolněné a jsou vykonávány 
jako povolání. Ostatní zastupitelé  
a radní vykonávají své funkce ke 
svému povolání ve své volném 
čase. Všem zastupitelům náleží 
za práci v zastupitelstvu finanční 
odměna. Vedení Lanškrouna má  
v současnosti starostu Radima Vet-
chého a dva místostarosty: Miloše 
Smolu a Oldřicha Strnada. 
Ve volbách v Lanškrouně se letos 
uchází o voličské hlasy rekordních 
10 politických stran a hnutí. Každý 
volič má tolik hlasů, kolik je v dané 
obci zastupitelů. V Lanškrouně je 
to 21. Pozor, voliči své kandidáty 

nekroužkují, ale křížkují a mají zhru-
ba tři základní možnosti, jak hlaso-
vat:
1. Zakřížkovat celou stranu. V tom-
to případě dostává po jednom hla-
su všech 21 kandidátů. Pokud jsou 
současně zakřížkovaní i vybraní 
kandidáty této strany, hlasy se nijak 
navíc nezapočítávají a výsledek ne-
ovlivňují.
2. Zakřížkovat 21 kandidátů na-
příč politickými stranami. V tomto 
případě volí konkrétní osobnosti.  
Pozor, pokud volič zakřížkuje více 
než 21 osob, je jeho volba neplat-
ná. Pokud zakřížkuje méně než 21 
lidí, ztratí možnost uplatnit všechny 
své hlasy. 
3. Volič může kombinovat oba sys-
témy. Zakřížkuje-li jednu stranu, 
může současně označit i osobnosti 
z jiných stran, které by si v zastupi-
telstvu přál. Každý takto přidělený 
křížek ale odečítá hlasy zakřížkova-
né straně a to od konce kandidátky. 
I tady celkový počet křížků nesmí 
přesáhnout 21.

František Teichmann
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KOHO BUDEME VOLIT?
Komunální volby v české kotlině se blíží, a tak si můžeme představit jed-
notlivá politická seskupení, která se už na konci září budou ucházet o vaše 
hlasy. Než tak učiním, rád bych ale připomenul, jak dopadly volby před 
čtyřmi roky. Tehdy v Lanškrouně zvítězilo jednoznačně Lanškrounské fó-
rum s 35% hlasů a devíti mandáty. ANO získalo dva mandáty a ČSSD jeden. 
Této trojici to stačilo a vznikla tak dvanáctičlenná koalice, která dovládla až 
do konce ne právě snadného volebního období. V něm se krom dostavby 
kulturního domu LArt rozjížděla také stavba polikliniky. Komunisté minu-
le v Lanškrouně propadli a skončili mimo hru, stejně jako nováčci voleb 
Soukromníci. ODS získala tři mandáty a KDU–ČSL jeden. Do zastupitelstva 
se dostaly také dvě nové vůči vedení kritické strany. Demokratické fórum 
získalo tři mandáty a Společně pro Lanškroun dva. 
Do života v Lanškrouně zasáhly během uplynulých čtyř let dva mimořádné 
faktory. Tím prvním byl na jaře 2020 covid 19 a tím druhým válka na Ukra-
jině letos v únoru. V obou případech jsme se dostali do zcela nových situ-
ací. Ani jeden z faktorů ještě zcela nepominul a mohu jen konstatovat, že 
mnohem hůře než kdy před tím můžeme předvídat, co nás bude v příštím 
volebním období čekat.
Do voleb, které takřka klepou na dveře a proběhnou už 23. a 24. září, se  
v Lanškrouně přihlásilo nebývalých 10 politických stran a hnutí. Alespoň zá-
kladně si můžeme všechny představit a to včetně první pětice kandidátů.

1. LANŠKROUN NÁŠ DOMOV
Politicky toto hnutí navazuje na KDU-ČSL. Lídr volební strany je i současný 
zastupitel a penzista Jiří Kráčmar. Ten v uplynulém volebním období půso-
bil jako předseda kontrolního výboru.
Průměrný věk současných kandidátů je 53 let a ve 21 členné kandidátce 
jsou 4 ženy. 
1 Jiří Kráčmar, 2 Pavel Doleček, 3 Tomáš Resler, 4 Zdeněk Gregora,  
5 Radomír Ambrož

2. KSČM
Po čtyřech letech se KSČM znovu pokouší dostat do zastupitelstva v Lanš-
krouně. Před čtyřmi roky byla strana neúspěšná. Na její kandidátce najde-
me nejvyšší počet důchodců a má proto i nejvyšší průměrný věk a to 66 let.
Průměrný věk současných kandidátů je 66 let a ve 21 členné kandidátce 
je 7 žen. 
1 Richard Nosek, 2 Pavel Vacek, 3. Jaromír Mareš, 4 René Vorek,  
5 Miroslav Urban

3. SPOLEČNĚ SRDCEM PRO ZVÍŘATA – SDRUŽENÍ 
DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT A NK
Druhý nováček letošních voleb má nejen nejdelší název, ale i kandidátku  
s nejnižším průměrným věkem 43 let. Jde ale o výsledek vyplývající z toho, 
že na kandidátce je jediná žena tohoto věku. Předpokládám, že program je 
již z názvu samotného více než zřejmý. 
Průměrný věk současných kandidátů je 43 let a na 1 členné kandidátce je 
1 žena.
1 Jana Johanidesová

4. ODS
Tradiční pravicová strana obhajuje 3 zastupitelské mandáty. Krom jedna-
tele společnosti Petra Kotyzy zde působila i ředitelka společnosti Madoret 
Pavla Tovtiková a IT pracovník Lukáš Boháč. 

