
V hlavní budově muzea se při příležitosti oslav
222. výročí narození Magdaleny Dobromily Retti-
gové  probíhá do 25. února  výstava Naše paní
Magdalena. Ve spolupráci se Sborem paní a dívek
v Litomyšli a Spolkem paní a dívek ji připravila Mar-
cela Franková. 
„Výstava je věnována především pobytu Magdaleny
Dobromily Rettigové v Litomyšli a jejímu zdejšímu
působení“ řekla nám kurátorka výstavy a dodala:
„Snažila jsem se vybrat maximum trojrozměrných
předmětů z pozůstalosti Magdaleny Dobromily
Rettigové, které nám z velké části poskytla rodina
její poslední schovanky Marie Planičkové. Ta do-
sloužila české spisovatelce a buditelce do smrti.“
Součástí expozice jsou také dokumenty z dvanácti-
leté doby existence Sboru paní a dívek v Litomyšli,
který se významnou měrou zasloužil o obnovení ak-
tivit souvisejících s působením Magdaleny Dobro-
mily v Litomyšli. Sbor totiž vedle pěveckých aktivit
vyvíjí i další, především charitativní činnost. „Loni
jsme odvezly dar kojeneckému ústavu ve Svitavách,
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Regionální muzeum v Litomyšli má z kraje roku 2007
pro své návštěvníky a příznivce připraveno  hned  ně-
kolik novinek. V hlavní budově Regionálního muzea
v Litomyšli je od 1. ledna 2007 otevřeno celoročně.
V dohledné době  by měl být také spuštěn interneto-
vý projekt Sbírky RML on-line, který umožní laické
i odborné veřejnosti pohodlný, uživatelsky komfort-
ní, časově a prostorově neomezený přístup k infor-
macím o sbírkových předmětech spravovaných RML.
Databáze může do značné míry sloužit jako obdoba
klasických tištěných katalogů. Velkou výhodou bude
jeho komplexnost, neustálá aktuálnost a všestranná
dostupnost. Navíc bude internetový katalog zdarma.
„Tento projekt je naprosto ojedinělý a průkopnický.
Jsme první z muzeí a galerií České republiky, kdo
umožní takto rozsáhlý a komfortní  přístup uživate-
lům internetu ke svým sbírkám, aniž by museli napří-
klad opustit svůj  obývací pokoj,“ prozradil ředitel
muzea Mgr. Roman Košek.  Rozhovor s autorem pro-
jektu Sbírky RML on-line Mgr. René Klimešem přine-
seme v některém z příštích čísel. 

Maratón veletrhů
je v plném proudu 
Litomyšl je město, které je pro svůj velký po-
tenciál vyhledávanou turistickou destinací.
Počet návštěvníků našeho města sice pomalu
roste, ale nedosahuje zdaleka takových čísel,
jaká by byla s ohledem na velké kulturní
dědictví a existenci památky UNESCO možná.
Nalákat potencionálního turistu, aby vyrazil
na výlet či dovolenou právě do Litomyšle, dá
každoročně mnoho práce. K pozvání návštěv-
níků jsou vhodné, kromě jiného, veletrhy
cestovního ruchu. Ve spolupráci se sdruže-
ními, jichž je město Litomyšl členem, a míst-
ním informačním centrem se i letos informace
a materiály o Litomyšli dostanou na nej-
významnější české i zahraniční veletrhy. 
Prvním významným veletrhem v roce, kterého
se pravidelně zúčastňujeme, je brněnský Re-
giontour. I letos jsme zde byli hned ve třech
stáncích. Byli jsme součástí expozice Východ-
ních Čech, tedy regionu, který sdružuje kraje
Pardubický a Královéhradecký.            

Pokračování na straně 4

Návštěvníci výstavy Příběhy bezpráví v hlavní budově
muzea si prohlížejí jeden ze dvou panelů věnovaný obětem
totalitního režimu na Litomyšlsku.                        

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.

JUDr. Jana Udržalová, 
notářka v Chrudimi, se sídlem

Chrudim II, Novoměstská 960,

oznamuje konání úředních dnů 
na Městském úřadu v Litomyšli, 

Bratří Šťastných 1000, 
každé druhé a čtvrté pondělí 

v měsíci od 8.30 do 16.00 hodin.

Bližší informace na tel.:
469 638 881 

nebo 724 348 896.

Litomyšlské muzeum vstoupilo
do nové éry

zpívaly jsme také pod nebeskou klenbou v Nera-
tově,“ přiblížila aktivity sboru v minulém roce
jednatelka Jindřiška Kubíčková.

Pokračování na str. 2
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Litomyšlské muzeum vstoupilo do nové éry

RaM souhlasí s uspořádáním mezinárodního semi-
náře pod záštitou RaM na téma “Současnost a pers-
pektiva sociální péče ve společnosti 21. století”.

RaM schvaluje a doporučuje ZaM ke schválení pro-
gram prevence kriminality Partnerství 2007 se všemi
jeho dílčími projekty. Podíl města Litomyšle na sku-
tečných celkových výdajích dílčích projektů bude činit
minimálně 10 % (což je 189224 Kč). 

RaM souhlasí s vypracováním studie pro městský
kamerový dohlížecí systém od firmy MPM electronic
Brno v ceně 25 600,- Kč  . Studie slouží jako technic-
ký podklad k žádosti o dotaci z programu Partnerství
2007 MV ČR. 

RaM byla informována o možnosti rozšíření příjmu
místního televizního vysílání v Litomyšli.

RaM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy
na úseku sociálně právní ochrany dětí s těmito obce-
mi: Morašice, Sedliště, Poříčí u Litomyšle, Benátky,
Budislav, Cerekvice nad Loučnou, Osík, Dolní Újezd,
Chmelík, Bohuňovice, Němčice, Vidlatá Seč, Horky,
Makov, Desná, Strakov, Horní Újezd, Tržek, Lubná,
Nová Sídla, Čistá, Sloupnice, Řídký, Suchá Lhota.
Platnost veřejnoprávní smlouvy je do 31. 12. 2010.

RaM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy
na úseku projednávání přestupků s těmito obcemi:
Morašice, Sedliště, Poříčí u Litomyšle, Benátky, Budi-
slav, Cerekvice nad Loučnou, Osík, Sebranice, Němči-
ce, Dolní Újezd, Chmelík, Bohuňovice, Vidlatá Seč.
Platnost veřejnoprávní smlouvy je do 31. 12. 2010.

RaM jmenuje v Komisi k oslavám 750. výročí po-
výšení Litomyšle na Město 1259 - 2009 ve složení:
Vojtěch Stříteský - předseda, Michal Kortyš, Roman
Košek, Radomil Kašpar, Ing. Karel Kalousek, Zdeněk
Kocman, Mgr. Milada Kadidlová, Ing. Michaela Seve-
rová, Mgr. Dagmar Jůzová

RaM jmenuje sociálně zdravotní komisi ve složení:
Alena Červinková - předsedkyně, MUDr. Libor Vylíčil,
MUDr. David Večeřa, Jana Filová, Marie Bulová,
Ing. Terezie Šmolíková, Ing. Jan Janeček, Dana Šedá,
Mgr. Pavel Voříšek.                                                      -ms-

Z rady města

I nad Litomyšlí se ze čtvrtka 18. na pátek 19. ledna
přehnala větrná smršť dosahující v nárazech rychlosti
až 130 km/hod. To se nemohlo obejít bez poškození
porostů. V lesích, které jsou v majetku města, leží na
dva tisíce kubíků zpřerážených a vyvrácených stromů.
A s přibývající sněhovou nadílkou hrozí pád dalších,
větrem již poškozených dřevin.
I když naše lesy dopadly v porovnání s jinými oblastmi
relativně dobře, nedoporučujeme až do zpracování
kalamity pohyb návštěvníků v poškozených poros-
tech.      Ing. Petr Novák, vedoucí odboru Městské lesy

Vítr “úřadoval”
i v našich lesích

Lesáci se s kalamitou v litomyšlských lesích vypořádají
pravděpodobně již do konce března.

Nad novým stavebním zákonem
Dne 1. 1.2007 vstoupil v účinnost zákon č. 183/2006
Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon). Po dlouhých přípravách se tak budeme set-
kávat s normou, která dle jejích autorů měla zjedno-
dušit průběh povolování staveb, bohužel ne vždy se
ale tento záměr jejím tvůrcům podařilo úspěšně zvlád-
nout. Smyslem tohoto příspěvku není a ani nemůže
být vzhledem k množství změn jaké nový stavební
zákon přináší, podání kompletní informace o všech
změnách pro všechny ty, kteří se po 1. 1. 2007 stali
stavebníky nebo účastníky územních, stavebních a ji-
ných řízení a postupů dle tohoto zákona, ale poskyt-
nutí přehledu alespoň o těch nejpodstatnějších
změnách.

První změnou, se kterou se stavebník při vstupu
na stavební úřad setká, jsou tiskopisy žádostí. Oproti
starému stavebnímu zákonu (zákon č. 50/1976 Sb. ve
znění pozdějších předpisů) stanovuje nový stavební
zákon povinnost podávat ohlášení, žádosti, návrhy
a další podání, pro které jeho prováděcí předpisy ur-
čují formuláře, pouze na těchto formulářích. Ty jsou
pro stavebníky připraveny v tištěné podobě přímo
na stavebním úřadu nebo v elektronické podobě
na webových stránkách města Litomyšle (www.litomy-
sl.cz/php/index/index.php?co=formulare_meu).

Zjednodušené územní řízení - stavební úřad může
rozhodnout v tomto řízení, jestliže je záměr v zastavi-
telné ploše nebo v zastavěném území, záměr nevyža-
duje posouzení vlivů na životní prostředí, žádost má
všechny předepsané náležitosti a žádost je doložena
závaznými stanovisky dotčených orgánů a souhlasem
účastníků řízení; závazná stanoviska a souhlasy
účastníků řízení musí obsahovat výslovný souhlas se
zjednodušeným řízením.

