
zprostředkovali poslu-
chačům v zaplněném
kostele povzášející zážit-
ky z hudby Petra Ebena,
Léona Boelmana a Jana
Jakuba Ryby.    
Vánoční setkání uspo-
řádaly Mateřské centrum
a Sdružení pro pomoc
mentálně postiženým.
Ve spolupráci s Naklada-
telstvím Paseka připravi-
lo Regionální muzeum

v Litomyšli prodejní výstavu knih Vánoce s Pasekou.
Vánoční atmosféru dotvářel Mrázův pohyblivý
betlém a vystaveny byly i rázovité obrazy Josefa
Matičky se zimní tématikou. Celou výstavu doplnil
tradiční adventní program. 
Druhou advetní neděli 10. prosince Antonie Chalupná
a Oldřiška Smékalová předváděly šití „patchworko-
vou“ technikou a další zajímavé ruční práce. Odpoled-
ne se mohli návštěvníci muzea seznámit prostřednic-
tvím vypravování potomků se životním dílem malířky
a ilustrátorky Marie Fischerové - Kvěchové. Součástí
besedy bylo i promítnutí krátkého filmu a představe-
ní nově vydávané knihy pohádek s ilustracemi
zmíněné autorky s názvem Pro děti a mámy. Třetí
adventní neděle patřila perníkům a netradičním
ozdobám - své práce předváděla Jana Vítková a jem-
nou ruční práci z drátků a korálků zvládala i před oči-
ma zvědavých návštěvníků Brigita Štiková. Koledy
jim k práci i návštěvníkům k vánoční pohodě zazpíval
Věneband. Zlatá neděle patřila Štědrovečernímu kole-
dování před muzeem - tradiční vánoční melodie roz-
dávali Václav Boštík ze Sebranic a další muzikanti
a zpěváci.
Litomyšlané znovu dokázali, že také díky svým obča-
nům se město pyšní titulem „kulturní“.                 -eh
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Litomyšl v adventním čase
Lidé si našli čas i k rozjímání

Řada akcí provedla litomyšlské občany obdobím
adventu. Některé vedle zastavení, společného set-
kání nebo muzicírování nabídly i možnost podílet
se na pomoci potřebným. 
Do neděle 10. prosince vystavovali v prostorách
YMCA  v Zámeckém pivovaru Betlémáři Litomyšlska
unikátní historické betlémy i současné práce svých
členů. V pátek 8. prosince se konal v zámeckém
pivovaru benefiční koncert Jiřího Bílého. Výtěžek
deset a půl tisíce korun bude použit na nákup
pomůcek do rehabilitační třídy Speciální školy.
V neděli 10. prosince se v Lidovém domě uskutečnil
benefiční adventní koncert dobré vůle, v němž vy-
stoupily děti z Mateřské školy Lidická a kroužek
výrazového tance II. základní školy.
V knihovně byli 13. prosince oceněni vítězové
vánočních výtvarných a literárních soutěží. Svým
velikým zájmem o práce studentů ocenili občané
Litomyšle i širokého okolí Vánoční kouzlení, které
se uskutečnilo v neděli 17. prosince na Zahradnické
škole. 
Na programu Adventního koncertu v zámecké kapli
bylo 10. prosince vystoupení Lucie Kratochvílové
na flétnu a kytaristky Jiřiny Macháčkové. Vánoce
s Bekrasem si v úterý 12. prosince ve Smetanově
domě užili všichni příznivci dechovky a šťastné
Vánoce popřála ve Smetanově domě celé Litomyšli
ve čtvrtek 14. prosince také Jitka Zelenková. V pís-
ních Víra tvá a Narodil se Kristus Pán ji navíc dopro-
vodily děti z pěveckého sboru ZUŠ pod vedením
Zdeňka Kudrnky. V kostele Povýšení sv. Kříže se 15.
prosince konal koncert pěveckého sboru pedago-
gické školy a v neděli 17. prosince rozezněla varha-
ny v kostele Na Lánech Iveta Benešová doprováze-
ná místním pěveckým sborem. Vánoční koncert
žáků ZUŠ se konal 20. prosince v Zámeckém pivovaru.
Vrcholem hudebních oslav uplynulého adventu byl
jistě koncert Hej, Mistře v kostele Povýšení sv.
Kříže. Ve čtvrtek 21. prosince se ke společnému mu-
zicírování sešly Spojené litomyšlské sbory, Mužský
pěvecký sbor, Litomyšlský symfonický orchestr pod
taktovkou Jana Šuly a varhaník Jan Kubát, aby

Nová o. p. s. Evropské
školicí centrum 
zahajuje svoji činnost 

První prosincový den ko-
mise složená z členů
správní rady nově vzni-
klé obecně prospěšné spo-
lečnosti Evropské školicí
centrum vybírala ze dvou
kandidátek na post ředite-

le společnosti. Nakonec potvrdili zástupci
Města Litomyšle, Smetanovy Litomyšle o.p.s.,
a Evropské aliance YMCA ve funkci nové ředitel-
ky společnosti ing. Janu Mackovou, která bude
v nově zrekonstruované části Zámeckého pivo-
varu nabízet zázemí nejen pro konference či
vzdělávání, ale také pro slavnostnější příleži-
tosti a setkávání. „Rozjet tuto společnost ne-
bude vůbec jednoduché,“ říká Jana Macková
a dodává: „Hned v lednu nás čekají jednání
o předávání prostor se Smetanovou Litomyšlí
o.p.s., která uvažuje o tom, že nebude kongre-
sy nadále pořádat. Podle výsledku jednání je
v plánu i převod některých zaměstnanců Sme-
tanovy Litomyšle, kteří se této činnosti dosud
věnovali.“                              Pokračování na str. 3

Vánoční atmosféru v Re-
gionálním muzeu v Litomyšli
dotvářel i Mrázův pohyblivý
betlém. S velkým zájmem se
setkal především u dětí.

Foto I. Hudeček

Vánoční atmosféru v muzeu umocnilo vystoupení rodinné
hudební skupiny Věneband.

A.HURT
ELEKTRO

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

CHLADNIČKA
s mrazicím boxem ****

4990,-
Poskytujeme servis na
• automatické pračky
•myčky nádobí
• elektrické sporáky a trouby
•mikrovlnné trouby atd.
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Ze zastupitelstva města
ZaM souhlasí s udělením plné moci vedoucímu

odboru místního hospodářství ing. Pavlu Jiráňovi
k zastupování města Litomyšle ve Společenstvích
vlastníků bytových jednotek Komenského náměstí
1039, 1040 a Zahájská 106. 

ZaM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí fina-
nční dotace na úhradu prokazatelné ztráty ve veřejné
linkové dopravě mezi Městem Litomyšl a Zlatovánek,
s.r.o. (městská hromadná doprava). Smluvní období
1. 1. 2007 až 31. 12. 2007, maximálně možná výše
dotace 328 000,- Kč. 

ZaM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/06,
o místním poplatku za provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání odpadů. 

ZaM schvaluje přijetí peněžního daru ve výši
44 000,- Kč od sdružení Přátelství města Machina.

ZaM v souladu s jednacím řádem a jeho přílohou
volebním řádem potvrzuje níže uvedené členy osad-
ních výborů ve funkci a z těchto členů volí níže uve-
deného předsedu osadního výboru: 
Nedošín: Ing. Pavel Kopecký - předseda, Petr Voříšek -
místopředseda, Jiří Hanus - pokladník, Jana Flídrová,
Marcel Kult, Jaroslav Kocourek, Jiří Kohák ml.
Pazucha: Jaroslav Novotný - předseda, Patr Hanik -
místopředseda, Eva Šmídová - pokladník, Eva Štynd-
lová, Romana Šedová
Suchá: Milena Švábová - předsedkyně, Vladimír
Hrádek - místopředseda, Irena Bártová - pokladník 
Kornice: Jaroslav Novotný - předseda, Ing.Luboš Cha-
loupka - místopředseda, Lenka Chaloupková - poklad-
ník, Václav Hovorka, Marie Karlíková
Pohodlí: Lenka Vacková - předsedkyně, Magdalena
Vajrauchová - místopředsedkyně, Vladimír Krátký -
pokladník, Miloslav Sejkora, Jan Lněnička, Eva Abra-
hamová, Petr Průžek
Nová Ves: Ing. Miroslav Vacek - předseda, Josef Fengl
- místopředseda, Zdeňka Svatošová - pokladník, Bo-
žena Klofandová, Václav Glänzner

ZaM zvolilo finanční výbor v tomto složení: Rado-
mil Kašpar - předseda, Alena Džbánková, Ing. Vítěz-
slav Hanzl, Ing. Pavel Kusý, Ing. Markéta Prokešová,
Ing. Pavel Kopecký, Mgr. Michal Dobr

ZaM zvolilo kontrolní výbor v tomto složení: Ing. Te-
rezie Šmolíková - předsedkyně, MUDr. Vladimír Žák, Jan
Červenka, Dana Kmošková, Bc. Ing. Miroslav Vacek.

Autobusové nádraží čeká na zastřešení
V neděli 10. prosince vyjely autobusy nejen pod-
le nových jízdních řádů, ale také z nového auto-
busového nádraží. Připomeňme, že investorem
výstavby obchodního domu, prostoru autobu-
sového nádraží, výpravní budovy a části zeleně
za více než 60 milionů korun je společnost Billa.
Město Litomyšl je investorem pouze části chod-
níků a zpevněných ploch a části zeleně. Město
zde však působí jako výrazný koordinátor a
hlídá, aby byl zachován jednotný charakter
celého areálu tak, jak bylo navrženo architekto-
nickou kanceláří RAW z Brna. Z nového autobu-
sového nádraží se sice už jezdí, ale všechny

práce ještě dokončeny nebyly. Nejpozději do po-
loviny února bude namontováno zastřešení prv-
ního nástupiště, na které již cestující netrpělivě
čekají. V dohledné době zde přibude i světelná
tabule, která bude informovat o tom, z kterého
nástupiště, v kolik hodin a kam bude který auto-
bus vypraven. Věříme, že toto zařízení, které
z poloviny financuje Město Litomyšl, zjednoduší
orientaci a zlepší kvalitu cestování. 
Výpravní budova i obchodní dům byly dány do
předčasného užívání a na kolaudaci si počkají do
konce května 2007. Obkládání budov cihlovými
obklady může být realizováno až na jaře. Na jaro
se odkládá i dokončení zelených ploch a vybudo-
vání odpočinkové plochy v místě, které by se
v budoucnu mělo stát sídlem budovy veřejného
charakteru. Na rok 2007 plánuje První litomyšl-
ská stavební také výstavbu objektu s obchod-
ními jednotkami, který bude s výpravní budovou
tvořit jeden celek. 
Lokalita Bělidel se proměňuje postupně jako
puzzle. Soukromé firmy, ale i veřejný sektor zde
přidávají kostku za kostkou a všichni věří, že na
konci bude krásný nový areál, se kterým budou
spokojeni především cestující.               

Michaela Severová, tisková mluvčí

Míra nezaměstnanosti na Litomyšlsku 
Nezaměstnanost patří k nejsledovanějším ekonomic-
kým ukazatelům. V médiích se převážně uvádí ta,
kterou zveřejňuje Ministerstvo práce a sociálních věcí
ČR na základě statistik úřadů práce. Míra nezamě-
stnanosti je podíl, kde v čitateli je počet nezaměstna-
ných a ve jmenovateli pracovní síla. Podle informací
z Úřadu práce ve Svitavách byla celková míra neza-
městnanosti v okrese Svitavy k 30. listopadu 2006
9,4 % a v celém Pardubickém kraji 6,3 %. Míra ne-
zaměstnanosti na Litomyšlsku byla o necelá dvě
procenta nižší, než byl okresní průměr, a to 7,6 % (e-
vidováno na úřadu práce bylo 533 žen a 357 mužů).
Ještě nižší nezaměstnanost zaznamenalo k tomuto
datu Poličsko (5,8 %). Naopak nad okresním průmě-
rem bylo Svitavsko (10,9 %), Moravskotřebovsko
(12,8 %) i Jevíčsko (11,3 %). 
V porovnání s ostatními okresy Pardubického kraje má
okres Svitavy smutné prvenství. Míra nezaměstnanosti

Výměnit řidičský 
průkaz lze i první 
sobotu v měsíci
Během roku 2007 každou první sobotu v měsíci od
8.00 do 11.30 hodin s výjimkou července a srpna vy-
řídíte na odboru dopravy své žádosti týkající se re-
gistru řidičů a vozidel. Kromě výměny řidičských prů-
kazů jde např. i o výpis z karty řidiče, přihlášení vo-
zidla či změnu majitele vozidla.  
K tomuto mimořádnému opatření přistupuje Městský
úřad Litomyšl proto, aby dal dostatečný prostor všem
řidičům pro bezproblémovou výměnu řidičských prů-
kazů, kterých je třeba vyměnit asi 2 800. Do konce ro-
ku 2007 musí být totiž vyměněny všechny řidičské
průkazy vydané od 30. 6. 1964 do 31. 12. 1993. Něk-
teré úkony jsou při výměně řidičských průkazů neza-
stupitelné. To je hlavní důvod, proč Městský úřad Li-
tomyšl přistoupil na rozšíření úředních dní na odboru
dopravy, úseku evidence řidičů a vozidel, právě o zmi-
ňovanou první sobotu v měsíci. Opatření bude platit
pouze v roce 2007 s tím, že pokud se neosvědčí, bude
zrušeno i během roku.  

Ing. Kamil Hebelka, vedoucí odboru dopravy 

Anketa mezi občany 
o spokojenosti 
se zpravodajemLilie
V prosincovém čísle Lilie byl přiložen anketní lístek,
ve kterém jste mohli vyjádřit svoji spokojenost či
nespokojenost s radničním zpravodajem Lilie.
Anketní lístky můžete posílat až do 5. ledna 2007. 
Pokud chcete být zařazeni do losování o zajímavé
ceny, je třeba odpovědět alespoň na šest otázek.
Zaslání lístku je zdarma - poštovné hradí Město Li-
tomyšl. Anketní lístek můžete odevzdat i na poda-
telně Městského úřadu Litomyšl nebo v Informa-
čním centru na Smetanově náměstí. Hlasovat je
možné také na www.litomysl.cz.
Ke dni uzávěrky radničního zpravodaje dorazilo asi
150 anketních lístků. Všem, kteří si v předvánočním
shonu našli chvilku na vyplnění ankety, moc děku-
jeme! Vaše názory jsou pro nás velmi podnětné!
Vyhodnocení ankety přineseme v únorovém vydání
radničního zpravodaje.                                            -ms-

9,4 % daleko převyšuje všechny ostatní - Chrudim
(6,3 %), Pardubice (4,9 %) i Ústí nad Orlicí (5,9 %).
Podíváme-li se na míru nezaměstnanosti ve větších
městech našeho okresu, nedopadá Litomyšl nejhůře.
K 30. listopadu 2006 bylo evidováno celkem 399
uchazečů o zaměstnání z Litomyšle, což při celkovém
počtu 5254 ekonomicko aktivních obyvatelích zna-
mená míru nezaměstnanosti bezmála 7,6 %. Pro srov-
nání ve Svitavách to bylo 9,7 %, v Jevíčku 9,1 % v Mo-
ravské Třebové dokonce 12,1 %. Nižší míra nezamě-
stnanosti než v Litomyšli je pouze v Poličce (5,4 %).
Pokud jde o obce v oblasti Litomyšlsko, byla nejnižší
nezaměstnanost ve Vidlaté Seči (2,96 %), do 4 % se
vešla i Příluka, Nová Sídla nebo Jarošov. Naopak nej-
vyšší nezaměstnanost byla zaznamenána v Chotovi-
cích (16 %) a nad 10% se vyhoupla i v Suché Lhotě,
v Osíku, v Poříčí, v Bohuňovicích, v Čisté a v Karli.

-ms-   

RaM souhlasí se zakoupením detektorů alkoholu
pro potřeby základních a středních škol na území mě-
sta Litomyšl v celkové částce 10000,- Kč. Zakoupení
výše uvedených detektorů bylo projednáno a doporu-
čeno Komisí prevence kriminality.

RaM byla informována o činnosti Bike parku
v Litomyšli. 

RaM souhlasí s návrhem změn jízdního řádu MHD
s platností od 10. 12. 2006

RaM bere na vědomí informaci o pravomocech,
které budou vykonávat s účinností od 1. 1. 2007 v roz-
sahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním pláno-
vání a stavební řádu (stavební zákon) jednotlivé
orgány obce. -ms-

Z rady města

Zastupitelé Pardubického kraje schválili územní plán
kraje s plánovanou jižní trasou rychlostní komunika-
ce. V úseku mezi Zámrskem a Dětřichovem se však
stále může leccos změnit. Dopravní studie, která má
znovu posoudit optimální vedení trasy v tomto úseku,
bude zpracována do konce roku 2008. 
Plánovaná stavba, která by podle střízlivého odhadu
mohla dorazit k Vysokému Mýtu v roce 2012, se do-
tkne severního okraje Litomyšle.                             -red-

Kraj zapracoval jižní trasu
R35 do územního plánu
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Starostova odpovědna
Dobrý den, pane starosto, chtěl jsem se Vás jen

v krátkosti zeptat, v jaké fázi se nachází výstavba kru-
hové křižovatky „U Dalibora“? S pozdravem a přáním
hezkého dne                                   Jiří Zeman, Litomyšl

Vážený pane Zemane, investor stavby, kterým je
Ředitelství silnic a dálnic ČR, v současné době připra-
vuje podklady pro stavební řízení. Podle neoficiálních
informací by tyto podklady měly být připraveny při-
bližně v dubnu 2007 a poté bude požádáno o vydání
stavebního povolení. Vlastní realizace stavby je pak
závislá na dostatku finančních prostředků, ale zatím
se předpokládá v roce 2008. Pokusíme se ale získat fi-
nanční prostředky už na rok 2007.

Vážený pane starosto. Chtěl bych se zeptat, jestli
i Litomyšl, jakožto město, kam míří mnoho turistů,
bude mít i na svém historickém náměstí kašnu, která
dělá město skutečným městem? Dále by mě zajímalo,
co se bude dít na takzvaném Kábrtplacu za poštou?
Nedělá totiž centru našeho města parádu. Mohlo by
zde vzniknout například příjemné posezení k odpo-
činku, kterých není nikdy dost. S pozdravem a přáním
krásných svátků a mnoho štěstí na pozici starosty!

