
krátce po skončení Evropského Ten-
singového festivalu v roce 1999, kdy
do Litomyšle přijely dva tisíce mla-
dých lidí. „Stáli jsme s Miroslavem
Brýdlem v zámeckém amfiteátru
a říkali si - tolik mladých lidí - to
je přece obrovský potenciál! Co s tím
uděláme? Pak mi ukázal pivovar,
který byl uvnitř ve strašném stavu
a začali jsme snít jeden sen o tom, že
by tu mohlo vzniknout pěkné místo
k setkávání mladých lidí. Měli jsme
velkou kliku, že jsme na tom začát-
ku, kdy projekt neměl ani korunu,
našli podobně spřízněnou duši -
pana architekta Pleskota. Z toho
plyne poučení, že sny vždycky stojí

za to,“ řekla při slavnostním otevření Jana Vohralíko-
vá. „Můj otec vždycky říkal - musíš mít velké sny,
protože když si je začneš plnit, život ti je vždycky
trochu okrouhá. Ale pořád ti z nich něco zbyde. Když
budeš mít malé sny, může se ti stát, že ti nakonec
zůstanou jen prázdné ruce,“ dodala.
Také další hosté se při slavnostním otevření netajili
svými sympatiemi k tomuto místu i způsobu jeho bu-
doucího využití. Promluvili tu například vicehejtman
Roman Línek, který jako předseda regionální rady stál
u výběru projektu při žádosti o evropské peníze, prezi-
dent Evropské aliance YMCA Peter Posner, krajský rad-
ní Miroslav Brýdl i starosta města Jan Janeček. Všichni
se shodli v názoru, že právě dokončená rekonstrukce
zámeckého pivovaru přispěje k tomu, aby se Litomyšl
skutečně stala evropským městem mladých. „Jsem pře-
svědčený, že se Litomyšl díky tomuto projektu a díky
této budově stane ještě známější než dosud. Je to pro-
jekt velké vize a proto se ctí vzhlížíme k městu, které to
umožnilo, jako k městu velkých vizí,“ řekl president
Evropské aliance YMCA Posner.

Text a foto Ivan Hudeček
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V sobotu 9. září byla
slavnostně otevřena
z r e k o n s t r u o v a n á
část Zámeckého pi-
vovaru, v níž během

uplynulých šesti let vzniklo Evropské školicí centrum
a informační kancelář. Realizace projektu, který byl
dotován Pardubickým krajem, Ministerstvem kultury
ČR a především prostředky z evropských strukturálních
fondů, pomohl rozšířit ubytovací kapacitu ve městě,
umožnil další rozvoj kongresové turistiky, vzděláva-
cích, spolkových a kulturních aktivit. Provoz centra
zajišťuje stejnojmenná společnost, kterou zřizuje
Evropská aliance YMCA spolu s Městem Litomyšl. 
Stovky návštěvníků si mohly v rámci slavnosti nazvané
Pivovar Litomyšl OPEN a zároveň Dnů otevřených dveří
památek prohlédnout ve druhém nadzemním podlaží
víceúčelový sál, pobytovou chodbu, fitness se zázemím
a saunou i pokoje se společným sociálním zařízením na
chodbě, které jsou spolu s osmi penzionovými pokoji
s vlastním příslušenstvím rovněž ve třetím a čtvrtém
podlaží. Ve výstavním sále si navíc mohli prohlédnout
expozici s názvem Industriální sto-
py, věnovanou architektuře konver-
zí průmyslového dědictví v České
republice 2000 - 2005, která bude
přístupná až do 19. října.
Rekonstrukci za desítky milionů
korun, kterou realizovala První lito-
myšlská stavební a u které stálo
zhruba třicet projektantů, je podle
názoru odborníků i velké části veřej-
nosti opravdu zdařilá. Vedle Josefa
Pleskota se na ní podíleli například
architekti Daniel Kříž, Pavel Fanta či
Veronika Škardová, kteří úzce spo-
lupracovali s litomyšlskou projekční
kanceláří KiP. U zrodu myšlenky vy-
užít prostory pivovaru pro setkávání
mladých lidí z celé Evropy a kongre-
sovou turistiku stála Jana Vohralí-
ková, která svého času působila
v čele YMCA v České republice. Spolu
s emeritním starostou Miroslavem
Brýdlem začala snít svůj velký sen

Hasiči bojovali 
o mistrovské tituly 
na atletické dráze
Na Městském stadionu v Litomyšli se v polovině
září rozdělovaly tituly mistrů České republiky
družstev Sborů dobrovolných hasičů SH ČMS
v požárním sportu. Po tuhém boji je získali
muži z Horního Poříčí na Blanensku a podle
očekávání ženy z Chválenic v Plzeňském kra-
ji, které naši vlast reprezentovaly vloni na
mezinárodní olympiádě v hasičském sportu
v chorvatském Varaždinu, kde jasně triumfo-
valy.
V kategoriích jednotlivců (běh na 100 metrů
s překážkami) zvítězil Milan Onderka (SDH
Mníší) před Pavlem Maňasem (SDH Pňovice)
a Janem Lorencem (SDH Široký důl), mezi že-
nami Andrea Nolčová před Blankou Královou
(obě SDH Chválenice) a Monikou Sedlatou
(SDH Kvasiny). 
Jak už to bývá, v malých obcích jsou často
vedle Sokolů aktivní právě hasiči. Vzhledem
ke skromným podmínkám jsou výkony jejich
sportovních družstev obdivuhodné. 

Pokračování na str. 8

A.HURT
ELEKTRO

Poskytujeme servis na:
automatické pračky
myčky nádobí
elektrické sporáky a trouby
mikrovlnné trouby atd.

nejtišší automatická pračka 
na našem trhu

Atletická dráha se proměnila v hasičský polygon.

tel./fax: 461 615 050
www.nakupujeme.cz/elektro-hurt

Evropské školicí centrum
v Zámeckém pivovaru otevřeno

Emeritní starosta Miroslav Brýdl, který byl u zrodu myšlenky Evropského školicího
centra, naslouchá současnému starostovi Janu Janečkovi. Slavnostního otevření,
které moderoval místostarosta Radomil Kašpar se zúčastnili také krajský radní
Josef Janeček (zcela vlevo), vicehejtman Roman Línek, Jana Vohralíková a celá
řada zástupců Evropské aliance YMCA.  
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„Mám rád, když se současnost potkává s historií,“
říká renomovaný architekt Josef Pleskot 

Při příležitosti slavnostního otevření
Evropského školicího centra ve zre-
konstruovaném Zámeckém pivovaru
jsme požádali o rozhovor architekta
Josefa Pleskota.

Jak vzpomínáte na úplný začátek
tohoto projektu, jehož výsledek mů-
žeme dnes hodnotit?
„Začátek můžeme datovat léty 1992
nebo 1993, kdy jsme vyhráli architek-
tonickou soutěž na řešení domu na
Smetanově náměstí, kde je dnes ob-
chodní dům Kubík. Soutěž jsme sice
vyhráli, ale tehdejší památkáři zame-
zili realizaci projektu. Bývalému starostovi Miroslavu
Brýdlovi se tehdy ten projekt natolik líbil, že řekl:
To nevadí, budeš dělat v Litomyšli pivovar. To se sku-
tečně za několik let stalo. Když mě sem zavedli popr-
vé, okamžitě jsem cítil, že to chci dělat a obzvlášť pro
Litomyšl, kterou jsem si mezitím hodně oblíbil a zami-
loval se do ní, možná už navždycky.“

Pro jaký přístup jste se v případě pivovaru roz-
hodl?
„Nevím, zda se to dá tak úplně snadno popsat. Mně je
jakoby geneticky vlastní přístup přilišného nepromě-
ňování věcí ve smyslu ‘tohle nestojí za nic, to změníme
natolik, že to bude k nepoznání’. Držím se principu,
že všechno, co existuje, je nějakým způsobem dobré
a když se do toho zasáhne šetrně, může to být lepší.
Tady v pivovaru tedy nenastaly zásadní proměny,
všechno je si svým způsobem podobné, ale v té pro-
měně přece jen kvalitativně jiné. Možná, že někteří
návštěvníci se budou divit, za co se tu utratilo oněch
70 milionů korun, když tady nejsou pořádně omítnu-
té zdi. Kdyby se tak ale stalo, přišli bychom asi o veli-
kánský kus historie, paměti místa a patiny toho
historického objektu a zdaleka by na nás nepůsobil
tak, jak na nás působí nyní, po proměně.“ 

Jak moc vám svazovali ruce pracovníci Památ-
kového ústavu?
„Hodně, ale já si myslím, že je jejich povinností
kontrolovat mysl architektů, jestli se nepouštějí

do něčeho nepravověrného. Zpočátku
bylo dost těžké se s nimi dohodnout
na koncepci, kterou jsme si vytkli.
Postupem času jsme získali takovou
důvěru, že ke konci se dá mluvit i o ur-
čitém stupni spolupráce. Dokonce
bych řekl, že určitého podílu na vý-
sledku. Jmenovitě pan magistr Štonc-
ner z Národního památkového ústavu
byl člověk, který tím žil a věci promýš-
lel natolik, že byl platným konzultan-
tem a nikoli brzdou.“

Vzpomínáte na něco, co se vám
podařilo prosadit přes prvotní odpor

a naopak co se vám prosadit nepodařilo?
„Když jsme sem přišli úplně poprvé, prostor se vyzna-
čoval tím, že měl zazděná okna. Nebylo tady světlo.
To, co tady dnes vidíte, je totálně něco jiného. Takže
jen dosáhnout toho, aby se probourala okna, bylo slo-
žité. Někteří památkáři se domnívali, že je potřeba
probourat okna ve stopě otvorů z 19. století, jiní by
raději respektovali otvory barokní. To byly opravdu
velké spory. Pikantní bylo, že jsme dokonce kývli na to,
že prorazíme okna podle šablony oken z 19. století.
Tehdy jsme to těžko nesli, ale já to byl, kdo nakonec
řekl dobrá, uděláme to tak. Pak jsme se tady sešli
a Mgr. Štoncner říkal, že to skutečně nejde jinak, než
že se okna prorazí ve smyslu těch předcházejících,
starších úprav a našlo se řešení, které je mimořádně
krásné a dokonce bych řekl, že pro tento prostor úpl-
ně zásadní. Z toho plyne, že někdy je třeba problémy
řešit po částech, někdy i přes ústupky a pozdějším
důkazem, když už je to naprosto zjevné, že to nejde
jinak, podaří se to prosadit téměř bez odporu.“ 

Úpravy interiérů se pozdržely, protože některé
apartmány nakonec dostaly luxusnější ráz. Bylo
toto rozhodnutí pro dobro věci?
„Snad ano. Z podstaty domu bylo vidět a zpočátku to
bylo také tak projektované, že některé pokojíčky jsou
jakoby studentské a bez sociálního zařízení, protože
do těch v jižním křídle ani nebylo možné koupelny
vestavět. Tam je barokní krásný krov a bylo by dost

brutální do nich koupelnu zabudovat. Rozhodli jsme
se proto pro standard umyvadla na pokoji a společ-
ných sprch a toalet. Severní část stavby umožňovala
koupelny vestavět, dokonce jedno podlaží umožnilo
tři pokoje, které jsou téměř nad úrovni hotelových po-
kojů. Myslím si, že hierarchizace způsobů ubytování
je v pořádku. Úplně mladým lidem - studentům asi
moc nevadí, že se večer sejdou ve sprše. Pro jejich
vedoucí nebo funkcionáře je přirozený požadavek
na větší soukromí a koupelnu v apartmánu.“ 

Našel jste v Litomyšli i vztah k Bedřichu Smeta-
novi? Odrazil se ve vašich realizovaných předsta-
vách?
„Řekl bych, že snad ano. Já jsem se poprvé o Litomyš-
li dověděl snad v prvním či druhém ročníku gymnázia,
kdy jsme povinně četli Jiráskovu Filosofskou historii.
Tam to bylo všechno propojené s bohatou kulturní mi-
nulostí Litomyšle. Když jsem sem poprvé přišel fyzic-
ky, všechno jsem si to uvědomoval a prožíval jsem to
s nostalgií k létům, kdy jsem se o ní poprvé dověděl.
Proto jsem moc rád, že můžu sdílet kulturní atmosfé-
ru, která se tou Litomyšlí vine už tak dlouhou dobu.“ 

Spojování nového se starým je cesta, jak zachovat
odkaz předků, ale nesetkává se vždy s naprostým
pochopením občanů. Setkal jste se s nějakým tako-
vým projevem?
„Samozřejmě. Spousta architektů i veřejnost očekává,
že když se dům opravuje, musí vzniknout téměř nový
- ze staré věci udělat novou - to je nejobvyklejší způ-
sob opravy památek. Tenhle názor já nesdílím. Myslím
si, že čím víc se vnese soudobých materiálů a techno-
logií - myslím tím povrchů (rozhodně tu musí být
splachovací záchody a televize), tím víc to objektům
škodí, zejména těm industriálním, jako v tomto přípa-
dě. Miluju prostě to, když se současnost potkává s his-
torií a ne že se za tu historii, omšelost stydí. To jsem
vždycky obdivoval u středomořských národů, jako
jsou Itálie a Španělsko, kde s památkami zachází tak,
že opravují jen do té míry, aby nic nespadlo a nezniči-
lo se to úplně. Generální rekonstrukce se tam téměř
nevidí.“                                                      Ivan Hudeček

Foto P. Vopálka, T. Zelenka, J. Mělnický

Financování rekonstrukce 
zámeckého pivovaru
1992 - 2000
29 milionů Kč - z toho 22,4 mil. státních dotací,
6,6 mil. Kč z rozpočtu města Litomyšl

2001
2,1 milionů Kč - z rozpočtu města Litomyšl 

2003 - 2004
8,9 milionů Kč - z rozpočtu Evropské aliance
YMCA

2005 - 2006
43 milionů Kč - z toho 28 mil. z evropských fon-
dů, 3,7 milionu z Pardubického kraje, 4,5 mil.
z ministerstva kultury a 6,8 mil. Kč z rozpočtu
města Litomyšl  

Otevření pivovaru 9. září se setkalo s velkým zájmem veřejnosti. Ta si mohla pro-
hlédnout prostory Evropského školicího centra, informační kanceláře či shlédnout
výstavu Industriální stopy. Bohatý doprovodný program slavnostního dne zakončil
koncert Vlasty Redla.
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Jak bylo realizováno programové 
prohlášení Zastupitelstva města Litomyšl

pro volební období 2002 – 2006?
Je dobrým zvykem litomyšlských zastupitelstev, že na
jednom ze svých prvních zasedání schvalují programo-
vá prohlášení, ve kterém si vytyčují hlavní body rozvoje
města pro to které volební období. Ani pro zastupitel-
stvo, jehož funkční volební období bylo v letech 2002 –
2006, tomu nebylo jinak. Na posledním zasedání, které
proběhlo  21. září, zastupitelé naopak hodnotili splnění
těchto svých plánů a vytyčených úkolů. Dovolujeme si
toto krátké zhodnocení předložit i čtenářům Lilie. 
V oblasti investic bylo realizováno mnoho velkých sta-
vebních akcí. Mezi ty nejvýznamnější patří rekonstruk-
ce letního a zimního stadionu, zámeckého pivovaru či
dokončení revitalizace sídliště a vybudování podzem-
ních garáží, hřiště a protipovodňových opatření na Ko-
menského náměstí. Do provozu byl uveden nový zdroj
kvalitní pitné vody, vystavěno bylo biocentrum Višňá-
ry, generální opravy se dočkala budova Základní školy
Zámecká a výstavbou podloubí u rekonstruované

pošty došlo k jakémusi prodloužení náměstí. Byla
vypracována také architektonická studie přestavby au-
tobusového nádraží v lokalitě Na Bělidlech, která je
v tuto chvíli již realizována. Samozřejmostí jsou opravy
chodníků a některých místních komunikací. Za všech-
ny jmenujme například chodníky a pouliční osvětlení
v ulici V. K. Jeřábka, spojnici Lidické ulice se Suchou
a Matěje Kuděje s Vlkovem. 
Z velké části je dokončena podnikatelská zóna Benát-
ská. Proinvestováno zde bylo již 27 milionů z prostřed-
ků ministerstva pro místní rozvoj, Pardubického kraje
a města. S několika podnikatelskými subjekty probíha-
jí jednání o umístění v této zóně. V návaznosti na to lze
očekávat také vytvoření nových pracovních míst pro
obyvatele našeho města. Dokončena byla výstavba Alz-
heimerova centra a město podpořilo i rekonstrukci vily
Jindra na středisko respitní péče. 
V průběhu čtyř uplynulých let bylo samozřejmě
realizováno mnoho dalších menších staveb. Z investic
v integrovaných obcích jmenujme například
rekonstrukci hasičské zbrojnici v Nové Vsi za 2,7
milionů korun. U všech větších staveb dochází ke
sdružování finančních prostředků z více zdrojů. Město
se snaží získávat dotace v nejrůznějších grantových
řízeních vypisovaných státními institucemi či krajem
a nově také z programů Evropské unie. K takto
získaným prostředkům přidává potom z kasy města
pouze povinnou spoluúčast, což je mnohdy méně než
poskytnutá dotace. Město Litomyšl hospodařilo v uply-
nulém volebním období každoročně s vyrovnaným

rozpočtem a nedošlo k neúměrnému zadlužení.
Do užívání bylo předáno 28 bytových jednotek v ulici
Z. Kopala. V ulici U Školek byla zahájena a v lokalitě
U Nemocnice je připravována výstavba bytových domů
developerským způsobem. V obou lokalitách město
přispělo na vybudování inženýrských sítí. Příspěvky na
zainvestování pozemků poskytuje město i v případě
skupinové výstavby rodinných domů. Připravena je
i projektová dokumentace pro výstavbu startovacích
bytů v ulici Zahájské pro mladé rodiny a nízkopříjmové
skupiny obyvatel. 
Velká pozornost byla věnována i oblasti zeleně a život-
ního prostředí. Upravena byla alej u Nedošínského
háje a třešňová alej U Prokopa, zásadní úpravy se do-
čkal park na Jiráskově náměstí. Velkým oceněním byla
i stříbrná medaile v mezinárodní soutěži Entente flora-
le, ve které se posuzuje kvalita zeleně a životního
prostředí vůbec. 

Stále trvá úzká spolupráce mezi městskou policií a Po-
licií ČR. Za spolupráce Policie ČR a Ministerstva vnitra
ČR probíhají přípravné práce na umístění kamerového
systému do centra města, které bude realizováno
v příštích letech. 
Proběhlo územní řízení pro vybudování kruhového ob-
jezdu na křižovatce u Dalibora. Na některých místech
ve městě byly instalovány zpomalovače. V ulici 17. li-
stopadu byla provedena opatření k regulaci rychlosti
jízdy. Pro městskou policii byl zakoupen radar na mě-
ření rychlosti.
Město nadále podporuje spolkovou činnost, aktivity
zájmových sdružení a nejrůznější kulturní akce. Výrazně
byl posílen příspěvek pro sportovní oddíly. Letos činil
2,5 milionů korun, z toho bylo 300 tisíc korun vyčleně-
no pro trenéry pracující s mládeží. 
Prozatím se ještě nepodařilo dořešit problematiku
smuteční síně. V tuto chvíli máme však připravenou
studii na vznik síně ve hřbitovním kostelíku sv. Anny
a již byly zahájeny stavební práce. 
Toto zhodnocení není a ani nemůže být taxativním vý-
čtem všech investičních a jiných akcí, které se v uply-
nulém volebním období podařilo zrealizovat. Ukazuje
však, že se zastupitelstvo města snažilo vyváženě vě-
novat všem oblastem života. Společným cílem všech
členů zastupitelstva, který je definován hned v první
větě programového prohlášení, je „spokojený občan“.
Posuďte každý sám, zda se vám v našem městě dobře
žije a můžete se tedy označit za spokojeného občana.     

Rada města Litomyšl

Členové zastupitelstva města, jehož volební období právě končí.

Komunální volby
a volby do Senátu
2006
Starosta města Litomyšl podle § 29 zákona
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů, e znění po-
zdějších předpisů, a § 15 zákona č. 247/1995 Sb.,
o volbách do Senátu Parlamentu České republiky
a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

1. Volby do Zastupitelstva města Litomyšl a Sená-
tu Parlamentu České republ iky se uskuteční 
dne 20. října 2006 od 14.00 hodin do 22.00
hodin a dne 21. října 2006 od 8.00 hodin do
14.00 hodin.

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 -
16 je volební místnost (pro voliče podle místa,
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu):
1. Městský úřad, odbor dopravy, J. E. Purkyně
918 - J.E. Purkyně, Dukelská, Mařákova, Party-
zánská, Z.Kopala, Na Řetízku
2. Gymnázium, T. G. Masaryka 590 - Fučíkova,
9. května, 17. listopadu
3. Střední odborná škola technická, T. G. Masa-
ryka 659 - T.G. Masaryka, U Školek, Bří Šťastných
4. Silnice a mosty (bývalé Rybářství), Sokolov-
ská 94  - Sokolovská, Nádražní, J.Želivského,
Revoluční, Zahradní, J.Žižky, Míru, U Sádek
5. Sokolovna, Moravská 628 - Moravská, P. Ji-
lemnického, Fügnerova, Benátská, U Náhonu,
Nová, Trstěnická, Jar. Metyše, Jaselská,
Strakovská, Prokešova, U Plovárny, Sluneční,
Sadová, Černá hora, K Markovu mlýnu
6. I. Základní škola, Zámecká 496 - Zámecká,
Braunerovo nám., Nerudova, Jiráskova, T. Nová-
kové, Lidická, Rektora Stříteského, P. Bezruče,
Bří Pátů, Tyršova
7. Autoškola Patočka, P. Bezruče 21 - Jiráskovo
nám., V.K. Jeřábka, Okružní, Pod Prokopem,
Za Moštěním, Portmanka, Osevní, Příčná,
Za Brankou, Lomená, M.Kuděje, Peciny, Vlkov
8. Auto Motive Industrial - bufet U Řeky,
Na Lánech 764 - Na Lánech, Lánská, Kornická,
J. Formánka, Končinská, Jabloňová, Hrnčířská,
U Lomu, Jateční 
9. Střední pedagogická škola, Komenského
nám. 22 - Komenského nám., Bernardka,
Havlíčkova, Zahájská, Družstevní, Kpt. Jaroše,
A. Tomíčka, F. Vognera, Polní, M. Švabinského 
10. hotel Zlatá hvězda - salonek, Smetanovo
náměstí 84 - Smetanovo náměstí, Vodní valy,
Toulovcovo nám., Šantovo nám., Šmilovského, 
B. Němcové, Mariánská, Bělidla, Špitálská, Růžová  
11. Pohodlí 83 - kulturní dům - Pohodlí
12. Pazucha 99 - hasičská zbrojnice - Pazucha
13. Suchá 43 - hasičská zbrojnice - Suchá
14. Nedošín 5 - sál restaurace Na Žabárně - Ne-
došín
15. Kornice 59 - hasičská zbrojnice - Kornice
16. Nová Ves u Litomyšle 47 - hasičská zbroj-
nice - Nová Ves u Litomyšle
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky (platným občanským průkazem, ce-
stovním, diplomatickým nebo služebním pasem
České republiky), popřípadě státní občanství stá-
tu, jehož občané jsou oprávněni volit na území
České republiky. 
Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými
doklady, nebude mu hlasování umožněno.   
4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3
dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech
voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve vo-
lební místnosti.     