6. LANŠKROUNSKÉ FÓRUM
Před čtyřmi roky nejúspěšnější politické hnutí obhajuje 9 mandátů. Strana 
má většinu v sedmičlenné radě města. Krom starosty Lanškrouna Radima 
Vetchého jsou členy: podnikatel Hynek Brýdl – předseda komise pro ces-
tovní ruch, lektorka a konzultantka PAS Jaromíra Staňková, realitní makléř 
Josef Fuchs a zástupce ředitele ZŠ Pavel Resler. Strana má druhý nejnižší 
věk svých kandidátů - 45 let. V dosavadním zastupitelstvu pracovali ještě: 
penzistka Jana Rybaříková – předsedkyně komise pro občanské záležitosti, 
lékárnice Lenka Ševčíková – předsedkyně mediálního výboru, IT pracovník 
Jiří Neček a učitelka a předsedkyně spolku Rodinné centrum Vladislava Ha-
nyšová – předsedkyně výboru pro sociální, rodinnou a komunitní politiku.
Průměrný věk současných kandidátů je 45 let a ve 21 členné kandidátce 
je 9 žen. 
1 Radim Vetchý, 2 Vladislava Hanyšová, 3 Josef Fuchs, 4 Hynek Brýdl, 
5 Vítězslav Seidl

7. ANO 2011
Před 4 roky získala strana 2 mandáty. V koalici zasedl na pozici místostaros-
ty bývalý ředitel školy Mgr. Oldřich Strnad a jako člen zastupitelstva i velitel 
městské policie Stanislav Popelář - předseda finančního výboru. 
Průměrný věk současných kandidátů je 63 let a ve 21 členné kandidátce 
jsou 4 ženy. 
1 Oldřich Strnad, 2 Jaroslav Karlík, 3 Stanislav Popelář, 4 Jiří Krištof a 
5 Oldřich Řehák.

8. PES
Pes se politickým nováčkem zde v Lanškrouně i v celé ČR. Hlásí se ke svo-
bodě a demokracii. Žádá například referendum o vystoupení ČR z EU a zru-
šení koncesionářských poplatků za ČT a rozhlas. Vznikl na základě kritiky 
očkovací strategie proti covid 19. Aktivity a plány hnutí zde v Lanškrouně 
jsem neobjevil. Do voleb jde se čtyřmi kandidáty.
Průměrný věk současných kandidátů je 48 let a na 4 členné kandidátce je 
jedna žena. 
1 Andrea Červinková, 2 Tomáš Palla, 3 Jiří Marek, 4 Miroslav Urban

9. 3PK – PRO PROSPERUJÍCÍ LANŠKROUN
I zde se za názvem skrývá dřívější tradiční strana. Tentokrát ČSSD. 3PK – Tři 
pro Pardubický kraj je současně odnož koalice, která uspěla už v Pardubic-
kém kraji. Lídr kandidátky a stávající místostarosta Lanškrouna Miloš Smo-
la obhajuje svůj mandát získaný před čtyřmi roky za ČSSD. 
Průměrný věk současných kandidátů je 53 let a na 21 členné kandidátce 
je 9 žen.
1 Miloš Smola, 2 Kamila Kuběnková, 3 Bronislava Davidová, 4 Petr 
Černý, 5 Miroslav Vicenec

10. DEMOKRATICKÉ FÓRUM
Před čtyřmi roky získalo nové opoziční hnutí 3 mandáty. V zastupitelstvu 
seděli Jindřich Marek, jednatel společnosti Forea, ředitelka DDM Iva Skalic-
ká – předsedkyně komise pro prevenci kriminality a Jiří Hurych, projektový 
manažer a hudebník. Strana má na své kandidátce nejvíce žen a to deset.
Průměrný věk současných kandidátů je 49 let a ve 21 členné kandidátce 
je 10 žen. 
1 Jindřich Marek, 2 Petra Brejšová, 3 Jiří Hurych, 4 Jana Frühaufová, 5 
Vladimír Skalický

František Teichmann, volby.cz

Průměrný věk současných kandidátů 
je 53 let a ve 21 členné kandidátce jsou  
3 ženy. 
1 Lukáš Boháč, 2 Michal Stasiowski,  
3 Jiří Sloupenský, 4 Stanislava Švarco-
vá, 5 Martin Košťál

5. SPOLEČNĚ PRO  
LANŠKROUN
Politická strana vznikla před 4 roky jako 
opoziční hnutí. V minulých volbách získa-
la strana 2 mandáty. Zastupitelský man-
dát obhajuje správce lesů Štíty Roman 
Bureš i profesionální hasič Zdeněk Kout-
ník, ten však kandiduje za LF. 
Průměrný věk současných kandidátů je 52 
let a ve 21 členné kandidátce jsou 2 ženy.
1 Roman Bureš, 2 Jiří Mareš, 3 Petr Du-
šek, 4 Michal Křivohlávek, 5 Miroslav 
Pluhař
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