Jan Sýkora, Litomyšl
Vážený pane Sýkoro, nejdříve ke kašně: Z historic-

kých pramenů a obrázků například od Quida Šimka
víme, že kašna na hlavním náměstí byla. Nacházela se
v prostoru mezi Mariánským sloupem a hotelem Zlatá
Hvězda. Pravděpodobně jedinou dochovanou částí
z původní kašny je socha sv. Floriána, která je dnes u-
místěna u Proboštství. Znovuobnovení kašny však
brání značné finanční náklady a také nevůle někte-
rých majitelů přilehlých nemovitostí. Uvědomujeme
si však, že prvek vody je v historickém městě nena-
hraditelný. Proto se snažíme dostat vodu do histo-
rického jádra jiným způsobem. Příkladem může být
znovuobnovení máchadla či kašna v odpočinkovém
respíriu u pedagogické školy. Za sebe, jako osobu ži-
jící v Litomyšli, mám názor na kašnu obdobný jako Vy.
Má nová pozice v tomto městě možná umožní mé
myšlenky a myšlenky lidí podobně uvažujících reali-
zovat.
Co se týká „Kábrtplacu“, Město se usilovně snaží toto
místo zkulturnit. S majitelem uvedené lokality pro-
bíhalo už mnoho neúspěšných jednání. Město má pro
lokalitu Havlíčkovy ulice přijatý regulační plán a dle
tohoto plánu se již několikrát snažilo zprostředkovat
dohodu mezi potenciálním investorem výstavby
v dané lokalitě a majitelem. Zatím však marně.

Vážený pane starosto, často jezdím směrem na Vy-
soké Mýto a poslední dobou mi začíná čím dál tím více
vadit pomalu se rozpadající areál na okraji města, tzv.
„Perštýn“. Jsem si jist, že našemu městu nedělá vůbec
žádnou okrasu. Je to ostuda, když při vjezdu do tak
nádherného města, jako je Litomyšl, které už z dálky
láká svými věžemi a přírodními panoramaty, nakonec
„vítá“ své návštěvníky polorozbořená stavba. Zjistil
jsem, že jej vlastní společnost ZDCHP Litomyšl a na-
bízí jej k prodeji, resp. ke komerčnímu využití (např.
nákupní centrum, apod.), což by bylo, alespoň podle
mého názoru, výborné řešení. Město by tak mělo
další zajímavou atrakci v podobě Obchodního centra
(s názvem např. OC Perštýn), kde by lidé jistě nalezli
uplatnění jak pracovní, tak i volnočasové. Doufám, že
můj nápad nesmetete jen tak pod stůl a pokusíte se jej
nějakým způsobem řešit.                   Ing. Petr Dvořák 

Vážený pane Dvořáku, areál je, jak sám píšete,
ve vlastnictví ZDCHP Litomyšl. Město vlastní pouze
některé pozemky pod budovami. Možnosti Města
na výkup tohoto areálu nejsou dostupné vzhledem
k ceně objektu. Jako podnikatel cítím, že by se s ob-
jektem daly dělat velmi zajímavé věci. Mám v plánu
své myšlenky a nápady předat majitelům, eventuálně
jiným zájemcům o tento objekt. Rovněž budu hledat
možnosti z prostředků EU. 

Na dotazy odpovídal starosta Litomyšle Michal Kortyš

Poplatek za komunální odpad v roce 2007
Vlivem dramatického zvýšení poplatku za ukládání
odpadu na skládky bude svozová firma LIKO Svitavy
fakturovat městu Litomyšl v roce 2007 částku 498,-
Kč/rok za každého obyvatele města. Výše této částky
je schvalována představenstvem této akciové spole-
čnosti a tak je pod kontrolou zástupců jednotlivých
měst a obcí a vychází z reálných nákladových položek.
Protože se dlouhodobě daří udržet intenzitu třídění
odpadu na vysoké úrovni, může být poplatek, který
bude vybírán od obyvatel, snížen oproti výše uvedené
částce o 66,- Kč ročně. Při celkovém počtu obyvatel na
toto dotování poplatku vynaloží město z rozpočtu
částku 660 000,- Kč, což je zhruba polovina příjmů za
tříděný odpad hlavně od firmy EKO KOM. Druhá polo-

vina těchto příjmů je používána na úhradu zvýšeného
počtu odvozů tříděného odpadu, které nejsou zahr-
nuty v základní fakturované částce od svozové firmy
LIKO.
Poplatek za komunální odpad pro rok 2007 byl tedy
novou obecně závaznou vyhláškou schválenou Zastu-
pitelstvem města stanoven na 432 Kč/osobu/rok.
Oproti roku 2006 se zvyšuje pouze o 12 Kč. Částka
výše poplatku tak bude ve srovnání s okolními městy
i nadále nižší. Město tímto krokem chce hlavně moti-
vovat k udržení intenzity třídění odpadů, které má
vliv nejen na vyrovnanost ekonomiky odpadového
hospodářství, ale také na životní prostředí.

Pavel Jiráň, vedoucí odboru místního hospodářství

Vzhledem k novým normám, upravujícím kvalitu vody
vypouštěné z čistíren odpadních vod, bude nuceno
město Litomyšl investovat do tohoto zařízení v ter-
mínu do roku 2010 částku prozatím odhadovanou
na 60 milionů korun. Dále se předpokládají investice
do doplnění kanalizačních sítí v lokalitách Lány,
Nedošín, Vlkov a rekonstrukce (vložkování) stá-
vajících řadů. Celkem se tedy předpokládá objem
investic určitě nad 100 milionů korun.
Na tyto akce chce samozřejmě město získat prostřed-
ky především z evropských fondů. Pravidla těchto
dotací však vždy předpokládají spolufinancování
žadatele ve výši minimálně 10 % a podle zatím do-
stupných informací je v rámci vyhodnocení žádosti
sledována i „reálnost“ používaných cen vodného
a stočného. Rozšířený objem technologie bude navíc
znamenat vyšší náklady na jeho následný provoz. 

Z těchto důvodů přistoupila Rada města ke zvýšení ce-
ny stočného na 18,19 Kč/m3. Výsledný součet cen
vodného a stočného pro obyvatelstvo bude tedy od 1.
dubna 2007 činit 38,- Kč/m3. Jedná se o zvýšení
o 2,45 Kč za každý m3 odkanalizované vody. Celý zvýše-
ný objem tržeb bude příjmem města Litomyšle, neboť
ve stejném poměru je nájemci sítí, firmě VODOVODY
s.r.o., zvyšováno nájemné. Tento provozovatel totiž
pro rok 2007 nepožaduje zvýšení provozních nákladů.
Finanční prostředky budou z výše popsaných důvodů
následně zpětně investovány do systému. 
Připomeňme ještě fakt, že v Litomyšli tyto ceny neby-
ly upravovány od roku 2004 a že i po úpravě bude je-
jich úroveň srovnatelná s okolními městy (ceny 2006
– Litomyšl 35,55, Svitavy 42,90, Polička 47,00, Mo-
ravská Třebová 45,00, Jevíčko 41,00).

Pavel Jiráň, vedoucí odboru místního hospodářství

Dokončení z titulní strany
Evropské školicí centrum bude od začátku roku
poskytovat všechny služby, které v této oblasti za-
jišťovala Smetanova Litomyšl o.p.s. Přestože v bu-
doucnu ředitelka školicího centra počítá se čtyřmi
pracovníky v provozu a jedním administrativním
zaměstnancem, od ledna zde bude pracovat v uby-
tovací části pouze hospodářka, která z občasných
brigád již provoz zná a k ruce ji bude pokojská. 
Zákazníky bude školicí centrum lákat do nově
rekonstruovaného objektu – památky UNESCO,
jehož dovybavení bude probíhat za provozu a pod-
le požadavků klientů. Těmi budou v nejbližších
měsících např. severské národní organizace YMCA
(švédská a norská), evropská aliance YMCA a ně-
kolik neziskových organizací, které zde pořádají
své kurzy. „Oslovit firmy se chystáme na počátku

tohoto roku,“ říká ředitelka a upřesňuje: “Na pro-
pagaci našich služeb jsme dostali grant mini-
sterstva školství. Pracuje se na internetových
stránkách a další propagační materiály se právě
tisknou.“ 
Zařízení, které nabízí 15 lůžek s příslušenstvím
a 40 lůžek hostelového typu, to jistě nebude mít
z počátku jednoduché. A to i přes to, že se přímo
v budově nachází posilovna či sauna. V době ko-
nání Smetanovy Litomyšle bude celé Evropské ško-
licí centrum podle dohody prioritně k dispozici
festivalu. „Nebude to lehké, jako výzvu do budouc-
nosti vnímám v tomto objektu hospodaření s ener-
giemi,“ uzavírá své představy o budoucnosti
Evropského školicího centra jeho ředitelka Jana
Macková.              

Eva Hudečková

Vážení spoluobčané,
přeji vám do nového roku všechno nej a posílám vám jeden ze svých tajných
receptů.
Vezměte jednu porci důvěry, jednu dávku poctivé práce, dvě dávky dobré nálady,
přidejte tři vrchovaté lžíce optimismu, lžičku snášenlivosti a špetku taktu.
Všechno bohatě zalijte láskou. Připravené se podává s milým úsměvem, dobrým,  
přátelským a srdečným slovem.
Aby medicína vystačila na celý rok
vám z celého srdce přeje váš starosta.

Nová o. p. s. Evropské školicí 
centrum zahajuje svoji činnost 
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Památky UNESCO 
v kalendáři

Upozorňujeme, že je stále v prodeji kalendář
”České dědictví UNESCO 2007” prezentující všech
12 českých a moravských památek zapsaných
na Seznam UNESCO. Kalendář si můžete zakoupit
za 130 korun v Informačním centru.

Nemocnice Litomyšl se změní 
na akciovou společnost

Krajské nemocnice se během příštího roku
přemění na akciové společnosti. Rozhodli
o tom zastupitelé Pardubického kraje. Ředitelé
nemocnic by měli podléhat správním a dozor-
čím radám a jejich platy by byly odvislé od vý-
sledků hospodaření. Podle zastánců transfor-
mace by se měl provoz těchto nemocnic zlev-
nit. Akciové společnosti jsou podle krajského
radního pro zdravotnictví Josefa Janečka nej-
vhodnější právní formou. „Nejedná se o priva-
tizaci, ale pouze o změnu právní formy, maje-
tek nadále zůstává v rukou kraje. Nemovitý
majetek do akciových společností vkládat
vůbec nebudeme,“ říká. „Lékařům budeme ga-
rantovat celkový objem mzdových prostředků,
pro akciovky bude stejný jaký dostávaly

Město dokončilo v Maštalích dva rybníčky
Pomohla dotace na revitalizaci říčních systémů

V přírodní rezervaci Toulovcovy Maštale, v katastru
obce Jarošov, vznikly v uplynulém roce dva ryb-
níčky. Svojí rozlohou malé, o to však významnější
z hlediska vodního režimu v krajině, biodiverzity
i zvýšení turistické atraktivity území. Součástí do-
končeného díla je také pět tůní, které tu mají zvýšit
rozmanitost rostlinných a živočišných druhů.
Město, jako vlastník lesů v dané lokalitě a investor,

získalo na výstavbu v rámci revitalizace říčních sys-
témů dotaci od Ministerstva životního prostředí ČR
ve výši 605 tisíc korun, tedy 100 procent veškerých
nákladů. Práce provedla firma LTM Litomyšl, s.r.o.,
která před tím uspěla ve výběrovém řízení.
Město připravuje další akci, kterou se letos stane
revitalizace Nového a Středního rybníka v Budisla-
vi. Vzhledem k dlouhodobému zájmu města o zle-
pšení kvality vody v těchto vodních nádržích tu má
kromě odbahnění proběhnout řada drobných eko-
logických opatření, jako je vznik několika tůní či
tzv. teplého valu u zimoviště obojživelníků. O výz-
namu lokality z hlediska biologického svědčí
i průzkumy, které odhalily výskyt některých zvlášť
chráněných druhů, například skokana krátko-
nohého či vážky jasnoskvrnné. V oblasti budislav-
ských rybníků by měla v budoucnu vzniknout
i naučná stezka.
Plánované náklady na úpravu rybníků se vyšplhají
k osmi milionům korun. Město za tímto účelem
žádá ministerstvo životního prostředí o dotaci, po-
dobně jako v případě jarošovských rybníčků ze stát-
ního fondu na revitalizaci říčních systémů.     -red-

Od 1. ledna 2007 dochází ke změně okresní příslu-
šnosti u 119 obcí. V našem správním obvodu se tato
změna týká obcí Němčice, Sloupnice a Vlčkov, jejichž
okresní příslušnost Ústí nad Orlicí se mění na okres
Svitavy. Z uvedených důvodů bude probíhat povinná
výměna občanských průkazů u občanů, kteří mají
trvalý pobyt v dotčených obcích, neboť občanský prů-
kaz bude obsahovat nesprávný údaj v adrese místa
trvalého pobytu.

Zásobování Nedošína, Kornic, Suché a Nové Vsi
bude probíhat každou středu a sobotu formou pojízd-
né prodejny. Aby tato služba probíhala ke spokoje-
nosti obou stran, apelujeme na zákazníky, aby si cho-
dili pravidelně vyzvedávat svoje objednané potraviny.
Prodejní doba pojízdné prodejny:
Kornice 8.30 -   8.50 hodin
Nedošín 9.00 -   9.20 hodin
Nová Ves 9.30 -   9.50 hodin
Suchá 10.05 - 10.25 hodin

Poslanec Ladislav Libý oznamuje, že otevřel
na Resselově náměstí 76 v Chrudimi regionální posla-
neckou kancelář. Kancelář je k dispozici všem obča-
nům regionu a bude otevřena dvakrát týdně, a to
v pon-dělí od 10 do 17 hodin a ve středu od 12 do 17
hodin. Pan poslanec také slibuje výjezdní dny po regi-
onu. Setkání si můžete domluvit na telefonech
459 315 029 nebo 257 172 010.

Pardubický kraj vyhlásil grantové řízení v Progra-
mu podpory kulturních aktivit v Pardubickém kraji
na rok 2007. Program je určen na podporu festivalů
a přehlídek, malířských a sochařských sympozií
a plenérů, divadelních, tanečních a výtvarných pro-
jektů nekomerčního charakteru konaných na území
Pardubického kraje. Uzávěrka pro příjem žádostí je
pro první kolo 31. ledna a pro druhé kolo 31. května
2007. Podrobnosti se můžete dozvědět na informač-
ním semináři 16. ledna (14 - 17 hodin), který se koná
v sále Zastupitelstva Pardubického kraje, Komenské-
ho nám. 125, Pardubice nebo na webových stránkách
www.pardubickykraj.cz -ms-

V areálu nemocnice
se jezdí po nových 
silnicích

Zdravotní klaun 
potěšil malé pacienty

V areálu nemocnice skončila rekonstrukce míst-
ních silnic, revitalizace parku a výstavba nové
zasedací místnosti. Ve středu 20. prosince se tu u-
skutečnila slavnostní prohlídka vytvořeného díla
za účasti zastupitelů Pardubického kraje, před-
stavitelů města, sponzorů a stavebních firem.
Celkové náklady na výstavbu komunikací dosáhly
1,2 milionů korun. Z toho 1 milion poskytla firma
Líhně kuřat Mach a 200 tisíc korun vynaložila
Nemocnice Litomyšl z vlastních zdrojů. Stavbu
provedla společnost Skanska. Celkové náklady na
revitalizaci parku představují 1,2 milionů korun,
přičemž 80 % této částky poskytl Státní fond ži-
votního prostředí a 20 % uvolnilo zdravotnické
zařízení z vlastních zdrojů. Revitalizaci provedla
firma ARS - Vavřín Litomyšl. Zasedací místnost
přišla na půl milionů korun. Celkem 400 tisíc
poskytlo Město Litomyšl, 100 tisíc plynulo z ne-
mocniční pokladny. Stavbu provedla firma pana
Boštíka z Poříčí.                                                 -red-

V pondělí 11. pro-
since přinesl ne-
mocným dětem
z dětského oddě-
lení litomyšlské
nemocnice veselé,
vánočně laděné
vystoupení zdra-
votní klaun.
Na rozdíl od pravi-
delných celoro-

čních návštěv těchto duše léčících kamarádů
v šestnácti českých nemocnicích měli během pro-
since malí pacienti díky finanční podpoře Nadace
O2 možnost vidět speciální představení tentokrát
ve třiceti nemocnicích po celé republice. Toto
speciální představení již podesáté finančně pod-
pořila Nadace O2, která rovněž přichystala pro
nemocné děti mobilní telefony a nabité kupóny
na volání domů zdarma. Díky projektu s názvem
Linka domů se mohou snadněji spojit s rodiči ma-
lých pacientů i zdravotní sestry.                     -red-

příspěvkové organizace. Změnu právní formy
nechceme také použít k zeštíhlování nebo
omezování zdravotní péče. Nemocnice v Par-
dubickém kraji už zeštíhlovací kůrou prošly -
máme nejnižší počet akutních lůžek v celé
republice,“ dodává Janeček. Transformace
podle něj povede ke zprůhlednění hospodaření
nemocnic, které mohou být v ještě lepší kondi-
ci než dnes.
S přeměnou nemocnic na akciové společnosti
nesouhlasí především komunisté, podle kte-
rých je to v rozporu s programovým prohláše-
ním Rady Pardubického kraje. Výhrady mají
rovněž odboráři. Podle nich to může ovlivnit
životní úroveň a sociální podmínky zaměst-
nanců.                  -eh-
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Vyhodnocení dotazníků pro rodiny
se zdravotně postiženým dítětem

Vzhledem k počtu dotazovaných nelze vyvozovat
obecnější závěry. Z odpovědí této výběrové skupiny
lze vyvodit pouze skutečnosti specifické pro rodiny
pečující o dítě (děti) se zdravotním postižením, které
žijí přímo v Litomyšli nebo blízko Litomyšle (podmín-
kou pro zahrnutí do výběru bylo využívání sociálních
služeb v Litomyšli):

Okruh informovanosti a komunitního plánování
sociálních služeb
Polovina dotazovaných si myslí, že nemá dostatek
informací o sociálních službách v Litomyšli a polovina
si myslí opak. Největší část dotazovaných upřednos-
tňuje získávání informací o sociálních službách
formou místních novin. Širokou skupinu též tvoří ti,
kteří upřednostňují přednášky, setkání, společné dis-
kuse (osobní setkávání) a propagační materiály, le-
táky (doručení poštou). Polovina dotazovaných se
v případě potřeby obrátí na sociální odbor Městského
úřadu Litomyšl. Početně druhá největší skupina se
obrátí na příslušnou organizaci, která sociální službu
pravděpodobně poskytuje. 

V současnosti využívané sociální služby
Dotazované osoby využívají služeb Poraden-
ského centra Atlas Litomyšl (poradenské
a zprostředkovatelské služby), denního stacio-
náře Farní charity v Poličce, Salvia Svitavy (pře-
pravní služba, která je jednou z mnoha dalších, jež
Salvia zajišťuje) a obracejí se na odbor sociální péče
Městského úřadu Litomyšl (žádosti o sociální dávky).

Požadované sociální služby
1. Nejčastěji označenou a požadovanou službou bylo
poradenství (základní sociální a odborné sociální po-
radenství, zazněly také požadavky na informační
centrum pro zdravotně postižené, na komplexní
centrum pro osoby se zdravotním postižením).
2. Na druhém místě stojí sociální služba - chráněné
bydlení.  3. Třetí místo získala služba podpora samo-
statného bydlení. 4.  Čtvrté místo obsadily - osobní a-
sistence a sociálně terapeutické dílny. 5. Páté místo
patří službám - denní stacionář, týdenní stacionář,
sociální rehabilitace a sociálně aktivizační programy
pro rodiny s dětmi. Jako doplňující komentář v této
části byl stacionář v Litomyšli.
U rodin, které pečují o dítě (děti) se zdravotním po-
stižením ve věku do 10 let, se nejčastěji objevil poža-
davek na sociálně aktivizační programy pro rodiny
s dětmi. U rodin, které pečují o dítě (děti) se zdravot-
ním postižením ve věku mezi 11 a 20 lety, se nej-
častěji objevil požadavek na poradenské služby.
U rodin, které pečují o dítě (děti) se zdravotním po-
stižením ve  věku nad 21 let, vystoupil do popředí po-
žadavek na denní stacionář.