Ing. Jan Janeček, starosta



v městské radě, v zastupitelstvu. Navíc o postu sta-
rosty nesním. A tak přijměte můj obecný slib, že
pokud dostanu od voličů důvěru, budu - a to na které-
koli pozici - dělat vše, co je v mých silách, aby byla
Litomyšl skutečně dobrým místem pro spokojený
život všech jejích občanů.“

Ing. Libor Hradil (38 let) - ČSSD 
„Snažil bych se napravit to, če-
mu moji předchůdci nevěnovali
pozornost. Okamžitě bych začal
hledat firmy pro průmyslovou
zónu. Dále bych nechal připra-
vit studie na výstavbu cenově
dostupných bytů, krytého pla-
veckého bazénu a cyklostezek,
protože v následujících čtyřech
letech máme velkou šanci zís-

kat pro tyto stavby dotace z evropských fondů.
Kromě těchto velkých úkolů potřebujeme opravit
chodníky, osvětlení, hřbitovní zeď... Práce je oprav-
du dost.“

Michal Kortyš (44 let) - ODS
Na takto položenou otázku se nedá
odpovědět. Mohl bych odpovědět
na otázku, jak budu pokračovat
v programu bývalého zastupitel-
stva, co upřednostním a co přine-
seme nového. Jediné, co bych si
přál změnit, je to, aby se naši ob-
čané více spolupodíleli na tvorbě
programu města, nebyli pasivní-
mi účastníky, věřili a fandili za-

stupitelům, které sami volili. Totéž bych si přál i od za-
stupitelů - říká se tomu táhnout za jeden provaz.

Zdeněk Vít (51 let) - KSČM (nestraník)
Volební program KSČM je založen
na přesvědčení, že každý občan
má právo na práci, na bezplatné
vzdělání a zdravotní péči, na dů-
stojné stáří a cenově přístupné
bydlení. Jde o problémy, jejichž
řešení budou ti, kteří se z naší
kandidátky dostanou do zastupi-
telstva města, prosazovat v du-
chu hesla "S lidmi pro lidi".

Naši zastupitelé budou usilovat o zařazení a realizaci
následujících oblastí do programového prohlášení
Města: podpora malého a středního podnikání, zdra-
votnictví a školství, bytová oblast a výstavba, životní
prostředí, samospráva, dopravní obslužnost a pořá-
dek a bezpečnost.
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Památky UNESCO 
v kalendáři

Koncem října bude v prodeji kalendář ”České
dědictví UNESCO 2007” prezentující všech
12 českých a moravských památek zapsaných
na Seznam UNESCO. Autorem fotografií je Pavel
Vopálka, grafická úprava a tisk H.R.G. Litomyšl.
Kalendář si můžete zakoupit za 130 korun v Infor-
mačním centru.

Ing. Karel Kalousek (40 let)
-  Nestraníci pro Litomyšl

„Z naší současné kandidátky „Ne-
straníci pro Litomyšl“ působili
v současném zastupitelstvu cel-
kem čtyři zastupitelé (Karel Ka-
lousek, Miroslav Brýdl, Pavel Ku-
sý a Libor Vylíčil), z toho dva
i v radě města. Domníváme se
proto, že máme určité zkušenosti
a zejména pak celou řadu nápadů
a podnětů jak dále rozvíjet život

v našem městě. Tyto myšlenky jsou shrnuty v jednot-
livých kapitolách našeho volebního programu. Myslí-
me si, že bezprostředně po zvolení nového zastupitel-
stva bude důležitá dohoda zastupitelů a poté naplnění
společného programového prohlášení konkrétními
akcemi. Pokud bychom měli vyzvednout konkrétní
prioritu, je pro nás důležité například zlepšení situa-
ce zaměstnanosti v našem městě, proto bude nutné
zajistit silného investora do nově budované zóny
Benátská a tím vytvořit nová pracovní místa.“

Radomil Kašpar (41 let) - KDU - ČSL 
„Naší prioritou je spokojený ob-
čan. Souvisí to především s mož-
ností získat práci a byt. Proto
jsme se v minulosti intenzivně
věnovali podnikatelské zóně
(kde již máme první investory)
a podpoře výstavby jak bytů, tak
i rodinných domků (příspěvky na
zainvestování sítí, 50 tisíc korun
na každou bytovou jednotku

v developerské výstavbě „U Školek“). Litomyšl má ta-
ké obrovský potenciál v oblasti cestovního ruchu.
Proto musíme pokračovat ve snaze přivést k nám
ještě více turistů a nabídnout jim takový servis, aby
měli důvod zůstat v Litomyšli více dní. I v této oblasti
připravujeme řadu projektů, které také přinesou nová
pracovní místa. Myslím si, že ať již na radnici přijde
‘vládnou kdokoliv’, bude mít na co navazovat.“

Vojtěch Stříteský (45 let)
Fórum občanů Litomyšle

„To je hodně složitě položená
otázka. Jde o pouhou hypotézu
a v takové kategorii se já pohybo-
vat moc neumím. Už proto ne, že
„starostování“ v těchto zeměpis-
ných šířkách není spojeno s žád-
nou autokracií. Tady je vše, chvála-
bohu, o dohodě a konsensu –
zejména s kolegy místostarosty,

Z rady města
RaM souhlasí se spolupořadatelstvím vzpomínkové

akce k výročí nedožitých 100. narozenin spisovatele
Václava Kubce, kterou organizuje jeho dcera, Helena
Šanderová-Kubcová. 

RaM souhlasí s tím, aby fakturační částka za za-
bezpečení průjezdu nadrozměrných nákladů byla o-
mezena maximální částkou 30 000,- Kč na jednoho
dopravce a jeden den. 

RaM souhlasí s podáním žádosti Revitalizačnímu
poradnímu sboru MŽP na poskytnutí finančních
prostředků z programu Revitalizace říčních systémů
na akci Revitalizace rybníku Nový a Střední v k.ú.
Budislav. 

Ze zastupitelstva města
ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 200.000

Kč ČSAD Ústí nad Orlicí na pořízení světelné tabule na
odbavovací halu autobusového nádraží. Tabule bude
částečně využívána jako reklamní a informační tabu-
le města. 

ZaM souhlasí s poskytnutím dotace Nemocnici Li-
tomyšl ve výši 100 000 Kč na přístroje operačních sálů
pro rozšíření miniinvazivní operativy ortopedického
oddělení a dalších operačních oddělení. 

ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 200 000
Kč Římskokatolické farnosti – proboštství Litomyšl na
vybavení kostela na Toulovcově náměstí nábytkem. 

ZaM bere na vědomí informaci ohledně stavu roz-
pracovanosti rychlostní komunikace R 35 – jižní vari-
anta včetně stanoviska osadního výboru Suchá. 

ZaM schvaluje na základě žádostí darujících přijetí
těchto darů: hrobové místo včetně náhrobku Karel
Podhajský, hrobové místo včetně náhrobku rodina
Kallesova a hrobové místo včetně náhrobku rodina
Theurerova. 

ZaM schvaluje uzavření úvěrové smlouvy na po-
skytnutí investičního úvěru ve výši 12 milionů Kč
s Českou spořitelnou, a. s. na akci Zainvestování prů-
myslové zóny Benátská Litomyšl – 2. etapa.         -ms-

V nejbližších dnech bude zahájena rekonstrukce a
rozšíření školního sportovního hřiště pro míčové hry
a nácvik skoků u Základní školy Zámecká. Hřiště bu-
de rozšířeno o šatny a bude mít parametry pro volej-
bal, basketbal, malou kopanou a nohejbal. Navíc zde
bude realizováno také doskočiště a přibude oplocení
celého areálu. Investorem je YMCA TEAM, který zís-
kal potřebné prostředky ve výši 1,9 milionu korun
v grantovém řízení na Ministerstvu školství. Kromě
školních aktivit bude hřiště určeno pro návštěvníky
Evropského školicího centra. Zástupci mládežnické
organizace YMCA tak chtějí přivést do praxe všechna
tři „ramena trojúhelníku“, který má YMCA ve znaku
a kterými jsou rozvoj „ducha, duše a těla“. Rekon-

strukce bude hotová ještě do konce letošního roku.
V plném proudu je úprava čítárny nebo chcete-li

klubovny v Městské knihovně Litomyšl. Čítárna je u-
místěna v přízemních prostorách knihovny, což jistě
přivítají především méně mobilní občané či maminky
s kočárky. Současně probíhá oprava fasád na dvoreč-
ku knihovny. Rekonstrukce, kterou provádí firma
Černý, přijde asi na 470 tisíc korun a bude hotová bě-
hem října tohoto roku.

Město Litomyšl připravuje rekonstrukci Mateřské-
ho centra Litomyšl. To by do budoucna mělo sídlit na
Toulovcově náměstí. Rekonstrukce s předpokládaný-
mi náklady kolem 1 milionu korun by měla být zahá-
jena v prosinci tohoto roku.                                     -ms-

Probíhající a připravované
menší investiční akce v Litomyšli

Komunální volby 2006 -
otázka pro lídry stran a sdružení

Co považujete pro další volební období ve městě za prioritní?



Zámecký večer
po japonsku
Na zámku se v úterý 19. září mohla veřejnost seznámit
s japonskou kulturou. Přiblížila ji skupina padesáti
Japonců z města Machida. Na druhém nádvoří nejprve
v tradičním japonském oděvu představili pravý japon-
ský čajový obřad, diváci mohli shlédnout ikebany při-
pravené uznávaným japonským mistrem a v zámeckém
divadélku komorní orchestr Machida Philharmony Ba-
roque Ensemble uvedl skladby W. A. Mozarta, G. F.
Händela, ale také několika japonských skladatelů.
Tradiční japonské bojové umění našlo i v Litomyšli své
příznivce, a tak nepřekvapí, že v části programu vě-
novaného japonským zvykům vystoupili členové
místního Samurai klubu bojových umění a sportů. 
Na závěr „Japonského dne na zámku Litomyšl“ se
s delegací setkali představitelé města a zástupci míst-
ních spolků, aby si vzájemně představili kulturní
a společenské zvyklosti, předali zkušenosti a naváza-
li přátelství. Japonský kuchař ukázal přípravu nudlí
soba, ženy ze Spolku paní a dívek hostům nabídly čes-
ké buchty z domácí kuchyně a zazpívaly také naše li-
dové písně.                                 -red- foto Ivan Hudeček
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Příprava projektů z oblasti cestovního ruchu 
v plném proudu aneb Štěstí přeje připraveným

O významu cestovního ruchu nebo chcete-li turismu
pro Litomyšl není třeba dlouze diskutovat. Jde o vel-
mi dynamicky se rozvíjející, tzv. čistý průmysl, který
kromě jiného přináší zaměstnání mnoha lidem. Ce-
stovní ruch je také jednou z priorit Evropské unie a již
v prvním programovacím období šlo právě sem velké
množství finančních prostředků. I pro připravované
období 2007 – 2013 bude na rozvoj turismu věnován
nemalý objem prostředků. 
Již v minulé Lilii jsme vás informovali o připravova-
ném integrovaném
projektu čtyř měst:
Litomyšle, Svitav,
Moravské Třebové
a Poličky. Tato oblast
tzv. Českomoravské-
ho pomezí byla vybrá-
na jako pilotní pro-
jekt v oblasti venkov-
ské turistiky. Základ-
ní zmapování daného
území včetně potřeb
a přání měst a podni-
katelů a nastavení
kritérií pro budoucí
rozhodování o přidě-
lení dotačních pro-
středků na rozvoj ce-
stovního ruchu z tzv.
Integrovaného operačního programu (IOP) připra-
vuje na základě výběrového řízení firma Eurovisi-
on, s.r.o. z Brna. 
I přes to, že v tuto chvíli není jasné, zda se tento typ
integrovaných projektů bude řešit přímo přes minis-
terstvo pro místní rozvoj nebo přes regionální úrovně,
pracují všechna města na přípravě konkrétních pro-
jektů. Velmi významnou roli v oblasti cestovního ru-
chu hrají podnikatelské subjekty – tedy především
provozovatelé ubytovacích zařízení, organizátoři
kongresů a kulturních akcí či informační centra. Měs-
to Litomyšl proto uspořádalo koncem září pracovní
setkání jehož cílem bylo získat názory, podněty a při-
pomínky, případně zjistit rozvojové plány těchto lito-
myšlských podnikatelů. Tomáš Kučera, zástupce fir-
my Eurovision, vysvětlil všem přítomným současnou
nelehkou situaci na ministerstvu pro místní rozvoj
a informoval je o možném vývoji v oblasti integrova-
ných projektů. Místostarosta Radomil Kašpar poté
spolu s Antonínem Dokoupilem z odboru a investic
představili několik projektů, jejichž realizace by

mohla být pro rozvoj cestovního ruchu v našem regionu
velmi důležitá. Především jde o projekty podzemních
parkovišť – v tuto chvíli je zvažováno a prověřováno
několik lokalit v historickém jádru našeho města.
Dále je zpracována v několika variantách výstavba
krytého plaveckého bazénu, pracuje se na projektu
zásadní obnovy autocampu, zvažuje se rekonstrukce
hájovny na Kozlově či výstavba ubytovny a rehabili-
tačního centra na zimním stadionu. Vedle toho jsou
připravovány také liniové a plošné projekty zasahují-

cí území celého Čes-
komoravského po-
mezí. Mezi ty patří
např. výstavba cyklo
a hypostezek či ly-
žařských běžeckých
tratí, provoz ski
a cyklobusů, turistic-
ký navigační systém
apod. Z diskuze s pří-
tomnými zástupci u-
bytovatelů vyplynu-
lo, že příprava těchto
projektů je cesta
správným směrem.
Litomyšli chybí tu-
risté, kteří by zde
přespali. Cílem všech
je proto přivést do

našeho města víc turistů a zajistit jim takový pro-
gram, aby zde zůstali minimálně tři dny. Nejčastěji se
prý hoteloví hosté ptají právě na krytý bazén, shánějí
informace o nejrůznějších kulturních či sportovních
akcích a obecně je zajímají možnosti využití volného
času. Velkým problémem podle všech přítomných je
parkování v historickém jádru, sezónnost a také špat-
ná dopravní dostupnost. 
Předpokládá se, že první výzva k předkládání projektů
pro programovací období 2007 – 2013 bude vyhlášena
nejdříve v polovině příštího roku. Ze zkušenosti
z předchozího programovacího období však víme, že
přísloví „štěstí přeje připraveným“ platí v oblasti
evropských fondů na sto procent. Pro žádosti o dota-
ce je totiž třeba mít připraveno kromě řady formulářů
například i projekty ke stavebnímu řízení. Připomeň-
me, že především díky evropským penězům mohla být
dokončena nákladná rekonstrukce části památky
UNESCO, kterým je Zámecký pivovar. 

Michaela Severová,
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Nejen pro obyvatele litomyšlska, ale i pro návštěvníky města je důle-
žitá realizace krytého plaveckého bazénu. Na obrázku studie od arch.
Aleše Buriana v místě tenisových kurtů na koupališti.

Zahájena nejrozsáhlejší aktualizace
turistické nabídky Pardubického kraje

Díky prostředkům z Evropské unie bylo možné
v Pardubickém kraji zahájit několik projektů zamě-
řených na oblast cestovního ruchu. „Jejich cílem je
vytvoření koordinované sítě turistických informač-
ních center na území kraje, dále podpora vzniku
partnerství pro rozvoj cestovního ruchu (tzv. orga-
nizace cestovního ruchu), vytvoření systému
tvorby produktů cestovního ruchu, vytvoření a-
traktivního internetového portálu zaměřeného
na propagaci nabídky území kraje a v neposlední
řadě realizace rozsáhlé informační a propagační
kampaně“, vyjmenovává krajský radní zodpovědný
za oblast cestovního ruchu Miloslav Macela. 
Právě v tuto chvíli mají nejrůznější subjekty půso-
bící v oblasti cestovního ruchu na území Pardu-
bického kraje možnost dát o sobě zdarma vědět
a doplnit nebo aktualizovat informace o svém za-
řízení na internetovém portálu kraje pro oblast
cestovního ruchu. Databáze slouží k průběžné

aktualizaci turistických informací, které se budou
dále využívat především pro tvorbu nových turis-
tických produktů. Aktualizované informace bu-
dou také současně sloužit turistům a uživatelům
turistického portálu Východních Čech, který bude
spuštěn od října tohoto roku, a budou aktivně vy-
užívány cestovními kancelářemi a touroperátory.
Pardubický kraj proto vyzývá provozovatele uby-
tovacích a stravovacích zařízení, památek, muzeí,
sportovních zařízení a jiných atraktivit, aby dopl-
nili nebo aktualizovali informace o svém zařízení
na internetovém portálu kraje pro oblast cestov-
ního ruchu, a to na adrese www.vychodni-
cechy.info/sber. Budete-li potřebovat pomoc
s aktualizací či s vkládáním dat do databáze, mů-
žete se obrátit na Informační centrum Litomyšl
(ic@litomysl.cz; tel.: 461 612 161). 

Ing. Michaela Severová,
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Místa přistavení kontejnerů

Čtvrtek 15.00 - 18.00 hodin Suchá, Kornice, Pazucha
Pátek 13. října 15.00 - 18.00 Nedošín, Nová Ves,
Pohodlí
Pondělí 16. října 15.00 - 18.00 Komenského nám.,
Vodní Vale - u splavu, Toulovcovo nám.
Úterý 17. října 15.00 - 18.00 Lány - Lánská ulice,
Husova - u přejezdu
Středa 18. října 15.00 - 18.00 9. května - garáže,
Dukelská - samoobsluha, U Školek - parkoviště
Čtvrtek 19. října 15.00 - 18.00 Trstěnická - za
prodejnou, Sluneční - Fugnerova
Pátek 15.00 - 18.00 Mařákova - u máchadla,
Strakovská - u stodoly
Sobota 21. října 9.00 - 12.00 Družstevní - Zahájská,
Kornická - Končinská
Pondělí 23. října 15.00 - 18.00 Jiráskovo nám.,
Lidická - P. Bezruče
Úterý 24. října 15.00 - 18.00 Okružní - dolní část,
Peciny - Portmanka

Upozornění: Nebude možné vhození běžného
domovního odpadu.
Aby nedocházelo na jednotlivých sběrných místech
k vytváření živelných skládek, bude vše odvezeno ve
stanovený den, a to včetně železného šrotu a větví.
Technické služby tel. 461 614 797.

Elektrospotřebiče (televize, lednice...), akumulátory
apod. je možno složit na recyklačním dvoře
společnosti LIKO za areálem TS Litomyšl - směr Osík,
otevřeno každé pondělí a středu 12.00 - 16.30 hodin
a každou sobotu 8.00 - 11.00. Případné informace
podá zástupce společnosti LIKO p. Kadidlo - tel.: 605
246 545, tel. 461 615 714, překladiště 732 757 760.

Za pochopení a pomoc děkují 
Technické služby Litomyšl

Podzimní úklid

krytý bazén
koupaliště
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Ducha Litomyšle nelze kopírovat, ani vyrobit
Starosta Jan Janeček se s kolegy - starosty okol-
ních měst většinou velmi dobře zná. Se starostou
Svitav Václavem Koukalem už leccos prožili,
vždyť řečí statistiky dohromady "odsloužili"
ve vedení svých radnic už 16 let. Václav Koukal se
však letos rozhodl kandidovat v senátních vol-
bách do horní komory Parlamentu České republi-
ky. Svitavám by ale rád byl užitečný v městském
zastupitelstvu i nadále. "Komunálky" tedy čekají
oba zmíněné starosty.
Jan Janeček si starostu sousedního města Svitav
Václava Koukala (často jej potkáme s uvázanou
"litomyšlskou" kravatou s lilií) pozval k rozho-
voru: 

Václave, proč ses vlastně rozhodl pro Senát?
Ve Svitavách je jistě pořád hodně práce?
"No tak to bylo těžké rozhodování. Dílo, které se
docela daří, se neopouští lehce. Na rozdíl od Se-
nátu je práce ve městě viditelná. A navíc: staros-
ta může chod věcí ovlivňovat bezprostředně.
V Senátu jsou to politická vyjednávání. A ne vždy

"Naposledy když jsme měli rozpracovaný velký pro-
jekt z evropských fondů Fabrika a odešel ze dne na
den pan místostarosta Větr. Protože to byla týmová
práce a on měl jako lídr skupiny projekt na starosti.
To jsem nespal dlouhé noci, než se podařilo stabili-
zovat tým a pokračovat. To byl studený pot, jednalo
se o 100 milionů korun dotací."

Jak odpočíváš, máš na to nějaký speciální
recept?
"No, já moc neodpočívám. Teď si odpočinek neumím
představit. Odpočívám tak, že usnu. Jinak ne. Před-
volební čas je období, ve kterém člověk ke své běžně
intenzivní práci musí přidat ještě něco navíc. Nedá
se to vydržet dlouhodobě. Krátkodobé zátěže člověk
přece musí zvládnout, ne?"

A měl jsi letos dovolenou?
"Ano... loňskou." 

Jsi rozený Litomyšlák, přiznej se: neřekl sis
někdy, že bys raději stál v čele Litomyšle?
"Tak to ne, Litomyšl je tak dokonalá, že tady není co
zlepšovat. Ale samozřejmě, že vždycky je...
Ale ono se to lepší dělá tam, kde se to buduje ‘z tro-
sek’, než když se něco zlepšuje. V tom prvním přípa-
dě je výsledek víc vidět. Svitavy jsou městem, kde
procházející proměna je vidět lépe. (A že jsme
náměstí měli doslova v troskách...)"

Jsi vášnivý cyklista. Kde jsi na Litomyšlsku
ještě nebyl "kolmo"?
"Myslím si, že jsem byl skoro všude. Vlastně určitě
ne. Na kole jsem nebyl v Makově, odkud pochází mo-
je maminka, ne vlastně tam jsem byl. Nebyl jsem
v Končinách, kde vyrůstala. Tam ji doprovázím každý
rok autem k zázračné studánce, kam maminka cho-
dila uklízet kapličku, protože bydleli ve farním dom-
ku a byla to jejich povinnost." 

Kam by sis u nás šel posedět, kdybys chtěl po-
žitkářsky vypít skleničku vína?
"Hospody v Litomyšli neznám, ale město je půvabné
celé. Řekl bych, že východní část je moc krásná. Zdá
se to jako fráze, když člověk řekne, že je to krásné
kolem zámku. Ale je to fakt. Do Klášterních zahrad
bych si šel posedět."

Co bys od nás chtěl okopírovat?
"Nejradši bych okopíroval ‘ducha’ Litomyšle, ale to
nejde. Litomyšl byla a je bohatá na občanskou sou-
náležitost a zdravý patriotismus, což se okopírovat
nedá. Je tolik lidí, kteří prošli Litomyšlí a vstoupili
do historie. Je jich opravdu mnoho. Skutečně vaše
město má genia locci."

Kandiduješ do Senátu a to s sebou přináší
většinou spoustu předvolebních akcí. Co máš rád
a nerad na volebních kampaních?
"Nemám rád falešnost. Já si myslím, že když se
někdo tlačí do takových setkávání, která nikdy ne-
absolvoval a v místech, kde nikdy nebyl, tak to lidé

Starosta Svitav Václav Koukal (vlevo) se starostou
Litomyšle Janem Janečkem.

PLACENÁ INZERCE

poznají. Nemám rád kampaně před obchodními
domy a rozdávání karafiátů. Myslím si, že to je
kampaň, která nefunguje. I když... Když jsme
byli poprvé v Holandsku v našem partnerském
městě, (bylo to krátce po revoluci), tak tam kan-
didáti pískali na píšťalky, nafukovali balonky,
měli na sobě šaškovské čepice a tak vedli volební
kampaň. Až budeme u nás dělat takovéto volební
happeningy, tak to už bych se k tomu přidal. Ale
musí to ‘šaškování’ po volbách přestat.

Honzo, můžeme si teď vyměnit role a mohu
položit otázku já tobě ?
Jan Janeček: Ano, samozřejmě...

Co považuješ pro Litomyšl do budoucna
za nejdůležitější?
„V tuto chvíli bych si přál, aby se po komunálních
volbách v městském zastupitelstvu sešli lidé,
kteří svoji práci budou vnímat především jako
službu a ne jako pozici. Zároveň považuji za dů-
ležité mít dobré poslance a senátory a proto mě
velmi těší tvoje kandidatura do senátu.“

se zadaří. Bez praktických a dlouhodobých zku-
šeností se senátní práce dělá obtížně. Za 16 let na
radnici vím, co obce a občané v regionu potřebu-
jí, a proto kandiduji."