Územní souhlas - místo územního rozhodnutí mů-
že stavební úřad vydat územní souhlas, pokud je
záměr v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše,
poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyža-
duje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou
infrastrukturu. Územní souhlas nelze vydat, obsahuje-
li závazné stanovisko dotčeného orgánu podmínky,
nebo je-li takovým závazným stanoviskem vyjádřen
nesouhlas, nebo pokud záměr podléhá posouzení
z hlediska vlivů na životní prostředí.

Územně plánovací informace - krajský úřad nebo
odbor výstavby a územního plánování Městského úřa-
du Litomyšl poskytují územně plánovací informace o:
a) podmínkách využívání území a změn jeho využití,
b) podmínkách vydání regulačního plánu, územního
rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů,
c) podmínkách vydání územního souhlasu v přípa-

dech, kdy je možno jím nahradit územní rozhodnutí,
včetně seznamu dotčených orgánů,
d) podmínkách provedení jednoduchých staveb bez
předchozího územního rozhodnutí nebo územního
souhlasu.

Veřejnoprávní smlouva - stavební úřad může se
souhlasem dotčených orgánů uzavřít s žadatelem
veřejnoprávní smlouvu o umístění stavby, o změně
využití území a o změně vlivu stavby na využití území,
která nahradí územní rozhodnutí, nebo veřejnoprávní
smlouvu o provedení stavby nebo terénních úprav,
která nahradí stavební povolení, a to za podmínek
podle správního řádu.

Stavby nevyžadující stavební povolení ani ohláše-
ní - nový stavební zákon rozšířil okruh těchto staveb
např. o ploty do výšky 1,8 m a opěrné zdi do výšky
1 m, oboje které nehraničí s veřejně přístupnými po-
zemními komunikacemi a s veřejným prostranstvím,
dále o bazény do 40 m2 zastavěné plochy atd.; některé
tyto stavby ovšem v zákonem stanovených případech
vyžadují vydání územního rozhodnutí nebo územního
souhlasu.

Stavby vyžadující ohlášení - rovněž u těchto sta-
veb došlo k rozšíření jejich okruhu např. o stavby pro
bydlení a pro rekreaci do 150 m2 zastavěné plochy,
s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nej-
výše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím, pod-
zemní stavby do 300 m2 zastavěné plochy a hloubky
do 3 m, pokud nejsou vodním dílem, stavby do 25 m2

zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním
podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m, atd.;
většina těchto staveb ovšem v zákonem stanovených
případech vyžaduje také vydání územního rozhodnu-
tí nebo územního souhlasu.

Zkrácené stavební řízení - uzavře-li stavebník
s autorizovaným inspektorem smlouvu o provedení
kontroly projektové dokumentace pro stavbu, kterou
hodlá provést, může takovou stavbu pouze oznámit
stavebnímu úřadu, jestliže byla opatřena souhlasná
závazná stanoviska dotčených orgánů a vyjádření
osob, které by byly účastníky stavebního řízení.

Užívání staveb - dokončenou stavbu, popřípadě
část stavby schopnou samostatného užívání, pokud
vyžadovala stavební povolení nebo v některých přípa-
dech i ohlášení stavebnímu úřadu anebo pokud byla
prováděna na podkladě veřejnoprávní smlouvy nebo
certifikátu vydaného autorizovaným inspektorem, lze
užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu nebo
kolaudačního souhlasu.  Dokončení v příštím vydání

Ing. Josef Filipi, 
vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Dokončení z titulní strany
V sobotu 27. ledna pozval Sbor paní a dívek v Litomyšli
na večer Magdaleny Dobromily Rettigové do Smeta-
nova domu národopisný soubor Formani ze Slatiňan.
Ve středu 31. ledna se v 17 hodin sešly členky Sboru
paní a dívek v Litomyšli a Spolku paní a dívek s příz-
nivci tradice Magdaleny Dobromily Rettigové v hlav-
ní budově muzea. K tomuto setkání připravily
kulturní program, ale nemohlo chybět ani občerstve-
ní podle původních receptur  Z domácí kuchařky
Magdaleny Dobromily. 
Regionální muzeum v Litomyšli poskytlo svoje vý-
stavní prostory také pro výstavu nazvanou Příběhy
bezpráví, kterou pořádá  Člověk v tísni, společnost
při ČT, o.p.s ve spolupráci s I. základní školou
v Litomyšli. Žáci a studenti základních a středních
škol vyhledali ve svém okolí zapomenuté oběti ko-
munistického režimu. Smutné příběhy těchto hrdi-
nů, jejich fotografie a dosud nikdy nevydané dobové
materiály představují do 25. února litomyšlské
veřejnosti. Zásadním mezníkem v dalším rozvoji
Regionálního muzea v Litomyšli by se měl stát pro-

jekt s pracovním názvem Nové muzeum. „Zatím snad
mohu prozradit, že projekt je velmi ambiciózní. Po-
staven je na vizi  funkčního a vnitřně strukturované-
ho muzea 21. století se všemi adekvátními službami
pro naše zákazníky,“ řekl Košek a dodal: „ Žijeme
v dynamické době, které přináší nové výzvy a muze-
um jako jistý specifický druh veřejné služby nemůže
ustrnout“. Celý projekt bude postaven na fondech EU
a flexibilně by měl reagovat na vypisování jednotli-
vých dotačních titulů. „Jako každá velká věc musí
i projekt Nové muzeum mít svůj tým profesionálů,
kteří vědí co chtějí,“ řekl dále Košek. Kromě
Mgr. Naděždy Pemlové, ing. Miroslava Brýdla nebo
arch. Josefa Pleskota je členkou přípravného týmu
například i PhDr. Alexandra Brabcová absolventka
managementu neziskových organizací ve Smithosi-
an Institution ve Washingtonu. Pracovala také jako
poradkyně primátora Hlavního města Prahy, je autor-
kou pilotního programu Brána muzea otevřená
Nadace Open Society Fund Praha a manažerka pro-
jektu Neziskové organizace na cestě do EU.     

-red-   foto Pavel Vopálka, Ivan Hudeček
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Výsledky ankety o zpravodaji Lilie
V prosincovém čísle Lilie jsme vám nabídli anketu
o tom, jak se vám líbí radniční zpravodaj, který
na začátku každého měsíce nacházíte ve svých sch-
ránkách.
K velké radosti redakce vzbudila i v předvánočním
čase anketa zájem, sešlo se celkem 213 anketních líst-
ků, z toho jich bylo bezmála sedmdesát vyplněno
na webu. Nepodepsaných příspěvků bylo třiadvacet
a ne všechny se bohužel týkaly Lilie. Velké poděko-
vání patří především všem pětapadesáti čtenářům,
kteří si dali tu práci a kromě zaškrtávacích odpovědí
napsali i vlastními slovy to, co jim v Lilii chybí, co jim
vadí a co se jim líbí. Pouze pět respondentů uvedlo, že
pro ně Lilie není užitečným zdrojem informací.
Velká většina čtenářů napsala, že čte Lilii pravidelně,
pouze dva dotázaní tvrdí, že ji nečtou vůbec. V “sou-
těži” o nejoblíbenější rubriku se na prvním místě u-
místila Krátce z města, na druhém Z dopisů a na tře-
tím Z rady a ze zastupitelstva. Jen o několik hlasů
méně získala rubrika Otevřená radnice, Z policie nebo
rubrika K zamyšlení. Přibližně pro dvě třetiny respon-
dentů jsou zdrojem informací i placené inzeráty uve-
řejňované v radničním zpravodaji. Zajímavé je, že
poměrně velká část respondentů si přeje změnu v řa-
zení v kalendáři akcí podle data. Pokud jde o dotaz,
zda čtenáři Lilie získávají informace i z www.litomy-
sl.cz, jsou obě skupiny přibližně vyrovnány. Nejvíce
vám v Lilii chybí společenská kronika - tedy informa-
ce o narození dětí, svatbách, výročí narození a úmrtí.
K podrobnějšímu vysvětlení, proč musela být zrušena,
se vrátíme v březnovém vydání radničního zpravoda-
je. Nad některými tématy, které vám v Lilii chybí, se
samozřejmě zamyslíme, některé však do radničního
zpravodaje nepatří - například křížovky, recepty či
jízdní řády vlaků a autobusů. Nejvíc vám vadí, že Lilii
nemáte ve schránkách již první den nového měsíce.
Tato otázka byla i na radnici již mnohokrát diskuto-
vána. Jde o to, zda mají redaktoři “propásnout” akce,
které se konají koncem měsíce a posunout termín

uzávěrky příspěvků či zda si zvykneme na to, že akce
do sedmého dne v měsíci by měly být uveřejněny v ka-
lendáři akcí měsíce předcházejícího. Od vysazení Lilie
je ještě poměrně dlouhá doba k tomu, než se vám
objeví doma. Musí se provést korektura, graficky u-
pravit, vytisknout a Česká pošta si vyhrazuje až tři
pracovní dny na doručení do schránek.
Pozdní doručení však není jediná věc, která vám
na Lilii vadí. Kupodivu se ukázalo, že byste byli rádi,
kdybychom víc než dosud korigovali příspěvky od čte-
nářů. Také byste si rádi přečetli reakce a názory členů
zastupitelstva města na nejrůznější témata. Samo-
zřejmě se zde sešla také řada protichůdných názorů.
Někomu se zdá, že se příliš věnujeme sportu, někdo
by naopak sportovní stránky rozšířil. Nejkrásnější
příspěvek v rubrice “co vám vadí” byl tento: “vadí mi,
že nevychází častěji”. Z výsledků rubriky věnované
tomu, co se vám “hodně líbí”, si dovolím ocitovat je-
den příspěvek za vše: “Hodně se mi líbí celá Lilie, je
pro mě dostatečným zdrojem informací, články jsou
psány poutavě a zajímavě, některé dokonce s vtipným
nádechem, především jsou informace pravdivé, čehož
si cením, děkuji za to, co pro zpravodaj děláte a dou-
fám, že v tom nadále budete pokračovat”. Oceňujete
grafiku, fotografie, přehlednost, to, že je všem oblas-
tem dán dostatečný prostor. Máte rádi články z histo-
rie, seriál i příspěvky o sochách od paní Aleny Ran-
dákové. Kladně vnímáte i to, že zde občan může
vyjádřit svobodně svůj názor - tedy samozřejmě
v případě, že se podepíše a neporušuje svým vyjádře-
ním zákony a dobré mravy.
Děkujeme vám za váš čas při vyplňování ankety i za to,
že mnoho z vás pravidelně do Lilie přispívá. Vždyť
zpravodaj není a nemůže být dílem jen úzkého krouž-
ku redaktorů. Je obrazem dění v našem městě a odráží
i váš zájem o budoucnost Litomyšle. Na slíbené drobné
dárky se mohou vylosovaní čtenáři těšit během února.   