Sociální služby, které zaznamenaly nezájem dota-
zovaných
V prvé řadě se jedná o tlumočnické služby, zdravot-
nická zařízení ústavní péče, sociálně aktivizační pro-
gramy pro seniory a osoby se zdravotním postižením.
V druhé řadě se jedná o pečovatelskou službu.

Potřeby v různých oblastech na území města Lito-
myšle
Oblast bariérovosti: většina dotazovaných reagovala
neutrálně až s nesouhlasem vůči bariérovosti chod-
níků, silnic a budov. V případě psychických bariér
vnímají rodiny se zdravotně postiženým dítětem
(dětmi) z více než poloviny dotazovaných částečné
psychické bariéry (předsudky a stereotypy ze strany
společnosti.
Oblast možností vzdělávání a výchovy: názory spíše
inklinují k přiměřené až částečné spokojenosti. Nes-
pokojenost je vyjádřena komentáři o nenávaznosti
výchovy a vzdělávání po speciální třídě v mateřské
škole a základní speciální škole.

Oblast možného pracovního uplatnění: téměř
všichni dotazovaní se přiklánějí k názoru,
že v litomyšlském regionu spíše nejsou až
nejsou možnosti případného pracovního u-
platnění jejich dětí. Znamená to tedy, že buď

zde skutečně nejsou dostatečné možnosti ne-
bo tyto možnosti nejsou rodičům zcela známy.

Specifickým  je požadavek stacionáře pro děti, které
nejsou schopné samostatné práce.
Oblast volnočasových aktivit: v rámci výběrové sku-
piny zde byly rovnoměrně rozložené názory na pozi-
tivní i negativní stranu.

Charakteristiky výběrové skupiny 
Početně nejvyšší zastoupení zde měly rodiny, které
pečují o zdravotně postižené dítě (děti) ve věku mezi
16 až 20 lety. Dalšími početnými skupinami byly zdra-
votně postižené děti ve věku 4 až 5 let, 6 až 10 let a 11
až 15 let. 
Největší zastoupení zde mělo mentální postižení (jak
samotné, tak v kombinaci s jiným postižením) a posti-
žení středně těžkého až těžkého typu.
Polovina dotazovaných žije přímo v Litomyšli a polo-
vina mimo Litomyšl. Větší část dotazovaných z obou
skupin je ochotna dojíždět za sociální službou.

Doplňující doporučení: 
podpora kvalitního poradenství 
pokračovat v informování občanů o věcech, které se
jich dotýkají
zavedení nezávislé supervize 
navázat spolupráci s dětskými lékaři (předání základ-
ních informací o poskytovatelích sociálních služeb) 

Dana Šedá

Dočkáme se?
Určitě nejsem jediným, kdo v poslední době zaregist-
roval diskusi mezi Smetanovou Litomyšlí o.p.s. a Pa-
mátkovým ústavem Pardubice. Řešil se problém vlivu
montovaného zastřešení používaného při hudebním
festivalu na fasádu zámeckého nádvoří. Řešením je
desetikorunová přirážka k ceně každé vstupenky, jež
má být použita na obnovu zámku. Myslí si ale někdo,
že by kvalita mezinárodně proslulého hudebního
svátku utrpěla, kdyby se koncerty za nepříznivého
počasí namísto v zámeckém nádvoří konaly v klášter-
ním kostele? Ten je v současnosti ve správě právě
Památkového ústavu Pardubice, technické služby
jej používají jako skladiště. Pokud se nemýlím, ukládá
se zde právě konstrukce zastřešení. Jak dlouho ještě
bude tento skvost čekat na svou opravu?
V posledních letech se v Litomyšli proinvestovaly
miliony a miliony. Netvrdím, že vždy zbytečně, ale na-
příklad takový výdaj v řádu desítek milionů korun na
modernizaci zimního stadionu, kterou pocítí pouze
hrstka lidí, mi připadá opravdu neuvážený (mimocho-
dem krytý bazén by opravdu využilo více lidí). Nebu-
de- li se s piaristickým chrámem nic dělat, bude
zřejmě chátrat dál. Tímto bych rád vložil svou naději
v nové zastupitelstvo. Má tak šanci dokázat, že bude
schopné pracovat stejně dobře, jako jeho předchůdci.
Nepochybně by takový krok byl oceněn i jinými obča-
ny Litomyšle. Konat zde koncerty by sice nebylo to,
k čemu byl kostel původně určen, ale byl by to účel ji-
stě důstojnější, než ke kterému slouží v současnosti.
A snad nejen já bych si již nemusel povzdychnout
vždy, když se blížím k Litomyšli a téměř z každého
směru vidím její tak vznešenou dominantu.

Miloš Vacek

Neutěšený stav piaristického kostela trápí organi-
zátory Smetanovy Litomyšle stejně, jako každého,
komu na našem městě trochu záleží. Hned počátkem
devadesátých let jsme proto vlastním nákladem zajis-
tili jeho vyklizení a uklizení (v té době zde skladovala
svůj materiál stavební huť Parléř) a uspořádali v koste-
le první koncert, který dokonce přenášela Česká te-
levize. Tím širší veřejnost tak měla možnost se po
dlouhých desetiletích do této cenné památky podívat
a ukázka jejího stavu měla být výzvou pro všechny,
kdo mohou pomoci, aby tak učinili. O problému se za-
čalo mluvit, zásadní účinek však nenastal. Po několi-
ka koncertech v následujících letech si návštěvníci na
zdevastovaný interiér začali zvykat a z mementa se
stal prostě jen nevyhovující prostor. Koncerty jsme
zde proto přestali pořádat a vrátili jsme se sem až v ro-
ce 2005, abychom do chrámu po 35 letech vrátili Sla-
vnou mši svatou. Tato mimořádně působivá událost
znovu otevřela jednání, nyní je oprava piaristického
kostela součástí projektu obnovy a oživení celého
zámeckého návrší, který zpracovává speciální skupi-
na architektů, ustavená městem ve spolupráci s Par-
dubickým krajem a NPÚ ÚOP Pardubice. 
Piaristický chrám jistě bude v budoucnu sloužit i jako
koncertní sál, svojí specifickou akustikou a prostorem
umocní působivost oratorií a chrámových koncertů.
Nikdy však nemůže být úplnou náhradou za II.
zámecké nádvoří. Svými technickými parametry -
diváckou kapacitou, rozměry „jeviště“, dlouhým do-
zvukem, umožňuje přenesení pouze některých kon-
certů, provádění světských oper v chrámu je velmi
těžko představitelné.      

Jan Pikna, ředitel festivalu Smetanova Litomyšl
Poznámka: Z nouze byly v kostele opravdu několik let
skladovány díly konstrukce zastřešení, nyní je však
zastřešení umístěno ve speciálně vybudovaném skladi-
šti v areálu technických služeb.

Piaristický chrám 
nemůže nádvoří zámku
nikdy plně nahradit

Zmizelá Litomyšl s komentářem archiváře
Třetí adventní neděle patřila v Regionálním muzeu
knize Zmizelá Litomyšl od PhDr. Milana Skřivánka,
která krátce před Vánocemi vyšla v edici nakladatel-
ství Paseka Zmizelé Čechy jako už třináctý titul v řadě.
Kniha je především souborem fotografií, které přibli-
žují situaci zmíněnou v nepříliš rozsáhlém histo-
rickém textu. Ten vedle urbanistického rozvoje
města popisuje Litomyšl jako nevšední jev z hlediska
kulturního a duchovního. Autoři fotografií se sou-
středili vždy hlavně na památky, okrajové čtvrtě se
zajímavými objekty se na dobových snímcích objevu-
jí bohužel jen sporadicky. Autor v knize děkuje insti-
tucím za poskytnutí fotografií a souhlasu s jejich
zveřejněním, na besedě vyzdvihl pomoc již zesnulé-
ho Karla Veselíka, kterého označil za chodící en-
cyklopedii Litomyšle. 
I tato kniha se zařadí k ostatním titulům, které
připomínají zaniklou tvář měst i celých regionů se

zřetelem na jejich historický či umělecký význam
a na sílu genia loci, na jehož vytvoření se podíleli
naši předkové.                                              -eh- foto I.H.
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Betlém od téměř slepého řezbáře sklidil obdiv
Členové Českého sdružení
přátel betlémů - Betlémáři Li-
tomyšlska připravili v advent-
ním čase v prostorách Evrop-
ského školicího centra YMCA
v Zámeckém pivovaru již čtvr-
tou výstavu betlémů. K vidění

byly betlémy z Podkrkonoší, jeden od neznámého au-
tora, druhý od Karla a Kristiána Richterových ze Dvo-
ra Králové nad Labem, Josef Procházka z Ústí nad Or-
licí tentokrát představil dřevěný dýhový betlém,
návštěvníci mohli obdivovat práce členů pořádajícího
spolku Jiřího Slabého a jeho vnuka Vojtěcha Večeře,
Vojtěcha Hurycha, Bohumila Kubíčka, který vyrábí
pečené betlémy z drůbeřky či Eva Vaňkové, které pod
rukama doslova ožívá seno a kukuřičné šustí. Svá díla
vystavily také studentky Vyšší pedagogické školy tvo-
řící pod vedením paní profesorky Zdenky Olivové
a žákyně Základní umělecké školy z ateliéru Šárky
Frankové a Michaely Kotlárové. 
Snad nejvzácnějšími exponáty byly historické betlé-
my Jarolíma Štantejského a Bedřicha Jandery. Tento
litomyšlský řezbář dokázal i přes těžké zrakové posti-
žení vytvořit desítky krásných lidových betlémů, ře-
zaných z lipového dřeva a omalovaných. K původnímu
betlému pana Jandery přibyly o těchto Vánocích další

dva nekompletní, které jejich majitelé přivezli v něko-
lika kufrech. 
Litomyšlská pobočka byla založena v roce 2003
především proto, aby se podobné zapomenuté
skvosty podařilo postupně objevovat a zachránit pro
budoucí generace.                                      -eh- foto I.H.

Architektura mezi nebem a zemí
Celkem 34 studentů litomyšlského gymnázia se v rám-
ci výtvarné výchovy a přidruženého semináře věnova-
lo moderní architektuře města. Projekt nazvaný Mezi
nebem a zemí je součástí dlouhodobé studentské
práce, v minulém roce se staly středem jejich zájmu
výtvarné tradice regionu, příští rok by měl být vzdě-
lávací program uzavřen tématem sochařství.
Výsledkem týmové práce žáků se znovu staly panely se
shromážděným textovým a obrazovým materiálem
o jednotlivých stavbách, které budou opět sloužit ne-
jen jako dekorace školních prostor, ale zejména jako
výukový materiál pro další ročníky. Jejich úroveň po-
soudili kromě pedagogů a zástupce stavebního úřadu
města rovněž renomovaní architekti Josef Pleskot
a Aleš Burian, kteří nejlepší práce osobně ohodnotili
věcnými cenami.
Projekt zcela určitě pomůže studentům v dalším
studiu, a to buď architektury, kunsthistorie či
příbuzných oborů. „V tomto školním roce budou
maturovat tři žáci, kteří hodlají studovat architek-
turu, jedna dívka má zájem o studium dějin umění.
Další jejich spolužáci plánují studia výtvarné
výchovy, učitelství nebo mají v úmyslu stát se vol-
nými výtvarníky,“ prozradila nám pedagožka a ve-

doucí projektu Ludmila Marešová - Kesselgruberová. 
Součástí dne moderní architektury na Gymnáziu Aloi-
se Jiráska v Litomyšli se ve čtvrtek 7. prosince stala
také přednáška režiséra Radovana Lipuse, spoluauto-
ra televizního cyklu Šumná města, věnovaná význa-
mu veřejného prostoru ve městě. Projekt probíhá pod
patronací Pardubického kraje, osobně významnou po-
mocí přispívá radní zodpovědný za oblast kultury
a památek Miroslav Brýdl.         -eh- foto Ivan Hudeček

Spolky, nadace a sdružení mohou žádat
o dotace na činnost či na akci - první u-
závěrka je koncem ledna! 
Litomyšl je proslulá svojí spolkovou činnos-
tí - aktivně působí v našem městě víc než
osmdesát spolkových, kulturních a sportov-
ních organizací. Své aktivity mohou organi-
zace prezentovat v ročence, v městském
zpravodaji Lilie, v místní kabelové tele-
vizi či na internetových stránkách www.lito-
mysl.cz
Zastupitelstvo města Litomyšl však podpo-
ruje činnost spolků také finančně. Každý
rok je v rozpočtu schválen určitý nezane-
dbatelný objem peněz, který je během roku
rozdělován mezi spolky. Výši konkrétní do-
tace schvaluje zastupitelstvo města na ná-
vrh rady města. Zákon o obcích umožňuje
radě zřizovat tzv. poradní orgány - v tomto
případě jsou zřízeny komise kulturní, spor-
tovní a školská. Již před několika lety přija-
la rada města grantový systém, který urču-
je, jakým způsobem mají komise pracovat
při rozdělování těchto peněz. Základem to-
hoto systému jsou dva druhy příspěvků.
Spolky (nadace, sdružení) mohou získat do-
taci buď na činnost nebo na akci. Komise
vycházejí při svém rozhodnutí z informací,
které musí žadatel o dotaci vyplnit do dané-
ho formuláře. V případě dotace na činnost
jde například o počet členů spolku, o výši
požadovaného příspěvku ve vztahu k cel-
kovému rozpočtu, žadatel popíše činnost
spolku apod. Pokud příslušný spolek nedo-
dá do 13. ledna 2007 zprávu o činnosti za
předchozí rok, může rada města finanční
příspěvek zkrátit, případně ho neudělit
vůbec. K tomuto kroku bylo přistoupeno
z důvodu neukázněnosti některých přispě-
vovatelů do výroční publikace.
Formuláře žádostí o poskytnutí dotace
na rok 2007 na podporu činnosti spolku ne-
bo na podporu konání jednorázové akce
jsou k dispozici na podatelně městského
úřadu, v informačním centru nebo
na www.litomysl.cz. Také pro tento rok jsou
stanoveny dvě uzávěrky přijímání žádostí -
konec ledna a konec května. Agendu
příspěvků kulturním organizacím a spol-
kům vede odbor kultury a cestovního ruchu
(vedoucí ing. Severová) a agendu příspěvků
sportovním organizacím odbor školství,
sportu a volného času (vedoucí Mgr. Kadi-
dlová).                                                         -ms-

O dotace lze žádat 
do konce ledna

Sbírejte žolíky na veletrzích!
Po úspěšném prvním ročníku společného projektu
Českých drah, sdružení České dědictví UNESCO a ce-
stovní kanceláře Čedok s názvem Vlakem za památka-
mi UNESCO odstartuje začátkem roku 2007 ročník
druhý. Záměrem marketingové kampaně je nalákat
občany České republiky, ale i návštěvníky z ciziny,
k prohlídce českých památek UNESCO a motivovat
je k využití ekologické dopravy. Kromě plakátů a pro-
pagace v médiích bude opět vydána brožura předsta-
vující všechny památky UNESCO v České republice.
Součástí brožury budou informace o nejlepších a nej-
levnějších způsobech cestování vlakem za těmito pa-
mátkami. Významnou motivací je soutěž, která bude
probíhat od 1. května do 31. října tohoto roku. Účast-
níci soutěže budou po předložení platné označené

jízdenky sbírat razítka v informačních centrech či
přímo na památkách UNESCO. Pokud bude hrací karta
obsahovat alespoň tři razítka, budou cestovatelé
zařazeni do slosování o velice zajímavé ceny. 
Velkou novinkou je možnost získání tzv. žolíka, který
může být použit místo libovolné památky na hrací
kartě. Žolíka bude možné získat pouze na veletrzích
GO a Regiontour v Brně a Holiday World v Praze a to
buď ve stánku Českých drah nebo ve stánku sdružení
České dědictví UNESCO. 
Zajímavou podporou soutěže je také velkoformátová
reklama památek UNESCO na lůžkových vozech. Na
koleje vyjede postupně celkem dvanáct nových lůžko-
vých vozů, z nichž každý bude vozit jednu schématic-
ky vyobrazenou památku UNESCO. V rámečcích uvnitř
vozů je povídání o té které památce a také prezentace
všem památek UNESCO v České republice. Bližší infor-
mace o soutěži můžete najít na www.cd.cz/unesco. 

Ing. Michaela Severová,
Výkonná ředitelka sdružení České dědictví UNESCO 

•pravidelný i jednorázový
úklid budov, kanceláří, 
domácností

•úklid po malířích
a zednících

•mytí oken, čištění koberců

LITOMYŠL, Mařákova 1107, 
tel.: 605 944 345

ÚKLIDOVÁ FIRMA 
VÁM ZAJISTÍ
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Výstava Bohdan Kopecký po šedesáti 
letech uzavřela bohatý rok

Dvě významné výstavy z díla akademického malíře
Bohdana Kopeckého zarámovaly všem milovníkům
umění, a to nejen z Litomyšle či Mostecka, míst, ke
kterým má výtvarník nejosobnější vztah, právě uply-
nulý rok. Po lednové výstavě v pražském Mánesu se
v prosinci v malém sále Smetanova domu a posléze
v prostorách Zámeckého pivovaru uskutečnila výsta-
va s názvem Bohdan Kopecký po 60 letech. Litomy-
šláci se jejím prostřednictvím mohli přenést do obdo-
bí malířských počátků výtvarníka, který právě před
šedesáti lety spolu s restaurátorem Jiřím Josefíkem
z České Třebové a ve spolupráci s místní osvětovou
radou uspořádal ve Smetanově domě svoji první vý-
stavu.
Výstava raných děl ze 40. let minulého století se rov-
něž stala milou vzpomínkou na dávno zmizelá místa
Litomyšle. „V každém případě jde o zajímavý pohled

do počátků tvorby litomyšlského malíře, který je
označován za jednu z nejvýraznějších osobností české
krajinomalby druhé poloviny minulého století a výz-
nam jeho díla dávno překročil hranice naší země,“
soudí Jan Pikna, ředitel Smetanovy Litomyšle, o.p.s.,
která výstavu uspořádala.
Mistra Bohdana Kopeckého pozdravila řada přátel
a příznivců jeho tvorby, z Litvínova přijel nový staros-
ta tohoto „druhého malířova domova“ Mgr. Milan Šťo-
víček. „Přestože jsem ve funkci teprve krátce, Bohdan
Kopecký je už dlouhá léta mým přítelem. Před rokem
věnoval městu Litvínov krásné grafiky z doby, kdy
působil na Mostecku. Rádi jsme tento dar přijali - vý-
stava z nich uspořádaná bude zahájena 4. ledna v 18
hodin v prostorách městské galerie v Litvínově, v rad-
ničním sklípku,“ pozval přítomné návštěvníky verni-
sáže starosta Litvínova.                              -eh- foto I.H.