Měl jsi někdy okamžik, že jsi se starostová-
ním chtěl praštit?
"Stopadesátdevětkrát! Ale to má každý. I když se
ti zdá, že je to někdy práce, která jako by neměla
konec nebo nemá řešení... člověk někdy skepsi
propadne, ale pak se musí zmobilizovat. Tak jsem
se stošedesátkrát zmobilizoval." 

Václave, mohl bys některou z těchto situací
více přiblížit?

Přípravy na další turistickou sezónu
zahájeny v Utrechtu a ve Vídni 

Také díky neobvykle krásnému babímu létu
nepřestali turisté ani v září navštěvovat Litomyšl.
Letošní turistická sezóna tedy ještě probíhá, ale
přesto jsou v plném proudu přípravy na turistickou
sezónu 2007. Ani letos nechyběli litomyšlské
materiály v polovině září na oblíbeném a hojně
navštěvovaném veletrhu Senior Beuers +50
v holandském Utrechtu. Na veletrhu, který je

zaměřen především na holanské seniory, byla
Litomyšl prezentována ve společném stánku České
inspirace a Českého dědictví UNESCO. Speciálně pro
tuto příležitost byla vydána brožura v holandštině,
ale k dispozici byl samozřejmě i tradiční kulturní
kalendář na rok 2007, který pod heslem „za
kulturou nejen do Prahy“ láká na kulturní akce ve
městech České inspirace.

Další významná prezentační akce se konala koncem
září na náměstí Am Hof v historickém centru Vídně.
Šlo o představení České republiky prostřednictvím
krajských prezentací. V rámci prezentace Pardubic-
kého kraje dostali prostor i zástupci místního infor-
mačního centra, aby představili krásy Litomyšle.
Prezentaci doprovázelo vystoupení folklórních
souborů, představeno bylo i tradiční zdobení perní-
ků a nechyběla ani ochutnávka slivovice. 
Začátkem listopadu se zástupci Informačního centra
Litomyšl chystají se svými kolegy z Poličky prezento-
vat Kraj Smetany a Martinů na veletrhu cestovního
ruchu MADI.

Michaela Severová
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Festival Smetanova Litomyšl
není ohrožen

Výměna názorů mezi Národním památkovým ústavem
a pořadateli festivalu Smetanova Litomyšl, týkající se
pořádání tohoto hudebního svátku pod mobilním za-
střešením na II. zámeckém nádvoří, utichla poté, co
k jednomu stolu 7. září zasedli představitelé kraje
spolu se zástupci Ministerstva kultury ČR, Národního
památkového ústavu a města Pardubice. Výsledkem
jednání byl jednotný názor, že již nic nebrání další
existenci Mezinárodního operního festivalu Smeta-
nova Litomyšl v jeho tradiční podobě.
„Konkrétně bylo vyjasněno, že konání festivalu nebylo
ze strany památkového ústavu ohroženo, festival

bude probíhat ve stávajícím rozsahu a stávajících
prostorách. Diskutováno bylo upřesnění smluvních
ujednání mezi Národním památkovým ústavem
a Smetanovou Litomyšlí, o.p.s., případně městem
Litomyšl, která se budou týkat zkvalitnění ochrany
památky UNESCO, zajištění stálého dozoru a zlepšení
finančních podmínek pro NPÚ,“ uvedla ředitelka
územního pracoviště NPÚ v Pardubicích Iva Lánská.
Radost nad výsledkem jednání neskrývá ani krajský
radní zodpovědný za kulturu a památkovou péči
Miroslav Brýdl. „Jsme samozřejmě rádi, že se situace
kolem místa konání Smetanovy Litomyšle vyjasnila
a že šlo pouze o nedorozumění. Jak již dříve prohlásil
vicehejtman Línek, jednání s památkáři se nebráníme,
a věřím, že se dohodneme na takových podmínkách,
které budou vyhovovat oběma stranám,“ uvedl Brýdl.
Zprávy o tom, že budou památkáři usilovat o přesun
Mezinárodního operního festivalu Smetanova Lito-
myšl z tradičního II. nádvoří litomyšlského zámku do
nedalekého piaristického kostela, se v tisku objevily
během letošních prázdnin. To u pořadatelů festivalu
a představitelů Pardubického kraje vyvolalo obavy
o další existenci této známé akce. „Nyní se zúčastně-
né strany sešly a výsledkem je dohoda, díky níž si
Smetanova Litomyšl uchová svoji tvář, kterou znají ti-
síce jejích návštěvníků,“ konstatuje mluvčí Krajského
úřadu Pardubického kraje Ondřej Tušl.                  -red-

Operní festival
patří na zámek
V nedávné době znepokojila milovníky vážné hudby
zpráva o tom, že regionální pracoviště Národního
památkového ústavu v Pardubicích bude usilovat
o přesun Mezinárodního operního festivalu Smetanova
Litomyšl z nádvoří litomyšlského zámku do nedaleké-
ho piaristického kostela. Tato informace neponechala
chladnými ani představitele Pardubického kraje. Kraj
je totiž jedním z pořadatelů festivalu a má maximální
zájem na tom, aby si jedna z nejproslulejších akcí v re-
gionu zachovala svoji současnou podobu.
„Celosvětový trend, který se v posledních letech začí-
ná realizovat také u nás, je takový, že památky musí
žít. Tedy neopravovat jen památky pro památky, ale
památky pro lidi, dát jejich existenci další smysl, dal-
ší, nejen historickou, hodnotu,“ uvedl krajský radní
zodpovědný za kulturu a památkovou péči a zároveň
předseda dozorčí rady Smetanova Litomyšl, o.p.s.
Miroslav Brýdl. Neuznává ani argument pro přesun
festivalu ze zámeckého areálu, kterým je skutečnost,
že zámek Litomyšl figuruje na seznamu památek
UNESCO. Festival byl totiž v Litomyšli pořádán již v do-
bě, kdy byl zápis do seznamu projednáván, a komisa-
ři UNESCO v tom žádný problém nespatřovali. Právě
naopak, konání festivalu včetně krátkodobé instalace
zastřešení bylo od počátku součástí projektu a kone-
ckonců i samotné slavnostní předání listiny UNESCO
proběhlo právě na festivalovém pódiu.
Pro zachování současné podoby festivalu se vyslovil
také vicehejtman Roman Línek, člen správní rady
Smetanova Litomyšl, o.p.s.: „Smetanova Litomyšl je
naším vývozním artiklem. Každoročně se do Litomyš-
le sjíždějí hudební nadšenci z celého světa, kteří se
mohou přesvědčit, že si vážíme odkazu jednoho z nej-
větších českých hudebních skladatelů a vytváříme
hudbě v regionu ty nejlepší podmínky. Přesunem ze
svého jedinečného a tradičního prostředí by festival
ztratil svoji tvář a to nehodláme s kolegy z krajské sa-
mosprávy dopustit.“
Mezinárodní operní festival Smetanova Litomyšl je
v rámci České republiky po Pražském jaru druhým
nejstarším hudebním festivalem a zároveň největším
open-air festivalem klasické hudby. Zastupiteli Par-
dubického kraje byl zařazen mezi elitní akce pořáda-
né na území regionu do dokumentu Tvář kraje. Před-
stavitelé kraje se také aktivně angažují při realizaci
festivalu. 

-red- (z tiskového odboru Krajského úřadu PK)

Informační centrum vydalo ve spolupráci s Městem
Litomyšl stolní kalendář Litomyšl 2007 s barevnými
fotografiemi Pavla Vopálky, Jaroslava Horáka, Jiřího
Mělnického a Miroslava Kolátora. K dostání je za 60
korun v Informačním centru na Smetanově náměstí.

V prodeji je nový stolní
kalendář Litomyšl 2007

Litomyšl se oblékla do tmavomodré
s legendárním Jaroslavem Ježkem

Sto let od narození hudebního skladatele a klavíristy
Jaroslava Ježka připomněli organizátoři 33. ročníku
festivalu Mladá Smetanova Litomyšl několika kompo-
novanými pořady. Mladí umělci i jejich zkušenější
kolegové, kteří se na české umělecké scéně pohybují
řadu let, se v nich snažili návštěvníky festivalu uvést
do krásně tmavomodrého světa hudby, tance a poezie.
Přes tři sta mladých lidí z různých koutů republiky si
mělo opravdu z čeho vybírat. Tradičně nebyli zklamáni
atmosférou atraktivního Jiřinkového plesu, tentokrát
s Jazz Melodians, nadchl je rovněž autorský pořad
Jana Matěje Raka s originálními úpravami písniček
Jaroslava Ježka pro sólovou kytaru Ježkovy vwoči a
skutečným vrcholem festivalu se stal nedělní projekt
hudby a poezie Máj...! herce Jaroslava Duška a kyta-
risty Pavla Steidla. „Všechny ostatní pořady jako by
dotvářely pocit z Jaroslava Ježka, interaktivní pořad
Tmavomodrý Jára ve Smetanově domě (Klára Mikulko-
vá, Jana Burešová - mluvené slovo, Miron Šmidák -
klavír), hudebně - filozofická forbína Mistr a žák v zá-
meckém divadélku (Vojtěch Duřt, Miron Šmidák) nebo
hudebně literární pásmo Šťastná hvězda v kongreso-
vém sále zámku působily každý trochu jiným způso-
bem na mladého posluchače tak, aby pochopil a přijal
myšlenku, že Jaroslav Ježek je jejich kamarád,“ za-
mýšlí se ředitel a dramaturg festivalu Pavel Smrkov-
ský. Je skutečně unikátní, že festival přinesl během
několika dnů tři zcela nové hudební projekty. To, že si
festival Hudební mládeže může dovolit takovou
zvláštnost, se podle ředitele děje také díky podpoře
Města, Pardubického kraje i kulturní atmosféře Lito-
myšle. Její obyvatelé byli i tentokrát do festivalového
dění přímo vtaženi. Dobrodružnou jízdu na hudební
vlně autora Bugatti Stepu napříč světem humorné
hravosti a fantazie zažili studenti pedagogické školy
a Gymnázia, jejich mladší kolegové ze šestých a se-
dmých tříd základních škol zase v ulicích města hleda-
li Bedřicha Smetanu a Jaroslava Ježka, aby zároveň
blíže poznali osobnosti a díla těchto skladatelů.
„Jaroslav Ježek je sice komplikovaný skladatel, ale ne-
ní to jenom tím, že by Voskovec a Werich působili jako
ti skvělí textaři. Ona ta hudba sama o sobě je svým

způsobem kongeniální s tím, co člověk cítí jako vyšší
muzikálnost. A proto si myslím, že pustit si Stonožku,
Ezopa nebo Davida a Goliáše není jen o tom často vtip-
ném textu, ale i o vysoké muzikálnosti, kterou lidé
cítí a chtějí přijímat,“ zamýšlí se nad dílem Jaroslava
Ježka ředitel festivalu.
Přestože mladí hudebníci Ježkovu hudbu interpretují
často a rádi, v dramaturgických plánech kulturních
zařízení se objevuje sporadicky. „Problém je v široké
obci abonentů, která upřednostňuje hudbu Mozarta,
Janáčka či Martinů. Jakmile přijde moderní skladba,
začíná problém v komunikaci mezi interpretem a po-
sluchačem. Programy se tudíž skládají, přes zjevnou
pokrokovost jejich autorů, podle vkusu publika. Ten je
diktován usedlejší vírou v to, že hudba má večer, než
jdu spát, spíše příjemně naladit. Je to do určité míry i
společenská konvence,“ soudí Pavel Smrkovský.
Také příští ročník festivalu Mladá Smetanova Litomyšl
přinese další obecně popularizační téma, které se
pokusí spojit klasickou hudbu, jazz a další hudební té-
mata. „Chceme přijít s nějakým tématem, které nebu-
de prvoplánově zábavné, ale přinese nové momenty.
To ale chci prozatím udržet v tajnosti,“ uzavírá ředitel
festivalu.                                 Text a foto Ivan Hudeček

Dívčí pěvecký sbor pedagogické školy z Levoči vzdal hold
Jaroslavu Ježkovi na druhém zámeckém nádvoří.

V sobotu 7. října uvede Česká televize na svém dru-
hém programu od 20.00 hodin záznam inscenace
Smetanovy opery Tajemství, která měla premiéru bě-
hem letošního ročníku festivalu Smetanova Litomyšl.

Tajemství na ČT2
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Hasiči bojovali o mistrovské tituly 
na atletické dráze

Dokončení z titulní strany
„Hasičský sport je jediným vyžitím lidí, kteří chtějí
ve svém volném čase něco dělat. Z 250 obyvatel naší
obce se jich 80 zapojuje do činnosti požárního

sboru, z toho polovinu tvoří mladí lidé,“ říká ve-
doucí týmu Horního Poříčí na Blanensku Štěpán
Pružil. „Máme spartánské podmínky, o každý ús-
pěch se musíme umět poprat,“ dodává. Jeho tým se
již dvakrát stal mistrem republiky v požárním úto-
ku, mistrovský titul je dosud největším úspěchem. 
Pořadatelství republikového mistrovství se s úspě-
chem ujali členové sboru z Kamence, kteří mají
s organizací podobných soutěží bohaté zkušenosti.
Pravidelně se tu například koná jediný závod v Čes-
ké republice - večerní ‘stovka’ za umělého osvětle-
ní. Mistrovství republiky se ale uskutečnilo na Svi-
tavsku vůbec poprvé v historii.
V soutěži družstev mužů obsadily další místa sbory
dobrovolných hasičů z Horní Lukavice a Mníší, v ka-
tegorii žen skončily za vítězným družstvem Chvále-
nic týmy z Dolních Měcholup a Kvasin.

Text a foto Ivan Hudeček

‘Dobráci’ v Nové Vsi
mají opravenou 
hasičskou zbrojnici
Tradičně dobrý vztah města Litomyšle k činnos-
ti Sborů dobrovolných hasičů v okrsku podtrhla
rekonstrukce hasičské zbrojnice v Nové Vsi.
Nákladem 2,7 milionů korun tu byla z měst-
ských peněz vybudována jedna z nejhezčích
zbrojnic na Litomyšlsku. Prostory navíc mohou
sloužit k pořádání besed, zábav či hostin při
různých společenských událostech.
Hasiči jsou na vesnicích obvykle hlavními orga-
nizátory společenského života. Nejinak je tomu
v Nové Vsi, kde je do činnosti zdejšího sboru za-
pojeno 50 lidí, z toho 17 žen. „Počet hasičů je
srovnatelný s většími obcemi. Podíl žen na prá-
ci sboru je důležitý i proto, že pak mají větší po-
chopení pro své muže. Máme tu i mládež, která
cvičí v nedalekém Pohodlí,“ popisuje činnost
velitel místních hasičů Miroslav Vacek.
Oprava zbrojnice trvala necelý rok. Během ní
bylo nutné vyřešit řadu problémů souvisejících
se soukromým vlastnictvím okolních pozemků,
s umístěním transformátoru nebo inženýr-
ských sítí. I v těchto případech obci pomohlo
Město Litomyšl. Velký kus poctivé práce tu za-
nechala firma pana Vaňáska.
Sbor dobrovolných hasičů v Nové Vsi vznikl
v roce 1928. V posledních dvaceti letech hořelo
v obci třikrát, poslední velký požár tu hasili
před pěti lety. Na počátku roku 2004 pomáhali
novoveští ‘dobráci’ při hašení požáru domu na
Šantově náměstí v Litomyšli. „Domům v histo-
rickém jádru města chybí protipožární zdi. Po-
hotový zásah dobrovolných hasičů i z této obce
pomohl požár lokalizovat v takovém čase, že se
nestačil přenést na další objekty,“ uznává po-
třebnost malých hasičských sborů starosta Li-
tomyšle Jan Janeček.

Text a foto Ivan Hudeček

Profesionální systém 
odstranění celulitidy

zeštíhlující lymfatická masáž
a prodej zeštíhlujících olejů Guarana.

Kontakt: 605 705 053

V Litomyšli proběhl Týden mobility
Policisté se ukázali býti i dobrými pedagogy

Policista Petr
Meloun z lito-
myšlského ob-
vodního odděle-
ní pedagogem?
„Klidně. S dětmi
to umí, což uká-
zal při nedávné
akci pro mateř-
ské školy v rám-
ci Týdne mobili-
ty,“ potvrzuje
vedoucí odboru
školství, sportu
a volnočasových
aktivit Mgr. Mi-
lada Kadidlová. V areálu 1. mateřské školy u zámku
se tu za pomoci pracovníků Městského úřadu a pří-
slušníků obvodního oddělení Policie České republi-
ky v Litomyšli uskutečnila během tří dnů dopravní
výuky pro více než sto dětí z litomyšlských mateř-
ských škol. Seznámily se formou naučného filmu
s dopravními předpisy, připomněly si, jak má být vy-
bavené jízdní kolo a jaká jsou nejdůležitější pravi-
dla pro bezpečnost silničního provozu. Spořádaně
přecházely ulici, na kole či koloběžce projížděly kři-
žovatkami řízenými semafory, zkusily si slalom me-
zi kužely i jízdu po rovné čáře. Odměnou za vzornou
kázeň, znalosti i projevenou šikovnost se jim staly
upomínkové předměty a řidičské průkazy se jmény
jednotlivých držitelů. „Jsme rády, že tato akce pro-
běhla. Děti nabyté zkušenosti jistě využijí v běžném
životě,“ hodnotí Den dopravní výchovy Vítězslava
Borovičková z I. mateřské školy.
Součástí Evropského týdne mobility v Litomyšli by-
la také nabídka Domu sportu Stratílek, který půjčo-
val kola za 50 procent ceny půjčovného, cvičná
jízda na invalidním vozíku či pohyb po městě se zra-
kovým postižením. V pátek 22. září byla v rámci
Evropského dne bez aut Městská hromadná doprava
v Litomyšli zcela zdarma a Dům Sportu Stratílek
uskutečnil na parkovišti před plovárnou velký test

špičkových kol
i terénních kolo-
běžek. Odpoled-
ne pak v kině
Sokol besedoval
s veřejností
JUDr. Jiří Ko-
nečný o nových
pravidlech sil-
ničního provozu
se zaměřením na
změny od plat-
nosti bodového
hodnocení řidi-
čů motorových
vozidel. Akce vy-

vrcholila o víkendu, kdy se zájemci o pohyb na čer-
stvém vzduchu vydali na cyklistický výlet převážně
po nově zbudovaných komunikacích určených
hlavně cyklistům a pěším v bezprostředním okolí Li-
tomyšle a po městských komunikacích, kde je
zvláštním režimem upraven pohyb cyklistů. V nedě-
li pak týden mobility uzavřela akce S cyklobusem
do přírody aneb cyklovýlet se zkušenými průvodci,
kdy si zájemci mohli vybrat ze čtyř tratí podle ná-
ročnosti.  

Ivan Hudeček, foto P. Voříšek

Jaké to je na vozíčku... ...a se slepeckou holí?

FINANČNÍ PŮJČKY
SNADNO A RYCHLE
• pro zaměstnané i důchodce

• pro podnikatele i firmy
• i pro podnikatele, 
kteří nevykazují zisk

VYŘÍZENÍ ZDARMA
Tel.: 605 460 304 (M. Báča)

Inzerujte
v Lilii!
tel.: 465 424 448
ceník na www.litomysl.cz
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Lucie Jandíková, aerobic club 
"FiT - line" Litomyšl Vás zve na 

TŘÍHODINOVKU AEROBIKU
s Petrou a Vláďou

Valouchovými.
Neděle 22.10. 2006 

od 9.00 hod. (prezentace 8.30)

Sportovní hala SPORT, s.r.o. Litomyšl (squash)
Program: 1. Dance aerobik - Petra
2. Body toning + strečink - Vláďa
3. Double aerobik - Petra + Vláďa 

Cena: 200.- Kč  (do 5. 10. 2006)
250,- Kč  (do 19. 10. 2006)

300,- Kč  (na místě)

Informace na telefonu: 777 288 770 

Silnice R35 - posuzování
vlivu na životní prostředí 

Prodloužení platnosti
karet pro vstup
na koupaliště
Vlivem špatného počasí v měsíci srpnu nemohli
někteří majitelé karet pro placení vstupů na měst-
ské koupaliště vyčerpat veškerou vloženou částku.
Přestože jsme o způsobu používání karet včas před
sezónou 2006 v Lilii informovali, prodlouží provo-
zovatel koupaliště po dohodě s Městem Litomyšl
platnost všech současně vydaných karet do sezóny
2007. Zároveň ale žádáme návštěvníky koupaliště,
aby s vkládanými prostředky hospodařili tak, aby je
byli schopni zaručeně vyčerpat vždy do konce sezó-
ny. Je to systém, který používá celá řada dalších
koupališť v okolí, ale také například provozovatelé
lyžařských vleků.
Na koupališti v Litomyšli bude tak platnost karet
prodloužena již podruhé v dvou následujících
letech a nemůžeme zaručit, že při opakování stej-
ného problému po příští sezóně bude možno ještě
toto v systému provést. Navrácení vložených a ne-
vyčerpaných peněz není možný, neboť na to není
softwareově vybaven.

Ing. Pavel Jiráň,
vedoucí odboru místního hospodářství

Informace o zahájení zjišťovacího řízení k záměru
zařazeném v kategorii I
Ministerstvo životního prostředí oznámilo Městu Lito-
myšl zahájení zjišťovacího řízení v rámci posuzování
vlivů na životní prostředí záměru "Silnice R 35 v úse-
ku Vysoké Mýto - Staré Město".
Každý občan může ve lhůtě do 20 dnů od zveřejnění
tohoto oznámení na úřední desce dotčeného kraje
zaslat písemné vyjádření k tomuto oznámení.
Do podkladů oznámení je možno nahlížet na Měst-
ském úřadě v Litomyšli, odboru místního hospodář-
ství, v úřední dny pondělí a středa od 8.00 do 11.30
a od 12.30 do 17.00 hodin. V neúřední dny po telefo-
nické dohodě. Do textové části oznámení lze také na-
hlédnout v Informačním systému EIA na interneto-
vých stránkách CENIA (http://www.cenia.cz) a na
stránkách Ministerstva životního prostředí (http://
www.env.cz/EIA), kód záměru MZP 136.

Ing. Pavel Jiráň,
vedoucí odboru místního hospodářství

Litomyšlská univerzita 
třetího věku-podzim 2006

5. 10.  čtvrtek ve 14.30 hod
Epizoda z dějin protireformace k působení
jezuitů na Košumberku
Přednáší PhDr. Milan Skřivánek

19. 10.  čtvrtek ve 14.30 hod
Ve stopách dějin na Pardubicku (nejnovější
archeologické nálezy)
Přednáší PhDr. Julie Šulcová

26. 10.  čtvrtek ve 14.30 hod
Areál národní kulturní památky Kuks
přednáší PhDr. Julie Šulcová

2. 11.  čtvrtek ve 14.30 hod 
Tvrz - drobné panské sídlo a jeho proměny
ve 13. - 16. století
přednáší Ing. Arch. Ladislav Svoboda

23. 11.  čtvrtek ve 14.30 hod
Památky Moravské Třebové
Přednáší  PhDr. Jana Martínková

7. 12.  čtvrtek ve 14.30 hod
Slavnostní zakončení ročníku  

Doprovodný program:
10. 10. úterý - Zájezd na Moravskotřebovsko

Školné činí opět 150,- Kč za semestr (při
zachování všech stávajících služeb - písemné
materiály k přednáškám, o přestávce káva či čaj). 
Přihlášky a placení školného - od 1. 9. 2006
v recepci Domu s pečovatelskou službou,
J. E. Purkyně, Litomyšl, od 7 do 15.30 hod.

Na Litomyšlské univerzitě 3. věku, rádi přivítáme
všechny, které naše téma osloví.