Ing. Michaela Severová,
tisková mluvčí Města Litomyšl  

Zimní stadion v nominaci na cenu
Mies van der Rohe Award 2007

Evropská unie a Nadace Mies van der Rohe se síd-
lem ve španělské Barceloně udílí jednou za dva ro-
ky ceny za současnou architekturu. Cena existuje
od roku 1987, Česká republika se soutěže účastní
od roku 1997 a patří mezi nejúspěšnější nové
členské země Evropské unie. Smyslem ceny je
podpořit tvořivost v současné architektuře a u-
kázat, jak významnou roli hraje architektura při
tvorbě evropské společnosti a kultury. Architek-
tonické realizace nemohou do soutěže přihlásit
investoři, dodavatelé ani sami architekti, ale mu-
sí být nominovány jak nezávislými odborníky, tak
profesními organizacemi architektů z celé Evropy.
Porota pak vybere nejlepší dílo, které vyniká
po koncepční, technické i konstrukční stránce.
Kromě hlavní ceny je udělována i Zvláštní cena
pro začínajícího architekta. Rovněž je porotou

vybráno 30 - 35 staveb, které je možno zhlédnout
na putovní výstavě a v katalogu. Do užšího výběru
se v minulých letech za Českou republiku probojo-
vala stavba banky IPB v Brně od týmu Burian -
Křivinka, budova MUZO od Stanislava Fialy/D3A,
Palác Euro v Praze Petra Malinského, Richarda Do-
ležala, Petra Buriana, Michala Pokorného a Marti-
na Kotíka, průchod valem Prašného mostu na Pra-
žském hradě od Josefa Pleskota a Klášter trapistů
v Novém Dvoře od Johna Pawsona. Vítězným pro-
jektem roku 2005 se stalo Velvyslanectví Nizozem-
ského království v Berlíně kanceláře OMA (Rem
Kollhaas a Ellen van Loon).
Na cenu Mies van der Rohe 2007 bylo nominováno
jedenáct staveb z České republiky. Čtenářům Lilie
nebude neznámé jméno architekta Ladislava Kuby,
který je autorem návrhu rekonstrukce hřbitovního
kostela sv. Anny. Ten byl se svými kolegy nomino-
ván hned dvakrát, za obchodní dům Omega v Brně
a za kapli sv. Antonína v Černé u Měřína. Mezi
nominované se však dostalo i zastřešení zimního
stadionu v Litomyšli od ateliéru Burian - Křivinka.
Přejme oběma autorům, aby se litomyšlský zimní
stadion vešel minimálně do užšího výběru. 
Mnozí z architektů, kteří mají či připravují v Lito-
myšli své realizace, zaznamenávají pravidelně
úspěch i v těžké evropské konkurenci. I to je pro
vedení města dalším důkazem, že je dobré oriento-
vat se při zadávání studií na renomované
a uznávané architektonické kanceláře.                       

Michaela Severová, foto Pavel Vopálka

Starostova odpovědna
Vážený pane starosto, chtěl bych využít této formy,

abych Vám položil následující dotaz. Již  delší dobu
sháním stavební pozemek pro rodinný dům. Proč
městský úřad v Litomyšli jako jediný ze “svitavského
trojúhelníku” Svitavy, Polička, Litomyšl nepodporuje
individuální výstavbu rodinných domů, jako je tomu
ve výše uvedených městech? Z jakého důvodu tuto ak-
tivitu město přenechalo developerským firmám, jež
pozemky nabízejí za nehorázně astronomické ceny?
Myslím, že tímto neuváženým rozhodnutím město
přichází o potenciální nové obyvatele (jistě nemusím
zdůrazňovat, že nikoliv ze sociálně slabých vrstev),
kteří by se rádi v Litomyšli natrvalo usadili. Děku-
ji za odpověď.                          Michal Obolecký, Polička

Vážený pane Obolecký, Město Litomyšl podporuje
zainvestování lokalit pro rodinné domy, které provádí
soukromí vlastníci pozemků - investoři. Město Lito-
myšl nemá pozemky, které by mohlo zainvestovat,
snaží se je vykoupit, to ale pokaždé nejde (oslovení
vlastníci často požadují za nezainvestovanou ornou
půdu 500 Kč/m2 a více, což není možné s výhledem
na další nutné investice do infrastruktury pro RD ak-
ceptovat). V těchto případech by byla nákladová cena
zainvestování vysoko nad 1000 Kč/m2. Pokud se po-
daří získat pozemky, které jsou územním plánem u-
rčeny k výstavbě RD za rozumnou cenu, bude je samo-
zřejmě Město zainvestovávat a nabízet. V letošním ro-
ce se nabízelo 5 pozemků pro RD v Nedošíně za cenu
450 Kč/m2. Do roku 2010 se bude tvořit nový územní
plán, ve kterém počítáme s rozšířením území pro vý-
stavbu rodinných domků. V roce 2007 budeme oslovo-
vat vlastníky vytipovaných lokalit k odprodeji pozem-
ků za rozumnou cenu. Rovněž se chystáme zainvesto-
vat výstavbu bytového domu vlastními a dotačními
prostředky bez účasti developerů. Chceme docílit, aby
nájemné bylo max. do výše cca 3500 Kč/měsíc. 

S pozdravem Michal Kortyš

Vážený pane starosto, chtěla bych využít možnosti
napsat Vám cokoliv, co se týká našeho krásného mě-
sta. Podle mého názoru by ve městě mohlo být mno-
hem více laviček, odpadkových košů, stojanů na kola,
pítek - resp. stojanů na pitnou vodu, nádob s květina-
mi, květinových záhonů apod. Hlavně si ale myslím,
že městský mobiliář (zde mám na mysli především za-
stávky autobusů) už dávno nevyhovuje parametrům
města zapsaného na seznam UNESCO. Například za-
stávky “Botana” a “Zámek” jsou podle mého názoru
velkou vadou na kráse jinak hezkého a vzkvétajícího
města, a proto věřím, že se brzy dočkáme nápravy. 

S pozdravem Jana Zemanová

Vážená paní Zemanová, velice si vážím Vašeho záj-
mu o naše město. Sdílím Váš názor o kvalitě městské-
ho mobiliáře i nedostatečném počtu. S potěšením Vás
můžu informovat, že letos bude město doplněno
stojany na kola a lavičkami. Co se týká květinové výz-
doby a odpadkových košů, budu jednat s ředitelem
Technických služeb o provozních věcech a při té příle-
žitosti vše probereme. Jmenované autobusové zastáv-
ky nechám prověřit odborem dopravy včetně vypraco-
vání návrhu na modernější provedení. Pítka jsou věcí
nových investic z městského rozpočtu. Budeme se
snažit při tvoření plánovaných akcí tyto investice
zařadit.                                S pozdravem Michal Kortyš

Zveme vás na zasedání
zastupitelstva města

Koná se ve čtvrtek 22. února
od 16 hodin v Zámeckém pivovaru.
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Dokončení z titulní strany
Velmi dobře se informace o našem městě vyjímaly
v jednom z největších stánků veletrhu, který měla
státní agentura CzechTourism. Zde mělo své místo
sdružení České dědictví UNESCO a Česká inspirace.
Na Regiontouru bylo představeno hned několik no-
vých materiálů: Kulturní kalendář akcí České inspi-
race na rok 2007, brožura tzv. rychlého působení
vydaná Českým dědictvím UNESCO, ale i novinky
přímo z Litomyšle - leták s nabídkou služeb nově
zrekonstruovaného Evropského školicího centra,
brožura představující Litomyšl jako město kongre-
sové turistiky, leták shrnující nejdůležitější akce
roku 2007 či programový leták letošního ročníku
Smetanova Litomyšl. 
V těchto dnech vrcholí přípravy na nejvýznamnější
veletrh cestovního ruchu v ČR, kterým je pražský
Holiday World. Koná se od 15. do 18. února na Pra-
žském výstavišti. Sdružení České dědictví UNESCO
zde na 40 m2 představí svoji novou veletržní expozi-
ci, kterou navrhla a vyrobila místní firma Story de-
sign. Připomeňme, že pražský veletrh Holiday
World je po Brně a Bratislavě posledním, kde je mo-
žné získat tzv. žolíka na hrací kartu v rámci leto-
šního ročníku soutěže Vlakem za památkami
UNESCO. Soutěž bude probíhat od května do října
a slosovatelný bude každý kupón obsahující mini-
málně tři razítka z míst UNESCO. Žolík nahradí libo-
volnou památku UNESCO a můžete ho získat buď ve
stánku Českého dědictví UNESCO v levém křídle
Průmyslového paláce (LK 070) nebo ve stánku
Českých drah. 
Zástupci Informačního centra Litomyšl budou se
svými kolegy z Poličky prezentovat krásy Kraje
Smetany a Martinů také na oblastních veletrzích
v Olomouci, Hradci Králové, v Jablonci nad Nisou
a Ostravě. České dědictví UNESCO se ještě letos
chystá obsáhnout personálně či prospektovým ser-
visem dalších sedmnáct evropských a světových ve-
letrhů. Účast na většině z nich je možná jen díky
vstřícnému přístupu agentury CzechTourism, která
nám poskytuje na tzv. podporovaných veletrzích
plochu zdarma. Za všechny jmenujme pár nejza-
jímavějších: v únoru nás ještě čeká Hamburk a Mi-
láno, v březnu se chystáme do Berlína a do Moskvy.
V červnu pošleme naše brožury do Soulu a Pekingu,
v září do Tokia, Utrechtu a Varšavy. Listopad bude
ve znamení Lipska a také Londýna. 
Věříme, že se nám díky společné prezentaci všech
dvanácti památek UNESCO, které jsou na území
České republiky, podaří přilákat do naší země
a do našich měst nové návštěvníky.    