Při vernisáži rovněž zazpíval Mužský pěvecký sbor pod vede-
ním Otokara Karlíka.

Z Kroužku Jihočechů
Zveme členy a příznivce Kroužku Jihočechů na první
schůzku v roce 2007, která se bude konat 18. ledna
od 18 hodin v salonku restaurace Slunce. Na progra-
mu bude hodnocení činnosti Kroužku Jihočechů za
rok 2006.                                                               Výbor KJ

Před pěti roky byla založena kapela s názvem Litomyšl-
ská 11 BEKRAS. V úterý 12. prosince se konal Vánoční
koncert této kapely ve Smetanově domě. Pořad kon-
certu byl zajištěn velmi důstojně. Jako moderátor byl
pozván pan profesor Karel Hegner, který působil na
JAMU a je znám z České Televize a rozhlasu Praha 2.
Program byl rozdělen na dvě části - předvánočním
mottem byl název skladby R. Procházky Slunko nízko
- večer blízko. V první části jsme slyšeli nádherné
skladby známých českých a moravských autorů, které
navodily adventní, poklidnou atmosféru. Druhá část
byla téměř celá složená z vánočních motivů. Hned na
začátku koncertu při uvádění Večerky F. Juráčka pan
Hegner vzpomenul spoluzakladatele kapely pana
Františka Beneše z Čisté, který, jak řekl, „odešel do
muzikantského nebe v létě roku 2005“. 
A jak to vlastně bylo? Pan Josef Král a pan František
Beneš přemýšleli o tom, že založí kapelu. To se také
stalo a založili BEKRAS - BE - Beneš, KRA - Král, S -
spolu. Franta Beneš vlastnil velký archiv notového
materiálu. Z něho byla pro uvedený koncert mimo jiné
vybrána skladba „Balada pro Dianu“. Složil ji Rudolf
Beran jako vzpomínku na anglickou princeznu. Za-
jímavé bylo, že pan Hegner ji neznal, ale obdivoval.
Od června 2005 je manažerem kapely pan Josef Král,
a to je další důvod zveřejnění tohoto příspěvku. Pan
Josef Král se narodil 11. ledna 1937 v Dolním Újezdu
u Litomyšle v rodině kapelníka, takže právě oslavuje
sedmdesátiny! Zpěváky jsou Zuzka Hořínková a Ra-
dek Klusoň, solisty Luboš Šváb, který na tubu předve-
dl Karls polku věnovanou profesoru Hegnerovi, Petr
Čermák na jazz trubku a Marcela Kučerová na křídlov-
ku. Překvapením v druhé části koncertu bylo nasaze-
ní Vladimíra Krále - syna Josefa Krále - na bicí. Naro-
dil se v roce 1963 v Litomyšli a jak říká jeho otec - v
patnácti se zbláznil do bubnů. Působí v Příbrami jako
pedagog. V druhé části vystoupil rovněž kvintet s Pet-
rem Jiříčkem, který provedl opět vánoční zpěvy. 
A co říci na závěr? Použiji slova profesora Hegnera:
Důstojné sestavení programu, hudba i zpěv šly od srd-
ce a bylo to hezké. Vzpomínáme na Frantu Beneše. Je-
ště jednou gratulujeme Josefu Královi a přejeme
hodně zdraví a tvůrčích sil - BEKRASu další úspěchy.
P.S. Smetanův dům byl zcela vyprodán...

Jaroslav Jiráček st. 

Premiéra vyšla
perfektně

Orchestr Smetanova domu hledá 

hráče/hráčku 
na basovou kytaru. 

Nástroj i veškeré příslušenství je 
k dispozici. Případné zájemce o hraní ve

velkém orchestru můžeme zcela bezplatně
na tento nástroj naučit hrát.

Smetanův dům, Komenského náměstí 402
tel.: 461 613 239, 461 612 255

e-mail: smetanuv.dum@litomysl.cz

PŮJČKY 
HYPOTÉKY

solidně a rychle, 
bez poplatku předem.

Tel.: 465 511142, 
Mobil: 777 150 904

’06
Základní informace  

Celý název organizace

Adresa

Telefon E-mail

Ředitel Počet zaměstnanců, členů nebo žáků

Shrňte prosím činnost vaší organizace za uplynulý rok, a to ve stručnosti - dlouhé příspěvky jsme nuceni
kvůli omezenému rozsahu ročenky krátit. Upřednostňujeme text v elektronické podobě (*.doc, *.rtf  nebo
*.txt) - zamezí se tak možným nepřesnostem při přepisu. K informacím dále připojte jednu kvalitní
fotografii, klasickou nebo digitální, nejlépe na šířku, která by prezentovala Vaši organizaci, nebo její
činnost. Po realizaci ročenky bude k vyzvednutí na MěÚ.  

Připravujeme pro vás novou ročenku!

Dotazník

Město Litomyšl připravuje vydání výroční publikace Litomyšl 2006. Stejně jako v minulých
letech bude distribuována zdarma do všech litomyšlských domácností.
Kompletní informace. Naší snahou je, aby byla ročenka co nejúplnější a proto vyzýváme
všechny organizace i jednotlivce mající zájem o zveřejnění svých aktivit a činnosti, aby
nejpozději do 12. ledna 2007 zaslali tento vyplněný dotazník nebo jeho kopii na adresu:
Městský úřad Litomyšl, ing. Michaela Severová, Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl
nebo na e-mail: michaela.severova@litomysl.cz. Využít můžete také formulář umístěný
na www.litomysl.cz.
Reklama v ročence. Děkujeme všem, kteří se rozhodnete
v ročence inzerovat. Vaše prezentace je důležitá nejen
jako zdroj financování celého projektu, ale dokresluje
celkový život v našem městě. Máte-li zájem inzerovat
v publikaci Litomyšl 2006, můžete se již dnes,
nejpozději však do 12. ledna 2007 přihlásit
u ing. Severové, která Vám sdělí podrobnosti. 
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Studenti litomyšlského gymnázia chtějí
získat prestižní ekologický titul

Litomyšlské gymnázium má ambice stát se Ekoško-
lou, od minulého školního roku se studenti zapoji-
li do dvouletého projektu, který umožní získat
prestižní světové ocenění Eco - School. Ve spolu-
práci s Městem Litomyšl se jim již podařilo splnit
více než polovinu z patnácti úkolů, které vzešly
z jejich Eko konference konané v roce 2005. 
Stále se jim však nedaří splnit náročné úkoly spo-
jené s úsporami ve vytápění, které předpokládají
nákup termostatických ventilů a realizovat projekt
školní předzahrady. Ze seznamu úkolů a jejich spl-
nění je zřejmé, že nejnáročnější je pro studenty
angažované v tomto projektu zapojit spolužáky -
ať již do sběru starého papíru, který se také ještě
nepodařilo uskutečnit, tak k plánovaným pravi-
delným činnostem v péči o zvířata a akvária.
Velký pokrok v úspěšnosti plnění ekologických
úkolů plánují studenti při oslavách letošního Dne
Země - proběhnout by měl úklid okolí školy
a hřiště. Studenti také doufají, že se podaří
v tomto roce získat grantové prostředky
na úpravu předzahrádky školy a v rámci Dne Země
společně s odborem životního prostředí Měst-

ského úřadu a Technickými službami Města
Litomyšle ji realizovat. Pak jistě procentické
plnění ekologických úkolů dosáhne úrovně, která
bude opravňovat litomyšlské gymnázium užívat
prestižní titul Eco - School, o který v současné
době usilují školy ve 40 zemích celého světa.    

Eva Hudečková
foto archív školy

Revoltující studenti stojí 
za odvolanou zástupkyní ředitele

Litomyšlské gymnázium se na sklonku minulého roku
objevilo v médiích v souvislosti se studentskou de-
monstrací. Protestem v úterý 19. prosince dali jeho
účastníci otevřeně najevo svůj nesouhlas s kroky ředi-
tele Mgr. Pavla Koliska. Nespokojenost studentů a řa-
dy pedagogů vyvrcholila týden před tím, kdy ředitel
odvolal z funkce svoji zástupkyni Ludmilu Kynclovou.
„Paní Kynclová chtěla pro školu vždy to nejlepší
a svou práci vykonávala vždy odpovědně a správně.
Proto jsou důvody pana ředitele k jejímu odvolání
nedostačující a pochybné. Protože ji pan ředitel na-
rychlo odvolal před Novým rokem, kdy vejde v plat-
nost nový zákoník práce, podle něhož by nemohl paní
Kynclovou odvolat bez udání důvodů, vypadá toto od-
volání účelově. Jinak by ji odvolal až ve chvíli, kdy by
měl sehnanou náhradu, jako že tomu tak v této chvíli
není,“ soudí zástupce školního parlamentu, student
třetího ročníku Václav Štancl. V názoru, že odvolání
nebylo podloženo pádnými důvody, utvrzuje signa-
táře petice skutečnost, že ředitel po reakci okolí

nabídl druhého dne své zástupkyni návrat do funkce.
To však Ludmila Kynclová odmítla s tím, že s ředitelem
již nemůže spolupracovat.
„Školní parlament je samostatný orgán vytvořený
z řad studentů, který jsem založil právě já při nástupu
do funkce, a svědčí o tom, že jsem byl od počátku
a stále jsem připraven se studenty jednat a diskuto-
vat,“ oponuje ředitel Kolisko. Studenti však rovněž
cítí, že ředitel školy nepřeje studentským tradicím.
Nedávno nebyl příliš nakloněn tradičnímu miku-
lášskému veselí. To se nakonec uskutečnilo v tělocvi-
čně. „Není mým cílem tyto akce rušit nebo omezovat,
ale pro zdárný průběh je třeba je včas naplánovat,
nahlásit a dát jim konkrétní obsah. Jen tak je lze pro-
jednat s mými kolegy v pedagogické radě a organiza-
čně je dobře zajistit. Při organizování akcí na posled-
ní chvíli, jak jsme se mohli přesvědčit při organizaci
mikulášské besídky, dochází ke zbytečným nedoro-
zuměním,“ hájí své kroky Pavel Kolisko.
K rozhodnutí odvolat Ludmilu Kynclovou z funkce své
zástupkyně jej vedly údajně několikaměsíční nedůvě-
ra, pracovní neshody a problémy komunikace. „Měl
jsem výhrady k vedení pedagogických pracovníků
(komunikační rozdíly při komunikaci se členy sboru,
neprovádění hospitací, poznámky kolegů k rozvrhu
a další), nepřijímání nových změn a řešení (zavedení
nových jazyků a seminářů). Nutno dodat, že naše
počáteční spolupráce byla velmi dobrá a otevřená.
Ke změně jejího chování ke mně došlo koncem mi-
nulého školního roku. Výhrady však mám pouze k její
práci ve vedení školy, paní zástupkyni stále považu-
ji za dobrého, zodpovědného a kvalitního pedagoga,“
vysvětluje ředitel školy. 
Tyto argumenty se však podle řady pedagogů podařilo
vyvrátit. Obrátili se proto spolu se školskou radou
otevřeným dopisem na zřizovatele - Pardubický kraj,
aby situaci řešil. Informována byla také Rada města.

Eva Hudečková, foto I.H.
Demonstrující studenti požadovali odstoupení ředitele z
funkce.

Besídka a gymnázium
v ohrožení?!?
Shodou okolností jsem byla na obědě ve školní jídelně
a opět mě rozčiloval hluk, který produkují studenti
a žáci. Ale pak jsem se neslušně zaposlouchala a zjis-
tila jsem, že mluví konkrétně o tolik dětmi očekávané
mikulášské nadílce. Nejvíce mě udivilo, že téma
u všech stolů bylo stejné: „Nepřehání to ředitel už?!?
Nejdříve chtěl zakázat loňské poslední zvonění, pro-
tože studenti litomyšlského gymnázia musí reprezen-
tovat školu a je to pro ně nedůstojné.“ Teď, když má
být tradiční mikulášská besídka, je ve škole Den ote-
vřených dveří (5. prosince!) a „čerti“ by měli sedět u-
kázněně v lavicích. A nejlépe, zrušil by je vůbec. Akce
byla nakonec povolena po studenty zorganizované
petiční akci (prý s 300 podpisy studentů GAJ a celou
řadou podpisů rodičů). A netrvalo dlouho a po městě
již kolují zvěsti o zrušení i dalších tradičních akcí!
A tak mě napadá, jak to dopadne s letošními matu-
ranty a jejich posledním zvoněním? A co Majáles, bu-
de taky zrušen? Vždyť něco podobného jsme už jed-
nou zažili. Jde snad o návrat totality? Nebo pouze
o návrat totality na místní gymnázium s dlouholetou
tradicí? Impulzivní odvolání zástupkyně ředitele je
zářným příkladem poměrů, které na této škole panují
od příchodu nového pana ředitele. 
Nebylo snad Gymnázium Aloise Jiráska vždy dostate-
čně reprezentativní při těchto akcích a při dodržování
místních tradic? Je opravdu studentský život jen o u-
čení?!?                                                 Jana Kusá, Litomyšl

Buďme spravedliví
Nechci jako bývalý zaměstnavatel Mgr. Pavla Koliska
zasahovat do vnitřních věcí litomyšlského gymnázia,
ale po zveřejnění některých informací o jeho osobě
považuji za správné informovat veřejnost o jeho půso-
bení na Střední škole podnikání ve Vysokém Mýtě. 
Připadá mi, že jeho práce na litomyšlském gymnáziu
je prezentována jenom jedním pohledem. Na naší škole
se jevil jako velice spolehlivý, pracovitý a nekonflikt-
ní člověk. Ptám se, jestli jeho pochybení jsou taková,
že vedou k pořádání honu na člověka. Ptám se, zda na
litomyšlském gymnáziu za jeden a půl roku své čin-
nosti nevykonal vůbec nic dobrého. Pro nalezení
pravdivého obrazu o dané situaci bychom si tyto otáz-
ky zodpovědět měli.                        Mgr. Radek Slavík,

ředitel Střední školy podnikání ve Vysokém Mýtě

Na VOŠ a SOŠT Litomyšl byl realizován žákovský pro-
jekt „Počítačová analýza videozáznamů reálných dě-
jů“. Žáci ovládli práci s kamerou, naučili se používat
program AviStep a v neposlední řadě připravili video-
sekvence reálných dějů pro výuku fyziky s příslušnými
grafy závislostí dráhy na čase a rychlosti na čase. 

A. Chalupníková

Žákovský projekt

Městská policie Litomyšl jako správce psince pro
zaběhnuté a opuštěné psy Pohodlí děkuje pánům
Kopeckému a Popelkovi z prodejny AKVARIUM na Tou-
lovcově náměstí a paní Heinischové z prodejny SVĚT
ZVÍŘAT na Smetanově náměstí, kteří věnovali pře-

vážné množství krmiva potřebného v roce 2006 k pro-
vozu tohot zařízení. Zároveň děkujeme i ostatním
dárcům, kteří svými dárky zpříjemnili pobyt opuště-
ných zvířat. Všem přejeme mnoho úspěchů, štěstí
a zdraví do roku 2007.         Městská policie Litomyšl

Poděkování za pomoc
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Projekt Od myšlenky k výrobku
Vyšší odborná škola Střední odborná škola technická
v Litomyšli se na sklonku uplynulého roku posunula
v technické vybavenosti znovu o krok kupředu. Mo-
derní numericky řízené obráběcí centrum, které
v pátek 24. listopadu uvedli do provozu zástupci slo-
venského výrobce i pověřenci britské firmy Edge-
CAM ze Zlína, je výsledkem projektu s názvem „Od
myšlenky k výrobku“. 
Pracoviště je završením snahy školy zajistit studen-
tům přístup k nejmodernějším systémům, na kterých
si mohou odzkoušet komplexní cestu od návrhu sou-
části až po její výrobu. K vytvoření návrhu používají

Litomyšlské školy obdržely digitální 
detektory alkoholu

Z prostředků na prvenci kriminality města Lito-
myšle bylo uhrazeno pořízení digitálních detek-
torů alkoholu do každé základní i střední školy
v Litomyšli.
Preventisté z každé školy mohou nyní podrobit
žáky školy v odůvodněném případě orientační
dechové zkoušce na přítomnost alkoholu. Školy
byly seznámeny i s doporučeným postupem při
testování svých žáků a studentů. 
Orientační testování ve školách lze provádět pou-
ze na základě dobrovolnosti, to znamená pouze
se souhlasem testované osoby nebo souhlasem
zákonných zástupců v případě osob mladších
18 let.                                                                   -red- 

studenti software Autodesk Inventor, vytvořením 3D
modelu mají jedinečnou příležitost velice realisticky
ztvárnit model, jehož přesné parametry se navíc da-
jí snadno měnit. Návrh je přenášen do dalšího soft-
waru od anglické firmy EdgeCAM, v kterém lze vy-
tvořit tzv. technologii výroby dané součásti. 
Zařízení za téměř milion korun financoval Pardubic-
ký kraj, zhruba třetinu hodnoty stroje zaplatily
sponzorské firmy z okolí Litomyšle. Provoz školy,
včetně tohoto moderního centra, si bude moci veřej-
nost prohlédnout v rámci dne otevřených dveří
v pátek 12. ledna.                                                         -eh-

Panenky podpoří nákup 
očkovacích látek 

Pedagogická škola odeslala Českému výboru pro
UNICEF pětapadesát panenek, jejichž prodej vynese
dalších téměř čtyřicet tisíc korun pro projekt
Adoptuj panenku. Jedná se o akci, jejímž smyslem
je získat finanční prostředky z prodeje panenek
vyrobených v rámci výtvarné či pracovní výchovy
na základních či středních školách. Získané peníze
budou použity na očkování proti šesti smrtelným
chorobám dětí v rozvojových zemích. Studentky

druhých ročníků litomyšlské pedagogické školy
se tak do projektu samy aktivně zapojily. „Panenky
děvčata vyráběla v rámci předmětu polytechnická
výchova, nemalý čas však jejich zhotovení musela
věnovat i ve svém volném čase,“ uvedla učitelka
Dagmar Kroulíková a dodala: „Samozřejmě, že pa-
nenkám nechyběl rodný list se jménem, zemí půvo-
du, datem narození a adresou tvůrce.“

Zuzana Fruniová

Technická škola v Litomyšli spolupracuje
s Univerzitou Pardubice

Pokračující spolupráce Vyšší odborné školy a Integro-
vané střední školy technické v Litomyšli s Dopravní
fakultou Jana Pernera Univerzity Pardubice dostala
ve středu 6. prosince nový rozměr. Po několika
vzájemných návštěvách učitelů i žáků se podařilo zor-
ganizovat praktická cvičení studentů třetího ročníku
bakalářského studia oboru silniční dopravní pro-
středky v Litomyšli. Právě v oblasti praktické výuky
má totiž tato škola co nabídnout i univerzitním stu-
dentům. 
„Učebny praktického vyučování a dlouhá řada výuko-
vých pomůcek vytvořených z reálných součástek jsou
již řadu let právem chloubou naší školy. Proto byla ce-
lodenní výuka skupiny devětadvaceti studentů, do-
provázená dvojicí pedagogů a vedoucím katedry, zce-
la logickým vyústěním probíhající spolupráce střední
školy s univerzitou,“ vysvětluje ředitel litomyšlské
školy Ing. Milan Janecký. Studenti rozdělení na dvě
pracovní skupiny absolvovali dvě náročné 120minu-
tové výukové jednotky praktického vyučování. Jedna
byla celá věnována převodovkám používaným v silni-
čních motorových vozidlech všech velikostí, od těch
nejmenších přes převodové skříně traktorů až po ne-
jmodernější automatizované i plně automatické pře-

vodovky kamionů a autobusů. Ve druhé dvouhodi-
novce čekaly na studenty součásti předcházející a ná-
sledující převodovkám, tedy spojky a kloubové hříde-
le. „Na kompletní hodnocení celé akce je zřejmě ještě
příliš brzy, k naší radosti jsou první ohlasy převážně
pozitivní, spolupráce může zdárně pokračovat. Ta-
kovéto společné akce by kromě jiného měly přispět
i k zájmu talentované mládeže o studium technických
oborů,“ uzavírá Milan Janecký.                -red- foto I.H.