Bližší informace, odpovědi na dotazy:
Ing. Iva Pekníková, hlavní organizátor LU3V
DPS, J. E. Purkyně 1150 (naproti nemocnici),
Litomyšl, tel: 461 654 911, mobil.: 603 140 109

VÝCHODOČESKÉ PAMÁTKY ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ • Místo konání - Zámecký pivovar
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O rekonstrukci autobuso-
vého nádraží toho bylo
v Lilii napsáno již mnoho.
Shrňme však ještě jednou
základní fakta. Původní autobusové nádraží bylo pro
desetitisícové město naddimenzované, celou lokalitu
Bělidel jako významného místa v urbanismu města ře-
šil projekt rehabilitace a dostavby architektonické
kanceláře RAW z Brna, která také navrhla vzhled jed-
notlivých budov. Realizována bude i výpravní budova
ČSAD, kde je plánována nejen odbavovací hala s před-
prodejem jízdenek, veřejné WC a zázemí pro řidiče, ale
i obchodní jednotky k pronajmutí. Pokud jde o pro-
dejnu potravin, připomeňme, že Litomyšl patří mezi
města s nejmenším počtem supermarketů a pro spo-
třebitele může výstavba dalšího obchodu vést ke sní-
žení cen ve městě. A proč zrovna BILLA? Jde o jedinou

společnost, která byla ochotna splnit náročné poža-
davky zpracovaného návrhu a částečně i zafinancovat
přestavbu nádraží. 
Změnu koncepce zeleně v prostoru původního auto-
busového nádraží řešilo Město Litomyšl velmi pečlivě.
Investorem většiny zelených ploch a odstavného par-
koviště je Město Litomyšl, které tuto otázku svěřilo do
rukou autora rekonstrukce Klášterních zahrad Zdeň-
ka Sendlera. Na úhradu nákladů bude použita část
z dvanácti milionů korun, které Město získalo prode-
jem pozemků v lokalitě Bělidla. Město před časem
svolalo jednání za účasti správy zeleně, orgánů státní
správy, architektů a různých ekologických sdruženích
na území města, kde byla otázka zeleně také diskuto-
vána. Podle názoru zahradních architektů neměla
zeleň v lokalitě Bělidel valnou kvalitu a plánovaná ná-
hrada je nejen dostatečná, ale také by byla dřív nebo
později nezbytná. Na jednání byly prezentovány i při-
pomínky některých obyvatel našeho města na ne-
vhodnost zelených bariér s ohledem na bezpečnost
silničního provozu i s ohledem na bezpečný průchod
mezi nepřehlednými bariérami. 

Tvá vláda, lide, 
se ‘vydařila’
To, co se děje dnes se zánikem a vybudováním auto-
busového nádraží v Litomyšli, mně silně připomíná
léta minulá, kdy úředníci, opilí mocí, budovali svět-
lé zítřky bez názoru obyvatel a znalosti jejich potřeb.
Jsme svědky likvidace pohodlného a prostorného
autobusového nádraží s kompletním zázemím jak
pro řidiče, tak pro cestující - čekárna, WC, restaurace,
trafika, infocentrum a zastřešené nástupiště. Co nás
ale přímo šokovalo, bylo zmasakrování vzrostlé zele-
ně, zdravé výsadby parkových dřevin. Překážel do-
konce i živý vánoční smrk, který byl ozdobou celého
parkového uspořádání, jednoho z nejhezčích v Lito-
myšli. Komu zaplatila Billa za tuto nehoráznost, aby
si mohla realizovat své zájmy? Tak brutálním zása-
hem mimo vegetační klid! Komu a čemu slouží komi-
se pro zeleň a životní prostředí? Dopustila devastaci
vzrostlého parku, který měl ohromnou cenu nejen
peněžní. Vzpomínám na pořad v televizi, kdy Lidl ne-
chal skácet dva stromy. To byl pořad pomalu na celý
večer. Tento zásah je přímo trestuhodný a u rozum-
ných lidí nemá omluvu! Stydíme se za úředníky, kte-
ří to dopustili a nemají na postech úřadu co pohle-
dávat! Domníváme se, že kapacita nákupních center
a ploch je dostatečná pro Litomyšl a okolí. Při vysoké
nezaměstnanosti a podprůměrných platech v regio-
nu občané prosperitu Bille nezajistí. Myslím, že by
bylo rozumější přivést do Litomyšle průmysl a širší
nabídku práce pro občany. To tady chybí především.   

Za mlčící většinu B. Hlaváček, Litomyšl

Autobus
Litomyšlanů
Jsem jeden z těch, který se svojí rodinou plně využívá
služeb městské hromadné dopravy. Bydlím u zastávky
Končinská, která je nadmíru využívána. Vidím, jaká je
to pomoc pro staré nemocné lidi, důchodce, kterým to
usnadňuje cestu do nemocnice k lékaři. Hromadnou
dopravou cestují matky při cestách do poradny s ko-
čárky, školní mládež, studenti. Zdaleka ji dnes však
nevyužívají jenom tito lidé, na tento způsob přepravy
si zvyká i širší veřejnost. 
S povděkem jsme uvítali báječné rozhodnutí našich
zástupců města o zavedení městské dopravy. Vítáme
to též proto, že pro obyčejné lidi se toho v této repub-
lice moc nedělá. Bohužel nás ale znepokojilo, když
jsme se doslechli, že by se snad uvažovalo o zrušení
něčeho, co přináší našim občanům tak velkou pomoc,
ulehčení, pohodlí. Nyní mluvím i za ostatní občany.
Myslíme si, že by to bylo velice smutné a nešťastné
rozhodnutí, když zde již tuto místní vymoženost má-
me. Jsme přesvědčeni, že by to bylo velice nefér právě
vůči starým a nemocným lidem, kteří mají jedinečnou
možnost společně s ostatní veřejností zavčas a rychle
- tedy ne pěšky - se dostat tam, kam potřebují. I když
není využívána nepřetržitě ve stejné míře (záleží na
počasí i jízdním řádu), její význam pro obyvatele je
značný. 
Proto doufáme, že máme rozumné lidi na radnici, kte-
ří když něco dobrého rozhodnou, tak to snad po čase
zase nezruší. To si nedovedeme dost dobře představit.
Přes léto sloužím na zámku jako průvodce a tam se
často člověk setkává s různými lidmi z celé naší vlas-
ti. Hovoří se též o tom, co se jim v našem městě líbí
a co je zaujalo. Musím vám říci, že nám tuto městskou
dopravu hodně lidí závidí a dokonce z větších měst
než je naše Litomyšl. Děkujeme za pochopení a přízeň
- za spoluobčany. 

Vladimír Vích, grafik a výtvarník

Dobrá zpráva
pro cestující MHD
Pro všechny, kteří si oblíbili naši malou městskou hro-
madnou dopravu máme dobrou zprávu. Současné ve-
dení města v žádném případě neuvažuje o zrušení
MHD. Potvrdil nám to místostarosta Radomil Kašpar:
"Za sebe i za své kolegy zastupitele Vám mohu slíbit,
že o rušení neuvažujeme. Troufám si tvrdit, že ani no-
vě zvolené zastupitelstvo nebude chtít tuto dle nás
potřebnou službu rušit". Je však pravda, že litomyšl-
ská radnice průběžně vyhodnocuje vytíženost jednot-
livých spojů. "Přemýšlíme o jednotlivých zastávkách,
časech odjezdů či například o omezení v průběhu
prázdnin a dovolených, kdy jsou autobusy obecně
méně využívány," upřesňuje vedoucí odboru dopravy
Kamil Hebelka.  -ms-

V jarních měsících tohoto
roku byla některá zeleň,
u které to bylo technicky
možné, přesazena do ji-

ných částí města. Na informace o kácení zeleně nedo-
stalo město i přes bohatou informační kampaň (Lilie,
kabelová TV, plakáty, denní tisk…) žádnou oficiální
negativní reakci. Rozhodnutí o pokácení bylo vydáno
odborem životního prostředí formou veřejné vyhláš-
ky, ale ani zde nebyla učiněna žádná připomínka. Jas-
nou a neoddiskutovatelnou podmínkou v rozhodnutí
je povinnost provedení odpovídající náhradní výsad-
by. „Kácení mohlo být povoleno v mimovegetační do-
bě, ale to ještě nebyly záruky podpisu dohod mezi
Městem a investorem“, říká Pavel Jiráň z odboru ko-
munálního hospodářství a dodává: „Pro veřejnost
i přírodu byla tedy zvolená varianta jednoznačně

vhodnější“. Před povolením kácení
byla zeleň prohlédnuta a bylo zjiš-
těno, že na porostech nejsou žádná
obsazená hnízda ptáků. 
V původním plánu byla etapovitá
výměna zeleně a místy i její pone-
chání do doby zapojení nových vý-
sadeb. V rámci prováděcí stavební
dokumentace bylo však zjištěno,
že právě v těchto místech se na-
chází zařízení pro odstraňování
ropných látek a budou tudy probí-
hat inženýrské sítě. Tyto objekty
musí být bohužel zrekonstruovány
a vybudovány ještě před ostatními
budovami. Ponechána tudíž byla

pouze zeleň kolem ulice T. G. Masaryka a chodníku za
bývalou výpravní budovou.    
Nechť si čtenáři Lilie udělají sami obrázek o tom, zda
litomyšlská radnice v oblasti zeleně a životního pro-
středí odvádí špatnou práci. Za všechny realizované
akce jmenujme několik příkladů: rekonstrukce Kláš-
terních zahrad, park na Jiráskově náměstí, alej u Ne-
došínského háje, obnova aleje v Zámecké ulici, ošet-
řování zeleně v prostoru hřbitova, výsadba třešňové
aleje U Prokopa, snahy o ozelenění cest v okolí Lito-
myšle, výsadby kolem světelné křižovatky, či úprava
okolí schodiště k nadchodu u polikliniky. Ocenění
stříbrným pásmem v evropské soutěži o kvetoucí měs-
to Entente florale mluví také samo za sebe. 
Na závěr dodejme, že na základě ocenění soudním
znalcem je pořizovací hodnota nové zeleně na auto-
busovém nádraží mnohem vyšší, než byla tzv. spole-
čenská hodnota původní zeleně. Věříme, že lokalita
Bělidel získá touto náročnou rekonstrukcí zpět svoji
krásu, kterou jí necitlivým „asfaltovým“ zásahem u-
kradl minulý režim. 

Michaela Severová, tisková mluvčí Města Litomyšl

V sobotu 14. října bude slavnostně otevřen Zimní sta-
dion v Litomyšli s tímto programem:
Sobota 14. října
9.00 – 12.00 hodin - přátelské utkání elévů a přípra-
vek Litomyšle a Moravské Třebové
13.30 – 15.30 hodin - bruslení zdarma
od 18.00 hodin - přátelské utkání juniorů Litomyšle
a Chocně
Neděle 15. října
9.00 – 13.00 hodin - přátelské utkání mladších a star-
ších žáků Litomyšle a Poličky
13.30 – 15.30 hodin - dětský den na ledě, od 17.00
hodin - přátelské utkání mužů HC Litomyšl a Starých
Jesenčan. V přestávce utkání vystoupení týmu syn-
chronizovaného bruslení Amazonky z Pardubic.

Slavnostní otevření
Zimního stadionu

Původní a nová zeleň v prostoru 
autobusového nádraží



10

Němečtí hudebníci 
obdarovali Benátky
Dne 25. srpna naši obec navštívil dirigent Dechového
orchestru hudebního svazu Hohenlohe z Baden -
Württenbergu (SRN) pan Josef Jiskra. Rodák z Bená-
tek - nyní skladatel, učitel hudby a dirigent koncem
května přijel do svého rodiště, aby se svou kapelou
uskutečnil koncert u příležitosti kácení máje.
Po vzájemně velice příjemně stráveném odpoledni se
členové orchestru rozhodli věnovat obci Benátky
finanční dar v hodnotě 10 tisíc korun. Spolu s ním
předal pan Josef Jiskra i fotografii svého orchestru
s věnováním do rukou starosty obce pana Ladislava
Zandlera. Zastupitelstvo obce v čele se starostou tím-
to děkují a těší se na další spolupráci mezi občany Be-
nátek v Čechách a hudebníky z Baden - Württenbergu
v Německu.                                   Jitka Balská, Benátky

Josef Jiskra předává do rukou starosty obce Ladislava
Zandlera fotografii svého orchestru s věnováním a finanční
dar ve výši 10 tisíc korun. 

Cestovatel Šimánek bude provázet
pobřežím Pacifiku

Choceňský rodák,
cestovatel a publicis-
ta Leoš Šimánek při-
chází s novou pano-
ramatickou diashow,
v které přibližuje
hned dvě zcela neob-
vyklé expedice. V její
první polovině doku-
mentuje prvovýstup
na Mount Queen
Bess, jeden z nejvyš-
ších a nejobtížněj-
ších vrcholů v Coast
Mountains - Přímoř-
ských horách Britské Kolumbie. V druhé části
pak promítá sedmi projektory na obří plátno
jižní část dvouleté expedice, při které se cesto-
vateli a jeho týmu poprvé v historii podařilo
obeplout na nafukovacích člunech pacifické
pobřeží Kanady a Aljašky.
Leoš Šimánek se narodil v roce 1946 v Chocni.
Velkou část svého života strávil cestováním
a na expedicích, žil v Německu a v Kanadě, kde

má i státní občan-
ství. Nyní opět žije
na severovýchodě
Čech, odkud vyráží
s manželkou, synem
a dcerou za přírodní-
mi krásami naší
krásné planety. Od
roku 1975 se věnuje
cestopisné literatuře
jako autor i fotograf. 
Svými fotoreportá-
žemi a cestopisnými
publikacemi s boha-
tým obrazovým do-

provodem je známý v mnoha zemích. 
V televizi, rozhlase a ve svých Action - Vision -
Diashows se dělí s veřejností o neobyčejné zá-
žitky i dobrodružství z cest.  
V Litomyšli se uskuteční v pátek 6. října od
18.30 hodin ve Smetanově domě. Předprodej
probíhá v Informačním centru na Smetanově
náměstí, tel.: 461 612 161.                           

-red-

Cesta kolem světa 
v Benátkách
Poslední prázdninová sobota 2. září byla v Benátkách
ve znamení cesty kolem světa. Spolek žen a divadelní
spolek Vostřebal připravily pro děti odpoledne plné
soutěží a her.
Každý, kdo chtěl soutěžit, musel projít třinácti země-
mi z celého světa a splnit úkoly pro ně připravené. Tak
například v Norsku se lyžovalo, v Texasu jezdilo na
koni, v Japonsku se jedlo hůlkami, v Africe házelo
oštěpem, v Čechách tunelovalo, v Německu se hrál te-
nis, v Egyptě zas stavěla pyramida. Odpoledne díky
krásnému počasí a dobré náladě rychle uběhlo a večer
si všichni na ohýnku opekli klobásy. Pořadatelé na zá-
věr popřáli dětem úspěšné vykročení do nového škol-
ního roku.                                                      Jitka Balská

Žáci, učitelé a rodiče z Janova se sešli 21. září na ryb-
níce Košíř v Nedošíně s ředitelem Domu dětí a mláde-
že v Litomyšli prom. biologem Luborem Urbánkem,
který pro ně připravil velmi zajímavý a naučný pro-
gram.
Děti se seznámily s živými, volně žijícími ptáky v naší
oblasti. Velmi brzy ráno nachytal pan ředitel ptáky do
sítí, každého představil dětem, popsal, kde žije, čím je
charakteristický, zda na zimu odlétá. K vidění byly
i vzácnější exempláře. Děti se také dozvěděly, proč se
ptáci kroužkují. Potom byli ptáčci vypouštěni zpět do
přírody a někteří se svým „dík“ loučili s dětmi. Pak
z hráze rybníka pomocí dalekohledů sledovali všichni
život vodního ptactva na Košíři. 
Zároveň pan ředitel seznámil děti s některými keři,
stromy a rostlinami rostoucími kolem rybníka. Děti
byly upozorněny, jak se mají v přírodě chovat. Výklad
pana Lubora Urbánka byl přiměřený věku dětí a při-

tom velmi znalecký. Vše podtrhovalo příjemné počasí.
Chtěli bychom tímto poděkovat panu řediteli za ocho-
tu a za čas, který nám věnoval.                V. Zemanová

Adaptační kurz v ZŠ Zámecká
Začátek školního roku začal žákům šestých tříd v ZŠ
Zámecká trochu netradičně. Ještě se ani nestačili ve
škole rozkoukat a už je čekal třídenní pobyt v přírodě
na adaptačním kurzu. Ten se uskutečnil ve dnech 6. -
8. září ve Vranicích. Cílem bylo utužení třídního ko-
lektivu, seznámení a lepší poznání s novými spolužá-
ky a novými třídními učitelkami, zlepšení týmové
spolupráce a komunikace. Děti zažily spousty legra-
ce, vyřádily se při hrách a zajímavých úkolech. O čtvr-
teční celodenní program se postarala odbornice ze
společnosti Člověk v tísni Barbora Polívková, která
nachystala „cestu do Afriky“. Jednotlivé týmy dětí se
vydaly na dobrodružnou stezku tímto kontinentem,
kde je čekala nebezpečná džungle s nejrůznějšími ná-
strahami, šamanský obřad, pochod horkou pouští
a na závěr africká vesnice s tradičními africkými pís-
němi.
Na organizaci a realizaci kurzu se podílely tři studentky
VŠ - Eva Lammelová, Zuzka Dočkalová a Jana Kutlva-
šrová. Finančně akci podpořily Město Litomyšl, SRPDŠ

při ZŠ Zámecká, společnost Člověk v tísni Praha, vý-
razně nám pomohly i TJ Jiskra Litomyšl a pracovnice
naší školní jídelny. Všem zainteresovaným děkujeme
a doufáme, že akce přispěla významným dílem ke
zdravé atmosféře ve třídních kolektivech i v celé
škole.                                                     Renata Baníková

Členky Spolku žen a divadelního spolku Vostřebal v akci.

NABÍZÍM PRONÁJEM GARÁŽE 
v Cihelně. Tel.: 732 329 398

Základní škola Janov
a environmentální výchova v praxi
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Projekt „Příběhy 
bezpráví“ na ZŠ 
Zámecká
Ne vždy si uvědomujeme, že každá etapa lidských
dějin psala a píše svoje příběhy, které o životě lidí
vypovídají mnohdy mnohem více, než pouhá data či
jména. 
Na této skutečnosti je postaven projekt společnosti
Člověk v tísni „Příběhy bezpráví - komunistické Čes-
koslovensko“, do kterého se ZŠ Zámecká zapojila
v loňském školním roce. Jeho obsahem byla vzděláva-
cí práce s dokumentárním filmem o našich moderních
dějinách a beseda s člověkem, který se sám stal obětí
komunistického režimu v Československu. Projektu
se zúčastnili všichni žáci 9. tříd. Vybrali jsme pro ně
film „Charta 77“. Hostem besedy se stal Zdeněk Veith,
katolický kněz z jedné farnosti svitavského okresu,
který sám poznal pozdně normalizační tlak a podal
tak dětem svědectví o tom, že komunistický režim zů-
stal tvrdým totalitním systémem až do svého konce.
Další naší aktivitou byla účast v týmovém projektu
„Příběhů bezpráví“. Jeho smyslem bylo pátrat v okolí
po lidech, kteří se stali obětí komunistického režimu,
a vytvořit z jejich příběhů a fotografií panel, který by
se mohl stát součástí putovní výstavy po ČR. Projektu
se zúčastnilo v ZŠ Zámecká více než dvacet žáků 7. a 8.
tříd. Vedoucí týmu se stala Pavlína Jiráňová, ta také
za skupinu komunikovala s Člověkem v tísni (učitel
měl do práce dětí zasahovat co možná nejméně). 
Naši žáci nakonec zpracovali třináct příběhů. Některé
z nich souvisí s procesem Stříteský a spol., jiné s proce-
sem s „budislavskými Jánošíky“, další se věnují napří-
klad problematice kolektivizace zemědělství na Lito-
myšlsku. S výraznou podporou vedení školy a Konfede-
race politických vězňů se dětem podařilo vytvořit
celkem dva panely, z nichž jeden společnost Člověk
v tísni vybrala do zmiňované putovní výstavy po České
republice. Pokud vše dobře dopadne, měla by výstava
na počátku roku 2007 doputovat také do Litomyšle.
Oba panely jsou také trvalou součástí výzdoby školy. 
Všechny zpracované příběhy by měly rovněž vyjít
v připravované publikaci. I přes určité úpravy v nich
zůstává zcela specifický a ojedinělý dětský pohled na
dobu bezpráví, kterou ony samy neprožily a které ne
vždy rozumí. 
Bezmála půlroční práce dětí přinesla i jiná pozitiva.
Za mnohem důležitější než to, zda se panel stane ne-
bo nestane součástí výstavy, považuji fakt, že projekt
v dětech rozvíjel tvůrčí myšlení, učil je otevřené ko-
munikaci s lidmi, které mnohdy neznaly, učil je empa-
tii, trpělivosti i uvědomění si skutečného významu
slova „svoboda“. I z těchto důvodů budeme ve spolu-
práci se společností Člověk v tísni pokračovat a v na-
šem školním vzdělávacím programu najdou „Příběhy
bezpráví“ své trvalé místo.                Stanislav Švejcar

Mamární screening
Novinky z Nemocnice Litomyšl

Nemocnice Litomyšl oznamuje, že od 1. září 2006
obdržela akreditaci Komise MZ ČR k provádění
mamárního screeningu (preventivní vyšetření prsu
u ženy ve věku od 45 do 69 let 1x za 2 roky hrazené
z všeobecného zdravotního pojištění). Mamografické
pracoviště je umístěno na poliklinice ve Svitavách
(prostory bývalé rtg ambulance MUDr. Tmějové). Na
vyšetření je nutné se objednat na telefonním čísle 461
531 831 ve všední dny od 8.00 do 15.00 hodin.

V nemocnici proběhl 
dozorový audit
V Nemocnice Litomyšl proběhl ve dnech 11. a 12. září
druhý dozorový audit systému řízení jakosti EN ISO
9001:2000, který provedli zástupci certifikačního
orgánu TRITON Cert. 
„Auditoři měli na programu prověření vedení nemoc-
nice, zdravotnická oddělení, centrální operační sály,
centrální sterilizaci a představitele vedení pro jakost.
Vedoucí auditor hodnotil systém jako zavedený
a funkční,“ říká tiskový mluvčí nemocnice Adrián
Nemšovský. Nemocnice Litomyšl získala certifikát
kvality v roce 2004 jako jedna z prvních v České re-
publice pro celý rozsah činností.                            -red-

Nový způsob identifikace
hospitalizovaných 
pacientů
Nemocnice Litomyšl po úspěšném průběhu druhého
dozorového auditu chce i nadále zkvalitňovat léčebně
- ošetřovatelskou péči a zvýšit bezpečnost hospitali-
zovaných pacientů. Jedním z kroků, který pomohou
naplnit tento cíl, je i nový způsob rozlišování pacien-
tů pomocí identifikačních náramků. Nemocnice Lito-
myšl je první nemocnicí v Pardubickém kraji, která
bude používat tento postup identifikace svých klien-
tů. Identifikační náramky budou zavedeny od října
na všech lůžkových odděleních, barva náramků bude
jednotná - bílá, jen na novorozeneckém a dětském
oddělení se budou používat modré a růžové barevné
varianty.                                                                         -red-

Bytová výstavba U Školek zahájena
Firma PLS Invest s.r.o. plní sliby, které si předsevzala,
a i přes četné překážky zahájila výstavbu bytových do-
mů v lokalitě „U Školek“. K dispozici je celkem 59 by-
tů, z nichž 60 % má velikost 2+kk, zbývajících 40 %
představují byty 1+kk a 3+kk. V současné době je 55
% z nabízených bytů bytového domu B již zadáno.
Jednou z mnoha předností nových bytů je klidná lo-
kalita na kraji města uprostřed zeleně a živé přírody,
daleko od hlučné dopravy, avšak v blízkosti škol,
zdravotnických, sportovních a kulturních zařízení
a obchodů. K dalším kladům patří nesporně možnost
parkování uvnitř domu nebo na venkovním stání před
domem. Navíc je pro majitele nových bytů připravena
dotace ve výši 50 000,- Kč na vybavení. Byty jsou na-
vrženy tak, aby uspokojily nejširší veřejnost, zájemce

z řad jednotlivců, mladých rodin s dětmi či starších
manželských párů. V současné době stále ještě mů-
žeme klientům vyjít vstříc a splnit jejich přání ve
stavební úpravě bytu (změny příček a hrubých in-
stalací lze nahlásit ještě během října a listopadu
2006).
PLS Invest uzavřela spolupráci s finančním partnerem
ČSOB, kdy v rámci této spolupráce jsou klientům nabí-
zeny nadstandardní možnosti ve financování, a to až
do 100 % ceny bytu, dále snížené úrokové sazby,
snadnost vyřízení úvěru, osvobození od některých
běžných poplatků atd.. 
Kompletní informace o nabízených bytech lze získat
v realitní kanceláři CONSULT VK Litomyšl nebo na
www.pls.cz.                                              PLACENÁ INZERCE

Lékařská služba
první pomoci
v říjnu
Pondělí - pátek 17.00 - 21.00 - nevýjezdová
LSPP složená ze zdravotní sestry LSPP a lékaře
RLP v prostorách cévní ambulance chirurgické-
ho ambulantního traktu monobloku; tel.
461 655 519.
Sobota 8.00 - 17.00 - výjezdová LSPP složená ze
zdravotní sestry LSPP a lékaře Nemocnice Lito-
myšl v prostorách cévní ambulance chirurgic-
kého ambulantního traktu monobloku; tel.
461 655 519.
Neděle 8.00 - 17.00 - výjezdová LSPP složená
z praktického lékaře a zdravotní sestra LSPP
v prostorách svých ambulancí (Sanatio a.s. -
poliklinika Bří Šťastných 645 a ambulance
MUDr. M. Plaché).
Neděle 1. října MUDr. Hrouzek - ordinace
MUDr. Leichterové Sanatio a.s.; 
tel. 461 614 425
Neděle 8. října MUDr. Jindrová - Sanatio a.s.;
tel. 461 611 277
Neděle 15. října MUDr. Rothscheinová - Sana-
tio a.s.; tel. 461 614 421
Neděle 22. října MUDr. Plachá - 9. května 810;
tel. 461 615 415
Neděle 29. října MUDr. Sláma - ordinace
MUDr. Řemínka Sanatio a.s.; tel. 461 614 634
Služby lékařů LSPP organizuje MUDr. A. Slezáč-
ková.        