Ing. Michaela Severová,
výkonná ředitelka sdružení České dědictví UNESCO

Maratón veletrhů
je v plném proudu 

Obyvatelé litomyšlské městské části Záhraď si stěžují
na snížení kvality příjmu pozemního televizního sig-
nálu. Radnice jim radí, že se v takovém případě mo-
hou obracet na Český telekomunikační úřad v Hradci
Králové, oddělení státní kontroly.
“Pracovníci Českého telekomunikačního úřadu na
základě žádosti bezplatně prověří, zda u příslušného
televizního přijímače (antény) není pozemní televiz-
ní signál rušen jiným zdrojem vysílání,” říká starosta
města Michal Kortyš. “V případě, že bude odhalen
zdroj rušení televizního signálu, začne ČTÚ s původ-
cem rušení jednat o nápravě,” dodává. Úřad však
vyhoví pouze těm občanům, kteří mají zaplacené tele-
vizní koncesionářské poplatky.
Telefonické spojení na oddělení státní kontroly ČTÚ:
495 518 300.                                                                 -red-

Na Záhradi si stěžují na
sníženou kvalitu příjmu
pozemního TV signálu

První novorozenec roku 2007 v Pardubickém kraji
se narodil v Chrudimi, jako první v litomyšlské
nemocnici přišel na svět na Nový rok v 1 hodinu a 51
minut Petr Tvrdoň. Chlapeček, který vážil 3600
gramů a měřil 52 centimetrů, se narodil manželům
Lucii a Janovi Tvrdoňovým z Potštejna.
“V Litomyšli na mě byli všichni velice hodní. Za
jejich vzornou péči moc děkujeme,” pochvalova-
la si maminka, která v našem městě obdivuje
zámecký areál i Klášterní zahrady. “Určitě sem
budeme jezdit častěji, “ slibuje Lucie Tvrdoňová. 
Mamince i jejímu synovi poblahopřáli a předali

drobné dárky radní Pardubického kraje zodpověd-
ný za otázky zdravotnictví Josef Janeček i starosta
města Litomyšle Michal Kortyš. Ten při této příleži-
tosti věnoval malému Petříkovi pamětní zlatou
minci jeho rodného města.
Na první miminko z Litomyšle se čekalo týden. Jana
Gabriela Kotlárová se narodila v neděli 7. ledna
v osm hodin ráno. Její osmadvacetiletá maminka
Jana Ptáčková pracuje jako asistentka v rehabilita-
ční třídě Speciální školy. Mamince i její dceři pobla-
hopřál osobně starosta města, který jim předal zla-
tý řetízek se znamením zvěrokruhu.      -eh- foto I.H.

Mamince novorozené Jany Gabriely Kotlárové Janě Ptáč-
kové z Litomyšle poblahopřál starosta Michal Kortyš.

Lucie Tvrdoňová u svého syna Petra, který přišel na svět v
litomyšlské porodnici v roce 2007 jako první.

Jeden z příspěvků do Starostovy odpovědny se týká
nového autobusového nádraží, o jehož pokračující
rekonstrukci se zajímá řada občanů města. Proto
tomuto tématu věnujeme větší prostor.

Vážený pane starosto, jsem poněkud rozčarován
z toho, co nám město slibovalo a co je nakonec skut-
kem. Mám tím na mysli naše nové autobusové nádra-
ží. Když se podívám do Lilie č. 1 ze 4. ledna 2006
a na 3. stránce vidím studii nového nádraží, musím se
ptát, jak je možné, že se tak výrazně liší od dnešní re-
ality?!? Jen se podívejte, co jste nám slibovali...
I vzhled výpravní budovy se poněkud liší. Dnes se
kdesi v rohu krčí skromná budova, na které z archi-
tektonického hlediska nevidím vůbec nic zvláštního.
V textu navíc přímo stojí: “Na výpravní budovu a ob-
chodní jednotky navazuje systém zastřešení nástupi-
ště pomocí lehkých ocelových střech s prosvětlením.”
Na obrázcích studie dostavby lokality “Bělidla” je
také patrné, že se počítá i se zastřešením protějšího
nástupního ostrůvku. Ptám se tedy, když nám město
slibovalo lepší nádraží, mimo jiné i odměnou za horší
podmínky na provizorním nádraží v ulici TGM, proč
nám vzalo původní zastřešení, na které jsme byli zvy-
klí a které je snad i samozřejmostí?!? Také laviček je
podle mého názoru málo. Stejně tak odpadkových
košů, chybí bufet apod. 
Zdá se mi, že nádraží jako takové bylo šité horkou jeh-
lou a teprve postupem času se snad dočkáme úplného
nádraží se vším všudy, co k němu patří a patřit má.
Alespoň podle slibů některých představitelů našeho
města. Myslím si také, že by bylo velice pěkné
do odpočinkové plochy začlenit i vodní prvek, napří-
klad ve formě fontánky

S pozdravem Milan Lněnička, Litomyšl

Vážený pane Lněničko, pokud by stávající stav byl
konečným výsledkem, byl bych jistě rozčarován
stejně jako Vy. To, že nynější situaci někdo považu-
je za finální, mě, musím se přiznat, poněkud překva-
puje, nicméně datum v kalendáři Vás k těmto výtkám
opravňuje.
Ve studii, která byla vytištěna v Lilii, bylo zastřešené
i druhé nástupiště. Při projektování se zjistilo, že
druhé nástupiště svou šířkou omezuje plynulost jízdy
autobusů při jejich otáčení. Proto bylo nutné navr-

hnout užší nástupiště a tím zanikla možnost původně
navrhovaného zastřešení. Během výstavby chtělo mě-
sto tento handicap odstranit, ale technicky to nešlo
zvládnout. Z prostorových důvodů otáčení autobusů
doložených obalovými křivkami jejich pohybu na nád-
raží bylo nezbytné navrhnout šířku nástupiště 2,5 m.
Vzhledem k tomu, že z normy vyplývající nutnost situ-
ování obou horních hran přístřešku ve vzdálenosti
0,5 m od hrany nástupiště, vychází takový přístřešek
pouze o šířce 1,5 m. Funkčnost přístřešku je podmíně-
na existenci bočních zástěn, což by vzhledem k úzké-
mu průchodu v tomto případě nebylo možné.
Během roku bude udělán průzkum, jak lidé zvládají
fakt, že čekání na spoj se odehrává na prvním nástu-
pišti až do příjezdu autobusu a poté se přesunou
na druhé nástupiště. Tento model je na většině  auto-
busových nádraží. Jen namátkou - Polička, Svitavy,
Vysoké Mýto. Pokud tento model přesto nebude vyho-
vovat, je dohoda, že architekti se pokusí prověřit
a projednat, zda by nebylo možné realizovat jiný sub-
tilní způsob zastřešení, který by neomezil pohyb ces-
tujících po nástupišti.
Co tedy zbývá udělat a kdy, abychom se maximálně
přiblížili prezentovanému záměru, je:
- do 15. února 2007 zrealizovat zastřešení prvního ná-
stupiště
- hned následně osadit světelnou informační tabuli
- v jarních měsících obložit objekty cihelnými pásky,
dosázet zbývající zeleň, instalovat sloup s hodinami
a vůbec dořešit ještě některé architektonické detaily
(opláštění vývodů vzduchotechniky na prodejně, pla-
kátovací plochy, pítko u výpravní budovy ...)
- samozřejmě bude zrealizována středová odpočinko-
vá plocha (jedná se ještě o jejím konečném rozsahu,
množství laviček, vodním prvku...)
Pokud Vás zaráží, že se o mnoha věcech ještě jedná,
pak vězte, že Vámi zmiňovaná a námi prezentovaná
studie je opravdu jen studií, která informuje o urči-
tém názoru v době jejího vzniku. Studie slouží
k tomu, aby vymezila základní cíle a meze záměru
(urbanismus, dopravní vztahy, uliční čáry, nepřekro-
čitelnou výšku zástavby ...) a hlavně - je určena k da-
lší diskuzi a cizelování dané problematiky.
Každopádně uděláme vše pro spokojenost cestujících.   