České šachové 
Vánoce poosmé
Již poosmé se stala Litomyšl hostitelkou příznivců
královské hry ze všech koutů světa. V úterý 26. pro-
since byl v prostorách Domova mládeže pedagogické
školy zahájen osmý ročník turnaje s názvem České ša-
chové Vánoce. 
Soutěže se zúčastnilo sto devatenáct šachistů ze sedm-
nácti zemí. Kromě tří velmistrů se klání nad šachovni-
cemi zúčastnila také jedna velmistryně a celá řada ve-
lice kvalitních mladých hráčů a hráček. Turnaj se stal
opět také otevřeným přeborem mládeže do šestnácti
let.
Nejvýše nasazeným byl loňský vítěz Vjačeslav Dydyško
z Běloruska, jehož ELO rating dosahuje 2562 bodů.
Celý turnaj byl ukončen 1. ledna devátým kolem. Bě-
hem silvestrovské noci proběhl též bleskový silvest-
rovský turnaj, kterým šachisté přivítali nový rok. 
Cenou pro vítěze bylo dvacet tisíc korun.            -red-

Hledám společníka
do zavedené obchodní firmy

Tel.: 606 223 698

Litomyšl - prodej bytu 2+1 (51,28 m2) v osob.
vlastnictví ve II. NP zděného bytového domu.
Kuchyň 10,73 m2, pokoje 15,10 a 14,94 m2, zděná
koupelna  3,65 m2, WC, spíž, balkón. El. akumul.
kamna, el. boiler. Zem. plyn v chodbě u bytu.
Možno krb nebo krbová kamna. Prostřední byt.
Klidná lokalita. Centrum 5 minut. Krásný výhled.
Č. 6184 Informace o ceně v kanceláři

Litomyšl  - prodej rodinného domu v klidné vi-
lové čtvrti na okraji města. Dům je krajní řadový.
V přízemí kuchyň, dva pokoje, koupelna, WC, spíž.
V patře dva pokoje, WC. V suterénu kotelna s ply-
novým kotlem ÚT. U domu  garáž a kůlna. Stav. pl.
144 m2, zahrada 177 m2. 
Č. 6202 Cena: 1.859.500,- Kč

Litomyšl - pronájem obchodních prostor
v dobrém místě. Vchod z hlavního náměstí. Plo-
cha 85 m2 v přízemí, 65 m2 v patře. 
Č. 6209                     Informace o ceně v kanceláři

Pronájem skladových prostor:
- v Litomyšli u hlavní silnice I/35 . Plocha 464 m2.
Č. 6208  Cena: 15.000,- Kč/měs. 
- v obci vzdál. 7 km od Litomyšle. Plocha 260 m2.
Č. 6207  Cena: 7.000,- Kč/měs.

Litomyšl - prodej pozemků pro stavbu rodin-
ných domů na okraji města. Výměra 495 m2 až
942 m2. Inženýrské sítě jsou vybudovány, v nejbliž-
ší době asfaltová komunikace a chodníky. Zbývá
12 pozemků. Můžete hned začít stavět! 
Č. 4071 Cena: od 1.250,- Kč/m2

Výběr z poptávky našich klientů:
• koupíme byt 1+1 v Litomyšli,
• hledám pronájem 1+1 nebo 2+1 v Litomyšli,
• koupíme RD nebo vesnické stavení do 10 km

od Litomyšle k trvalému  bydlení,
• koupím dům v centru Litomyšle,
• hledáme pozemek pro stavbu rodinného domku

v Litomyšli nebo v nejbližším okolí.

KKoonnttaakkttuujjttee  nnááss::  446611  661122  667700 --11,,  772288  008800  994477
ee--mmaaiill::  rreeaalliittyy..ccoonnssuullttvvkk@@lliitt..cczz

Naši kompletní nabídku najdete na
www.reality-rvc.cz/consult

Realitní a znalecká kancelář 
CONSULT VK Litomyšl, s.r.o.
Litomyšl, Smetanovo nám.120

VÝBĚR PRO LITOMYŠL:
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Kosáci dostali pozvání účinkovat v Singapuru
Smíšený pěvecký sbor KOS, který působí při litomyšl-
ské pedagogické škole, uspořádal v závěru roku
několik vánočních koncertů. Posluchači a skalní
příznivci „kosáků“ tak měli možnost ocenit stoupa-
jící kvalitu seskupení, které si na svůj vrub připsalo
další ze série úspěchů. Z mezinárodního festivalu
adventní a vánoční hudby, který se uskutečnil v po-
lovině prosince v Bratislavě, se vrátili zpěváci jako
absolutní vítězové kategorie mládežnických sborů.
Jejich vystoupení nadchlo natolik, že si vysloužili
i pozvání komorního sboru The Singers Vocal Ensem-
ble Singapur na účinkování v exotickém Singapuru.
„V současné době o nabídce přemýšlíme, problémem
je ovšem cena letenek pro zpěváky,“ komentuje
zajímavou nabídku sbormistr KOSU Milan Motl.

Řešením by dle jeho slov mohla být pomoc ze strany
sponzora, kterého se pokusí nalézt. Nadšeni nebyli
jen zpěváci ze Singapuru, ale i porota a v neposlední
řadě rovněž samotní Bratislavané. Ty se „kosákům“
podařilo roztleskat na „otevřené scéně“ při vystou-
pení na bratislavském náměstí. „Porota ocenila pře-
devším barvu, dynamiku a výraz sboru,“ uvádí sbor-
mistr k hodnocení poroty a dodává: „Osobně si
cením úspěchu proto, že studenti čtvrtých ročníků,
kteří jsou členy KOSU, byli měsíc na praxi a na pří-
pravu zbylo opravdu málo času.“ Po úspěchu v mezi-
národním klání v Polsku a na celostátní soutěži
pedagogických škol je to již třetí významný úspěch
pěveckého sdružení pedagogické školy.

Zuzana Fruniová

Po Praze konečně v Litomyšli
Prvního listopadu 2006 byla v Praze na Novoměst-
ské radnici zahájena výstava „Příběhy bezpráví“
společnosti Člověk v tísni. Stala se završením stej-
nojmenného týmového projektu, ve kterém žáci
pátrali po osudech lidí postižených komunistickým
režimem. Výstava se poté uskutečnila v několika
dalších městech a 16. ledna 2007 bude zahájena
také v Litomyšli, kde bude k vidění až do 25. února. 
Do týmového projektu se zapojilo více než čtyřicet
škol. Člověk v tísni však nakonec vybral práce pou-
ze dvanácti z nich, které nyní putují po České
republice. Základní škola Zámecká má tu čest být
mezi nimi. A nejen to. V polovině prosince loňského
roku společnost Člověk v tísni rozhodla o zařazení
žákovského panelu z naší školy na česko - němec-
kou konferenci na téma „totalita“, která se uskute-
ční v průběhu příštího roku v Německu a kde bude
celý projekt prezentován před mezinárodní veřej-
ností.

Proto si vás dovolujeme pozvat na výstavu, která
není „jen“ o příbězích bezpráví. Je nahlédnutím
do uvažování duší dospívajících lidí, kteří dobu mi-
nulého režimu neprožili a často jí nerozumí. Vypo-
vídá rovněž o síle lidskosti, která z těchto příběhů
vyzařuje a která poukazuje na hodnoty, na něž by-
chom ani v dnešní době neměli zapomínat.
Často jsem si kladl otázku, co vlastně celý projekt
přinesl mým žákům - čím je obohatil a zda si vůbec
uvědomili závažnost toho, o čem psali. Moje obavy
nakonec rozptýlila odpověď na jeden z dotazníků
Člověka v tísni, kam Pavlína Jiráňová z letošní IX.
A uvedla: „...uvědomili jsme si skutečný význam
slova SVOBODA“... 
Na závěr bych chtěl ještě poznamenat, že v průběhu
prvního týdne vás naši žáci celou výstavou prove-
dou a blíže vás s jejím obsahem i posláním seznámí.

Stanislav Švejcar, ZŠ Zámecká

Šikana ve školním 
klimatu s Mgr. Renatou
Ježkovou 
Již potřetí přijede do Litomyšle Mgr. Renata Ježková,
speciální pedagog ve Středisku výchovné péče při
Dětském diagnostickém ústavu v Brně a školní speci-
ální pedagog na sídlištní brněnské základní škole,
zároveň lektorka akreditovaných kurzů MIŠ se za-
měřením na problematiku šikanování ve školních kli-
matech. Seminář je opět dvoudenní. Na 15. ledna je
připraven speciální program pro vyučující prvního
stupně základní školy a 16. ledna se zúčastní učitelé,
kteří již absolvovali semináře Mgr. Ježkové. 

Mgr. Milada Kadidlová, 
vedoucí odboru školství, sportu a volného času

K tragické dopravní nehodě došlo v úterý 5. prosin-
ce po půl osmé ráno na silnici I/35 v Litomyšli.
Pětatřicetiletá řidička jedoucí ve směru na Vysoké
Mýto v blízkosti křižovatky u viaduktu z dosud ne-
zjištěných příčin přejela do protisměru, kde se čelně
střetla s projíždějící nákladní soupravou. 
Při dopravní nehodě došlo k těžkému zranění řidič-
ky, kterému po převozu do nemocnice podlehla. 

Žákům speciální školy se splnil 
další sen - hudební

v Zámeckém pivovaru, pomohl postiženým dětem.
Pořádající Smetanova Litomyšl, o.p.s., která po-
skytla prostory, se spojila s Městem, které zajistilo
propagaci, a pedagogy ze Speciální školy, kteří při-
pravili občerstvení. 
Návštěvníci koncertu navíc mohli obdivovat vý-
tvarné práce žáků školy a jejich vyprávění o jed-
nom splněném snu, kterým byla loňská cesta
k moři. 
Výtěžek koncertu, více než 10,5 tisíce korun, bude
použitý na nákup pomůcek pro rehabilitační třídu
žáků s kombinovaným postižením.
Ve skupině Jiřího Bílého se představili Eva Pikno-
vá - vokály, Helena Vilická - violoncello, Jan Gregar
- baskytara, David Holý - kytara a Luboš Hnát - bi-
cí. Pozvání přijali hudební hosté - Jaroslav Bílý,
písničkářka Tereza Terčová, klavírista Pavel Lo-
chman a kytarista Petr Bažant. Pořadem provázel
další litomyšlský rodák Radek Havel.

-red- foto archív školy

Adventní benefiční koncert Jiřího Bílého a jeho
skupiny, který se konal v pátek 8. prosince

Vzhledem k tomu, že se bratři Bílí v Litomyšli narodili
a mají k tomuto městu stále vřelý vztah, byl koncert
velmi emotivní. 

Kresba jako nástroj
sebepoznání
Téměř šedesát učitelů se v listopadu zúčastnilo semi-
náře o dětské kresbě s paní PhDr. Janou Mervartovou,
psycholožkou Proximity Ústí nad Orlicí. Na 17. ledna
je připraveno druhé setkání týkající se kresby. Ten-
tokrát je zaměřené na kresbu jako nástroj sebe-
poznání. Účastníci budou pracovat s vlastními výtvo-
ry a pokusí se porozumět lépe sobě. 

Mgr. Milada Kadidlová,
vedoucí odboru školství, sportu a volného času 

Jak vytvořit podnětné 
prostředí v dětském 
pokoji?
Mateřské centrum Litomyšl pořádá 9. ledna od 16
do 19 hodin seminář „Jak vytvořit podnětné prostředí
v dětském pokoji?“ (inspirace, náměty). Lektorkou je
Věra Krejčová, účastnický poplatek činí 70 korun (váš
příspěvek bude použit na zakoupení materiálů a po-
můcek pro nové prostory mateřského centra).
Co vás v dílně čeká: Ujasníte si, co je „podnětné pro-
středí pro činnosti vašich dětí“. Porozumíte psycholo-
gickým východiskům a zásadám vytváření podnětné-
ho prostředí pro činnosti vašich dětí. Zjistíte, jaké
výhody s sebou přináší podnětné prostředí (jak pro
děti, tak pro vás jako rodiče). Získáte nápady
na drobné změny, které můžete realizovat v uspo-
řádání prostředí u vás doma.
Toto vše vyvodíme společně. Využijeme k tomu fakt,
že mateřské centrum se zanedlouho bude stěhovat
do nových prostor a vy máte jedinečnou příležitost
spolupodílet se svými návrhy na tom, jak to v něm bu-
de vypadat. Nejprve tedy (podle předem zadaných
pravidel) vytvoříme návrhy na uspořádání a vybavení
prostředí herny v mateřském centru. Tyto návrhy pro
nás budou východiskem k přemýšlení o uspořádání
a vybavování dětského pokoje či místa, kde si vaše
děti doma hrají.                                       Petra Benešová

Základní škola Zámecká, Litomyšl, Vás zve na propagační akci 
k programu nového způsobu výuky pomocí počítače 

INTERNETOVÝ UČITEL
Ukázkové lekce rodičům, studentům, dětem, učitelům předvedou jejich
autoři v úterý 20. února od 15 hodin v učebně informatiky ZŠ Zámecká.

Bližší informace na tel. 603 728 442
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Dílo Olbrama Zoubka inspirovalo
V sobotu 16. prosince byla v zámeckém sklepení
zpřístupněna ojedinělá výstava prací, které jejich
autoři různého věku vytvořili inspirováni dílem
mistra Olbrama Zoubka.
Smetanova Litomyšl, o.p.s., přišla před časem
s nápadem uzavřít uplynulý rok, který byl ve zna-
mení oslav osmdesátin akademického sochaře,
akcí s názvem Fotografuj nebo maluj sochy Olbra-
ma Zoubka v zámeckém sklepení. V závěru roku
tak do prostor s jedinečnou atmosférou přicházeli
jednotlivci i celé skupiny výtvarníků.
S velkým zaujetím pro věc i vlastní tvůrčí invencí
se zapojili žáci základních škol, středoškoláci
i mladí výtvarníci ze Základní umělecké školy. Při
zpracování tématu Zoubkova rozsáhlého socha-
řského díla používali různé techniky - kombinaci
kresby a koláže, malby či fotografie, členové
výtvarného kroužku z Domu dětí a mládeže praco-
vali s betonem. Jak nám řekla paní učitelka

Ludmila Drobná z II. základní školy, žáci chodili
mezi sochy do zámeckých sklepů velice rádi, při
výtvarné činnosti nehleděli na čas a zůstávali ve
škole i dlouho po vyučování. -eh- foto I. H.

4. skautský oddíl Ostříži oslavil 15 let 
Ve dnech 18. a 19. listopadu se na střediskové skaut-
ské základně na Posekanci sešli současní a bývalí
členové oddílu, aby společně oslavili 15. výročí je-
ho založení. Oslava začala slavnostním nástupem,

na kterém nás přivítal současný vůdce Džobin - Josef
Kopecký a seznámil nás s plánovaným programem.
Přivítali jsme mezi sebou také zakladatele oddílu
Tapina - Jaroslava Štaffu. Po nástupu jsme odešli
na dopolední výlet do Toulovcových Maštalí. Po ná-
vratu a po obědě jsme si šli do lesa zahrát bojovou hru
Piráti. Vrátili jsme se na svačinu a po ní přijel P. Josef
Kopecký - Jožka a společně jsme prožili mši svatou.
Následovalo promítání fotografií z táborů a ostatních
akcí za celou historii oddílu. Večer jsme strávili
u táboráku a v chalupě povídáním, vzpomínáním,...
A jak to všechno začalo? V říjnu 1991 se na pozvání
Tapina - Jaroslava Štaffy sešla skupinka kluků na prv-
ní schůzce a vznikl 4. oddíl skautů Ostříži. Zpočátku
měl oddíl jednu družinu vlčat a jednu družinu skautů.
V červenci 1992 proběhl první oddílový tábor na Pose-
kanci. Oddíl v dalších letech kromě pravidelných
schůzek v klubovně na faře, výprav a táborů, každo-
ročně slaví svátek svatého Jiří - patrona skautů, po-
řádá drakiádu a mnoho dalších akcí.

Václav Kopecký - Buráček

Vánoční besídka 
v Mateřské škole 
Lidická

V pondělí 18. prosince jsme byli spolu s dalšími ro-
diči pozváni na vánoční besídku 1. oddělení Mate-
řské školy v Lidické ulici. Diváků z řad rodinných
příslušníků se sešla plná třída a mohu říci, že před-
stavení našich nejmenších předčilo všechna oče-
kávání. Děti nám zazpívaly spoustu písniček, tančily,
recitovaly, předvedly, jak ve školce cvičí a pochlubi-
ly se, s čím si rády hrají. Po vystoupení rozdaly
maminkám předem vyrobené keramické podkůvky
a jablíčkové svícny. Následovala hostina s chle-
bíčky, cukrovím a čajem pro děti a kávou pro rodiče.
Ve školce to odpoledne panovala příjemná rodinná
pohoda.
Ráda bych poděkovala všem učitelkám za to, jak
skvěle zvládají náročnou práci s dětmi, které by
věkem spíše měly patřit do jeslí. Za pouhé čtyři mě-
síce učinily z uplakaných miminek spokojené a sa-
mostatné malé človíčky, kteří se pod citlivým vede-
ním poprvé úspěšně začlenili do dětského kolekti-
vu. Všem zaměstnancům MŠ pak přeji pohodový rok
2007 a neutuchající nadšení a trpělivost při práci
s našimi dětmi. 

Mgr. Daniela Müllerová
Současný vůdce oddílu Džobin - Josef Kopecký a zakladatel
oddílu Tapin - Jaroslav Štaffa.