Stomatologie 
rozpis služeb 
soboty, neděle, svátky 8 - 11 hodin

7. - 8. 10. - MUDr. František Zeman,
Litomyšl, Smetanovo nám. 132, 461 613 827
14. - 15. 10. - MUDr. Silva Adamcová,
Polička, Smetanova 55, 461 725 987
21. - 22. 10. - MUDr. Stanislav Adamec,
Polička, Smetanova 55, 461 725 987
28. - 29. 10. - MUDr. Ivana Veselíková,
Litomyšl, Smetanovo nám. 97, 461 614 569
4. - 5. 11. - MUDr. Adolf Eliáš, Litomyšl,
Kpt. Jaroše 404, 461 612 733

Ráda bych touto cestou chtěla poděkovat očnímu od-
dělení pana primáře Lišky a všem lékařům a sestrám
za vzornou péči o pacienty.

Vlasta Drimlová, Litomyšl

Poděkování
Díky vstřícnosti pana ředitele Pavla Jirsy, který po-
skytl pronájem jedné učebny, mohla v září rehabili-
tační třída základní školy speciální zahájit pro letošní
školní rok výuku v prostorách III. ZŠ. 
Ve třídě jsou vzděláváni především imobilní žáci
s kombinovaným postižením, pro něž je výuka v této
prostorné budově velmi příjemná. III. základní škola
je také bezbariérová, což značně ulehčuje práci peda-
gogům a osobním asistentům.

Věra Tomanová a Petra Čižinská,
učitelky rehabilitační třídy 

Blahopřání
10 let - 12. října 1996 si Renata Vojáčková a Martin
Edlman poprvé řekli společné manželské ANO, podru-
hé se tak stane dne 7. 10. 2006 v 10.00 hodin v Zá-
mecké kapli v Litomyšli. Organizující přátelé Vás vyzý-
vají k hojné účasti na rekonstrukci svatby.
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17. září by se dožil 75 let Ing. Zdeněk
Hudeček, vynikající chemik a dobrý
člověk, který pracoval ve Výzkum-
ném ústavu syntetických pryskyřic
a laků v Pardubicích na vývoji barev,
lepidel a laků. Spolupracoval též s li-
tomyšlským podnikem Vertex. Zem-
řel uprostřed tvůrčí práce ve věku 46
let. Kdo jste jej znali, vzpomeňte,
prosím, s námi.      Rodina Hudečkova

Ve dnech 2. - 7. října se koná celo-
státní akce Týden knihoven, ke kte-
ré se Městská knihovna Litomyšl při-
pojuje těmito pořady:

V pondělí 2. 10. probíhá od 9.00
do 17.00 hodin nonstop čtení a vy-

právění na téma „Cesta do knihovny i jinam“.
V úterý 3. 10. od 14.00 hodin vyhodnocení

soutěže „Moje zážitky z prázdnin“ a předání cen
autorům 3 nejlepších prací. 
od 17.00 hodin přednáška PhDr. M. Skřivánka
„Astronom Zdeněk Kopal aneb Cesta ke hvěz-
dám“

Ve středu 4. 10. od 9.00 hodin průvod masek
z večerníčků a pohádkových postav z knížek spi-
sovatele Václava Čtvrtka, který se stal nedávno
čestným občanem města Jičína
poté soutěžní pohádkové dopoledne v knihovně
od 17.00 hodin přednáška Prof. PhDr. J. Janáčkové,

CSc. na téma „Tajemný Mácha a jeho životní
cesta“

Ve čtvrtek 5. 10. od 14.00 hodin předání cen za
literární a výtvarnou soutěž
14.30 přednáška na téma „Jak si postavit počítač
aneb cesta do nitra PC“ a pod vedením odborníka
sestavení počítače.

V pátek 6. 10. od 14.00 hodin „Cesta po stopách
spisovatelů v Litomyšli“
od 15.00 velká soutěž pro děti „Cestování je
hra“

V sobotu 7. 10. od 8.00 do 11.00 hodin „Cesta za
knížkami pro děti“ do dětského oddělení, které
bude mimořádně otevřeno i v sobotu
Další akce Městské knihovny v říjnu 2006

V úterý 10. 10. od 17.00 hodin přednáška
T. Nekvindové „Malíř Josef Voleský“.

V úterý 17. 10. od 17.00 hodin přednáška
M. Škrdly „Cestovatel Josef Kořenský“.           -red-

Týden knihoven připomene Václava Čtvrtka

Vzpomínkové kalendárium 
Litomyšle v říjnu 2006

Nové knižní tituly v Městské knihovně
Lydia Laube - Za závojem, Gillerová - Brezníková - Do-
tkni se mě, lásko, Quintin Jardine - Líbánky se snrtí,
Vondruška - Olomoucký bestiář, Lee Harris - Vražda na
Den sv. Patrika, Robert Sharp - Psi že nesmějí do ne-
be? Chandler - Opona, Horáková - Pro jméno a čest,
Tekle Abreha - Cesta za svobodou, Petr Šabach -
Občanský průkaz, Lajdar - Český ráj, Mick Wall - Iron
Maiden - Run to the Hills, Projekty rodinných domů,

Hoskovcová - Psychická odolnost, Eva Gajdůšková -
Rozvíjení emoční inteligence, Erik Tabery - Vládneme,
nerušit, Cykloprůvodce Podorlickem, Úžasná, Vladi-
mír Tkáč - Průvodce poklady UNESCO, Leoš Šimánek -
Pobřeží Pacifiku, Pankaj Joshi - Anglicky 30 minut
denně, Marie Sochrová - Český jazyk v kostce, Ondřej
Weigel - Autoškola 2006, Hajo Duchting - Jak je po-
známe? Umění.

110 let - 4. října 1896 se v Litomyšli narodil Miloš
Sum, grafik v Přerově, ruský legionář.
35 let - 5. října 1971 zemřel v Železném Brodě Jaro-
slav Brychta, sochař, učitel na Průmyslové škole v Li-
tomyšli, ředitel sklářské školy, autor pamětní desky
A. Jiráska na Buřvalce, sochy T.G. Masaryka na Kra-
jinské výstavě v roce 1929, přední pracovník ve sklář-
ství. Narozen v Pohodlí, kde byl jeho otec učitelem
a ředitelem.
135 let - 6. října 1871 se narodil Václav Holý, ředitel
chlapeckých škol v Litomyšli, otec Václava Holého,
člena odboje, popraveného v roce 1941. Jeho vnuk je
vynikající malíř.
75 let - 9. října 1931 zemřel v Litomyšli Emanuel Ve-
selík, učitel v Rychnově nad Kněžnou, hudební skla-
datel, pedagog, autor učebnic nebo článků a klavírní
školy. Pohřben v Litomyšli.
25 let - 15. října 1981 zemřel v Brně Čestmír Jeřábek,
syn spisovatele V.K. Jeřábka, rodák z Litomyšle. Ma-
gistrátní úředník, autor novel o B. Němcové a B. Sme-
tanovi a o jejich pobytu v Litomyšli. Vzpomínková
kniha o dětství v Litomyšli nese název Zelená ratolest.
Autor mnoha románů, za Svět hoří získal Státní cenu.
200 let - 15. října 1806 zemřel Václav Hendrych, so-
chař, bratr sochaře Bartoloměje. Pracovali na sochách
v Litomyšli i okolí. Oba jsou členy známé rodiny Pacá-
ků.
65 let - 15. října 1941 se v Litomyšli narodil Jiří
Dudycha, keramik. Pokračovatel tradice litomyšlské
keramiky, kterou založil jeho otec. Jiří však pracuje
v bílé keramice - s nevšedními náměty a v krásném
uměleckém pojetí. Jeho díla zdobí kulturní, úřední
i reprezentativní sály a místnosti na řadě míst repub-
liky.
85 let - 26. října 1921 se v Kladně narodil Josef Ha-
bětín, architekt, projektant Státního projekčního ú-
stavu pro památkové objekty. V Litomyšli projektoval
úpravy a rekonstrukce na zámku, domů pro květino-
vou síň (dnes zlatnictví a oděvy), fotoslužbu (dnes
fotograf) i další objekty.

Připravuje Miroslav Sobotka

Paní Ludmila Šoutová by se v září to-
hoto roku dožila 90 let.

Vzpomínají synové Otík a Ivka

Každoročně Týden knihoven v litomyšlské městské kni-
hovně začíná non-stop čtením. Jako první čte obvykle
starosta města Jan Janeček.

Loňský ročník připomněl 150. výročí prvního vydání
knihy Boženy Němcové Babička. Ve středu 5. října se
uskutečnil průvod v dobových kostýmech.

Vzpomínka

Jaká má kupující
práva?
Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) otevřelo v březnu
letošního roku bezplatnou poradnu pro zákazníky,
spotřebitele i podnikatelské subjekty. Kancelář sdru-
žení je na adrese Nerudova 2, Svitavy (budova bývalé
Spořitelny). Pracovní doba je pondělí 10 - 12 hodin,
středa 14 - 16 hodin nebo na telefonu 461 530 173.
V poradně SOS získáte informace o svých právech sou-
visejících s nákupem zboží, uplatnění reklamací,
oprav a zhotovení věcí. V pracovní době se lze obracet
na poradnu i telefonicky.
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1. září jsme za krásného letního počasí zahájili
výstavu v domě U Rytířů „Látky znovuzrozené“
spolu s Europe clubem Litomyšl, patchwork
clubem z Rodenu a za velké podpory Města Lito-
myšle. Na slavnostní vernisáži, kterou poctil svou
návštěvou rodenský starosta i starosta našeho
města Litomyšle, před-
vedli holandští přátelé
taneční vystoupení,
úspěch mělo i vystou-
pení břišních tanečnic
a v neposlední řadě jis-
tě všichni návštěvníci
rádi ochutnali něco
z dobrot, které připra-
vily členky našeho
spolku. Holandské
patchworkářky přichy-
staly jedno velké pře-
kvapení, a tím byl
krásný quilt, který da-
rovaly našemu městu a jeho občanům k 15. výro-
čí úspěšné spolupráce mezi našimi městy a 5. vý-
ročí patchworkové spolupráce. Pět let se nám tr-
pělivě holandské patchworkářky věnovaly při
workshopech pořádaných jak v Litomyšli, tak
i v holandském Rodenu, předávaly nám zkuše-
nosti a ukázaly nám cestu, po které jsme se vyda-
ly objevovat kouzlo sešívaných klůcků. Naše ces-
ta se ukázala jako velmi úspěšná, neboť lidí, kte-
ří se patchworku věnují nebo ho mají prostě jen
rádi a líbí se jim, je nejen v našem okolí mnoho

a stále přibývají další. Jako jsme v minulém roce
naučili holandské přátele tisknout modrotisk,
letos se naučili pod odborným vedením Jindřišky
Kučerové plést košíky z pedigu. V příštím roce bu-
deme pořádat workshop pro naše holandské pří-
telkyně my. Tím se sice pomyslně uzavírá kruh,

ale naše setkávání
tím jistě nekončí
a budeme v něm
rády pokračovat
i nadále a snad se
dočkáme i dalších
výročí. Kdo ještě vý-
stavu nenavštívil,
má mož-nost tak u-
dělat do 7. října, kdy
výstava končí. Těší-
me se na vaši ná-
vštěvu.

Antonie Chalupná

Program Spolku patchworku Litomyšl na měsíc
říjen
7. října se sejdeme v prostorách III. ZŠ na kurzu
Danky Březinové, která nás naučí, jak šít vzor
„Betlémská hvězda“.

14. října se sejdeme v 9.00 hodin v III. ZŠ, kde se
bude konat již pravidelná 11. šicí dílna, kterou
budou mít na starost Oldřiška a Iva. Vítáni jsou
i ti, kteří nejsou členy našeho spolku. Členové
30,- a nečlenové 80,- Kč.                                        

Výstava patchworku látky
znovuzrozené Výlet na výstavu 

patchworku 
do Fulneku
V sobotu 9. září ráno se několik členek našeho
spolku vypravilo za spřízněným klubem do
Fulneku, který tu pořádal již potřetí výstavu
patchworku. Letos se krásná díla a dílka na-
cházela v krásných prostorách kaple a nově
zrekonstruovaného kostela, kde našla nád-
herné umístění, jich hodné. Stejně jako v mi-
nulých letech, tak i letos jsme svým dílem při-
spěly i my a několik výrobků vystavily. Už ny-
ní se těšíme na výstavu v příštím roce, protože
vždy je to velmi příjemně strávený den. 

Z Kroužku Jihočechů
Říjnová schůzka se uskuteční 19. října od 18
hodin v restauraci Slunce. Paní Pavlíková nám
předvede na videu některé zajímavosti jižních
Čech. Nezapomeňte, že 13. října navštívíme
Mahenovo divadlo v Brně (Jan Drda: Dalska-
báty, hříšná ves). Odjezd v 16 hodin od Mari-
ánského sloupu.

Poděkování Marii Záleské z Litomyšle, 
dobrovolnici v Denním stacionáři pro mentálně postižené 

při Farní charitě Polička
„Nezáleží mi na tom, zda je člověk postižený nebo zdravý.
Když vidím, že potřebuje pomoc, pomáhám.“

Motto Marie Záleské

Činnost Denního stacionáře pro osoby s mentálním
postižením o prázdninách obohatila dobrovolnická
činnost Marie Záleské z Litomyšle. Zaměřuje se na
harmonizaci nálady a navozování psychické rovnová-
hy pomocí muzikoterapie. Prostřednictvím relaxační
hudby doprovázené vyprávěním, umí u klientů dosáh-
nout pocitu uvolnění a klidu potřebného ke zpracová-
ní zážitků a událostí z běžného dne. 
„Klientům řeknu, aby se pohodlně uložili a zavřeli oči.
Pak jim pustím třeba zvuky moře. Přitom jim o moři
vyprávím a podněcuji jejich představivost, takže ve
své fantazii mohou do moře sami vstoupit třeba v po-
době rybky. Nechám je zážitek prožít a postupně je za-
se uvádím do reality,“ vysvětluje průběh terapeutické
hodiny dobrovolnice. „K dispozici mám různé zvuko-
vé doprovody: šumění moře, zvuky pralesa, lesní pa-
seky, ptactva, broukání miminek nebo klidné medi-
tační melodie,“ dodává. Pochvaluje si i odezvu klien-
tů. Rádi se relaxační terapie zúčastňují a o svých
představách vyprávějí. Někteří při poslechu dokonce
usnou. Vedle hudební relaxace Marie Záleská plní
v Denním stacionáři roli společníka v terapeutických
dílnách při společné práci v keramice nebo výtvarné
dílně.
Možnost dobrovolnicky pracovat mimo své bydliště
slečně Záleské umožnila především skutečnost, že
o její nabídku projevilo zařízení zájem a hlavně, že do
Litomyšle pro klienty denně dojíždí svozové vozidlo,
takže jí nevznikají náklady za cestovné. Protože je

ještě studentka, navštěvuje stacionář ve svém osob-
ním volnu, nejvíce pak o prázdninách.
„Dobrovolnické práce si velmi ceníme. Obohacuje ná-
mi poskytované služby a klientům přináší vítanou
změnu, nové přátelské vztahy i zkušenosti,“ potvrdi-
la vedoucí Denního stacionáře Alena Fiedlerová. „Vá-
žíme si toho, že si k nám našli cestu i občané z Lito-
myšle, a to nejen jako klienti, ale i jako pomocníci,
a zůstáváme jim dál otevřeni.“

Štěpánka Dvořáková

Industriální stopy
v pivovaru
V nově otevřených prostorách Zámeckého pivovaru -
ve výstavním sále Evropského školicího centra - je až
do 19. října přístupná výstava s názvem Industriální
stopy - architektura konverzí průmyslového dědictví
v České republice 2000 - 2005. Otevřeno je od úterý do
pátku od 14.00 do 17.00 hodin, v sobotu a v neděli od
10.00 do 17.00 hodin. Prohlídky pro organizované
skupiny mimo otevírací dobu je nutné zarezervovat
na telefonním čísle 461 612 161.                             -red-

Tři sbory ve dvou
koncertech
Litomyšl Europe club pořádá v sobotu 21. října od 19
hodin v kongresovém sále litomyšlského zámku
a v neděli 22. října od 16 hodin v kostele Boží lásky
v Budislavi koncerty vždy tří smíšených pěveckých
sborů - VROLIK Roden, VLASTIMIL Litomyšl a KOS SP-
gŠ Litomyšl. Na programu celkem 110 zpěváků budou
mimo jiné díla Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka,
Leoše Janáčka, J. J. Ryby a Zdeňka Lukáše. Srdečně
zvou pořadatelé.                                                         -red-

Dceřiná společnost německé firmy hledá 
šikovné lidi na pozice 

obchodních zástupců pro celou ČR
Tel.: 775 703 555
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V. Kostelní sochařská díla
Pokračování z minulého
čísla
2. Kapitulní chrám Pový-
šení sv. Kříže s bývalým
augustiniánským klášterem založeným roku 1356
Janem ze Středy je vyzdoben celou řadou umělec-
kých děl.
V kapli sv. Markéty, připomínané již roku 1357, zdobí
pravou stranu proti vchodu raně barokní socha Mado-
ny s Ježíškem, která sem byla přenesena z kostela sv.
Václava v Cerekvici n/L. Vlevo proti soše P. Marie je u-
místěna novodobá dřevořezba sv. Markéty, jemně po-
lychromovaná, pocházející z konce 80. let 20. stol.
Byla vytvořena akad. sochařem Stanislavem Malým.
Hlavní vstupní renesanční portál chrámu pochází
z roku 1605, tedy z doby pernštejnské. Byl vybudován
dle návrhu pražského stavitele Santina Bossiho ka-
meníkem D. Drogatim. Silně připomíná mramorový
portál kostela sv. Salvátora v Praze, začleněného do a-
reálu Klementina, který je datován rokem 1601. Ostě-
ní litomyšlského portálu je zhotoveno s jemného pís-
kovce s polokruhovým obloukem a volutovým klená-
kem. Po stranách jsou dva toskánské žlábkované
sloupy ozdobené závěsy. Sloupy nesou kládí s hlavní
římsou a konzolemi. Vlys kládí pod římsou je zdoben
triglyty s kapkami a biblickými znaky. Mezi konzolemi
je vsazen plochý nástavec s pilastry, nesoucími malý
trojúhelníkový štít. V nástavci je znak Pernštejnů
a Marie Manrique de Lara. Portál je doplněn třemi
plastikami: po stranách Víra a Naděje a na vrcholu
trojúhelníkového štítu Láska. Tyto sochy byly doda-
tečně instalovány kolem roku 1720. Sochařskou vý-
zdobu restauroval akad. sochař Stanislav Malý.
Do chrámu lze vstoupit i jižní renesanční přístavbou
předsíně z roku 1525, kde v křížové klenbě ve svorní-
ku je znak pánů Kostků z Postupic - štít s hráběmi ve
čtyřkruhu, pocházející z počátku 16. století, kdy kos-
tel sloužil bohoslužbám Jednoty
bratrské. V předsíni kaple sv. Josefa
bývala soška Bolestné P.Marie z do-
by po roce 1730, pravděpodobně vy-
tvořená Jiřím Pacákem. Toho času se
nachází v depozitáři na probošství.
Renesanční portál do kaple sv. Jose-
fa je tesaný z pískovce, mělce profi-
lovaný s ozdobami růže, beránka
a stuhami svázanými nástroji Kristo-
va umučení. V kapli sv. Josefa jsou
na vrcholu klenbových okenních ob-
louků vytesány vlevo tři hlavy vou-
satých mužů v čapkách, vpravo tři
hlavy žen. Uprostřed je hlava muže
v biskupské čepici, představující

pravděpodobně Jana ze
Středy, zakladatele au-
gustiniánského kláštera.
V presbytáři kaple je u-

místěna opravená plastika P.Marie, pocházející z pís-
kovcového portálu piaristické koleje, kde je dnes její
kopie. Bývala zde i gotická soška Madony s Ježíškem,
která je po restaurování uložena v Regionálním mu-
zeu v Litomyšli.
V jižní zdi kaple sv. Josefa je pískovcový epitaf a na
něm vytesaný reliéf ženy v rubáši, která ve zkřížených
rukou drží kříž, kolem hlavy má andílky a po obvodu
nápis:
ANNO DNI (Domini) 1610 OBDORMIVIT IN DOMINO HO-
NESTA ET PIA MATRONA REGINA FRANKYN GLIVI CEN-
SIS MATER REVERENDI DNI IACOBI FRANKII DECANI
LITHOMISLENSIS CUIUS CORPUS HIC REQUIESCIT.
(Roku 1610 zemřela v Pánu ctihodná a zbožná paní
Regina Franková Hlivická matka váženého kněze
Jakuba Franka, děkana litomyšlského, jejíž tělo zde
odpočívá).

Po stranách na gotických polygonálních konzolách
stály dvě raně barokní dřevěné polychromované sošky
svatých Zikmunda a Víta, pocházející z 1. pol. 17. stol.
Po restaurování jsou uloženy v depozitáři fary.
Levou stranu kněžiště kaple sv. Josefa zdobí barokní

sádrový reliéf Maří Magdalény, kající se pod křížem.
Pochází z 18. stol. a je to lidová práce.

Z kaple sv. Josefa je vchod do sakristie bývalé kapi-
tulní síně s gotickým žebrovím. Naproti vchodu býva-
la skříň, ozdobená malou Kalvárií se čtyřmi soškami
Umučení Páně. Střední část a pravá strana Kalvárie je
dílem Jiřího Pacáka, levá jeho syna Františka. Kalvá-
rie je toho času uložena v depozitáři fary.
V chrámové lodi na hlavním oltáři z roku 1767 od M.
Hennevogela stojí sochy Arona a Melchisedecha od
sochaře Františka Pacáka. Ve výklenku nástavce je

soška beránka ležícího na knize. Po
stranách jsou zavěšeny zlaté dřevo-
řezby dvou andělů jakoby nesoucích
oltářní obraz Povýšení sv. Kříže od
Ignáce Raaba. Na oltáři jsou sošky
Víry a Naděje a sošky světců. 
Na severní straně boční lodi je oltář
se sochou Panny Marie Bolestné od
neznámého autora. Postranní novo-
gotický oltář se sádrovým Narozením
Páně je ozdoben krásnými polychro-
movanými sochami Tří králů. Dva
jsou po stranách, třetí černý král nad
sousoším.