S úctou Michal Kortyš

Střecha nad prvním nástupištěm v únoru

Prvním litomyšlským dítětem 
v roce 2007 je Jana Gabriela
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Gymnazisté dosáhli
rezignace ředitele školy
Revoltující studenti na Gymnáziu Aloise Jiráska v Lito-
myšli dosáhli svého. Ředitel školy Mgr. Pavel Kolisko
odstoupil z funkce. Reagoval tak na studentskou
předvánoční demonstraci, při které se studenti svým
otevřeným protestem zastali zástupkyně ředitele Lud-
mily Kynclové, mezi žáky oblíbené učitelky, kterou je-
jí šéf bez udání důvodu krátce před tím odvolal. Proti
tomuto kroku se postavila rovněž školská rada
i většina učitelského sboru. Ředitel podle organi-
zátorů demonstrace nebyl navíc nakloněn některým
studentským akcím, které dosud tvořily tradiční stu-
dentský život.
Krajský úřad obdržel rezignaci Mgr. Koliska již 2. led-
na. Nyní bylo vypsáno výběrové řízení. S ohledem
na zákonné lhůty, které při něm musí být dodrženy,
lze předpokládat, že nový ředitel by mohl nastoupit
do funkce zhruba v březnu.                         -eh- foto I.H.

Po několikatýdenní složité situaci na Gymnáziu
A. Jiráska, která byla také mnohokrát komentována
médii i veřejností, považujeme za důležité informovat
o tom, že výuka na gymnáziu po celou tuto dobu pro-
bíhala a probíhá i nyní zcela normálně. Učitelé i stu-
denti si standardně plní své povinnosti. Učitelé učí
a studenti studují. Jako na všech školách i u nás nyní
všichni usilovně pracují na ukončení 1. pololetí a i na-
dále probíhají všechny plánované kulturní, sportovní
i společenské akce. Studenti posledních ročníků
po vydařeném maturitním plese uzavírají svá rozhod-
nutí, podávají přihlášky na vysoké školy a začínají se
intenzivně připravovat na maturitní zkoušku.
Po oznámení pana ředitele Pavla Koliska, že odstupu-
je ze své funkce, nenastalo ve škole bezvládí (jak na-
psaly noviny Deník Svitavska pod značkou ik).
Mgr. Pavel Kolisko ve funkci zůstává do doby jmeno-
vání nového ředitele. Naši školu navštívila radní Par-
dubického kraje paní Marie Málková a ujistila nás, že-
nový ředitel bude do funkce uveden do konce března.

Za pedagogický sbor Gymnázia A. Jiráska v Litomyšli
Ivana Pulgretová

Situace na gymnáziu 
se uklidňuje

Požadavky:  
odborná  kvalifikace  a  předpoklady  pro  výkon
funkce ředitele souladu  s  §  5  zákona č. 563 /
2004 Sb., o pedagogických pracovnících a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, znalost  školských předpisů  a školské
problematiky, občanská  a morální bezúhonnost,
dobrý zdravotní stav, organizační a řídící 
schopnosti. 

Náležitosti přihlášky: 
- ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém

vzdělání
- přehled o průběhu předchozích zaměstnání

potvrzený posledním zaměstnavatelem 

- strukturovaný životopis
- koncepci  dalšího rozvoje školy (max. 5 stran

strojopisu A4)
- výpis  z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců nebo

alespoň doklad o jeho vyžádání
- lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti

k výkonu funkce ředitele školy ne starší 2 měsíců
čestné prohlášení  ve smyslu § 4 odst. 3 zákona
č. 451/1991 Sb.
Přihlášku včetně všech výše uvedených příloh
s přesným označením konkursního řízení
zašlete nejpozději do 9. února 2007 na adresu:
Odbor školství, mládeže a sportu
Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

Pardubický kraj Na základě usnesení Rady Pardubického kraje
ze dne 18. 1. 2007  se vyhlašuje

Konkurz na funkci ředitele/ředitelky
• Gymnázia Aloise Jiráska Litomyšl, T. G. Masaryka 590 

• Střední zdravotnické školy, Svitavy, Purkyňova 256

Ředitel školy Mgr. Pavel Kolisko při prosincové demonstraci.

V týdnu od 26. února do 1. března připravuje Na-
děje ve spolupráci s Evropským školicím centrem
a Městem Litomyšl druhý ročník akce Život nebo
AIDS - jen tvá volba.
V rámci programu jsou připraveny přednášky
v Litomyšli a okolí pro studenty 8. a 9. ročníků
základních škol a 1. ročníků středních škol. Před-
nášky pojednávají o partnerských vztazích, one-
mocnění virem HIV a nemoci AIDS. Dotýkají se
i problémů souvisejících, jako jsou drogová závis-
lost, pohlavní zneužití i homosexualita. Před-
nášky na velice vysoké úrovni vznikají ve spolu-
práci s mezinárodní organizací ACET, jejíž lektoři
zajímavě a nenásilně předávají studentům pravdi-
vá a alarmující fakta. 
V odpoledních nebo večerních hodinách bude
k tématu probíhat na různých místech ve městě
doprovodný program. V Music clubu Kotelna bude
promítnut film Philadelphia, který zprostředko-
vává výpověď homosexuála postiženého AIDS,
v titulní roli s Tomem Hanksem.
V Evropském školicím centru budou uspořádány
dvě besedy pro veřejnost. Přednáška Tomáše Ře-
háka “Co učíme Vaše děti o sexu”, která je velice

vhodná pro pedagogické pracovníky i rodiče,
začne v 16 hodin. V 18 hodin bude zahájena další
beseda s neméně zajímavým obsahem. Budou
přednášet odborníci, kteří se věnují práci s dro-
gově závislými. Pro odlehčení atmosféry jinak
vážného tématu je na jeden z večerů plánováno di-
vadelní představení nebo koncert. Vyvrcholením
programu bude pro studenty “Večer otázek a od-
povědí”, kdy zúčastnění dostanou prostor zeptat
se lektorů na cokoliv.                                          -red-

Život nebo AIDS? - jen Tvá volba

V plném proudu  je
příprava třetího ročníku
Smetanovy výtvarné Li-
tomyšle. Ústřední výsta-
vou bude unikátní soubor originálů tušových obrazo-
vých ilustrací Františka Kupky z let 1904 až 1907 ke
knize francouzského geografa a historika Éliséa Rec-
luse – Člověk a země, jež mapuje různé etapy vývoje
lidstva a jeho kultur. Těšit se můžeme například
i na Oponu Václava Boštíka, v Klášterních zahradách
budou vystaveny kamenné plastiky Jasana Zoubka,
Galerie Kubík bude patřit obrazům Jana Honsy a foto-
grafiím Jiřího Tomana a Josefa Sudka. Doplňující vý-
stavou bude průřez dílem Honzy Volfa, ve II. patře
zámku bude vystavovat Jaroslav Alt a v domě U Rytířů
Rudolf Vejrych. Podrobnější informace budeme při-
nášet průběžně. Třetí ročník Smetanovy výtvarné
Litomyšle bude startovat 15. července a výstavy po-
trvají minimálně do konce Mezinárodního operního
festivalu Smetanova Litomyšl. 

Koncem ledna byla první uzávěrka pro příjem
žádosti o dotaci na činnost či na akci. Upozorňujeme

všechny spolky, kulturní
či sportovní organizace,
nadace a sdružení na to,
že finanční prostředky

nemohou být přidělovány před schválením rozpočtu
na rok 2007. Zastupitelstvo města by mělo rozpočet
schválit na svém zasedání 22. února. Až potom zased-
nou jednotlivé komise, které doporučí radě města
konkrétní výše dotací pro jednotlivé organizace. Pro-
síme tedy o vaši trpělivost.              

V červnu letošního roku se v Ústeckém kraji usku-
teční již třetí letní Olympiáda dětí a mládeže. Pardu-
bický kraj na ní bude reprezentovat výprava přibližně
tří set účastníků. Připomeňme, že první ročník Olym-
piády dětí a mládeže se konal v roce 2003 v Litomyšli,
Svitavách a Chocni. 

Nově jmenovaný ministr kultury Václav Jehlička je
nejen bývalým starostou města Telč, ale také spoluza-
kladatelem České inspirace, sdružení historických
sídel Čech, Moravy a Slezska a čestným předsedou sdru-
žení České dědictví UNESCO. Členem všech tří jmeno-
vaných sdružení je také město Litomyšl.               -ms-
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Sociální ubytovna pro všechny, kteří dodržují řád
Město Litomyšl má zájem na tom, aby všichni jeho o-
bčané měli střechu nad hlavou. Z tohoto důvodu by-
la zřízena Sociální ubytovna pro občany Litomyšle
nebo v Litomyšli pracující, kteří se v důsledku ně-
jakého životního problému ocitli bez střechy nad
hlavou. Ubytovnu spravuje Městská policie, kam se
mohou tito občané obrátit se žádostí o ubytování.
V současné době je zde ubytovaných 8 osob, ubyto-
vací kapacita je pro 11 lidí. V ubytovně však platí
řád, kterým se ubytovaní musí řídit a který mimo
jiné zakazuje požívání alkoholických nápojů, znečišťo-

vání prostor ubytovny, ničení zařízení, dává povin-
nost dodržovat hygienické předpisy, provádět úklid
a další. V době minulé byli v zařízení ubytováni, a to
i vícekrát, bezdomovci, kteří se v současné době po-
hybují po městě, opilí se povalují na veřejnosti,
přespávají i na chodbách nemocnic, úřadů i činžov-
ních domů. Protože však nebyli ochotni dodržovat
řád ubytovny, v opilosti obtěžovali nebo i fyzicky
napadali ostatní ubytované, kradli jim jídlo i osobní
věci, museli být z ubytování vyloučeni. 