Pizzeria Bella Napoli Litomyšl
Naši vážení a milí zákazníci, dovolujeme si vás informovat a upozornit, že
od 1. ledna 2007 přibližně do 28. února 2007
bude provozovna pizzerie z technických důvodů uzavřena

Prostory pizzerie budou v těchto dvou měsících rekonstruovány a mo-
dernizovány. Poté vás opět rádi přivítáme v nově zrekonstruovaných
prostorách naší pravé italské pizzerie Bella Napoli. O přesném termínu
znovuotevření vás, naši vážení a milí zákazníci, budeme včas informo-
vat. Plánované datum je čtvrtek 1. března 2007. Přijmeme též
nové pracovní síly - servírku, barmanku a pomocnou sílu do kuchy-
ně (i brigádně či ženy na MD) - informace na tel.: 602 640 343.
DĚKUJEME velice panu Hubertu Stratílkovi, majiteli Domu Sportu
Stratílek, kterému za tuto celou rekonstrukci provozovny pizzerie velmi
vděčíme, neboť právě pan Stratílek tuto akci realizuje. Ještě jednou
moc děkujeme!
Pro naše příznivce máme však optimistickou informaci. Nezoufejte!
Připravili jsme pro vás, naši milí zákazníci, i nadále pečení pizz s sebou

do krabic i dílků jen tak „do ruky“, a to pravděpodobně před pizzerií
v prostoru „letní terasy“. Zde bude provizorně pro tyto dva měsíce
umístěn přívěs, kde bude možné pizzu i nadále objednávat, a to
na původních telefonních číslech 461 612 767 nebo 607 611 478.
Doufáme, že našim příznivcům alespoň takto vyjdeme vstříc a nebude
možné tak na chuť naší pravé italské pizzy zapomenout. O přesnějších
pravidlech fungování „provizorní provozovny“ pizzerie vás budeme ještě
podrobněji informovat (otevírací doba, slevy, akční ceny pizz, nabídky
dne atd.). Již nyní se těšíme a věříme ve vaše objednávky. Velice vám
děkujeme za vaši přízeň, kterou jste nám doposud věnovali. V září roku
2006 jsme tu pro vás fungovali již celých 10 let! 

Děkujeme za přízeň!
Kolektiv Pizzerie Bella Napoli Litomyšl
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Známý psycholog Jaro Křivohlavý ukázal na jedné
události z koncentračního tábora Terezín zajímavý
problém v komunikaci. Německý dozorce tehdy
přikázal vězni, aby cosi vykonal. Ten ovšem
nerozuměl německy, takže na něj vyděšeně hleděl
a ustrašeně odpovídal: „Nerozumím, nerozumím.“
Dozorce si nesrozumitelná slova vězně patrně
vyložil jako vzpouru proti své autoritě a tak na něj
řval stále dokola ten samý příkaz. Nakonec se
rozzuřil do té míry, že ho začal mlátit před zraky
spoluvězňů hlava nehlava. 
Komunikace není záležitostí jen psychologie. Má
zcela jednoznačně i duchovní rozměr. V komunikaci
jde totiž i o vůli naslouchat a porozumět. A tato vůle
ukazuje na vnitřní svět člověka. 
V nitru dotyčného dozorce se stavěla babylónská
věž nacismu. Tedy přesvědčení, že germánská rasa
je nadřazená ostatním rasám a že tudíž projekt
třetí říše (světová nadvláda Německa) se svojí
genialitou dotkne nebe, neboť se stane
východiskem z politických a sociálních problémů
světa. Proč se pak při svém pocitu nadřazenosti
a božského poslání handrkovat se špinavým
vězněm, který odmítá z nějakých svých důvodů
poslechnout? 
Bůh zastavuje komunikaci tam, kde si lidé stavějí
tzv. „božské projekty“ a hrají si na „bohy“. Tak to
bylo i s babylónskou věží. Bůh viděl v lidských
srdcích pýchu, takže zmátl projektantům

a stavitelům jazyky, čímž došlo k zastavení tohoto
díla, neboť si  přestali rozumět. Tak je to vždy, když
si lidé realizují projekty, ve kterých se chtějí
dotknout nebe i za cenu lidských obětí. 
Lidé si pak přestávají naslouchat buď z pýchy,
nebo pro své ukřivdění. V rodině, v práci či mezi
přáteli pak již není vůle po „kafíčku“, kde by se
soustředěně naslouchalo a kde by se pojmenovaly
problémy a navrhlo východisko. Spíše se
přistupuje k vynucené a často zraňující
komunikaci prostřednictvím dopisů, e-mailů, či
SMS zpráv, nebo prostřednictvím novinových
článků. Upřímná komunikace pak bývá vykázána
do nekonstruktivního přítmí pomluv. 
Bůh z těchto problémů dává východisko. A tím je
správné pochopení sebe sama a správné
nasměrování ke správné věci.
Ať rodič, ředitel, kazatel či pan starosta, všichni
jsme jen selhávající lidé. Potřebujeme pomoc
shůry, ale potřebujeme i pomoc od druhých.
Božímu Duchu se líbí v pokorném srdci!
K správnému přístupu Bible říká: „Pamatujte
si,… každý člověk ať je rychlý k naslouchání,
ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu.“
Naslouchejme milujícíma ušima. Tedy vnímavě,
neúnavně, soustředěně a hlavně s neuhasínající
vůlí pochopit toho druhého.
A nakonec naslouchejme s otevřeným a odvážným
srdcem. Tedy s vědomím, že když poznáme, že naše

cíle jsou špatné, že budeme otevření třeba
i k zásadnímu přesměrování svého života. Třeba to
bude znamenat „ano“ manželskému partnerovi či
dětem a „ne“ některým koníčkům. Nebo to bude
znamenat náš odchod z nějaké funkce, protože
špatný komunikativní přístup nám pod rukama
zabíjí chod prozatím prosperující firmy. Nebo to
bude znamenat naopak přijetí nové zodpovědnosti
pro blaho dané věci…
V roce 2007 vám přeji úspěšnou komunikaci. A již
dnes se těším na setkání u „kafíčka - se
smetanou“. Tu já totiž strašně miluji...

Daniel Smetana, kazatel Církve bratrské
d.smetana@tiscali.cz

Pojďme si to říci u kafíčka

Až u vás zazvoní tři králové
a prokáží se pověřením České
katolické charity, otevřete jim
nejen dveře, ale také svá
srdce. Jsou totiž lidé, jejichž
jediným proviněním je, že ze-
stárli. Jsou matky, které ne-
mohou svým dětem dát, co je

zapotřebí. Jsou těžce nemocní, kteří potřebují
účinnou pomoc. Jsou lidé, kteří radostnou zvěst
vánoční vyslechnou na lavičce v parku, neboť ne-
mají domov, který by provoněli purpurou. Tříkrálo-
vá sbírka proběhne v sobotu 6. ledna. Pomozte lidem
v nouzi i vy! Děkujeme.

Organizátoři Tříkrálové sbírky v Litomyšli
foto I. Hudeček

Na závěr vánočního období si budeme moci po-
slechnout koledy a další písně s touto tématikou
v podání křesťanské rockové skupiny Michael z ne-
dalekého Lanškrouna. 
Tento koncert se uskuteční v neděli 7. ledna odpo-
ledne ve 14.00 hodin v Litomyšli v kostele Povýšení
sv. Kříže jako poděkování tříkrálovým koledníkům.
Zváni jste ale pochopitelně všichni. Více informací
o tvorbě této skupiny naleznete na www.michael.u-
nas.cz. Vstupné dobrovolné.                                 -red-

Lékařská služba
první pomoci
v lednu 2007
Pondělí – pátek 17.00 – 21.00 - nevýjezdová
LSPP složená ze zdravotní sestry LSPP a lékaře
RLP v prostorách cévní ambulance chirur-
gického ambulantního traktu monobloku; 
tel. 461 655 519.
Sobota 8.00 - 17.00 - výjezdová LSPP složená
ze zdravotní sestry LSPP a lékaře Nemocnice
Litomyšl v prostorách cévní ambulance chirur-
gického 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 7. ledna MUDr. Leichterová 
– Sanatio a.s.; tel. 461 614 425
Neděle 14. ledna MUDr. Sláma 
– ordinace MUDr. Leichterové Sanatio a.s.; 
tel. 461 614 425
Neděle 21. ledna MUDr. Mareš – ordinace
MUDr. Večeři, Sanatio a.s.; tel. 461 614 878
Neděle 28. ledna MUDr. Cacek – ordinace
MUDr. Leichterové Sanatio a.s.; 
tel. 461 614 425

Služby lékařů LSPP organizuje 
MUDr. A. Slezáčková.

LANGHAMER s.r.o. Litomyšl − NÁHRADNÍ DÍLY

NABÍZÍME
• náhradní díly na domácí i zahraniční nákladní automobily a přívěsy
• náhradní díly na traktory a přívěsy, pneumatiky traktorů a zemědělských strojů
• nové a opravené zvedáky, pístnice, rozvaděče, hydromotory, kompresory,    
• chladiče, alternátory, startery, vodní čerpadla    
• klínové řemeny, ložiska, gufera, hydraulické hadice, průmyslová pryž 
• autobaterie, elektro příslušenství motorových vozidel

a další potřeby i pro majitele osobních aut, např. chladící kapalina, autokosmetika

Naši prodejnu najdete v areálu bývalých silnic Litomyšl, (směr na Čistou), 
ulice Trstěnická 932.
telefon: 461 618 668 nebo 603 278 307
e−mail: langhamer@langhamer.cz
web: www.langhamer.cz               

máme dlouholetou praxi, odborně Vám poradíme  

děkuje svým zákazníkům za přízeň v letošním roce a přeje jim vše nejlepší
do nového roku 2007

Tříkrálový koncert 

V sobotu 6. ledna si od 14 hodin na zámku v Nových
Hradech můžete zazpívat koledy i další vánoční písni-
čky s Náhodným seskupením Naživo.                    -red-

Vánoční 
prozpěvování

Tříkrálová sbírka proběhne 6. ledna
Pomozme lidem v nouzi
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Vyprávění o litomyšlských domech - 1
VYPRÁVĚNÍ O LITOMYŠL-
SKÝCH DOMECH, o životě
těch, kteří tu před námi
pobývali a vtiskli jim pe-
čeť svého ducha a své osobnosti, i o těch, kdo si do-
my postavili a jaké zaměstnání zde vykonávali.
Začneme vzpomínkami o historii prvního domu
v Jiráskově ulici.
Dům čp. 15 - dnešní poštovní úřad.
Dům postavený na tomto místě pocházel z roku
1505 a byl v majetku Jana Teriny. V 16. století býval
sídlem českých bratří, kterým patřilo celé pořadí
domů od dnešní pošty až k Červené věži. Na nároží
pošty stávala Česká městská brána s věží, která by-
la zbořena roku 1835. 
V bratrském domě bydlil správce sboru českých bratří
Jan Táborský a poté jeho nástupce. V letech 1532 -
1537 zde sídlil biskup Jednoty bratrské Jan Augusta.
Mezi významné osobnosti Jednoty bratrské patřil
vzdělaný bakalář Vavřinec Krasonický, pocházející
z Jindřichova Hradce, litomyšlský měšťan a cestova-
tel Martin Kabátník, lékař Jan Černý a Marta z Bosko-
vic, první žena v Čechách, která chránila práva žen.
Královským mandátem z roku 1548 byli čeští bratři
vypovězeni z Čech, tedy i z Litomyšle.
V domě se vystřídala celá řada dalších majitelů.
V 1. pol. 18. století došlo k rozmachu výstavby silni-
ční sítě. Na to navazuje zřizování poštovních spojů.
V roce 1752 první poštovní linka vedla z Brna
do Prahy přes Litomyšl, kde byla poštovní a přepřa-
hací stanice. Roku 1754 za vlády Marie Terezie do-
stal litomyšlský občan Jan Walach povolení ke
zřízení císařské pošty ve svém domě čp. 15. Toto
privilegium bylo právem dědičným.
Stará budova pošty měla mansardovou střechu po-
krytou šindelem se dvěma souměrnými vikýři. Měla
dvě podlaží s nestejně velkými okny a rohovým,
v prvním patře umístěným arkýřem se třemi okny.
Vedle arkýře v průčelí byla zapuštěna do fasády pís-
kovcová deska a na ní vytesán erb s ozdobnou přil-
bou, i když majitel nebyl šlechtického rodu. Hlavní
vchod do budovy měl
po stranách poměrně
mohutné kamenné pi-
líře, nahoru se zužující
a ozdobené jehlanci
na kamenných deskách.
V klenutém ostění byla
zasazena dubová vrata,
kterými se vjíždělo prů-
jezdem na velký dvůr
s konírnami, chlévem
a kůlnami. Na poště
bývalo až dvacet koní,
kteří by se ale najednou
do stáje nevešli; ostatně
vždy bylo několik koní právě na cestách. V kůlně
stávaly poštovní vozy, kočáry i dvoukolové kolesky.
Pošta měla všechny zvláštnosti starého poštovního
provozu s postiliony, poštovními dostavníky a ku-
rýry v tmavých fracích s oranžovými výložkami, vy-
sokými klobouky a poštovskými trubkami. Poštovní
vozy dopravovaly především lidi, poštovních zásilek
bylo tehdy málo. Takovým poštovním vozem bývala
obyčejná krytá bryčka, která byla žlutočerně natře-
ná s nápisem Fahrpost a c.k. orlíčkem. Uvnitř vozu
byla dvě sedadla pro čtyři osoby proti sobě. Vpředu
vozu bylo sedadlo pro postiliona a jednoho cestu-
jícího. Vzadu byl připevněn tzv. šejtrok, do kterého
se ukládaly poštou poslané balíčky a dopisy.
Po výstavbě železnice Olomouc - Praha v roce 1845
jezdily poštovní vozy většinou už jen do Janoviček -
Zámrsku. Cesta tehdy trvala dobré tři hodiny. V ro-
ce 1882 byla otevřena trať z Chocně do Litomyšle,
která byla proti jiným podobným lokálním tratím,
skoro vždy deficitním, aktivní. Ovšem tím skončila
doprava poštovními vozy.
Dcera prvního poštmistra Jana Walacha Anna, již ja-
ko vdova, se provdala za rytíře Josefa Aloise Haase
z Grünwaldu, jehož rod pocházel z Koclířova. Jan

Walach, který byl pošt-
mistrem do roku 1792,
postoupil poštovské
právo své dceři. Poněva-

dž ženy nemohly tuto funkci zastávat, byl dědičným
poštmistrem jmenován její manžel. Své právo vyko-
nával až do své smrti v roce 1820.
Od roku 1821 vedl poštovní úřad Haasův zeť Jiří Hra-
decký, litomyšlský rodák a později první litomyšlský
volený purkmistr z let 1850 až 1865. Poštovské právo
držel do roku 1852. Toho roku koupil poštu za dvacet
šest tisíc zlatých Antonín Jessler (dříve Izák Jeiteles),
felčar a výrobce lihovin. Jessler byl veřejně velmi čin-
ný a byl též majitelem domů čp. 204 na Braunerově
náměstí a čp. 79 Záhraď. Jako dědičný poštmistr ne-
chal roku 1853 starý poštovský dům zbourat a na jeho
místě začal roku 1855 stavět novou dvoupatrovou bu-
dovu. Stavba byla dokončena roku 1858. Svou
výškou, ale i vzhledem se odlišovala od dosavadní mě-
stské zástavby. Nová pošta se otvírala v osm hodin
ráno, kdy přijížděly poštovní vozy. V tu dobu se ote-
vírala i poštovní kancelář. Byla to malá místnost vpra-
vo od hlavního vchodu. Postilioni přinesli poštu jen
v náruči a předali ji k roztřídění expeditorovi. Míst-
nost byla uvnitř ještě rozdělena katrem s pultem
na dvě části, pro zaměstnance a občany. Okna do uli-
ce byla zamřížována a na zdi mezi nimi byla osazena
schránka na dopisy s německým nápisem Briefkasten.
Na poště se úřadovalo až do osmnácti hodin. Poštmis-
tr a majitel pošty do kanceláře nechodil. Dopisy
po městě roznášel Briefträger. Za každý dodaný dopis
musel adresát zaplatit jeden krejcar. Zásilky včetně
balíků k odesílání se přijímaly jen řádně zalepené, či
provázkem ovázané, opatřené několika pečetěmi. Ra-
zítko pošty bylo kulaté s označením pouze v němčině
- Leutomischl a s příslušným datem. Nad okny visel
plechový c.k. orel s nápisem Postamt.
V budově nebyla pouze pošta, sídlily zde i úřady,
Okresní úřad a c.k. Berní úřad, který měl kanceláře
vlevo od hlavního vchodu.
Pošta byla v noci hlídána především proto, že Berní

úřad měl v kanceláři po-
kladnu. Hlídač stával
v budce s dřevěnou
stříškou s mosazným
c.k. orlíčkem na špici.
Nad okny Berního úřadu
byl rovněž nepostrada-
telný rakouský orel
větších rozměrů s nápi-
sem Steueramt. Po 1.
světové válce skončilo
všechno toto rakouské
označení utopené v řece
Loučné.
Státní úřady zde sídlily

do roku 1927, kdy byly přestěhovány do nové budo-
vy vedle gymnázia na Nové čtvrti. Poštovní úřady se
tedy mohly rozšířit po celém přízemí.
Ve 30. letech 20. století byla budova opět přestavě-
na, zpevněny její základy rozrušené spodní vodou
a doplněné řadou dubových pilotů a došlo k zvýšení
o další patro. Fasáda byla zjednodušena, zmoderni-
zována, střecha snesena a nahrazena novou, kovo-
vou konstrukcí s prejsovou krytinou.
Spodní voda, nacházející se pod budovou, způsobi-
la nemalé potíže i při poslední přestavbě, zahájené
v roce 2002, kdy bylo nutné provést náročné znovu-
založení základů. Rozsáhlá přestavba poštovní
budovy byla spojena s uvolněním části přízemí
ve směru do Havlíčkovy ulice pro průchod chodců.
Rekonstrukce byla dokončena 4. srpna 2003. Pro
ředitelství pošt a kontaktní místo Výpočetní techni-
ky, které sem přesídlilo ze Svitav, byly upraveny
nové kanceláře. Byla přikoupena část zahrady pro
rozšíření dvora pro parkoviště. Stavební náklad
těchto úprav činil 60 milionů korun. Město vložilo
do stavby podloubí 2,37 milionů korun.

Alena Randáková, pokračování

Třídění odpadu 
se vyplácí
Právě takový signál vyslali zastupitelé Města Litomyšl
dětem ze svých škol, když jim schválili mimořádné
příspěvky. Ty měly dvojí význam. První spočíval v tom,
že každé škole za každý kilogram sběru dali jednu
korunu českou. Druhý význam spočíval v nákupu
odpadkových košů, které budou sloužit ke třídění od-
padu na školách. Naše Základní škola Litomyšl, U Ško-
lek 1117, tak získala částku 13 tisíc korun, kterou
jsme použili na encyklopedie do žákovské knihovny
a zároveň na každé patro školní budovy umístíme
kontejnery na třídění odpadu. 
Dovolte mi, abych poděkoval zastupitelstvu města za
dobrý signál našim dětem a dobrý záměr, kterým se
rozhodli nejen své školy podpořit. Děkuji. 