Alena Randáková, pokračování
foto Pavel Vopálka

Vychází druhý díl knihy Jana Šuly
Co na Řípu ještě nevěděli

Na začátku října vychází v nakladatelství OFTIS druhý
díl knihy Jana Šuly, dirigenta Litomyšlského symfo-
nického orchestru, pod názvem Co na Řípu ještě ne-
věděli aneb od Václava III. k Ludvíku Jagellonskému.
Volně navazuje na předchozí první díl, který vyšel
v nakladatelství OFTIS v listopadu minulého roku
a setkal se s velice příznivým ohlasem. Kniha mapova-
la naši historii od příchodu Slovanů na naše území až
po vymření Přemyslovců.
Druhý díl pokračuje podobným stylem v líčení našich
dějin až do roku 1526, kdy na český trůn nastupuje
dynastie Habsburků. Zachycuje tedy éru Lucembur-
ků, období husitského hnutí, vládu Jiřího z Poděbrad
a polské dynastie Jagellonců v čele českého státu.
Autor opět ve dvaceti kapitolách čtivou, nenásilnou,
populární formou představuje nejvýraznější osobnos-
ti a dějinné události tohoto období české historie.
Spolu se zlínským kreslířem a ilustrátorem Radkem
Steskou se snaží přiblížit je s určitým nadhledem i las-

kavým humorem. Každá z kapitol je doplněna origi-
nální ilustrací ve formě kresleného vtipu.
Knížka je určena čtenářům všech věkových kategorií
bez rozdílu vzdělání. Neklade si jakékoli vědecké či
odborné ambice, chce pouze nenucenou, odlehčenou
formou přispět k popularizaci a lepšímu poznání na-
šich dějin. Vždyť naše historie, i pro snadnější pocho-
pení dneška, si to určitě zaslouží.
Ve stádiu příprav je již třetí pokračování zamýšleného
čtyřdílného cyklu, které by mělo vyjít přesně za rok.
Bude zachycovat další příběhy z naší historie až do
počátku českého národního obrození.
Knihu Co na Řípu ještě nevěděli aneb od Václava III.
k Ludvíku Jagellonskému je možno v naší oblasti za-
koupit od začátku října ve Vysokém Mýtě (Kuncovo
a Faltysovo knihkupectví), v Litomyšli (knihkupectví
Paseka), v Chocni (Zámecké knihkupectví a knihku-
pectví Luvela) stejně tak jako v dalších prodejnách na
různých místech naší republiky. -red-

Bez informací
to nepůjde
V minulém čísle Lilie se v článku o městské obrazárně
píše o třech slavných výstavách, na nichž se podílel
i Zdeněk Nejedlý. K tomu bychom měli zvláště dnes
připomenout, že tyto výstavy, pořádané bez jakékoli
podpory státu, vykázaly po finanční stránce ještě
čistý zisk 124 tisíce korun. Tato částka, která má dnes
hodnotu nejméně desetinásobnou, byla věnována
městské galerii. Vedle práce na výstavách pořádal Ne-
jedlý na purkmistrovu žádost bez jakéhokoli nároku
na odměnu také archiv města. Proto kulturní veřej-
nost, zejména jeho hlavní spolupracovník učitel Dr-
bohlav, považovala za potřebné ocenit tuto práci jme-
nováním Nejedlého čestným občanem města. Proti to-
mu se však stavěli hlavně stoupenci pravicových
stran, kteří jeho neustálou chválu Sovětského svazu
(například při přednášce ve Smetanově domě tvrzení
o tom, že se tam žije mnohem radostněji než na Zápa-
dě) považovali za projev politického fanatismu. Podle
toho dopadlo i jednání obecního zastupitelstva 23.
ledna 1936. Marně zde purkmistr i členové rady při-
pomínali jeho zásluhy o Litomyšl a konstatovali, že
Nejedlý členem KSČ není, potřebný počet hlasů se při
hlasování na zkoušku nenašel. Dnes je na této udá-
losti pozoruhodné také to, že se tenkrát obyvatelé
města, na rozdíl od obyvatel většiny dnešních měst,
z regionálních novin a dalších zdrojů dověděli to hlav-
ní - jak jednotlivé strany hlasovaly. V tomto případě
byli pro hlavně zástupci komunistů a českých fašistů
(český fašismus nelze ztotožňovat s německým nacis-
mem). Zástupci lidovců byli zpočátku také pro, ale
podle pokynu shora pak hlasovali proti. Voliči byli
tenkrát tak informováni ne o samochvále, ale o sku-
tečné práci jednotlivých stran na radnici, že tu z nich,
která tam nejlíp pracovala, volili do parlamentu. Ta-
kového voliče nešlo přesvědčit, že na radnicích men-
ších měst nemusí být vedle silné koalice i silná opozi-
ce složená ze zástupců demokratických stran a že
každý projev politického soupeření mezi nimi je nut-
né považovat za něco nežádoucího. Bez soupeření po-
litických stran a bez střetávání protichůdných názorů
v diskusi nikdy k zodpovědnému hospodaření s peně-
zi daňových poplatníků ani skutečné demokracii ne-
dospějeme. Tu poznáme celkem snadno podle toho, že
v ní může volič prosadit ve volbách skutečnou změnu.

Milan Staněk

PRO-BIO regionální centrum Litomyšl za pod-
pory ESF a státního rozpočtu ČR ve spolupráci
s Mateřským centrem Litomyšl vás srdečně zvou
na Exkurzi na ekologickou farmu ing. Marka
Štěrby v Deblíně (okres Brno – město) 5. října.
Ekologická farma hospodaří na výměře 30 hek-
tarů, chová masný a mléčný skot (prodej mléka
a jatečných zvířat), mléko se zpracovává na vý-
robu sýrů a tvarohu), na orné půdě pěstují
brambory, obiloviny, zeleninu a byliny. Na far-
mě je balicí linka na bio - ovoce a zeleninu.
Je zajištěna doprava autobusem (odjezd v 8.30
hodin od České spořitelny), vyprávění
o ekologickém zemědělství a výrobě biopotravin
spojené s prohlídkou ekofarmy. Občerstvení na
farmě je zajištěno. Cestou zpět navštívíme
Arboretum ŠMELCOVNA Boskovice. Přihlásit se
na exkurzi je možné v Mateřském centru
Litomyšl u Petry Benešové, tel.: 607 605 720.

Exkurze na ekofarmu
s Mateřským centrem
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V souvislosti s vystoupením popové hvězdy Madonny
v Praze jsem se 5. září dočetl tuto zprávu.“ K odsouze-
ní způsobu Madonniny pódiové prezentace představi-
telem českých katolíků Miloslavem Vlkem se přidala
také Církev bratrská. V prohlášení, které poskytla ČTK,
praví:“ Svými hrátkami s křížem interpretka dokazu-
je, že se ani nepokusila pochopit, co ukřižování zna-
mená. Rozhodně nemá odvahu urážet například pro-
roka Mohameda v některém z muslimských států. Ví
dobře, že by se z takovéhoto turné již nevrátila, nebo
by musela prožít zbytek života schovaná v anonymitě
jako známý spisovatel Satanských veršů Salman
Rushdie.“ 
Vážím si snahy představitelů křesťanských církví ve-
řejně vyjádřit svůj názor. A to i za cenu odsouzení
v kotli veřejné kritiky. Něco se ukáže jako inspirující,
něco jako ztuhlé a nestravitelné. Ovšem mají-li křes-
ťané vůli k sebereflexi, pak kritické názory mohou
přispět k rozvoji duchovního potenciálu v církvi. 
Jablkem sváru je symbolické ukřižování Madonny,
které představitelé církve římsko-katolické a bratrské
vnímají jako urážku náboženského cítění křesťanů. 

Ale mohou si křesťané dát na kříž cedulku “obsaze-
no“? Může být tento brutální popravčí nástroj, který
původně vynalezli Féničané, symbolikou jenom pro
křesťany? Profesor filosofie Ladislav Hejdánek nám
kdysi na svých přednáškách zproblematizoval kříž
tím, že nám položil tuto otázku: „Jaký rozdíl je mezi
ukřižováním Spartaka a Ježíše?“ Touto otázkou na-
značil, že klíč není jen v kříži samotném, ale v tom,
kdo na něm umíral? Gladiátor Spartakus umíral na
kříži v roce 71 před Kr. spolu se svými 6 tisíci přáteli na
cestě do Kapuy jako “bojovník za lidská práva“. Při
pohledu na ukřižovaného Spartaka si může moderní
humanista pomyslet: „Narodil se jako otrok, ale zem-
řel jako svobodný muž. V zápase za svobodný život
přinesl všem zotročeným nejvyšší oběť - ponižující
smrt na kříži.“ Spartakův kříž tak může být symboli-
kou zápasu o svobodu člověka. 
Pro křesťany zemřel na kříži kolem roku 33 po Kr.
„bojovník za Boží práva“ – Boží syn - Ježíš Kristus.
Zemřel zde proto, aby osvobodil všechny zlem zotro-
čené lidi a skrze odpuštění jim daroval svobodný život
“pod zorným úhlem věčnosti“. V Kristově kříži křesťan

spatřuje vertikální Boží odpuštění člověku a horizon-
tální odpuštění člověka člověku. Kříž je tak zname-
ním nové svobody, která přichází skrze Boží a lidské
odpuštění.
Kříž nelze rezervovat podle mého názoru jen pro
křesťany. Mnoho lidí má právo si ho přivlastnit jako
symbol svobody člověka. Ovšem jako křesťané máme
možnost tuto svobodu kříže objasnit nejen slovy, ale
především životem. 
Na Madonnin koncert přišel i bývalý prezident Václav
Havel. Před vystoupením byl Madonnou pozván k me-
ditaci, které se zúčastnil. Měl tak možnost se jí přímo
zeptat, nechat si vysvětlit, či něco inspirujícího říci.
Svojí přítomností ukázal, že má zájem o Madonnu ja-
ko o hledajícího člověka. 
Škoda, že představitelé zmíněných církví nepozvali
Madonnu na meditaci. Třeba by Bůh dal vzájemné od-
puštění a Madonna by nejen rozumem, ale srdcem
mohla přijmout, co je smyslem Kristova kříže? Třeba
by pochopila, že Bůh má zájem o hříšného člověka.       

Daniel Smetana,
kazatel Církve bratrské v Litomyšli 

Madonnino ukřižování – výzva nebo skandál?

Církev Československá husitská má nového patriar-
chu. V sobotu 23. září byl zvolen převážnou většinou
hlasů účastníků sněmu církve doktor teologie, třia-
čtyřicetiletý Tomáš Butta z Prahy, který celý život o-
bětavě a oddaně sloužil církvi.                               -red-

Husitská církev zvolila
nového patriarchu

Ekumenické bohoslužby v kostele na Budislavi budou
o nedělích 1. října a 3. prosince od 14.00 hodin.
Ekumenická biblická hodina bude v Církvi bratrské
v Nádražní ulici v úterý 21. listopadu od 18.30 hodin.
Téma: Křesťanův vztah k veřejné moci.

Pozvánka

Postavme školu v Africe
Již každoročně na podzim organizuje Junák - svaz
skautů a skautek ČR ve spolupráci se společností Člo-
věk v tísni charitativní sbírku s cílem pomoci africkým
dětem a získat prostředky na stavbu nových škol v E-
tiopii, informovat veřejnost o problémech Afriky a
možnostech pomoci lidem, kteří se v Africe dlouhodo-
bě potýkají s chudobou.
V Litomyšli se sbírka uskuteční ve čtvrtek 12. října. Od
10 do 17 hodin budou mít zájemci možnost přispět do
kasiček a zároveň navštívit na náměstí i stánek s in-
formacemi. Program vyvrcholí ve 20 hodin v Music
klubu Kotelna vystoupením skupin Zvrchudrát a Trio
de Janeiro a zavítá sem také hlavní koordinátorka
sbírky Mariana Ermlová, která se již zúčastnila otevře-
ní nové školy v Etiopii.                       Renata Baníková

Páter Walter Marek se stal čestným
občanem Horního Jelení

Zakladateli hudebního tábo-
ra v Horním Jelení, pražské-
mu rodákovi Walteru Marko-
vi bylo 4. srpna u příležitos-
ti zahájení Českého hudeb-
ního tábora mládeže uděle-
no čestné občanství tohoto
městečka.
Katolický kněz páter Walter
Marek se narodil 29. září

1918 v Praze. K Hornímu Jelení, kde prožil svá dětská
léta, má dodnes vřelý vztah a této obci se snaží vše-
možně pomáhat. Významnými finančními částkami
přispěl na opravu varhan, pořízení čtyř nových zvonů,
opravu fary, pořízení obecního praporu a v současné
době též pomáhá hradit nákladnou opravu kostela.
Ve svých deseti letech začal Walter Marek studovat
Biskupské gymnázium v Praze a poté bohoslovecký
seminář v Hradci Králové. Po vysvěcení na kněze pů-
sobil jako kaplan v Litomyšli. Po roce 1945 se zapojil
do protikomunistického odboje, což vedlo v únoru
1949 až k jeho zatčení v Trstěnici. Při zatýkání se mu
za dramatických okolností podařilo estébákům z lito-
myšlské fary uprchnout a po několika týdnech ukrý-
vání byl převeden přes hranice do americké okupační
zóny v Německu. V uprchlickém táboře v Ulmu se stal

Farní charita 
Litomyšl pořádá
v rámci celosvětové
misijní neděle 

kaplanem a v roce 1951 obdržel pozvání od biskupa
z města Grand Rapids v západním Michiganu, aby se
přistěhoval do jeho diecéze. Působil jako kněz na ně-
kolika farnostech, v roce 1966 se stal spoluzakladate-
lem tábora krásných umění Blue Lake Fine Arts Camp,
kde se ujal práce dobrovolného pokladníka a dosud
působí jako čestný člen výboru. Po převratu v roce
1989 začal pravidelně navštěvovat svoji rodnou vlast.
V roce 1996 založil v Horním Jelení Český hudební tá-
bor mládeže. Letos se tohoto tábora zúčastnilo 244
mladých lidí z deseti zemí světa.
Páter Marek převzal čestné občanství z rukou starosty
Horního Jelení pana Štancla, který jako rodák z Ma-
kova v době farářova útěku v roce 1949 studoval na li-
tomyšlském gymnáziu. „Velice dobře si na tu událost
vzpomínám. Nevím, který den to byl, ale když jsme rá-
no přiišli do školy, tak se nesla po celé budově zpráva,
že páter Marek utekl StB pod rukama. Způsobilo to
velký rozruch,“ vzpomíná starosta. 
Páter Walter Marek přicestoval letos ze Spojených stá-
tů amerických do Horního Jelení vzhledem ke svému
zdravotnímu stavu a úctyhodnému věku se svým lé-
kařem. Během táborové sezóny tu napsal knihu s ná-
zvem Říká, jak to bylo - vzpomínky na téměř 90 let,
která by měla vyjít ve třech jazykových mutacích
v příštím roce.                       Text a foto Ivan Hudeček

AKCI NA PODPORU MISIE
V HONDURASU

MISIJNÍ KABÁT 2006
prodej použitých oděvů

středa 18. 10. • 8.30 - 17 hodin 
neděle 22. 10. • 8.30 - 17 hodin

Zakoupením jakéhokoli oděvu pomůžete.

a besedu s diapozitivy
s br. Stanislavem Bindasem,
který se právě vrátil z misie v Hondurasu

v neděli 22. 10. v 15.00 hodin 

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
Výtěžek celé akce bude odeslán

na konto misie

Lidový dům v Litomyšli
Bližší informace o celé akci najdete také na internetových stránkách www.skaut.cz/afrika, www.skolavafrice.cz,
www.clovekvtisni.cz. Foto Ivan Hudeček
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Počátky automobilismu a konec 
podnikání v Litomyšli - III.

Pokračování z minulého
čísla
Přestavby aut na dřevo-
plyn se kvůli nedostatku
pohonných hmot prováděly i po válce. Tehdy do Lito-
myšle přijel pan Kočer, majitel autoopravny, repre-
zentativním osmiválcovým automobilem značky
Horch. Zakázek pro karosáře stále ubývalo, protože
nová auta se vyráběla už s ocelovou samonosnou ka-
roserií. V této době se také začaly objevovat požadav-
ky na reformu ekonomiky, aby se už nemohly opako-
vat hospodářské krize. A tak došlo u nás, stejně jako
v některých západních a hlavně východních zemích, k
znárodnění velkého průmyslu. Největší chybou, k níž
při tom došlo, bylo to, že komunisté odmítli návrh so-
ciálních demokratů, aby tyto podniky měly vlastní ú-
četnictví oddělené od státu. A tak se ani nedalo po-
znat, jak špatně hospodaří. Později komunisté začali
podněcovat závist a třídní nenávist proti vykořisťova-
telům a požadovat další znárodnění. Po vyvlastnění
nejméně milionu vlastníků za to, že patřili k národu,
který páchal zločiny, nebyl pro stranu problém pře-
svědčit část veřejnosti, že je potřeba zničit i všechny
vykořisťovatele, že velké majetky mohl nashromáždit
jen zločinec nebo zloděj. Pak se lidé nechali přesvěd-
čit, že stejnou cestou byly získány i menší majetky.
Protože takovéto zkreslování skutečnosti nesměl už
nikdo kritizovat, začala většina společnosti jako při
pominutí smyslů závidět i tomu poslednímu ševci,
pochopitelně ne práci, ale její výsledky. To umožnilo
komunistům rychle zapomenout na to, že ve svých
poválečných programech slibovali, jak budou podpo-
rovat drobné soukromé podnikání, a začít každého
živnostníka pronásledovat jako zločince.
Podle pokynů strany měla hospodářství kontrolovat,
stejně jako za protektorátu, policie. A tak bezpeč-
nostní rererent ONV s. Hrnčál začal nejdřív hrozit
místnímu soudu za to, že nepotrestal obchodníka Mo-
tejlka, když to“ strana a veřejnost požadovaly“. Také
advokátovi hrozil kvůli jeho dotazům, kam zmizelo
při kontrole u tohoto obchodníka některé nedostat-
kové zboží. Takovéto poznámky totiž naznačovaly, že
právě bezpečnostní referent, který se těchto kontrol
často účastnil, to zabavil pro pracující, ale zapomněl
jim to předat. Když pak přešel na ministerstvo vnitra,
byl kvůli podobnému deliktu záhy propuštěn. To, že
člověk, který se zde některým lidem jevil jako velice
schopný, dělal po odchodu do vyšší politiky jen ostu-
du, se nestalo tenkrát naposledy. Když bezpečnost při
kontrolách našla u obchodníků také nepřiznané záso-
by, museli s tím, co takhle údajně nakradli, sedět ve
výlohách jako na pranýři. To se stalo panu Zemanovi,
Motejlkovi, Kotínskému a dalším. Obchodník s textil-
ním zbožím Zeman byl vystaven ve výkladní skříni

svého obchodu s několika
viržinky, několika prsteny
a nedostatkovou zrnko-
vou kávou. Podle pokynů

bezpečnostního referenta měli dělníci a příslušníci
SNB v civilu před vánočními svátky kontrolovat, zda
obchodníci nepředražují zboží, protože, jak si napsal
do zápisníku, „kořistníci nebyli rozdrceny“. Brzy se
však ukázalo, že příslušníci SNB nemohou hospodář-
ství kontrolovat ani řídit, protože tomu vůbec nerozu-
mějí. To nebylo jen všeobecně známé, ale musel to v té
době konstatovat i krajský soud. V roce 1951 přistihli
příslušníci z dolnoújezdské stanice cikány, jak si
z družstevního berou pár náručí sena a obvinili sou-
sedního hospodáře, že jim v této činosti „proti lidově
demokratickému zřízení“ nezabránil. Tímto ve sku-
tečnosti přestupkem se zabýval okresní soud a hospo-
dáře potrestal třemi měsíci odnětí svobody a 30 000
pokuty. Až krajský soud ho zprostil žaloby, což bylo
tehdy velmi neobvyklé. Jako příčinu nesprávného po-
stupu soudu uvedl, že příslušníci to hodnotili špatně,
protože o zemědělství vůbec nic nevědí. 
Stejně jako v celé zemi, začala i v Litomyšli na soukro-
mé podnikání útočit mohutná propagandistická kam-
paň. Zároveň zaútočili kominusté na svého hlavního
ideového odpůrce, katolickou církev. ONV uspořádal
1. února 1950 ve Smetanově domě recepci pro du-
chovní jednotlivých církví, nejlepší úderníky, radu
ONV, AV NF a předsednictvo OV KSČ. Při tom šlo hlavně
o zjišťování, kteří duchovní si dovolí neúčastnit
se akce, jejímž cílem bylo při víně zkoumat, jaké mají
názory a poměr ke straně. Možná se také potřebovali
dovědět něco o rektorovi Stříteském před tím, než ho
začátkem dubna dají zatknout. O dva roky později se
tam konala výstava o činnosti šmelinářů a kulaků.
Údajní šmelináři byli s tím, co prý nakřečkovali, nalo-
ženi na nákladní automobil a převáženi po městě jako
exotická zvěř. K tomu, aby takhle postupovali a bez
výčitek svědomí pošlapávali lidskou důstojnost, vedla
funkcionáře podle nich spravedlivá třídní nenávist.
Těmito akcemi a soudními procesy začala smutná tra-
dice pořádat ve Smetanově domě trapná politická
představení a stereotypní oslavy výročí. Jako obecen-
stvo sem byli naháněni studenti středních škol. Kdy-
by tam takhle museli chodit místní komunisti, tak
by snad i hrozilo, že někdo z nich bude žádat zákaz
těchto trapností. Příčiny nedostatků v zásobování by-
ly celostátní i místní propagandou výše uvedeným pri-
mitivním způsobem vysvětleny a našlo se bohužel
dost lidí, kteří tomuto způsobu argumentace uvěřili.
Hlavně však při těchto akcích šlo o diskreditaci sou-
kromých podnikatelů, aby se jich, až budou likvido-
váni, nikdo nezastal.

Milan Staněk, pokračování

Jak zvládat 
šikanu ve škole
Šikaně ve školním klimatu byl věnován ve dnech 26.
a 27. září v prostorách III. základní školy další semi-
nář pod lektorským vedením Mgr. Renaty Ježkové.
Speciální pedagožka ve Středisku výchovné péče při
Dětském diagnostickém ústavu v Brně uvedla přítom-
né kolegy do problematiky šikanování a seznámila je
se strategií a taktikou práce se třídou, a to i formou
praktických technik na zvládání šikanujícího chová-
ní. Vzdělávací akce, která navázala na předchozí jarní
seminář, se zúčastnili pedagogové z většiny litomyšl-
ských základních a středních škol i některých škol
z okolních obcí.                                                          -red-

Soukromá střední odborná škola

Tyršova 237, 570 01 Litomyšl, 
tel., fax: 461 614 711

e-mail: trcentre.lit@worldonline.cz
www.tradingcentre.cz

organizuje 4 leté studium 
pro absolventy ZŠ

EKONOMICKÉ LYCEUM
Kód: 78-42-M/002

MANAGEMENT OBCHODU
Kód: 64-42-M/036

Studium je ukončeno 
maturitní zkouškou.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
- 19. 10. 2006 od 9 do 17 hodin

Po telefonické domluvě můžete 
navštívit naši školu kdykoli.