Karel Rajman, velitel Městské policie Litomyšl

Do práce Obvodního oddělení Policie ČR v Lito-
myšli je od začátku roku 2007 zaváděn projekt
community policing. Tento styl práce zname-
ná především zkvalitnit spolupráci a komuni-
kaci s občany, vedením města a policií. Tento
projekt je zaváděn v rámci hodnocení evrop-
ského projektu kvality EFQM. Díky těmto
nástrojům dojde ke zkvalitnění jednotlivých
procesů nejen uvnitř policie, ale zejména smě-
rem k občanům.
Člověk, který se obrátí na policii, se nebude
setkávat s otráveným hlasem na telefonu nebo
arogantním policistou. Důraz bude položen
na slušné, korektní a vysoce profesionální
vystupování každého policisty. Chceme, aby
občan, který přijde na policejní služebnu, při-
šel do vlídného, příjemného prostředí a setkal
se s člověkem, který mu pomůže řešit jeho pro-
blém, je ochotný, slušný a schopen poradit.
Chceme, aby naši policisté trávili více času
pěší službou na ulicích, aby jste je dobře znali
a věděli jste, že se na ně můžete kdykoliv
s důvěrou obrátit.
Naším cílem je, aby nás veřejnost brala jako
službu všem slušným lidem. Chceme, aby
k nám občané znovu získali důvěru a nebrali
nás jenom jako represivní složku státu. Chce-
me s vámi všemi vést otevřený, konstruktivní,
partnerský dialog zaměřený na dlouhodobě
tíživé problémy bezpečnosti ve městě a hle-
dání společných cest k jejich řešení. Rádi při-
vítáme jakýkoli váš námět ke zlepšení naší
práce a zvýšení bezpečnosti ve městě.

vrchní komisař mjr. Ing. Ota Hřebíček,
velitel služby pořádkové a dopravní policie 

okresního ředitelství PČR Svitavy

Policie zkvalitňuje
komunikaci s občany

Vykázán první násilník ve svitavském regionu
V neděli 14. ledna v noci vykázali z bytu litomyšlští
policisté násilníka z obce u Litomyšle. Večer na linku
158 volala žena, která ze strachu utekla z domu i se
dvěma nezletilými dětmi. Policisté na místě zjistili, že
pětatřicetiletý muž psychicky a fyzicky týrá svou se-
dmatřicetiletou ženu již několik let. V prosinci 2006
vyvrcholilo fyzické napadení ženy jejím zraněním,
které policie řešila jako přestupek. Od té doby se nási-
lí stupňovalo. Podezřelý muž byl policií zajištěn
v domě a převezen na obvodní oddělení Policie ČR
v Litomyšli, kde bylo rozhodnuto o vykázání násilné
osoby z bytu. Zároveň policisté sdělili muži podezření
z trestného činu týrání osoby ve společně obývaném
domě, nebo bytě.
Od 1. ledna 2007, kdy vstoupila v účinnost novela
zákona o Policii ČR 135/2006 Sb., která dává poli-
cistům nová oprávnění, se jedná o první případ vy-
kázání ve svitavském regionu. V případech domácího
násilí mohou policisté nejenom vykázat násilnou oso-
bu ze společného obydlí, ale také po dobu deseti dnů
zakázat vstup do něj. Toto rozhodnutí policisty je
účinné okamžitě, jakmile se o něm osoba, proti které
směřuje, dozví. Jednou z podmínek vykázání je před-

poklad, že dojde k nebezpečnému útoku proti osobám
sdílejícím společné obydlí. Deset dnů zákazu vstupu
do společného obydlí, ale třeba i jeho přesně vyme-
zeného bezprostředního okolí, nelze zkrátit, naopak
soud může na návrh ohrožené osoby tuto dobu předb-
ěžným opatřením prodloužit až na jeden rok. Policista
umožní okamžitě na místě vykázané osobě odnést si
osobní věci a dokumenty, do 24 hodin pak v přítom-
nosti policisty další osobní věci a věci nezbytné pro
výkon povolání, dále poskytne této osobě informace
o možnostech ubytování jinde. Tato osoba je povinna
vydat policistovi všechny klíče od společného obydlí.
Ohroženou osobu pak policista informuje o možnosti
podat návrh na předběžné opatření soudu
a kontaktovat intervenční centra poskytující pomoc
obětem domácího násilí. Policista dále do tří dnů pro-
vede kontrolu výkonu rozhodnutí, pokud rozhodnutí
nerespektuje, a to jak vykázaná, tak ohrožená osoba
dopouští se trestného činu maření výkonu úředního
rozhodnutí, případně přestupku. Proti rozhodnutí
o vykázání lze podat odvolání podle správního řádu,
avšak bez odkladného účinku. 

vrchní inspektorka nprap. Mgr. Martina Simonová

Útlum činnosti operačních a informačních středisek
hasičů Chrudim, Svitavy a Ústí nad Orlicí

Na základě celorepublikové koncepce Hasičských
záchranných sborů ČR dojde postupně k útlumu
operačních středisek HZS Pardubického kraje.
Tento trend se objevuje i v jiných krajích, a to ne-
jen u hasičů. V mnoha krajích do jednoho centra
stahují tísňová volání a operační řízení také Zdra-
votnická záchranná služba a Policie ČR.
Nastává otázka, zda se změní něco pro občana,
který potřebuje v tísni pomoc. Pro občana se nic
nezmění. Již dnes při vytočení linky 112 (z
mobilních i pevných sítí) a 150 (z mobilních sítí)
se dovoláte na krajské operační a informační
středisko hasičů do Pardubic. Pokud navolíte
tísňovou linku 112, případně 150 z pevné sítě
po útlumu příslušného “okresního” operačního
a informačního střediska hasičů, ozve se vám
operátor, kterému specifikujete problém.
Informace okamžitě pronikne telefonicky nebo
datově složce integrovaného záchranného

systému (dále jen IZS), která problém ihned řeší. 
Dostane se mi pomoci včas? “Vlivem centralizace
se dojezdové časy jednotek Požární ochrany ne-
prodlouží. O předání informace složce IZS, která
událost řeší, jsme se již zmiňovali. Co obsahuje
datová informace? Především místo, odkud bylo
voláno (zobrazené na elektronické mapě), tele-
fonní číslo, záznam hovoru, jméno, adresu, typ u-
dálosti a zpřesňující poznámku o události. Krajské
operační a informační středisko přijatou zprávu
v krátkosti vyhodnotí a vyšle příslušné jednotky
Požární ochrany,” říká plk. Ing. Martin Záleský,
ředitel odboru operačního řízení a komunika-
čních a informačních systémů HZS Pardubického
kraje. 
U jednotek Požární ochrany (PO) se při výjezdu
k zásahu odehrává několik automatických akcí,
které provádí technologie (vyhlášení poplachu, o-
tevření garážových vrat, rozsvícení výstražných
světel a tisk výjezdového lístku (obsahuje stejné
informace, které obsahuje datová věta). “Spojení
s jednotkami PO (HZS, SDH obcí atd.) bude také ve
stejném režimu jako dosud. Jednotky budou pou-
ze komunikovat s operačním a informačním stře-
diskem v Pardubicích. Omyl při určení obce, ze
které je voláno (v kraji se nachází více obcí se stej-
ným názvem) je eliminován používáním geogra-
fického informačního systému,” upřesňuje plk.
Ing. Martin Záleský.
Činnost operačního a informačního střediska ha-
sičů v Chrudimi bude ukončena 31. ledna 2007,
další dvě operační a informační střediska ve Svita-
vách a v Ústí nad Orlicí zaniknou k 1. dubnu 2007.

por. Bc. Vendula Horáková, tisková mluvčí HZS

Dítě na cestě ke zločinu
- drzé dítě - agresivita
Pod lektorským vedením PhDr. Lidmily Pekařové, pri-
mářky Rehabilitačního centra Hamzovy odborné
léčebny Luže - Košumberk, se 21. února od 13.00
do 17.00 hodin v prostorách Evropského školicího
centra YMCA v Zámeckém pivovaru v Litomyšli usku-
teční seminář s názvem Dítě na cestě ke zločinu - drzé
dítě - agresivita. Účastníci mohou získat odpovědi
na řadu otázek a témat: proč jsou děti takové, jaké
jsou, rodiče neumí vychovávat děti, i když chtějí
a snaží se, výchova začíná pozdě, proč neumíme
pozitivně jednat, do škol nastupují nevychované
a neposlušné děti, hodnocení “jen” známkou pro-
blém puberty a agresivity, matky dominují ve
výchově, otcové se odklání, zabíjíme citové devizy.
Cena semináře je stanovena na 50,- Kč pro jednotliv-
ce. Manželská dvojice hradí 50,- Kč dohromady.
Závazné přihlášky přijímá vedoucí odboru školství
Milada Nádvorníková do 15. února.                         -red-

Učitelé se  své školní praxi setkávají s úkolem naplňo-
vat klíčové kompetence a rozvíjet tyto dovednosti
u žáků.  Rádi by dosáhli tohoto cíle, ale mnohdy chy-
bí nástroje, jak na to? 
Proto je připraven na 7. 3. 2007 na MÚ v Litomyšli
seminář kritického myšlení, který  dá pedagogům mo-
žnost vyzkoušet si jiný způsob výuky a zjistit, jak při-
rozeně skloubit obsah učiva s rozvojem dovedností. 

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

Seminář kritického myšlení
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Počet požárů neustále roste
Počátkem roku 2007 hasiči Pardubického kraje
zaznamenávají nárůst požárů oproti loňskému ro-
ku. V prvních dnech loňského roku hasiči likvido-
vali 21 požárů. Počátkem roku letošního je za stejné
období ve statistice zaznamenáno již 33 požárů.