Daniel Janata, ředitel školy

Obyvatelky domu čp. 765 děkují panu Ing. Pavlu
Jiráňovi, vedoucímu odboru místního hospodářství,
za vyřízení žádosti o vymezení místa před domem pro
zaparkování vozidel pro nemocné osoby. Technickým
službám za rychlé vyznačení místa. Za tuto laskavost
děkuje jménem obyvatel domu.           Marie Straková

Na III. základní škole máme za sebou rok, který pro
nás byl obtížný z hlediska výuky tělesné výchovy.
Práce na střeše sportovní haly v těchto dnech rychle
pokračují a já věřím, že v brzkých dnech opět budeme
soběstační. Na konci roku jsem v souvislosti s tím
prožil jednu příjemnou chvilku. Když jsem se chtěl
domluvit na kompenzaci nájemného s ředitelem II.
základní školy za hodiny, na které nám zapůjčili svou
tělocvičnu, zásadně odmítl s tím, že když je někdo
v krizové situaci, není možné, aby na tom někdo jiný
vydělával. Je fantastické, když si blízké organizace
nekonkurují za každou cenu, ale když spolupracují,
jako naše školy. Děkuji.          Pavel Jirsa, ředitel III. ZŠ

Poděkování

Rozpis služeb stomatologie 
(soboty, neděle, svátky 8 - 11 hodin)
6. - 7. ledna - MUDr. František Zeman, Litomyšl,
Smetanovo nám. 132, tel.: 461 613 827
13. - 14. ledna - MUDr. Silva Adamcová, 
Polička, Smetanova 55, tel.: 461 725 987
20. - 21. ledna - MUDr. Stanislav Adamec, 
Polička, Smetanova 55, tel.: 461 725 987
27. - 28. ledna - MUDr. Alena Cacková, 
Trstěnice 184, tel.: 461 634 157
3. - 4. února - MUDr. Tomáš Cacek, Trstěnice
184, tel.: 461 634 157
10. - 11. února - MUDr. Adolf Eliáš, Litomyšl,
Kpt. Jaroše 404, tel.: 461 612 733

Více informací: H.R.G. spol. s r. o. •
Ing. Václav Loufek • J. E. Purkyně 916 •
Litomyšl • tel. 461 613 015, 025 •
e-mail: hrg@hrg.cz

Přijmeme pracovníka na místo

skenování a úprava
fotografií
Požadujeme alespoň základní znalost
programu Adobe Photoshop.
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Děti slavily Vánoce
se zvířátky
V expozičním areálu záchranné stanice „Pasíčka“ se
již potřetí slavily Vánoce se zvířátky. Po celý měsíc až
do 21. prosince přivážely děti z mateřských a základ-
ních škol nemocným či poraněným obyvatelům stani-
ce dárky. „Nejčastěji dostáváme tvrdé pečivo, dětské
piškoty, zrno, slunečnici, kukuřici, masové konzervy
a granule,“ konstatuje ošetřovatelka Majka. Na oplát-
ku děti dostávaly domácí buchty, cukroví, teplý čaj,
dospělí punč. „Letos se do akce přihlásilo osmnáct ko-
lektivů, tedy zhruba osm set dětí. Vánoční strom ten-
tokrát ozdobily děti z chrudimské Mateřské školy
U Stadionu,“ doplňuje Majka. 
Záchranná stanice ochrany přírody Pasíčka v Boru
u Skutče se může pyšnit rovněž naučnou stezkou. Na-
chází se uvnitř poměrně rozsáhlého areálu, ve kterém
se léčí stovky zvířat a ptáků zraněných lidmi, automo-
bily, elektrickým vedením a podobně.                      -red-

V Sedlištích 
vzpomínali 
nad fotografiemi
V pátek 22. prosince odpoledne se v prostorách kaple
v Sedlištích uskutečnila vernisáž výstavy fotografií
z minulosti a současnosti této obce. Řada starších
snímků byla posbírána v archívech sedlišťských rodin,
většinou však šlo o fotografie vytvořené Václavem
Sedláčkem, členem litomyšlského fotoklubu, který
výstavu s přispěním Obecního úřadu uspořádal. 
Zajímavé snímky přiblížily významné události ze živo-
ta obce, jako byly odvody, žně, povodně, rekonstruk-
ce či demolice historických chalup nebo usedlostí.
Mnohé objekty již zanikly. Zbourána byla mimo jiné
i hasičská zbrojnice na návsi, historické fotografie
jsou tak posledním dokumentem o její existenci.
Předloni opravená kaple sv. Michaela v Sedlištích se
stala v adventním čase místem Vánočního koledování
v podání pěvecké skupiny místních dětí pod vedením
Vlasty Mackové. Stejně jako o předchozích Vánocích
i tentokrát se jejich koncert složený z českých váno-
čních písní setkal s velkým zájmem obyvatel obce
i návštěvníků z okolí.                                     -eh- foto I.H.

MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ
PRÁCE - DVOŘÁK MAREK
Malby - bytů, schodišť, hal atd.

Nátěry - oken, dveří, podlah, 
zábradlí, konstrukcí, výtahů,  

fasád atd.

LEDEN - BŘEZEN 
15% ZIMNÍ SLEVA!

Litomyšl, 17. listopadu 839
Tel.: 607 864 965
www.maliri-dr.cz

Třikrát z Kocourkova
Lokalita: ulice 17. listopadu, prostor u hřiště proti
domu 846
Jsme důchodci a jsme často doma a pozorujeme
cvrkot na ulici. Asi pro „zkrášlení hřiště“ je u něho
barevné „hnízdo“ kontejnerů pro separovaný odpad.
Proto byla mezi javory vydlážděna tři místa - jsou
prázdná, kontejnerů je pět, stojí tedy vedle.
Projektanti projektovali (a určitě ne zadarmo) řízené
parkování v ulici 17. listopadu. Vyměřili, namalovali -
bílé čáry vyznačují parkovací místa. Po čase poduma-
li, vyměřili - nalepili na vozovku žluté pásy - přibylo
několik parkovacích míst. Aby se doprava zpomalila,
přidali kontejnery s mobilní zelení. Po čase šestičlen-
ná komise diskutuje u kontejnerů a druhý den přibu-
dou na mobilní zeleni červené a bílé odrazky. Sláva,
bude méně nezaměstnaných, když jen naše ulice
zaměstnává stále tolik lidí.
Kocourkov - vrcholné číslo
Parkování a mobilní zeleň brání zaměstnancům firmy
LIKO vyvážet kontejnery. Tahají žluté a modré kontej-
nery po chodníku a mezi auty. Jsou šikovní - ještě
žádné auto nepoškodili. Nadávky neslyšíme - teď
v zimě máme zavřená okna. Nejhorší je to s kontejne-
rem na sklo - je těžký a nemá kolečka. Když už se vále-
lo kolem lahví na dva kontejnery, došlo k řešení. Při-
jel krásný oranžový autojeřáb a přenesl mobilní zeleň
pod javor. Odjel. Přijelo autíčko pro odvoz skla. Vysy-
palo zelený kontejner se sklem, obsluha posbírala vše
okolo. Vrátit jeřábem kontejner na místo se mu neda-
řilo, dostrkal jej tam rukama. A přijel znovu oranžový
autojeřáb a mobilní zeleň vrátil na silnici (jen odrazky
má teď obráceně).
A co dál? Dál budeme čekat až se kontejner na sklo na-
plní, přijede oranžový autojeřáb... a důchodci
nemusí za „divadlo“ ani platit. A co když ta mobilní
zeleň na silnici přimrzne?  Jménem důchodců z okolí
sepsala.                                                    Jiřina Sypalová

O důvodech dopravních opatření v ulici 17. listopadu
bylo již napsáno mnoho. K tomuto snad ještě chceme
uvést, že prakticky totožná opatření se umístila na
čelních místech v soutěži „Zklidňování dopravy ve
městech a obcích“, kterou spolu s Ministerstvem do-
pravy každoročně vyhlašuje Nadace Partnerství. Pří-
kladem mohou být projekty aplikované v Roudnici
nad Labem a Praze, které byly publikovány v časopi-
su Moderní obec v září 2006.
Počet parkovacích míst byl zvyšován oproti projektu
z důvodů potřeb této lokality, kde je největší poptáv-
ka po parkování a občané bohužel nejsou ochotni
parkovat na místech vzdálenějších. Že je parkova-
cích míst v této ulici dostatečný počet jsme si zjistili
z průzkumu obsazenosti jednotlivých parkovišť v no-
čních hodinách dne 2. listopadu 2006. Přímo na
nově zřízených plochách bylo napočítáno jedenáct
volných parkovacích míst. Na tomto provizorním ře-
šení jsme se dohodli s Dopravním inspektorátem Svi-
tavy tzv. na zkoušku, neboť již neodpovídá doporu-
čeným normám. 
Proto byla použita žlutá nalepená čára, která lze
případně jednoduše odstranit. V jarních měsících
bude toto dopravní značení případně změněno na
stálé nástřikem. Většinu dopravních opatření upra-
vujeme na základě vyzkoušení v rámci provozu, nel-
ze tedy prohlásit, že to je chyba projektanta. Jde
skutečně jen o snahu maximálně vyjít vstříc obča-
nům bydlícím v dané lokalitě.
Počet kontejnerů na tříděný odpad neodpovídá
počtu vydlážděných ploch, neboť se od té doby pod-
statně zvýšila intenzita třídění. To, že se s kontejne-
ry na kolečkách musí na více stanovištích pohybo-
vat, je běžná věc. V centru města dokonce budeme
chtít umísťovat tyto nádoby do míst krytých tak, aby
na ně nebylo vidět a nebudou tak rozhodně pří-
stupné pro techniku. Chybou však určitě bylo, že
kontejner na sklo neměl být již umísťován na stejné
místo, ale po dohodě s městem do travnaté plochy,
kde již dokonce mohla být díky počasí příznivému
pro stavební práce vydlážděna další plocha. Na ní bu-
de možno umístit kontejnery, které v současné době
stojí na chodníku. Město se bohužel o tomto problé-
mu dozvědělo tento týden, a tak situace bude vyře-
šena zřejmě až v jarním období.
Ať čtenář sám rozhodne o tom, zda mu tato řešení
připomínají Kocourkov. 

Ing. Pavel Jiráň, 
vedoucí odboru místního hospodářství

Reakce na dopis

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)



V rámci výstavy Vánoce s Pasekou se v neděli 10.
prosince v litomyšlském Regionálním muzeu u-
skutečnila beseda s potomky malířky a ilustrátor-
ky Marie Fischerové - Kvěchové, s akademickým
malířem Jiřím Látalem a jeho sestřenicí Helenou
Kratochvílovou. Součástí besedy bylo i promítnutí
krátkého filmu a představení nově vydávané

knihy pohádek s ilustracemi zmíněné autorky
s názvem Pro děti a mámy (Paseka, 2006).
Marie Fischerová - Kvěchová (1892 - 1984), která
absolvovala Uměleckoprůmyslovou školu v Praze
(prof. J. Schusser, J. Preisler, J. Schikaneder)
a poté rovněž uskutečnila studijní cestu do Pa-
říže, se věnovala převážně ilustrování knížek pro
děti. Její první knížka lidových písniček Našim
dětem vyšla v roce 1916. Následovaly Denní život
batolátka, Sládkovy Skřivánčí písně, Klášterského
Chodský písně a Kožíškův slabikář. V roce 1940
vyšla s ilustracemi Marie Fischerové - Kvěchové ke
120. výročí narození Boženy Němcové slavná Ba-
bička. Malířka, která byla později v nelibosti tota-
litního komunistického režimu, po celý svůj život
milovala děti, přírodu i lidovou kulturu. V těžké
době zkoušeného národa se staly kromě textu
rovněž její ilustrace zdrojem radosti, optimismu
i víry v lepší budoucnost. 
Své kreslicí prkno opustila na konci roku 1983.
Zemřela ve dvaadevadesáti letech následujícího
roku a pochována je na černošickém hřbitově. 

-eh- foto I.H.

Beseda nad ilustracemi malířky dětských duší
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Vzpomínkové kalendárium 
Litomyšle v lednu 2007

Nové knižní tituly v Městské knihovně
Růžičková - Stopy Židů v Pardubickém kraji, Šárka
Horáková - Po stopách s Miroslavem Vladykou, Pavel
Toufar - Kruté příběhy z české historie, Pavel Říčan -
Cesta životem, Vyřešené otázky k přijímacím zkou-
škám na právnické fakulty, Sam Fujera - Zrozen
k pravdě, Karel Novotný - Člověk Edvard Beneš,
Jurgen Pfaff - Techniky léčení barvami, Pavel Hora -
Aneta Langerová, Ludvík Vaculík - Polepšené pěsni-
čky, Klenková - Logopedie, Shelley Klein - Nejkrutější
tajné společnosti v dějinách, Iveta Toušlová - Toulavá
kamera 3, Buijssen Huub - Demence, Jan Lacina -
Krásný ztráty 2, Hana Porebská - Pod pokličkou 2, Jan
Průcha - Srovnávací pedagogika, Ján Praško - Úzkost
a obavy, Kovaříková - Jak se dědí sláva?, Pavla Jazai-
riová - V jižní Indii, Robert Jones - Make - up společ-
nosti, David Junek - Polička, Virginia Henley - Divo-

ká krása, Jan Šikl - Dobrodružství kriminalistiky,
Francková - Ferdovy příhody, Hana Doubková - Čtyři
dny života, Danielle Steel - Zázrak, Jindra Tichá - Při-
rozená linie ženského těla, Petra Hůlová - Uměloh-
motný třípokoj, Vítkovský - Poločas Najád, Jenny Pit-
man - Krevní msta, Klaus Mann - Zbožný tanec, Susan
Bixler - Profesionální image, Hovorecký - Lovci a zbě-
rači, Gillerová - Ráno nepláčem, Joan Johnston -
Cena za lásku, Nora Roberts - Červená lilie, Jeffrey
Archer - Klamný dojem, Robin Maxwell - Královský
zločin, Fern Michaels - Vzdušné zámky, Irena Oberma-
nová - Deník šílené milenky, Otto Penzler - Nebezpe-
čné ženy, Vaňková - Válka růží, Javořická - Láska
a krev, Valja Stýblová - Lužanská mše, Tereza Brde-
čková - Slepé mapy, Jack Confield - Slepičí minipolév-
ka o psí duši, Freya North - Pravidla lásky.

60 let - 2. ledna 1947 zemřel Antonín Horský, ob-
chodník, informátor spisovatele A. Jiráska
135 let - 5. ledna 1872 se narodil v Litomyšli Otakar
Mařák, operní pěvec, synovec malíře O. Mařáka.
135 let - 6. ledna 1872 se narodil Jan Vandas, teno-
rista, operní pěvec, významný člen Vlastimilu, vážený
občan města, olej na Bernardce.
110 let - 10. ledna 1897 se narodil v Čáslavicích u Tře-
bíče Václav Václavík, literární kritik, za okupace se
ukrýval v Poříčí.
430 let - 13. ledna 1572 zemřel Jan Augusta, litomy-
šlský biskup Jednoty bratrské v Mladé Boleslavi. 
120 let - 13. ledna 1887 se narodil v Dohousici Václav
Drbohlav, učitel, okresní školní inspektor v Bene-
šově, kulturní pracovník, činovník Sokola i dalších
spolků. Spolupracovník velkých výstav v zámku, za-
kladatel Městské obrazárny v Litomyšli.
55 let - 13. ledna 1952 zemřel Ing. František Vlach,
stavitel mnoha domů i nákladných oprav v celém mě-
stě. Svojí architektonickou činností přispěl k zlepšení
vzhledu celého města.
65 let - 16. ledna 1942 zemřel v Litoměřicích v kon-
centračním táboře Josef Chuchvalec, berní úředník. 
125 let - 18. ledna 1882 se v Podmoklech narodil
Rudolf Vejrych, malíř v Kozlově, švagr Maxe Švabin-
ského, vynikající český malíř.
220 let - 21. ledna 1787 zemřel na Velehradě Ignác
Raab, malíř oltářních obrazů. Je autorem obrazu na
hlavním oltáři v kostele Povýšení sv. Kříže.
145 let - 21. ledna 1862 zemřela v Praze Božena Něm-
cová, spisovatelka známá svými pobyty v Litomyšli,
které připomínají pamětní desky na hotelu Zlatá
hvězda a na dolním Smetanově náměstí.
100 let - 22. ledna 1907 zemřel v Praze Josef Novák,
profesor litomyšlského gymnázia, manžel spisovatel-
ky Terézy Novákové.
70 let - 23. ledna 1937 zemřel ve Vysokém Mýtě Karel
V. Hájek, advokát ve Vysokém Mýtě, básník, občan
města bydlící na Braunerově náměstí.
170 let - 24. ledna 1837 se narodil v Mladé Boleslavi
Alois Vojtěch Šmilovský, vlastním jménem Schmil-
lauer, spisovatel, školní inspektor v Litomyšli. Pamět-
ní desku má na dolním Smetanově náměstí.
475 let - 25. ledna 1532 zemřel v Litomyšli Vavřinec
Krasonický, správce Jednoty bratrské v Litomyšli
a spisovatel.
35 let - 28. ledna 1972 zemřel v Litomyšli Ladislav
Kasal mladší, úředník a ředitel spořitelny ve Skutči,
dirigent Vlastimilu, Symfonického orchestru i popu-
lárního Oktetu.
50 let - 30. ledna 1957 se v Moravské Třebové naro-
dila Eva Mautnerová, malířka. Působila a bydlela v Li-
tomyšli, kde měla svoji výstavu. 
5 let - 27. ledna 2002 zemřel v Litomyšli Jaroslav
Plch, motocyklový a cyklistický závodník, reprezen-
tující vždy naše město. Startoval i v mezinárodních
soutěžích a závodech.

Připravuje Miroslav Sobotka

Manželé Švehelkovi z knihkupectví Paseka děkují He-
leně Kratochvílové za účast v besedě.

KOUPÍM POŠTOVNÍ ZNÁMKY, celé sbírky, větší množství i pozůstalost 
po sběrateli. Platím v hotovosti, nejvyšší možné ceny.

Informace na tel.: 724 229 292

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. spolu
s partnerem Univerzitou Pardubice řeší projekt „Ana-
lýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém
kraji“. V roce 2006 bylo provedeno dotazníkové šetře-
ní v 223 malých a středních firmách Pardubického
kraje. Z hodnocení vyplynulo, že  poptávka po vzdě-
lávacích kurzech je nižší než nabídka. Tento fakt uka-
zuje na vysokou úroveň vzdělávání v Pardubickém
kraji. Druhou stranou této mince je fakt, že nabídka
vzdělávacích programů nepokrývá celou škálu potřeb
firem. Výsledky těchto analýz mají pomoci vzděláva-
cím institucím při přípravě programů, které budou
pružněji reagovat na potřeby firem a jejich zamě-
stnanců. Více na www.irer.cz.