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU

Společnost Hobla H Slovensko s.r.o., zabývající se hračkami, cvičebními a rehabilitačními 
pomůckami, hledá spolehlivé a snaživé 

obchodní zástupce,
pro které jsou úspěch a postup důležité
Nabízíme:
Zajímavý sortiment (hračky, rehabilitační a cvičební pomůcky) - Výhradní zastoupení v regionu 
- Provizi pro každého podle stejných pravidel (nerealizujeme MLM) - Při prokázání kvalitních 
výsledků garance výhradního zastoupení v přiděleném regionu - Volná pracovní doba - 
Mzda úměrná výkonu - Školení zdarma
Požadujeme:
Kolektivní myšlení - Zkušenosti s prodejem - Živnostenský list (v začátku ale není potřebný)
Vlastní osobní automobil - Telefon - Znalost PC (word, excel, internet) - Velmi dobré komunikační 
a organizační schopnosti, vytrvalost, přesnost, ctižádostivost, nadšení - Slušné vystupování

Kontakt: Ivan Košút • tel.: 775 703 555 • e-mail: hoblah@seznam.cz 

Náboženská obec Církve československé husitské zve
všechny své příznivce k účasti na besedách s přednáš-
kami, fotografiemi a diapozitivy pana Miroslava Škrdly
”Z kronik a počátků Církve československé v Lito-
myšli”. Besedy se konají 11. a 24. října ve sboru CČSH
na Toulovcově náměstí. Začátek vždy v 17 hodin.

Besedy o Církvi
československé 

Inzerujte
v Lilii!
tel.: 465 424 448
ceník na www.litomysl.cz
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Vinotéka „U MYDLÁŘE“ a Hotel Zlatá Hvězda
pořádají

POSEZENÍ U CIMBÁLU
konané dne 27. října od 20.00 hodin

v hotelovém sálu, které doprovodí
výborná vína a smažené hody.

Vstupné dobrovolné.
Místa si můžete rezervovat ve vinotéce 
(461 616 746) nebo v recepci hotelu 

(461 615 338).

TANEC ŽIVLŮ
k uvolňování emocí, čerpající 

z prvků afrických, šamanských
a co vám život přináší.

Začátek 4. října v 19 hodin 
v Tunelu a každou středu nanovo

Vstupné: 90 Kč/hodinu
Vede Eva Lipenská, kontakt:

605 705 053

Do háje běželo dvaadvacet lidí
Druhého ročníku sportovního klání
Poběžte do háje v sobotu 16. září v Ne-
došíně se zúčastnilo 22 závodníků.
Pořadatelé, manželé Eva a Robert Kil-
bovi, připravili v areálu svého Agropen-
zionu U Háje skvělé zázemí, atmosféru
závodu umocnilo i příjemné počasí ba-
bího léta.
Výsledky: Běh na 2,5 km - 1. Jan Dvo-
řák, 2. Michal Skála, 3. Kateřina Plíha-
lová. Cyklistika 7,5 km: 1. Jan Dvořák,
2. Jiří Potůček, 3. Lukáš Pešek. Dětský

závod: 1. Kuba, 2. Daneček, 3. Oťas. Hod vajíčkem vyhrála dvojice Lu-
káš a Zdeněk Peškovi, druhý skončil Robert Kilb, třetí místo obsadil Jiří
Potůček.                                                                                       foto Ivan Hudeček

Sportovní bbar
TYPOS CCZ

PROVOZ NONSTOP
Juke box - středy, pátky zdarma

Sledování sportovních přenosů

• SMETANOVO NÁMĚSTÍ •

(na rohu proti poště)

Hotel Zlatá Hvězda Litomyšl 
Vás srdečně zve na známou 

gastronomickou akci „3 x 3“. 
Tentokrát 26. - 28. října 

přijďte ochutnat 

ŘÍZKY POKAŽDÉ JINAK
Zároveň Vás zveme na společnou akci s Vinotékou U Mydláře 

pana Aleše Cenka - „Posezení u cimbálu“ dne 27. října.

Hotel Zlatá hvězda s. r. o., Smetanovo nám. 84
570 01 Litomyšl, tel: 461 615 338

tel/fax office: 461 615 091, www.zlatahvezda.com



•pravidelný i jednorázový
úklid budov, kanceláří, 
domácností • úklid 
po malířích a zednících •
mytí oken, čištění koberců

ÚKLIDOVÁ FIRMA 
VÁM ZAJISTÍ
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Od zahájení ražby prvních československých
mincí letos uplynulo 85 let

Před pětaosmdesáti lety zahájil sa-
mostatný československý stát raž-
bu prvních mincí. Připomeňme si
proto dobu československého min-
covnictví jedním z nejzajímavěj-
ších nominálů samostatné česko-
slovenské měny. V roce 1925 vytvo-
řil český sochař - představitel ku-
bismu - Otto Gutfreund (1889 -
1927) na tehdejší dobu netradiční
návrh československé mince - pěti-
koruny, jež byla považována od-
bornou veřejností pro své umělec-
ké ztvárnění za nejpozoruhodnější
evropskou minci té doby. 
Jaká ale byla situace vývoje měny
v Československé republice vyhlá-
šené 28. října 1918? Na území bý-
valého Rakousko-Uherska, tedy
též v Československé republice, nadále obíhaly staré
peníze, které i po 28. říjnu 1918 vydávala vídeňská e-
misní banka. Příliv neplnohodnot-
ných peněz ze sousedních států
poškozoval ekonomiku mladé
republiky, která byla z hospo-
dářského hlediska, ale i jako ví-
tězný stát první světové války, ve
výhodnějším postavení než sousední Ra-
kousko či Maďarsko, zatížené válečnými re-
paracemi. Proto přikročilo Československo k vy-
tvoření vlastní měny již počátkem roku 1919. V tomto
roce bylo provedeno okolkování rakousko-uher-
ských bankovek od deseti korun výše jednoprocent-
ním kolkem jejich nominální hodnoty, zatímco ban-
kovky nižší hodnoty zůstaly dále v oběhu bez ozna-
čení. Objem papírových platidel v peněžním oběhu
nového státu byl dále jednorázově snížen na polovi-
nu. Zároveň s realizací odluky platidel probíhala pří-
prava zavedení skutečné československé měny. Čes-
koslovenská vláda a její finančníci nakonec dospěli
k návrhu ponechat jako základní měnovou jednotku
Korunu československou (zkratka Kč) o 100 haléřích.
Na území někdejší rakousko-uherské monarchie tak
Československo představovalo jedinou zemi, v níž
název „koruna“ přetrval, snad i díky pevnější konti-
nuitě měny a její stabilitě po odluce z roku 1919.
Okolní státy, postižené inflací, volily pro své měny
nová označení (např. v Rakousku šilinky a groše,
v Maďarsku pengö apod.). Provizorní kolkované
rakousko-uherské bankovky tak nahradily během
několika měsíců československé státovky první emi-
se z roku 1919.
V roce 1921 byly poprvé raženy československé mince
v nově zřízené státní mincovně v Kremnici. Drobné
oběživo tvořily hlavně haléřové nominály, ražené ze
slitiny mědi a zinku, ale i ze železa. Méně hojné byly
ražby niklové a bronzové. Postupně tak byly raženy
2, 5, 10, 20, 25 a 50 haléře a 20, 10, 5 a 1 koruny. Ja-
ko obchodní mince (které nebyly běžnými platidly!)
byly raženy 10, 5, 2 a 1 dukáty.
Dlužno dodat, že počátky československé měny jsou
nerozlučně spjaty s činností prvního ministra financí
dr. Aloise Rašína (1867 - 1923), který položil bezpečné

základy k měnové stabilizaci nově
ustaveného státu a vytvořil před-
poklady pro vysoký kurs českoslo-
venské koruny v zahraničí.
Mincí, jež sloužila v meziválečném
Československu jako oběživo, byla
též již výše zmíněná pětikoruna.
V aversu (na líci) nesla zjednodu-
šené vyobrazení továrny se dvěma
kouřícími komíny, několika brázd
pole, těžní věže hlubinného uhel-
ného dolu a dále nominální hodno-
tu 5 Kč. Pod číslicí 5 shledáváme
miniaturní literu G (zkratku pří-
jmení autora - sochaře O. Gutfreun-
da). V reversu (na rubu) je vyobra-
zen symbol československé stát-
nosti - (heraldicky) vpravo obrácený
dvouocasý korunovaný lev ve sko-

ku nesoucí na hrudi znak Slovenska (na španělském
štítě patriarší kříž vyrůstající z trojvrší). Po obvodu
vidíme opis ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA s uvede-
ním letopočtu ražby. Okraj aversu i reversu mince
tvoří perlovec (typ okrajové linky). Na hraně (též
okrajku) mince shledáváme pravidelné střídání dvou

vlnovek s křížky. V letech 1925 - 1927 byla pě-
tikoruna ražena ze slitiny mědi a niklu

v poměru 75 : 25 (průměr činil 30 mm,
hmotnost 10 g), v letech 1928 -
1932 ze stříbra, resp. slitiny stříb-

ra a mědi v poměru 50 : 50 (průměr
činil 27 mm, hmotnost 7 g) a v letech

1937 - 1938 pak z niklu (průměr činil
27 mm, hmotnost 8 g). Roku 1937 bylo vy-

raženo jen velmi omezené množství uvedeného no-
minálu, a proto patří sběratelsky (numismaticky)
mezi nejvzácnější československé mince. Ražby z let
1928 - 1938 byly v oběhu až do prosince 1939, resp.
července 1941 a po druhé světové válce od července
1945 do května 1947. Poválečný komunistický režim
přistoupil k ražbě pětikoruny podle Gutfreundova
návrhu (snad s ohledem na motiv užitý v aversu /?/)
v roce 1952. Ražena byla z hliníku, avšak po měnové
reformě provedené roku 1953 byl celý náklad rozta-
ven. Malá část mincí se přesto dostala nelegálně
mezi sběratele a obohatila tak jejich sbírky. Dlužno
poznamenat, že vzhledem k ražbám z let 1928 - 1932
byla československá pětikoruna (vedle desetikoruny
/ražby z let 1930 - 1933/ a dvacetikoruny /ražby
z let 1933 - 1934/) jednou z posledních mincí raže-
ných z drahého kovu, resp. jeho slitiny v historickém
prostoru zemí Koruny české, jež sloužila jako sku-
tečné oběživo.
Od zahájení ražby československých mincí - jak bylo
uvedeno výše - (jmenovitě pak dvacetihaléře a ná-
sledně dalších nominálů) letos uplynulo 85 let.
Vzhledem k předpokládanému a časově možná nepří-
liš vzdálenému přechodu měny České republiky
k jednotnému evropskému platidlu - e u r u, bylo
vhodné uvedené výročí připomenout jednou z nejza-
jímavějších československých, resp. evropských
mincí 20. století, jíž Gutfreundova pětikoruna jed-
noznačně je.                                Mgr. Oldřich Pakosta

PRODEJ NOVÝCH BYTŮ
1+kk, 2+kk, 3+kk (od 49 m2 do 95 m2)

do osobního vlastnictví
v Litomyšli v lokalitě U Školek 

VÝSTAVBA ZAHÁJENA
dokončení podzim 2007 

zbývá posledních 13 bytů
V současné době Vám zajistíme

úvěr na koupi bytu
za výhodných podmínek

Pro PLS Invest prodává realitní kancelář
CONSULT VK Litomyšl, s.r.o.,

Smetanovo nám. 120,
Litomyšl, tel./fax: 461 612 670-1
e-mail: reality.consultvk@lit.cz,

mobil: 728 080 947

Pečetní deska typáře a celkový boč-
ní pohled (SOkA Svitavy, Sbírka pe-
četidel, razítek, jejich otisků a pe-
četí I. Pečetní typáře a razítka,
sign. 11/11). Foto Eva Jiskrová

LITOMYŠL, Mařákova 1107, 
tel.: 605 944 345

Pavel BARTONÍČEK
tel.: 607 811 007
Dukelská 972
570 01 Litomyšl

Fa.UMKAM
veškeré kamenosochařské
práce

Prodej vykrmených prasat
v Nedošíně na Štítě

- možnost porážky, rozbourání 
a vychlazení masa podle Vašeho přání

- možnost domácí zabíjačky
s výrobou zabíjačkových specialit

Tel.: 608 111 741, večer - 461 615 173
Lubomír Novák

Prodej vykrmených kuřat
v Nedošíně na Štítě

Pondělí 30. října 
od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin

Cena 28,- Kč/kg vč. DPH
Cena včetně oškubání je 31,- Kč/kg

Informace na tel. čísle 461 615 173
608 111 741, 777 006 433

MOULIN ROUGE BRNO
přijme 

servírky, společnice, 
tanečnice a tanečníky.

Ubytování zajištěno. Vysoký výdělek. 
Tel.: 604 234 234, 608 302 003. 

brno.moulinrouge.cz

1. hrátky pro předškoláky 
- 7 klíčů od pohádky

Máte rádi pohádky? Půjde Vaše dítě k zápisu? 
Zkusíte si zápis nanečisto?

Chcete poznat školní prostředí?
Chybí Vám informace o připravenosti 

dítěte na školu?

Přijďte k nám do III. ZŠ, T. G. Masaryka 
25. října v 16 hodin. 

Srdečně zvou učitelé 1. stupně
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DDM Litomyšl a Mateřské centrum nabízí kurz

KERAMIKA PRO RODIČE S DĚTMI
pondělí 15 – 17 hodin v Mateřském centru (Ropkova ulice) 
od 2. října 2006

Patrik Petr se v Českém poháru stal 
nejlepším hráčem do 15 let

Tak jako se školáci, zejména prváci, s chutí vrhli do
nového školního roku, tak klub hráčů stolního táhlo-
vého hokeje Stiga HC Benátky přivítal své ovečky
včetně začátečníků v Domě dětí a mládeže Litomyšl.
Každou středu se zde od 17.30 hodin hraje Krajská Stiga-
liga, což je nejlepší příprava na další turnaje. Hlavním
domácím turnajem je Litomyšlský pohár 2006, jehož
9. kolo se zde uskutečnilo v sobotu 16. září za účasti
13 hráčů a hráček. Obsazení bylo tentokrát velmi sil-
né a dostat se mezi elitní osmičku do play-off se ne-
povedlo ani Tomáši Lahučkému. Ve čtvrtfinále byl asi
největším tahákem přímý souboj o celkovou 3. příčku
v LP mezi Robertem Ježem a Patrikem Petrem; roze-
hraný Jež vyhrál 3:1 na zápasy a tak ho to povzbudilo,
že pak v boji o 3. místo v turnaji přehrál favorizované-
ho Zdeňka Lopaura a zvýšil svůj náskok na P. Petra už

na 21 bodů. Finále mezi Michalem Zunkou a Tomášem
Rumlerem slibovalo napínavý a vyrovnaný boj, ale
Michal to prostě má v ruce a svou druhou letošní ú-
čast na LP uzavřel druhou výhrou! V celkovém pořadí
vede Z. Lopaur s 276 body před T. Rumlerem (235)
a R. Ježem (229). Bude tak velmi napínavý i boj o 2.
příčku!
Následující sobota 23. září byla pak ve znamení křes-
tu ohněm pro mnohé odvážné začátečníky. Premiéro-
vým kláním v Baníně u Svitav, které uspořádal klub
THCS Svitavy 93, totiž začal kolotoč turnajů o Český
pohár 2005 - 6. Turnaje se zúčastnilo 73 hráčů z ČR,
Slovenska a Maďarska a špatně si zde nevedli ani hrá-
či našeho klubu. Do elitní skupiny A postoupili
T. Rumler a Z. Lopaur a zejména mladší z tohoto dua
potvrdil, že v něm má nejen náš klub velkou naději: ze

14. příčky prošel do play-off a nastoupil
proti Stanislavu Krausovi (Absolut Spi-
ders). V utkání na tři vítězné zápasy vedl
2:0 a teprve prohrané prodloužení třetího
zápasu jej zlomilo, takže po porážce 2:3
skončil celkově čtrnáctý. Za ním obsadil
Z. Lopaur 23., Martin Vejda 48., P. Petr 49.
(nejlepší hráč do 15 let!), T. Lahučký 52.
místo. V turnaji zvítězil Lukáš Turoň (Tři-
nec) před Janem Suchým (Stiga EXPAND
Plzeň) a S. Krausem. 
Všechny soutěživé lidi zveme 14. října do
Pardubic na „Turnaj s vůní perníku“ (2.
kolo ČP) a 28. října do DDM Litomyšl na
10. kolo Litomyšlského poháru.          -red-

Kam v říjnu v Litomyšli za sportem?
TJ Jiskra Litomyšl - oddíl šachu
Každý pátek od 17.00 hodin - tréninky i pro nečlenové
TJ -hala TJ Jiskra Litomyšl - klubovna 

Volejbalový klub Litomyšl
Sobota 14. října od 10.00 hodin - Sokol Pardubice (KP
1. třída - ženy), - Letohrad (KP 1. třída - kadetky), so-
bota 21. října od 10.00 hodin - Výprachtice (KP 1. tří-
da - muži „A“), sobota 28. října od 10.00 hodin - SK
Pardubice (KP 1. třída - ženy) - hala TJ Jiskra Litomyšl

TJ Jiskra Litomyšl - oddíl kopané
Neděle 1. října od 14.30 a 16.15 hodin - Litomyšl - Sn.
Mor. Třebová (starší a mladší žáci), od 9.00 hodin - 4.
kolo st. a ml. přípravek, neděle 15. října od 12.30
a 14.15 hodin - Litomyšl - Horní Jelení (starší a mladší
žáci), od 16.00 hodin - Litomyšl - S. Moravany (Muži
“A“ Krajský přebor), sobota 21. října od 9.00 hodin - 7.
kolo st. a ml. přípravek, sobota 28. října od 12.10
a 14.35 hodin - Litomyšl - FK OEZ Letohrad (starší
a mladší dorost - Krajský přebor), neděle 29. října od
11.00 a 12.15 hodin - Litomyšl - J. Ústí n. O. (st. + ml.
žáci), od 12.15 a 14.30 hodin - Litomyšl - FK OEZ Leto-
hrad (Muži“A“) - vždy Městský stadion Černá hora 

Hokejový oddíl Litomyšl
Středa 4. října od 18.00 hodin - Litomyšl - Náchod
(Muži), neděle 8. října od 17.00 hodin - Litomyšl - Ja-
roměř (Muži), neděle 15. října od 17.00 hodin - Lito-
myšl - St. Jesenčany (Muži), sobota 21. října od 17.00
hodin - Litomyšl - Choceň (Junioři), neděle 22. října
od 17.00 hodin - soupeř dodatečně (Muži), sobota 28.
října od 17.00 hodin - Litomyšl - Světlá n.S. (junioři),
od 9.30 hodin - Litomyšl - Chotěboř (Elévové), od
11.00 hodin - Litomyšl - Chotěboř (Přípravka), neděle

29. října od 9.00 hodin - Litomyšl - Skuteč (St. žáci),
od 11.00 hodin - Litomyšl -Skuteč (ml. žáci) - vždy
Zimní stadion Litomyšl 

TJ Jiskra Litomyšl - oddíl atletiky
Sobota 7. října od 9.00 hodin - Krajský přebor ve více-
bojích, žen, dorostu, žactva, neděle 8. října od 9.00
hodin - Krajský přebor ve vícebojích žen, dorostu,
žactva - vždy Městský stadion Černá hora 

Stiga HC Benátky
Každou středu od 17.30 hodin - Krajská Stiga - liga - 
Sobota 28. října od 14.00 hodin - 10. kolo Litomyšl-
ského poháru 2006 - DDM Litomyšl 

Aikido - Samurai
pořádá kurz sebeobrany - každé do 12. října vždy v ú-
terý a čtvrtek od 19.00 do 20.30 hodin 
- cvičební sál Veselka

TJ Jiskra Litomyšl - oddíl basketbalu 
Sobota 7. října od 17.00 hodin - Litomyšl - Jičín (OP
žen), rozhodčí: Truneček, Zídko, neděle 8. října od
10.00 hodin - Litomyšl - Jablonec n. Nisou (OP žen),
rozhodčí: Zídko, Truneček, sobota 21. října od 14.00
a od 16.00 hodin - Litomyšl - Studánka Pardubice (OP
kadetek), rozhodčí: Cimburek, Pára resp. Cimburek,
Punčochář. Od 18.30 hodin - Litomyšl -
Týniště n.O. (OP žen), rozhodčí: Punčochář, Pára -
vždy tělocvična sportovní haly TJ Jiskra Litomyšl u zim-
ního stadionu
V sobotu je tělocvična obsazena volejbalem do
13.00 hodin vzhledem k uzavření Městské haly
v Litomyšli. Neděle 22. října od 10.00 hodin - Lito-
myšl - Sokol Hradec Králové B (OP kadetek), rozhod-
čí: Pára, Punčochář. Připravuje Zdeněk Kocman

OZNAMUJEME
otevření nové sběrny

čistírny a prádelny
v obchodě Galanterie Zapo

Jiráskova 12, Litomyšl (nad poštou)

praní a chemické čištění
včetně kožešin a kůží,

kulmování zavinovaček,
vypínání deček,...

Arbela s.r.o. čistírna - prádelna
Křenová 41, 602 00 Brno

Prodám hospodu v Jarošově. 
Turistická oblast Toulovcovy 

Maštale, Nové Hrady. Rozumná cena.
Tel.: 602 159 408.

PRONAJMU BYT 1+1 V LITOMYŠLI
Tel.: 775 157 277

Prodám učebnice na uč. obor Automechanik, nové.
Tel.: 608 706 201. Prodám pánské kolo Favorit, cena
350 Kč. Tel.: 723 267 237. Prodám byt 3+1 v os. vlast-
nictví v Litomyšli. Zděný dům, garáž, zahrádka, nová
okna, podlahy. Tel.: 602 110 181, 720 550 311. Kou-
pím poštovní známky, celé sbírky, větší množství i
pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti. Tel.: 724
229 292. Koupím celoročně obyvatelnou chatu či
chaloupku v dobrém stavu se zavedenou vodou, elek-
třinou, WC atd. Se zahradou či mneší zahrádkou v Li-
tomyšli nebo blízkém okolí. Za rozumnou cenu. Volej-
te 461 542 511. Nabízím přenosný kazetový radio-
magnetofon CD/MP3 Tec 1590AR3, dálkový ovladač.
Stří asi 2 roky - nepoužíván. Levně - cena dohodou.
Tel.: 461 542 511. Studenti shání starší postele,
skříně, stůl. Tel.: 737 777 845. Koupím dům na ná-
městí. Tel.: 604 796 142. Prodám byt 3+1 v osobním
vlastnictví, cihlový. Tel.: 737 777 845. Prodám levně
kamana na tuhá paliva, mušelínový přehoz na man-
želské postele, černou nabídkovou tabuli, keramic-
kou bábovku, 2 keramické dozy, kávový servis kom-
pletní (dom. keramika), 2 dřevěné poličky - vhodné
na chalupu, cep z roku 1930, sekretář z roku 1950 - o-
řech, barový (jídelní) pult délka 160 cm, šířka 60 cm,
2 vnitřní dveře 197/80 2/3 prosklené, vnitřní dveře
plné 197/60. Tel.: 607 744 568. Prodám napínací
rám 3x 1,9 m a k tomu daruji řadu pěkných, ručně
háčkovaných záclon. Tel.: 461 615 531. Prodám byt
3+1 v os. vlastnictví v Litomyšli, zděný dům, garáž,
zahrádka, rekonstrukce: nová okna, podlahy. Tel.:
602 110 181, 720 550 311. Tři studentky maturitní-
ho ročníku naléhavě hledají privát v Litomyšli za
přijatelnou cenu. Velmi spěchá. Tel.: 774 278 621, 736
250 744. Prodám byt 3+1 v Dukelské ulici, osobní
vlastnictví, cihlový, cena 1,5 mil. Kč. Tel.: 736 102 734
po 16. hodině.

Bezplatná inzerce 
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Zveme vás do naší skvělé restaurace na speciality ukrajinské kuchyně

Tenisové turnaje v Líbánkách
Lilie Cup 2006 v tenisu zná vítěze

V sobotu 16. září se na litomyšlských kurtech v Líbán-
kách uskutečnil tenisový turnaj neregistrovaných
dvoji Lilie Cup 2006. Z přihlášených dvojic se do finá-
le probojovaly tenisové páry R. Kovář - P. Saqua, a
M. Němec - M. Šaroun. Po velice pěkném a pro diváky
atraktivním tenisovém soupeření se z vítězství za-
slouženě radovala mladší a zkušenější dvojice - Kovář
- Saqua. Třet skončili T. Kolek - J. Friedl, za nimi
R. Šesták - P. Novák a pátí P. Havran - D. Kolář. Podě-
kování patří nejen všem hráčům za vzorné sportovní
vystupování, ale i našim sponzorům: Ergo Chornice,
ZD Dolní Újezd a Litex. Výbornou práci odvedli pořa-
datelé, kteří se o hráče starali až do pozdních večer-
ních hodin. 