Na zvýšení počtu těchto zásahů se podílejí zejména
požáry kontejnerů a popelnic (9 zásahů) a požáry
v přírodním prostředí (9 zásahů). Právě požáry
v přírodě jsou ovlivněny mimořádně teplým počasím.
Většina těchto požárů je způsobena nedbalostí dospě-
lých, ale i hrou dětí, které se díky počasí nemohou
věnovat zimním radovánkám. Hasiči žádají, aby lidé
více hlídali své děti, ale i sami dbali zvýšené opatr-
nosti. “Dbejte na to, aby popel, který vysypáváte
do kontejnerů a popelnic byl vychladlý, neodhazujte
do kontejnerů nedopalky. Rovněž při procházkách
v přírodě dbejte vzhledem k ročnímu období větší
opatrnosti. V některých domácnostech zůstaly od Sil-
vestra zbytky zábavné pyrotechniky, její odpalování
v přírodě může vést ke vzniku požárů trávy nebo křo-
ví,” upozorňuje plk. Bc. Pavel Nejtek, ředitel odboru
prevence HZS Pardubického kraje.

por. Bc. Vendula Horáková, tisková mluvčí  
HZS Pardubického kraje

S výměnou řidičských průkazů
za nové neotálejte

Příběhy bezpráví 
zasáhly i Litomyšl

Základní školy bývají - někdy i právem - kritizovány za
to, že dějinám České a Československé republiky
nevěnují velkou pozornost. Učitelé dějepisu si
většinou stěžují na to, že nemají pedagogický prostor,
že žáci v devátých třídách, zvláště ve druhém pololetí,
už žijí spíše současností a budoucností a proto se jim
dějiny Československa špatně učí. To ale neplatí
o I. základní škole v Litomyšli, kde se učitel dějepisu
a občanské nauky Stanislav Švejcar se svými žáky za-
pojil do projektu společnosti České televize Člověk
v tísni nazvaného Příběhy bezpráví. V rámci tohoto
projektu nabídla společnost školám sedm dokumentů
z české produkce, aby se děti mohly seznámit s příbě-
hy lidí té doby, jak je zpracovali profesionálové. A po-
zději padl další návrh, aby se studenti pokusili sami
vyhledat někoho s podobným osudem a seznámili se
s jejich příběhy.
“Jestliže se učitel - vnuk kulaka, vydá do tohoto obdo-
bí, musí k tomu mít hluboké niterné důvody,” vysvětlu-
je ředitel školy Petr Doseděl a dodává: “Pan Švejcar tyto
důvody měl a podařilo se mu je přenést i na své žáky.”
Tým žáků z deváté třídy pod vedením Pavlíny Jiráňové
sestavil jedenáct panelů, na nichž se odehrávají příbě-
hy lidí postižených komunistickou zvůlí především
v padesátých letech minulého století. Čerpali ze vzpo-
mínek rodinných příslušníků, sousedů či známých,
na některé dostali kontakt od pana Jiřího Kopřivy
z místní pobočky Konfederace politických vězňů. Vý-
stavní panely tak obsahují například kopie dobových
dokumentů, fotografií i dosud nezveřejněných listin.
Jsou na nich zachyceny osudy  budislavských Jánošíků
- pana Tmeje, Dočkala, osudy lidí spojených s procesem
Stříteský a spol. - např. pana Kohouta a dalších, nebo
těžké životní příběhy kulaků. Jedním z nich byl shodou
okolností také dědeček učitele Stanislava Švejcara,
který žákům s projektem pomáhal. 
Obavy Stanislava Švejcara, aby děti neudělaly z ne-
znalosti souvislostí nějakou chybu, rozptýlil Jiří Ko-
přiva: “Úplně nejdůležitější je, že se tímto obdobím
vůbec zabývají. To je smyslem téhle práce i celého pro-
jektu.” O tom, jak příběhy bezpráví účastníky projek-
tu hluboce zasáhly, svědčí i slova vedoucí žákovského
týmu Pavlíny Jiráňové: “Měli jsme možnost se se-
známit se spoustou velmi zajímavých lidí a s jejich
mnohdy velmi krutými osudy. Díky tomuto projektu si
lépe dokážeme vážit doby, ve které dnes žijeme.”
Dva z panelů vyvtvořených litomyšlskými žáky byly
vybrány do celostátní prezentace projektu, která for-
mou výstavy putuje od listopadu po českých městech
a od 16. ledna do 25. února je přístupná v Regionál-
mím muzeu v Litomyšli.                         Eva Hudečková

Na základě oznámení z Ministerstva dopravy
upozorňujeme čtenáře na nutnost výměny řidičských
průkazů vydaných od 1. července 1964 do 31.
prosince 1993. Bližší informace naleznete na úřední
desce obecního úřadu, případně na dopravně
správních agendách vydávajícího úřadu dle místa
trvalého pobytu držitele řidičského průkazu. Přesto
znovu zdůrazňujeme, že vyměnit staré řidičské
průkazy za nové jsou jejich držitelé povinni do 31.
prosince tohoto roku.
Ke konci roku mohou být z provozních důvodů
výměny řidičských průkazů spojeny s velmi dlouhým
čekáním ve frontách na úřadech. Pokud si vyměníte
řidičský průkaz již nyní, budete mít navíc vystaven
řidičský průkaz v zákonem stanovené lhůtě. 

Výměna řidičských průkazů je osvobozena od
správního poplatku a je možná na příslušném
pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou
působností nebo magistrátu města na území České
republiky, a to podle místa trvalého pobytu držitele
řidičského průkazu. Pokud se vypravíte na příslušný
úřad, musíte mít s sebou platný doklad totožnosti
(občanský průkaz, pas), jednu fotografii o rozměrech
3,5 x 4,5 cm a řidičský průkaz, kterému končí platnost.
Lhůta pro převzetí nového řidičského průkazu je
zpravidla do 15 až 20 dnů, záleží na počtu žádostí.
Nelze opomenout skutečnost, že řízením vozidla bez
platného řidičského průkazu se řidič dopouští
dopravního přestupku. Proto, prosím, s výměnou
řidičských průkazů za nové neotálejte!                  -red-

na dodržování povinností vyplývající ze zákona
č.458/2000 Sb.
Na základě $ 25 odst. 4 h) zákona č.458/2000 Sb.
a § 8 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a kra-
jiny žádáme vlastníky či uživatele nemovitostí
(pozemků) o ořez nebo odstranění dřevin ohrožující
bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribu-
čního zařízení. Ořez nebo odstranění dřevin musí být
provedeno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. ,,Ener-
getický zákon” a ČSN EN 50 110-1 Obsluha a práce
na elektrickém zařízení.
Ochranná pásma: 

od 1kV do 35 kV je vymezeno vzdáleností 7 m
od krajního vodiče na obě strany

od 35 kV do 110 kV včetně je vymezená vzdálenost
12 m od krajního vodiče na obě strany
Bezpečná vzdálenost:

veškeré práce při odstraňování a ořezu dřevin musí
být prováděny nejblíže v bezpečné vzdálenosti od vo-
dičů. K vodičům se nesmí pod bezpečnou vzdálenost
přiblížit ani nástroje ani ořezávané větve při pádu.

u vedení nízkého napětí (400/230V) je předepsaná
bezpečná vzdálenost (s uvažováním ročního přírůst-
ku či vychýlení porostu při větru) od vedení 1 metr

u vedení vysokého napětí (22kV) je předepsána
bezpečná vzdálenost (s uvažováním ročního přírůst-
ku či vychýlení porostu při větru) od vedení 2 metry

u vedení velmi vysokého napětí (110kV) je přede-
psána bezpečná vzdálenost (s uvažováním ročního
přírůstku či vychýlení porostu při větru) od vedení 3
metry
Práce, při kterých by mohla být ohrožena bezpečnost o-
sob, technický stav vedení nebo jeho provoz, může být
prováděna jen se souhlasem společnosti ČEZ - Distribu-
ční služby, s.r.o. a za dozoru osoby jí ustanovené.
Ořez či odstranění dřevin, prosíme, proveďte v době
vegetačního klidu.

Upozorňujeme majitele pozemků, že porušení záko-
nem stanovených povinností v ochranných pásmech
elektrického rozvodného zařízení se vystavují nebez-
pečí uložení pokuty ze strany Státní energetické in-
spekce. Uplyne-li stanovená lhůta marně, provedou
ořez, případně odstranění dřevin pracovníci ČEZ - Di-
stribuční služby, s.r.o.,  přičemž vzniklá dřevní hmota
je majetkem vlastníka pozemku.
Bližší informace Vám poskytneme na zákaznické lince
ČEZ 840 840 840 

Upozornění pro majitele a uživatele 
pozemků v obci 

Hledám společníka
do zavedené obchodní firmy

Tel.: 606 223 698

PLES NEMOCNICE LITOMYŠL
Dne 2. března 2007 od 19.30 hodin se v Lidovém domě v Litomyšli  uskuteční IV. ples
Nemocnice Litomyšl, který pořádá Nemocnice  Litomyšl. Prodej vstupenek začne 
v 7. týdnu  u Ivety Blažejové  na tel. č. 461 655 112 nebo na mob. č. 605 318 658. 
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Petr Krčmář a jeho česko-slovenská
kytara v knize rekordů a kuriozit 

Když vloni Petr Krčmář z Litomyšle sestrojil elektric-
kou kytaru ve tvaru České a slovenské federativní
republiky, netušil, že se jí jednou dostane tak velké
publicity. Ve čtvrtek 28. prosince získala ve městě
rekordů Pelhřimově certif ikát kuriozity a byla
zapsána do knihy českých rekordů a kuriozit vy-
dávané agenturou Dobrý den. 
Petr Krčmář neodjel do Pelhřimova sám. Akce, při-
pomínající čtrnáct let od rozdělení společného
státu Čechů a Slováků, se zúčastnily také zpěvačky
Hanka Švehelková a Magda Žáková, obě z příleži-
tostného hudebního sdružení Hudba z Marsu. Pub-
likum oslovili vlastními skladbami Kytara CZ- SK,
Polívka z pytlíku a Go Hani go go go. Vzpomínkové-
mu česko - slovenskému setkání věnovaly prostor
slovenská televizní stanice Joj, která šot z Pelhři-
mova odvysílala 29. prosince v hlavním zpravodaj-