Profesní vzdělávání
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Kam v lednu v Litomyšli za sportem?
TJ Jiskra Litomyšl - oddíl stolního tenisu
Sobota 20. ledna od 9.00 hodin Litomyšl „B“ - Loko
Pardubice „B“ (divize žen), od 14.00 hodin Litomy-
šl „B“ - Chrudim (divize žen), sobota 27. ledna od
17.00 hodin Litomyšl „A“ - Sokol Nusle „B“ (1. liga
žen), neděle 28. ledna od 10.00 hodin Litomyšl „A“
- Union Plzeň (1. liga žen), sobota 13. ledna od 9.00
hodin Litomyšl „A“ - Choceň „B“ (divize mužů), od
14.00 hodin Litomyšl „A“ - Skuteč „A“ (divize mu-
žů), sobota 27. ledna od 9.00 hodin Litomyšl „A“-
Tesla Pardubice „B“ (divize mužů), od 14.00 hodin
Litomyšl „A“ - Tesla Pardubice „A“ (divize mužů),
neděle 28. ledna od 9.00 hodin Litomyšl B - Králiky
„A“ (2. třída mužů skupina B), od 14.00 hodin Lito-
myšl B - Lanškroun „A“ (2. třída mužů skupina B),
neděle 14. ledna od 9.00 hodin Litomyšl C - Svitavy
„A“ (2. třída mužů skupina B), od 13.30 hodin
Litomyšl C - Vítějeves „A“ (2. třída mužů skupina
B) - vždy hala TJ Jiskra Litomyšl           

TJ Jiskra Litomyšl - basketbalový oddíl
Sobota 13. ledna Litomyšl - Sokol Hradec Králové
(kadetky), sobota 13. ledna Litomyšl - Přelouč
(ženy), neděle 14. ledna Litomyšl - Havlíčkův Brod
(ženy) - vždy hala TJ Jiskra Litomyšl  

Volejbalový klub Litomyšl
Neděle 21. ledna od 10.00 hodin Litomyšl - Česká
Třebová (Junioři KP 1.třída) - hala ZŠ, sobota 20.
ledna od 10.00 hodin Litomyšl - Chrudim (ženy KP
1. třída), sobota 20. ledna od 9.00 hodin Litomyšl -
Choceň (kadetky KP 1. třída), sobota 13. ledna od
10.00 hodin Litomyšl - Sokol Pardubice (muži A  KP
1. třída), sobota 27. ledna od 10.00 hodin Litomyšl

-  Choceň (muži A KP 1. třída) - vždy hala TJ Jiskra
Litomyšl    

Hokejový oddíl Litomyšl
Sobota 6. ledna od 17.00 hodin Litomyšl - Chrudim
(junioři), sobota 6. ledna od 9.00 hodin Litomyšl -
Polička (elévové), od 11.00 hodin Litomyšl - Polička
(přípravka), neděle 7. ledna od 9.00 hodin Litomyšl -
Hlinsko (starší žáci), od 11.00 hodin Litomyšl - Hlin-
sko (mladší žáci), od 17.00 hodin Litomyšl - Choceň
(muži), pátek 12. ledna od 19.30 hodin Litomyšl -
Hlinsko (junioři), sobota 13. ledna od 9.00 hodin
Litomyšl - Světlá n. S. (starší žáci), od 11.00 hodin
Litomyšl - Světlá n. S. (mladší žáci), pátek 19. ledna
od 19.30 hodin Litomyšl - Chotěboř (junioři), sobota
20. ledna od 9.00 hodin Litomyšl - Choceň (elévové),
od 11.00 hodin Litomyšl - Choceň (přípravky), nedě-
le 21. ledna od 9.00 hodin Litomyšl - Chotěboř (elé-
vové), od 11.00 hodin Litomyšl - Chotěboř (příprav-
ky), sobota 27. ledna od 9:00 hodin   Litomyšl - Sku-
teč (starší žáci), od 11:00 hodin Litomyšl - Skuteč
(mladší žáci), pátek 26. ledna od 19.30 hodin Lito-
myšl - Polička (junioři) - vždy Zimní stadion Litomyšl   

Stiga HC Benátky
Stiga - liga každou středu od 17.30 hodin v Domě
dětí a mládeže v Litomyšli

Sport areál s.r.o. 
Bowling - do května probíhá soutěž družstev v bow-
lingu
Tenis - do dubna probíhá zimní liga neregistrova-
ných hráčů ve čtyřhře nad 40 let - pevná hala

Připravuje Zdeněk Kocman

Stiga hokejisté Litomyšle drží sedmou příčku
V Praze - Satalicích se na konci roku uskutečnil čtvr-
tý turnaj o Český pohár 2006 - 2007. V konkerenci pě-
tasedmdesáti hráčů se neztratili ani naši zástupci.
Patrik Petr skončil na 61. místě a získal titul nejle-
pšího útočníka turnaje, Jindřich Petr obsadil 59.
příčku, Zdeněk Lopaur skončil sedmačtyřicátý,
Robert Jež o čtyři příčky výše. Tomáš Lahučký jako
poslední s aktivním skóre skončil jen 5 bodů za play-
off na 36. příčce. A náš nejlepší Tomáš Rumler si nej-
prve opět s přehledem zajistil účast mezi elitou, aby
pak v nesmírně vyrovnané společnosti získal krásné
22. místo. Poslední tři jmenovaní tak přispěli
k 7. příčce klubu. Turnaj opět vyhrál Lukáš Turoň

(THC Třinec) před Janem Suchým (Stiga EXPAND
Plzeň) a Leošem Hvižděm ml. (THC Stiga - Game Příb-
ram). Se starým rokem se tedy Český pohár rozloučil
následujícím pořadím: za suverénním L.Turoněm
s 626 body je J. Suchý (598) a Standa Kraus (Absolut
Spiders - 552), z benátských je 16. T. Rumler, 30.
Z. Lopaur, 36. T. Lahučký, 37. R. Jež, 41. P. Petr, 44.
J. Petr atd., klub drží 7. příčku. 
Další turnaj se uskuteční 13. ledna ve Štěnovicích
u Plzně. Stiga HC Benátky děkuje za podporu hlavně
Pardubickému kraji a přeje svým současným, minu-
lým i budoucím hráčům hodně úspěchů v roce 2007!

-red-

Litomyšlská hudební skupina Hadry z těla se předsta-
ví spolu s Kapitánem Kajmanem v sobotu 20. ledna
v sále restaurace U Černého orla v Litomyšli. Ve stejné
sestavě vystoupí v úterý 27. února v pražském klubu
Vagon na Národní 25.
Skupina Hadry z těla z Janova u Litomyšle vznikla
v roce 1994. Její tvorba vychází z kořenů evropské li-
dové hudby a českého folklóru. Díky rock-punkovému
podání s vlivy brněnské alternativy však patří mezi
těžko zařaditelné žánry. Ovlivnily ji kapely jako Pogu-
es, Levellers, Hedningarna, její charisma je postaveno
především na živelném projevu. Skupina sama svůj
styl pojmenovala "hradní folk-punk". 
Skupina Hadry z těla aktivně koncertuje, mohli jste ji
spatřit na řadě festivalů a samostatných koncertů
po celé České republice, v Německu, Holandsku,
Švýcarsku a Polsku. Za úspěšná považují vystoupení
na festivalu Folclore v německém Zentendorfu,
na Open air festivalu v Trutnově, Antifestu ve Svojši-
cích, Mišmaši v Bojkovicích a Rockoupání v Poličce.
V roce 2005 vyšlo skupině debutové album Na starý
časy distribuované firmou Indies. Deska byla natoče-
na ve zlínském studiu V, obsahuje 13 skladeb a je za-
balena do papírového digipacku.                           -red-

foto Vladislav Steinbauer

Hadry z těla opět 
U Černého orla

Závěr listopadového koncertu ve Sport baru v Ústí nad Orlicí
- společné zpívání s vděčným publikem.

Jitka Zelenková se
o Vánocích obklopila
dětmi

Vánoční koncert zpěvačky Jitky Zelenkové 14. prosin-
ce ve Smetanově domě obohatili svým zpěvem také
členové dětského pěveckého sboru Základní umě-
lecké školy Bedřicha Smetany se sbormistrem Zde-
ňkem Kudrnkou. Spolu se zpěvačkou si děti zazpívaly
dvě písně - Víra tvá a Narodil se Kristus Pán. 
Zpěvačka, které nyní u vydavatelství Supraphon
vychází nové album s názvem Sametový hlas, spolu-
pracovala například s Karlem Gottem, Felixem Slo-
váčkem, Rudolfem Roklem, režisérem Jánem Ro-
háčem či textařem Eduardem Pergnerem. Úspěchem
pro Jitku Zelenkovou byl i hlasový casting na jednu
ze stěžejních písní Eltona Johna animovaného filmu
Lví král.                                     -red- foto Ivan Hudeček
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III. ZŠ opět v celostátním kole
Po suverénním vítězství v okres-
ním i krajském kole se dívky 10. -
12. prosince zúčastnily celostát-
ního kola Asociace školních spor-
tovních klubů ve stolním tenisu,
které proběhlo v Hluku u Uher-
ského Hradiště. Žákyně devátých

tříd naší školy Markéta Zindulková a Lucie Nováko-
vá s náhradnicí Barborou Tothovou naši školu re-
prezentovaly skvěle a v konkurenci třinácti vítězů
krajských kol obsadily skvělé 5. místo. Jednoznačně
nestačily jen na pozdější vítězky ze ZŠ Hodonín, kte-
rou zastupovaly reprezentantky České republiky
a mistryně Slovenska! Nešťastná byla prohra ve
čtvrtfinále s Českými Budějovicemi 2:3, mohlo být
ještě veseleji. Jinak dívky postupně zdolaly Prahu
3:1, Opavu 3:0, Luby u Chebu 3:1 a Neratovice 3:0.
Absolutorium zaslouží Markéta Zindulková, která
byla naší nejlepší hráčkou a také v soutěži jednotliv-
ců postoupila mezi osm nejlepších, kde prohrála
s pozdější vítězkou celého turnaje Ivanou Pelcmano-
vou. Velké ocenění zaslouží i Lucie Nováková, která,

ač se již několik let stolnímu tenisu závodně nevě-
nuje, za školu ochotně naskočila a uhrála si svoje.
Turnaj byl pro naši školu přínosný i z hlediska spor-
tovní diplomacie, bylo zde sjednáno a potvrzeno,
že za dva roky se tato událost uspořádá u nás v Li-
tomyšli.

Informační místo
pro podnikatele 
a jeho expozitury
na Svitavsku

Čtenářům Lilie přejeme v roce 2007
hodně zdraví, lásky 
a lidského porozumění.

Redakce

Okresní hospodářská komora Svitavy provozuje
v rámci projektu Informační místa pro podnikatele
1 RM ve Svitavách a 3 expozitury - v Litomyšli, Poličce
a Moravské Třebové. InMP poskytne MSP bezplatně
pomoc a obecné informace týkající se podnikatelské-
ho prostředí v ČR a EU, legislativy ČR a EU, poraden-
ství při zahájení podnikání, programů podpory MSP
na regionální a celostátní úrovni, vzdělávacích pro-
gramů v rámci regionu a centra, produktů Centra pro
evropskou integraci Hospodářské komory ČR, CEBRE,
EuroInfoCentra, BusinessInfoCentra, CzechTradu,
ČMZRB a dalších institucí na podporu MSP. RM Svita-
vy sídlí na adrese Kijevská 423/8, 568 02 Svitavy, tel.:
461 568 239, fax: 461 568 240, e-mail:
RMSvitavy@inmp.cz. Expozitura v Litomyšli sídlí
v budově Městského úřadu na ulici J.E. Purkyně 918,
570 01 Litomyšl, tel.: 461 653 459, mobil:
605 700 631, každou středu od 8.00 do 11.30 hodin
v zasedací místnosti Odboru dopravy. Expozitura
v Poličce sídlí v budově hotelu OPUS na ulici Družs-
tevní 893, 572 01 Polička, mobil: 605 700 635 nebo
724 613 968, každý čtvrtek od 8.00 do 12.00 hodin.
Expozitura v Moravské Třebové sídlí v budově Měst-
ského úřadu na ulici Olomoucká 2, 571 01 Moravská
Třebová, tel.: 461 353 195, mobil: 605 700 631, každé
úterý od 8.00 do 11.30 hodin na Odboru dopravy.
V nepřítomnosti pracovníka je možné kontaktovat
kancelář ve Svitavách na uvedených číslech nebo vo-
lat na mobilní telefony 605 700 631, 605 700 635. 
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Zveme vás do naší skvělé restaurace na speciality ukrajinské kuchyně

Vánoční kouzlení podtrhlo
spolupráci evropských škol
Spolupráce litomyšlské Střední zahradnické školy s jejími evropskými protějšky se
rozvíjí už několik roků. Velmi dobré vztahy mezi nimi potvrdila i nedávná výstava
s názvem Vánoční kouzlení. Během několika dní vznikla ve škole společná expozice,
kterou mohli návštěvníci obdivovat v rámci prodejní výstavy a dne otevřených dveří
této vzdělávací instituce.
Společná expozice v jedné ze tříd nabídla ukázku národních tradic jednotlivých
účastníků. Slováci připravili staroslovenský stůl s vyřezávaným betlémem, Poláci
ozdobili vánoční stromek bílými háčkovanými ozdobami, Francouzi vyrobili květi-
nová aranžmá s módní černou barvou a Italové z podhorského městečka Crodo pre-
zentovali svůj kraj plný vinic, rododendronů a azalek. Spolupráce škol je již několik
let financována z grantů Evropské unie.
Škola si v uplynulých letech vydobyla obrovský kredit, a to nejen v našem kraji.
Tradičně největší zájem žáků je o studijní obor Zahradnictví, jehož studium je
zakončeno maturitní zkouškou. Od poloviny 3. ročníku se studenti navíc rozdělují
podle specializace na obory zaměřené na floristiku, zahradní architekturu a kraji-
nářskou tvorbu a ekologii. Velkou chloubou litomyšlské školy je výuková Zelená za-
hrada. Letos tu studenti vysázeli sedmdesát druhů vzácných a chráněných druhů
rostlin přivezených z Markvartic u Sobotky. Růst by tu měly například židovník
německý, blešník úplavičný, katrán tatarský, mečík bahenní či bledule letní.  

-eh- foto I.H.

Expozice studentů z italského městečka Crodo. 

Z důvodu pracovního vytížení hledám dívku, která má zájem vyjet na lyže - ČR,
Rakousko, Itálie. VŠ 33/177. Tel.: 776 802 355. Hledám dívku, která by se mnou
chtěla zajít v této sezóně několikrát na ples. Jsem 32 (176, VŠ. Inzerát podávám
z důvodu nedostatku času. Tel.: 720 230 942. 

Inzerce
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Basketbalové kadetky jsou na 1. místě!
V sobotu 16. prosince jsme na domácí palubovce
přivítali vedoucí tým z Jičína, který měl na kontě
zatím jedinou porážku. Našemu celku patřilo
druhé místo se šesti výhrami a dvěma prohrami.
Na první příčku nás mohly dostat pouze dvě výhry.
Díky skvělému týmovému výkonu se toto přání
stalo realitou a děvčata si tak nadělila předčasný
vánoční dárek.

ků. V prvním zápase jsme si rohodující desetibo-
dový náskok vytvořili již v první čtvrtině a udrželi
si jej až do konce. V druhém utkání jsme sice pro-
hráli poločas 29:30, ale nástup do druhé půle
patřil jasně nám. Třetí čtvrtinu jsme vyhráli 17:6
a položili tak základ k dalšímu velmi cennému
vítězství. Významnou roli sehráli i diváci, kteří
přišli v hojném počtu a vytvořili báječnou at-
mosféru, za kterou jim patří velký dík.
Podzimní část soutěže jsme tedy zakončili
na 1. místě oblastního přeboru s bilancí osmi
výher a dvou porážek. Je to krásný počin, ale jsme
pouze v polovině naší cesty. V další části soutěže
budeme k odvetám nastupovat v roli lídra a každý
nám zajisté bude chtít oplatit podzimní porážky.
Nesmíme se tedy nyní nechat příliš ukolébat úspě-
chem a především na trénincích dřít dál a pořádně
se připravit na další průběh soutěže, kde bychom
rádi udrželi vedoucí postavení až do konce. Bude
to však nesmírně náročné. Pevně věřím, že pokud
všichni podají soustředěný a bojovný výkon, tak
se budeme v březnu radovat z vítězství v soutěži. 
Vice napoví až čas a další zápasy. Ty nejbližší ode-
hrajeme doma v hale Jiskry u koupaliště proti
Hradci Králové v sobotu 13. ledna od 10.00
a od 12.30 hodin. Tímto vás všechny na tato ut-
kání srdečně zveme a doufáme ve vaši opětovnou
podporu.

Martin Šorf, předseda basketbalového oddílu

Hokejisté vydřeli vítězství ve Světlé
Ve středu 20. prosince pokračovala krajská liga ut-
káním našich hokejistů ve Světlé nad Sázavou. Li-
tomyšl, oslabená o řadu hráčů, vydřela cenné vítěz-
ství 4:5 po třetinách 1:0, 2:1, 1:4.
Zisk plánovaných tří bodů těší, také vzhledem
k dalším výsledkům jsou to body nesmírně cenné
a důležité. Obecně si však musíme přiznat, že hrát
na dvě pětky takřka celý zápas je prostě neúnosné. 

Branky: Fixa 2, Štros, Ruml - Šedivý 2, Z. Joudal 2,
Dospěl. Další výsledky 15. kola Krajské ligy: Cho-
ceň - Chotěboř 7:1, Polička - Staré Jesenčany 2:7,
Hlinsko - Moravská Třebová 2:1.
Další utkání se hrálo 27. prosince. Litomyšl nastou-
pila na domácím ledě proti celku HC Staré Jesenčany
a svým vítězstvím 7:5 si zajistila účast ve finálové
skupině soutěže.

TJ Jiskra Litomyšl - BSK Jičín 71:60 a 53:43

Oba zápasy se vyznačovaly podobnými charakte-
ristikami. V obou utkáních předváděla litomyšlská
děvčata vynikající obranu, díky které se nám čas-
to naskýtala možnost chodit do rychlých protiúto-

Motocyklové tituly 
mistrů republiky se 
rozdávaly v Orion Areně
Litomyšlská Orion Arena se 25. listopadu stala mís-
tem oceňování nejlepších motocyklových závod-
níků České republiky v uplynulé sezóně. Průvodci
Galavečerem se stali Dalibor Gondík a Otakar
Brousek mladší, kteří již mnohokrát v barvách týmu
Orion okusili rychlost na tratích hobby závodů
motokár. 
Do Litomyšle bohužel nedorazil český reprezentant
v závodech silničních motocyklů Lukáš Pešek, který
se v té době věnoval testovacím jízdám v Itálii.
Zastoupit jej tak musel jeho otec Karel, kterého do-
provázel mladší ze synů - rovněž motocyklový
závodník, který zkušenosti teprve sbírá. Na pódiu
se však toho večera vystřídala řada jiných hvězd
motocyklového nebe, včetně těch vůbec nejmla-
dších. Právě mezi nimi je třeba hledat Rytíře moto-
cyklového sportu pro rok 2006 - stal se jím mladičký
Václav Kovář, mistr Evropy v kubatuře do 65 ccm. 
Mezi těmi, kdo předávali ceny pro nejlepší jezdce,
byli také předseda Autoklubu ČR Roman Ječmínek,
ředitelka brněnského závodiště Ivana Ulmanová či
bývalý ministr průmyslu a obchodu Pavel Urban. 

-red- foto I.H.

Moderátor Dalibor Gondík zpovídá motokrosového mistra
Evropy v kubatuře do 65 ccm Václava Kováře.