Jeden člověk mnohdy může způsobit mnoho
věcí špatných i nedobrých. O tom dobře víme
a stále se s tím setkáváme. 
Dlouhé roky se „držela nad vodou“ místní ve-
řejná sauna. Každý rok bylo dilema, zda se
v podzimních dnech znovu otevře. Jediné za-
řízení tohoto druhu pro širokou veřejnost pře-
žilo. Díky za to! V roce 2005 si saunu pronajal
pan Josef Lukášek. Letité zařízení upravil na
moderní úroveň. Stálo ho to veliké úsilí a hlav-
ně finanční náklady. Zbývá generální oprava
topení a úprava bazénu. Děkujeme panu Lu-
káškovi a přejeme mu, aby se jeho záměry u-
skutečnily. Je k tomu však třeba maximální
využití saunovacího zařízení včetně občer-
stvení širokou veřejností!
Panu Lukáškovi se podařilo uvést do perfekt-
ního stavu i zahradu sokolovny. Kvalitní kur-
ty, nově vybudovaná pergola pro občerstvení,
je vysázeno i nové stromořadí listnáčů. Sku-
tečně je co obdivovat. Vydržte!

Jaroslav Jiráček

Konec problémů?

PROFISTAV CUP 2006 vyhrál Vojtěchovský
- mistr světa kategorie do 35 let

Ve dnech 26. - 28. srpna uspořádal TC PROFISTAV Li-
tomyšl kvalitně obsazený tenisový turnaj mužů
(kat.6) a žen (kat.5) s celkovou dotací 10 000 Kč. Tur-
naje se zúčastnilo 21 mužů a 11 žen z celé republiky,
přičemž 7 hráčů bylo umístěno v první stovce českého
žebříčku. K vidění bylo mnoho zajímavých zápasů.
Výsledky turnaje se započítávají do celostátního žeb-
říčku. Vítězství ve dvouhře mužů si zaslouženě vybo-
joval Lukáš Vojtěchovský, hrající za oddíl TK Doksy,
v současné době mistr světa v kategorii nad 35 let.
Ve finále porazil Jana Valentu z TK Perštýn Pardubice.
Vítězství ve čtyřhře si zajistila dvojice Jan Valenta
a Alan Brusenbauch - Lokomotiva Česká Třebová.
Dvouhru žen vyhrála Barbora Vykydalová z TK Sokol
Šumperk, která ve finále jasně zdolala Petru Hynko-
vou z LTC Pardubice. Ve čtyřhře se radovala z vítězství
sourozenecká dvojice Petra Hynková a Lucie Hynko-
vá, hrající za Lokomotivu Trutnov.
Výsledky: MUŽI : dvouhra - čtvrtfinále : Vojtěchovský
L. (TK Doksy) - Lipenský M. (Sokol Letovice) 7:5, 6:3;
Nebojsa (Jiskra Otrokovice) - Koláček M. (Milo Olo-

mouc) 6:3,6:1; Valenta J. (TK Perštýn Pardubice) -
Brusenbauch A. (Lokomotiva Česká Třebová) 6:3,6:2;
Navrátil M. (TK AGROFERT Prostějov) - Miřejovský
J. (TK Ústí n.Orlicí) 6:2,6:1
semifinále : Vojtěchovský - Nebojsa 6:2,6:3; Valenta -
Navrátil 6:2, 5:5,scr
finále : Vojtěchovský - Valenta 6:2, scr.
čtyřhra : semifinále : Vojtěchovský L., Brunclík M. (TC
Kosmonosy) - Koláček M., Hrbáč (ŽLTC Brno)
7:6,1:0,scr.; Brusenbauch A., Valenta J. - Navrátil
M., Nebojsa S. 6:2,6:3
finále: Brusenbauch, Valenta - Vojtěchovský , Brunc-
lík 7:5,7:6
Ženy: dvouhra - semifinále: Hynková P. (LTC Pardu-
bice) - Gajzlerová V. (Jiskra Otrokovice) 6:1,6:4; Vyky-
dalová B. (TJ Sokol Šumperk) - Isachová A. (TK VČE
Hradec Králové) 3:6,6:3,6:4
finále: Vykydalová - Hynková 6:4, 6:0
čtyřhra: finále - Hynková L. (Lokomotiva Trutnov),
Hynková P. - Vykydalová B., Palátová P. (Start Brno)
6:3,6:4.                                                       Pavel Vopálka

Opravené a vzorně udržované tenisové kurty za So-
kolovnou dotvářejí spolu s fungující saunou celý
sportovní komplex.                      Foto Ivan Hudeček
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Čtyřiatřicetiletý jezdec litomyšlského týmu Profistav
Litomyšl Bohuslav Svatoš obsadil v seriálu Mistrovství
Evropy IMBA v motokrosu šestou příčku. Zopakoval
tak umístění z roku 2004 a znovu se zařadil mezi nej-
lepší amatérské motokrosaře starého kontinentu.
Po nezdaru v předposledním závodu v Holandsku, kdy
se nedokázal vypořádat s nástrahami písčité trati,
zakončil sezónu velmi dobrým výkonem 24. září ve
švýcarském Amriswilu. V kraji ementálských sýrů pod
Bodamským jezerem si pátým místem v prvních dvou
rozjížďkách zajistil celkovou šestou pozici a v závě-
rečné jízdě již tolik neriskoval. „Spočítal jsem si, že
k udržení pozice mi stačí dojet do 15. místa. Na trati
byly velké kameny, o které hrozilo proražení pneuma-
tiky. Jel jsem na jistotu,“ vrací se k rozhodujícímu
závodu Svatoš. Nakonec dojel devátý.
Sezóna byla ve znamení výměny motocyklu. Z dvěstě-
padesátky přestoupil na čtyřtaktní Hondu 450 ccm.
Zlepšil starty a dokázal využít kvality a síly stroje při
kopcovitých výjezdech. S motocyklem se zžil natolik,
že věří v ještě lepší výsledky. „Z českých jezdců jsem
v evropském seriálu ve své kubatuře stále nejlepší.
Pořadatelé mají proto o moji účast zájem. Doufám, že
finančně náročnou soutěž pojedu i v příštím roce.
Přestože jde o amatérské mistrovství, jeho úroveň je
opravdu vysoká a o závody mají velký zájem i diváci,“
hodnotí Bohuslav Svatoš.
Na mistrovství republiky družstev 7. října v Jiníně ob-
lékne dres rakouského týmu a v nadcházející zimní
sezóně jej znovu uvidíme na startu závodů mistrov-
ství republiky v motoskijöringu.

Ivan Hudeček, foto Miroslav Jireček

Profistav pomohl
jezdci k šestému
místu v Evropě

Postřeh odjinud
V srpnu jsme se s CKL Litomyšl zúčastnili poznávacího
zájezdu do Rakouska. Cílem byly Salcburk a Alpy.
Bylo to perfektní. V rodišti W.A. Mozarta jsme se
poklonili památce tohoto hudebního skladatele a pře-
devším jeho nesmrtelnému dílu. Co nás mimo jiné
zaujalo bylo kovové a dřevěné zařízení pro konání fes-
tivalů W. A. Mozarta v historickém centru města u pa-
mátkových budov a kostelů. Jako Litomyšláci jsme se
o toto zařízení moc nezajímali. Byli jsme plni čer-
stvých zpráv o našem problému. Televize i tisk nás se-
znamují s různými názory. Konstrukce zastřešení II.
zámeckého nádvoří bude či nebude? A samozřejmě i
otázka konání dalších ročníků festivalu Smetanova
Litomyšl. Jak jsem uvedl, v Salcburku konstrukce sto-
jí. Myslíme si, že ta pravda o tomto problému je někde
uprostřed. Festival nemůže opustit druhé zámecké

nádvoří. Vadí montážní a demontážní práce. Určitě se
to dá vyřešit mimo návštěvní hodiny v zámku, na tzv.
druhou směnu...                                   Jaroslav Jiráček

Fotbalovému áčku Litomyšle se nedaří
Podzimní část fotbalové sezony 2006/2007 je krátce
za svojí polovinou. Muži Jiskry Litomyšl nemohou být
s dosavadními výsledky vůbec spokojeni - usadili se na
samém konci tabulky. Nejlepší výkon podali v domá-
cích střetnutí s Prachovicemi (5:1), zejména však zby-
tečné porážky s Vysokým Mýtem (1:2), Holicemi (0:1)
a ve Svitavách (1:2) poslaly tým do nebezpečných vod.
Nezbývá, než doufat, že ve zbytku podzimu se rozpo-
mene na lepší časy a bodové konto navýší tak, aby přes

zimu nezůstal v horkém sestupovém pásmu. Doroste-
necká družstva podávají střídavé výkony, starší po jar-
ním boji o postup setrvávají v klidném středu pořadí
krajského přeboru. Největší radost oddílu tak zatím dě-
lají ti nejmenší. Starší žáci se pohybují v popředí kraj-
ské I. třídy, mladší ji bez ztráty bodu dokonce vedou.
K elitě Pardubického kraje se zařadili starší a mladší
elévové, oba celky našly jen málo přemožitelů. Více na
internetu www.jiskralitomysl.webzdarma.cz
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MĚSTO MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
vyhlašuje výběrového řízení 

na nového externího 
provozovatele Turistického 

informačního centra 
v Moravské Třebové

Úplné znění zadávacích podmínek
pro výběrové řízení získáte 

na úřední desce, na webu města
www.mtrebova.cz a na sekretariátě

starosty města.

Doba a místo odevzdání přihlášek
do výběrového řízení:

Zalepenou obálku s nabídkou
je třeba doručit ve lhůtě nejpozději

do 31. 10. 2006, 
a to poštou na adresu: Město 
Moravská Třebová, nám. T.G.

Masaryka č. o. 29, 571 01 
Moravská Třebová (dnem doručení
se rozumí den převzetí písemnosti
pověřeným pracovníkem města),

nebo osobně na podatelnu 
v budově Městského úřadu 
v Moravské Třebové v ulici

Olomoucké č. o. 2.

Výběrová kritéria:
1. Kvalita předloženého projektu
Turistického informačního centra,

popř. podnikatelského záměru 
2. Kvalifikace, reference,

odborná způsobilost 
3. Částka požadované dotace 

od města 

Zvláštní požadavek 
na zpracování nabídky:
Zadavatel požaduje uvést 

v nabídce požadavek na výši
finančního podílu poskytovaného

městem Moravská Třebová 
pro zajištění služeb turistického 

informačního centra.

Zalepenou obálku s nabídkou 
označte textem „Neotvírat 

- nabídka na provozování TIC
v Moravské Třebové“,
aby nedošlo k jejímu

nežádoucímu otevření.

Zadavatel si vyhrazuje:
odmítnout všechny nabídky,

zrušit soutěž bez udání důvodu

Jiří Skřivan nejlepším
českým jezdcem 

Ve čtvrtek 7. září byl zahá-
jen čtyřdenní vrcholný
podnik parkurového ská-
kání v České republice -
ČSOB CSIO **** Poděbra-
dy 2006. Mezi přihláše-
nou stovkou jezdců ze 17
států světa nechyběla
zvučná jména jezdců
z předních pozic světové-
ho žebříčku, přítomna ta-
ké byla kompletní česká
špička, včetně jezdců,
kteří ještě před týdnem
startovali na Světových
hrách v Cáchách.

Velmi zajímavé byly dotace všech 10 soutěží, celkem
se skákalo o 1, 38 milionu korun, z čehož největší po-
díl připadl pro páteční soutěž družstev ČSOB Pohár
národů 2006, v níž Česká republika obsadila z 12
družstev 5. místo (prvenství získalo družstvo Dán-
ska) a pro nedělní hlavní závod Grand Prix ČSOB, ve
které nejcennější umístění mezi padesáti jezdci vybo-
joval pro Maďarsko Balász Horváth s koněm Frederik.
Jiří Skřivan reprezentoval Českou republiku v nejtěž-
ších soutěžích v sedle Rytmy CAC Leasing, ta se po
úspěšných kvalifikacích probojovala až do nedělního
finále Grand Prix ČSOB, započítávané do žebříčku
Světového poháru. 
V soutěžích pro mladé koně excelovala druhá klisna
Jiřího Skřivana - Tora. Pro české barvy získali velmi
cenné šesté a druhé místo v kvalifikačních soutěžích
a nakonec v nedělní Malé ceně Poděbrad velice potě-
šili diváky stříbrnou příčkou za belgickým jezdcem
Pietrem Devonem s Cantaloup 2.
Při závěrečném slavnostním ceremonielu byl Jiří Skři-
van vyhlášen nejlepším českým jezdcem ČSOB CSIO
**** Poděbrady 2006.                                              -red- 

Rodinný úspěch 
v Třeštině - Háji
Účast na dvoudenních jezdeckých závodech v Třeš-
tině 16.-17. září přinesla jezdcům Stáje MANON
Litomyšl řadu výborných umístění, včetně vítězství
v hlavní soutěži. Ve třech sobotních soutěžích nižší
obtížnosti, které měly na startovních listinách
vždy kolem padesátky jezdců, úspěšně startovaly
Petra a Mirka Skřivanovy. Jiří Skřivan startoval až
v nedělních soutěžích, které byly na vyšší obtížnos-
ti a vyvrcholily parkurem ST (140 cm). 
Parkur stupně ZL: Mirka Skřivanová - 10. místo -
Ramara Elkor, Petra Skřivanová - 4. místo - Irina,
3. místo - Rafaela. 
Parkur stupně L: Mirka Skřivanová - 6. místo - Ra-
mara Elkor. 
Parkur stupně S: Jiří Skřivan - 1. místo - Labe James
CAC Leasing, 2. místo - Excalibur Wepol. 
Parkur stupně ST: Jiří Skřivan - 1. místo - Labe Ja-
mes CAC Leasing.                      

-red-

Den otevřených dveří 
ve stáji Manon
Stáj „Manon“ Litomyšl srdečně zve všechny
zájemce k návštěvě jezdeckého areálu, který
bude pro veřejnost otevřen 14. října od 14.00
hodin. V dvouhodinovém programu se můžete
seznámit nejen s činností a úspěchy stáje v ro-
ce 2006, ale také shlédnout skokový výcvik nej-
lepších koní a jezdecké ukázky dětí, které se to-
muto sportu věnují. Tradičně také proběhne
slavnostní křtění hříbat a na závěr si děti i do-
spělí mohou jízdu na koni osobně vyzkoušet. 

-red-

Nohejbalisté Litomyšle si poradili 
i s emocemi soupeře Kovárníka

Do utkání okresního přeboru v nohejbalu nastoupilo
družstvo Litomyšle v Mněticích bez zraněného Vomo-
čila a na výkonu to bylo patrné. „Museli jsme prohodit
složení trojic, což rozhodlo. Naši hráči v nich vyhoře-
li, když vyhráli za celý den jen jednou,“ hodnotí kapi-
tán týmu Miloš Vomočil. 
Odveta, ve které se objevil i nově dopsaný smečař Svo-
boda, přinesla slabší výkon Litomyšle, když se k bo-
dující první dvojici opět nikdo nepřidal. „Musíme se
soustředit na sobotní zápas s Hlinskem a poté zabojo-
vat v odvetách v Kněžicích,“ poznamenal kapitán.
Výsledky: NK Sokol Litomyšl - Mnětice „A“ 5:5 (sety
11:14), NK Sokol Litomyšl - Mnětice „A“ 2:6.

V dalším utkání proti SK Hlinsko zvítězili Litomyšlští
dvakrát v poměru 6:3. Pochvalu si zaslouží trojka Šev-
čík - Havran - Radiměřský, která tentokrát stopro-
centně bodovala. Ráno nečekaně prohrála svůj zápas
první elitní dvojka, u které to nebývá zvykem. Přesto
tým dokázal zabojovat a ze stavu 0:3 otočit stav utká-
ní na 6:3, což je velký úspěch. Chyby byly k vidění v o-
bou zápasech, ale to se po výhře snadněji zapomíná.
Jedinou černou skvrnou na jinak férovém utkání bylo
chování hostujícího hráče Kovárníka, který opět neu-
držel emoce na uzdě a v poslední výměně celého dne
se naprosto nesnažil zasáhnou míč, ale pouze nohu
blokujícího hráče.                                                      -red-

Jiří Skřivan a Rytma CAC
Leasing
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Výsledky Spinning duatlonu
Výsledky Spinning duatlonu 14. srpna na litomyšlské plovárně pořádané-
ho Domem sportu Stratílek:
1. Michaela Hradilová, 2. Bohdan Musil, 3. Veronika Stratílková, 4. Pavla
Mrázová, 5. Jana Hradilová, 6. Petra Fuksová, 7. Zuzana Vanžurová, Adam
Faltys a Vlasta Drahošová.                                                                              -red-

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

volejte 604 872 483

Výklad karet
k řešení zapeklitých situací
E. Lipenská, tel.: 605 705 053

Požadujeme: VŠ (SŠ) v oboru • praxe v řízení výroby
a pracovního kolektivu - ekonomické povědomí •
spolehlivost, flexibilitu, bezúhonnost
Nabízíme: odpovídající mzdové ohodnocení •
odpovědnou a zajímavou práci - zázemí stabilní společnosti •
trvalý pracovní poměr
Nástup možný ihned nebo dle dohody.
Kontakt: PLS, spol. s r.o., Havlíčkova 1118, 570 01 
Litomyšl, e-mail: pls@pls.cz, tel.: 602 289 540, 
606 639 795. Životopis zašlete na výše uvedené adresy.

Hledáme pracovníka do pozice

Trápí Vás bolesti páteře?
Nabízím ošetření klasickou

masáží, energií reiki
nebo baňkováním.
Objednání nutné 

- tel.: 736 756 181

Inzerujte v Lilii!
tel.: 465 424 448

vedoucí výroby PSV
se zaměřením na zámečnickou

a truhlářskou výrobu
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Podzimní výprodej jízdních kol 
značky Superior a Apache
Slevy až 50 % (říjen − listopad)

Smetanovo náměstí 106, Litomyšl
Bezručova 18, Svitavy

PNEUCENTRUM
PNEUSERVIS - PRODEJ PNEU

Sokolovská 611, 570 01 Litomyšl
areál stavebnin PRIMA (silnice I/35)

tel./fax: 461 619 662
603 205 832 p. Nádvorník
604 287 520 p. Štarman

e-mail: pneu@lit.cz

OSOBNÍ A NÁKLADNÍ PNEUSERVIS
NABÍZÍME ZIMNÍ PNEU 
ZA VELMI DOBRÉ CENY

165/70R13 790,- Nová pneu
165/70R13 599,- Protektor
195/65R15      1 557,-    Kléber

DÁLE NABÍZÍME NÍZKÉ CENY U MNOHA 
SVĚTOVÝCH VÝROBCŮ PNEUMATIK

Kontaktujte nás a my Vám rádi 
‘ušijeme’ dobrou cenu na Vašeho miláčka.

HYPOTEČNÍ PŮJČKY
FINANČNÍ PŮJČKY

solidně a rychle
bez poplatku předem

Tel.: 465 511 142
Mobil: 777 150 904

T.G. Masaryka 536, Litomyšl
tel.: 461 616 035,777 056 195
e-mail: spsluzby@seznam.cz, 
www.spsluzby.com

značkový prodej a servis
v Litomyšli!

motorové pily,
křovinořezy, vyžínače
a další zahradní technika

jízdní kola • prodej • servis

Tel.: 461 612 090

Podzimní prodejní akce
Nabízíme Vám 12 typů pil se slevami
až 3000 Kč.
Akce trvá od 1. 9. do 30.11. 2006

KE
KAŽDÉMU

STROJI
DÁREK!
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Napínavý boj o mistrovské tituly
Závěr letošního ročníku Mezinárodního mistrov-
ství České republiky v motokrosu byl opravdu
velice napínavý. Rozuzlení hádanky, kdo se
v jednotlivých kategoriích stane mistrem, přišlo
v polovině září v Kaplici.
V kubatuře 125 ccm zůstal těsně pod stupni vítězů
Michal Votroubek z Mňuk motokros teamu Vysoké
Mýto, když jej od bronzové medaile v konečném
účtování dělil pouhý bod! Na náročné trati v Kapli-
ci zvítězil Neugebauer před Kulhavým a Bučencem.

Tři body si připsal Jan Mikulecký z Orionu Litomyšl,
celkově skončil na 26. místě.
Ve třídě open kraloval Petr Bartoš z Orion Teamu
Litomyšl, který tak v celkovém hodnocení skončil
třetí. Od stříbrného Žeravy jej přitom dělil jediný
bod. Celkově sedmé místo obsadil Marek, Mo-
haupt skončil devětadvacátý. Mistrem republiky
se stal Zaremba, druhý skončil Žerava.
Orion Team Litomyšl bude 7. října v Jiníně obhajo-
vat mistrovský titul družstev z loňského roku.

Petr Bartoš (vpravo) po závodě Orion Cup 2006 v Hor-
ním Újezdu.

Petr Bartoš na náročné kaplické trati.

Vladimír Nonn skončil
v evropském měření 
vodních lyžařů bronzový

Sedmnáctiletý vodní
lyžař Vladimír Nonn
z Litomyšle obsadil na
srpnovém Mistrovství
Evropy juniorů v ra-
kouském Aspenu v tri-
kové disciplíně třetí
místo. Člen oddílu
Delfín Olexovice tak
dosáhl svého dosud
nejlepšího výsledku.
Stejné umístění čekalo
i české družstvo, jehož
byl Vladimír spolu

s Petrou Kocurovou
a Petrou Povolnou čle-

nem. Výborně si vedl také v mezinárodních nominač-
ních závodech Grand Prix, když mu v kombinaci patřilo
celkové prvenství.
Mladý závodník se připravuje pod vedením běloruského
trenéra Venceslava Durnova v Olexovicích a na Těrlic-
ku u Havířova. V zimním období se zapojí do tréninku
juniorského hokejového týmu HC Litomyšl, absolvuje
kondiční tréninky a v únoru zahájí přípravu akroba-
tické figurální jízdy v brněnském bazénu.

-ih- foto Ivan Hudeček

Vladimír Nonn

Oprava střechy Městské sportovní haly byla zahájena
O problémech se střechou Městské sportovní haly
jsme vás již v Lilii informovali. Na základě mnoha
jednání s poradci v oboru statiky, generálním do-
davatelem PLS a generálním projektantem Archi-
tektonickou kanceláří Burian – Křivinka i firmou
Škorpil, která byla subdodavatelem poškozených
vazníků, byl navržen poměrně náročný způsob
opravy. Vyměněna bude celá nosná konstrukce
střechy – přesněji řečeno pět vnitřních vazníků
a příčných krokví. Krajní vazníky, které jsou usaze-

ny na obvodovém plášti, se opravovat nemusí.
Vlastní oprava, která byla zahájena koncem září,
probíhá po jednotlivých vaznících z horní strany
střechy. Střecha bude demontována v pásech širo-
kých 4,4 m a bude samozřejmě provizorně uzavře-
na proti povětrnostním vlivům. Před započetím
vlastních prací byla provedena demontáž osvětlení
haly, výklopné konstrukce basketbalových košů
a předělovací textilní navíjecí stěny. Prováděna bu-
dou opatření, která zabrání zatékání srážkové vody

do interiéru stavby a poškození dřevěné sportovní
podlahy a ostatních interiérových prvků tělocvičny.
Tuto náročnou výměnu provádí na základě výběro-
vého řízení firma Roman Václavík – INGENIA dřevo-
stavby z Albrechtic. Termín dokončení je stanoven
na prosinec 2006 – leden 2007 a celkové náklady
jsou asi 12 milionů korun. Do doby, než soud určí
míru zavinění havárie, bude Město Litomyšl finan-
covat tuto opravu z bankovního úvěru.    

Michaela Severová