Večer Magdaleny Dobromily s Formany
V režii národopisného souboru Formani ze Slatiňan
byl letošní večer Magdaleny Dobromily Rettigové.
Nabídnout jejich vystoupení litomyšlské veřejnosti
se Sbor paní a dívek v Litomyšli rozhodl díky jedné
ze svých členek Pavlíně Červinkové, která zároveň
tančí s Formany a zprostředkovala kontakt. 
Relativně mladý soubor je sestavený ze zkušených
muzikantů a tanečníků, kteří se lidovému umění
věnují už více než dvě desetiletí. Za tři roky exi-
stence stihli vystupovat nejen na úpatí tepelné
elektrárny, ale také v litevském pivovaru nebo
na břehu moře. Formani se postarali po pěveckém
vystoupení Sboru paní a dívek o celovečerní zábavu
i půlnoční soutěžní hru, protože letošní setkání
příznivců Sboru paní a dívek i Magdaleny Dobromi-
ly bylo narozdíl od předešlých večerů nesoutěžní.
Do sálu Smetanova domu přivezli Formani písničky,

tance a zvyky Chrudimska i typicky hospodské
písně z vesnických zábav. Soubor předvedl auten-
tický hudební doprovod pod vedením primášky He-
leny Kohoutkové a před výkony tanečníků a zpě-
váků v jedné osobě v choreografii Aleše Kohoutka
a Stanislavy Sejkorové lze jen smeknout - tančit
a čistě zpívat bez podpory mikrofonu je možné jen
po opravdu dobrém tréninku. “Rády jsme tuto na-
bídku přijaly, protože po velké šňůře vánočních
koncertů jsme potřebovaly odpočinek,” řekla nám
v přestávce mezi hudebně tanečními vystoupeními
jednatelka Sboru paní a dívek v Litomyšli Jindřiška
Kubíčková a dodala: “Pro nás bylo velkou motivací
pozvání na Veselý kopec u Hlinska k podílu na Sta-
ročeském posvícení, které bychom rády při nějaké
příležitosti předvedly i v Litomyšli.” 

Eva Hudečková, foto I.H.

Vzpomínka
na Kmochův večer 
Kmoch ve Smetanově domě - bylo to, skoro by se chtě-
lo říci, překvapení. A to velmi příjemné. Nečekala
jsem, že uslyším svěží a říznou kapelu, kterou hravě
ovládá tak temperamentní dirigent. Pečlivě nastudo-
vaný program z Kmochových skladeb svědčí o důsled-
nosti a cílevědomosti dirigenta pana Blažka. Velmi
dobře ladící orchestr, doplněný čistým dvouhlasem
paní Zorníkové a paní Melšové, dotvářel zvuk krásně
znějící kapely. Celkový milý dojem byl pak završen za-
svěceným a zajímavým průvodním slovem pana diri-
genta.
Jen neradi se v závěru koncertu, spontánně tleskající
posluchači loučili. Stejně mile, jako jste se loučil, pa-
ne kapelníku, Vy - “Díky moc a dobrou noc” - se jistě
v duchu loučil každý návštěvník koncertu s Vámi,
s Dechovým orchestrem Smetanova domu a jeho so-
listkami. Škoda jen, že vás v Litomyšli slýcháme tak
málo. Díky za krásný koncert a pěkný zážitek z hudby,
kterou už dnes často neslyšíme. S přáním mnoha
úspěchů v tomto roce celému orchestru přeje

Zdena Sklenářová, Litomyšl

Jubileum pana Krále
Vraťme se ještě jednou k 12. prosinci, kdy byl ve Sme-
tanově domě uveden předvánoční koncert kapely Be-
kras. Chtěli bychom, a myslíme, že můžeme mluvit za
většinu posluchačů, poděkovat kapele a zpěvákům za
opravdu krásný zážitek. Sešla se tam starší, střední
i mladá generace posluchačů.
Je s podivem, že vedení Smetanova domu tu umožni-
lo této kapele vystupovat se svým programem až
po pěti letech, když okolní města tomuto orchestru
vycházela vstříc. Doufáme, že na další koncert
na tomto místě nebudeme muset čekat dalších dlou-
hých pět let.
Jménem všech spokojených posluchačů bychom tou-
to cestou chtěli kapele, zpěvákům a kapelníkovi Jose-
fu Královi poděkovat a popřát hodně krásných melo-
dií, zdraví a spokojených posluchačů. Přejeme mu
k jeho sedmdesátinám hodně zdravíčka do dalších let.
Za spokojené posluchače

H. Hánělová, O. Košnar, 
M. Dvořáková a M. Krátký

Po úspěšných sokolských šibřinkách 2005 a 2006 se
v sobotu 24. února znovu sejdeme v Lidovém domě
a budeme se bavit na Šibřinkách 2007. K tanci a po-
slechu bude hrát skupina TrioExcellent z Chrudimi,
předtančení zajistí taneční skupina sokolských žen
a děti z Lubné. Těšit se můžeme na dobroty sladké,
slané i tekuté. Napětí, překvapení i radost přinese bo-
hatá tombola. 
Na neděli 25. února zveme všechny děti a jejich rodi-
če, prarodiče a příbuzné na Dětský karneva. Nejlepší
masky obdrží malé dárky, s prázdnou neodejdou ani
ostatní děti v maskách!
Do svých kalendářů si zapište: sobota 24. února
od 20.00 hodin - Lidový dům Šibřinky, neděle 25.
února od 14.00 hodin - Lidový dům Dětský karneval
(vstupenky možno zakoupit v IC od 5. února, popř. v po-
kladně před zahájením v Lidovém domě).        

Sokolské šibřinky 2007

Byla jsem vyzvána, abych na závěr osmého roku Li-
tomyšlské univerzity třetího věku promluvila. Bylo
to na mne moc náhle a moje odpověď nevystihla
vše, co je třeba říci. Chci tedy své odpovědi doplnit.
Litomyšlská univerzita 3. věku má pro nás, seniory,
především dva významy. Jedním je možnost po-
znávání nových věcí z oblastí, které jsme během
svého života neměli čas ani příležitost poznat, nebo
se s nimi setkat. Zejména my, ženy, jsme měly
domácnost a rodinu a v práci jsme neměly žádné
úlevy, sotva jsme stačily všechno plnit. Tehdejší
společnost nám tato zatížení nijak neulehčovala.
Navíc se svět kolem nás řítí rychlostí, které nesta-
číme, poznatky ve všech oborech jsou neuvěřitelné.
Nyní jsme my, staří lidé, volní a máme možnost za-
bývat se vším, čím chceme. Stárnutí není jen osla-

bení paměti a schopnosti dlouhého soustředění, ale
stárnutím můžeme dospět k moudrosti, zkušenosti
a lepší kvalifikovanosti obecně i odborně.
Druhou složkou, rovněž velmi významnou a také
příjemnou, je možnost prožívání ve společnosti lidí
stejné generace, kteří s námi sdílejí podobné zájmy.
Máme možnost spolu si promluvit v kultivovaném
prostředí a jsme navíc hýčkáni a “hlazeni”, chváleni
- a to má každý člověk rád, my tím více, protože nás
už většinou nemá kdo hladit a hýčkat.
Jsme velmi vděčni za tento dar. Toto příjemné pro-
středí nám stále vytváří Ing. Iva Pekníková s pomo-
cí Ing. Terezie Šmolíkové a Města Litomyšle v osobě
Ing. Jana Janečka. Jsem šťastná, že žiji své stáří
v Litomyšli.                                                     

MUDr. Anna Kábová

Na závěr osmé Litomyšlské
univerzity třetího věku

PRONAJMU GARÁŽ
v ulici V.K. Jeřábka “U Prokopa”

od února 2007. Tel.: 461 543 824 ském čase a česká TV Prima, která zařadila záznam
3. ledna do pořadu Extra.                                       -eh-
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U zvířátek na Pasíčkách je už kde parkovat
V areálu záchranné stanice volně žijících živočichů
“Pasíčka” v Boru u Skutče sídlí i ekocentrum “Pa-
síčka”. Jeho hlavní náplní  je zajišťování kompletních
programů pro mateřské, základní a speciální školy.
V uplynulém roce se těchto programů účastnilo  5668
dětí, což je o proti předchozímu roku nárůst o 1500
dětí.  To svědčí o tom, že naše práce je smysluplná
a úspěšná. V následujícím roce připravujeme rozšíře-
ní nabídky s ekovýchovnými  programy na další škol-
ská zařízení, a to nejen po Pardubickém a Králove-
hradeckém kraji.
Další činností pracovníka ekocentra v roce 2006 bylo
zajišťování  provozu expozice pro veřejnost, kterou
o víkendech a letních  prázdninách navštívilo více než
4000 lidí (tedy obdobné množství  jako v roce 2005).
Dále zajišťoval prezentaci zařízení a ochrany  zvířat
v rámci různých akcí pořádaných zejména ve výcho-
dočeském  regionu. Jde například o Den Země v Chru-
dimi, Letecký den v Pardubicích nebo pořádání kraj-
ského kola přírodovědné soutěže  Zelená stezka - Zla-
tý list a podobně. V rámci provozu zařízení  byly též
poskytovány veřejnosti téměř každodenně informace
v oblasti ochrany životního prostředí. 
Při výstavbě areálu stanice bylo vybudováno parkovi-
ště pouze pro  tři osobní auta, protože se nepočítalo
s větší návštěvností.  Nyní díky ekocentru se zde se-
jdou i tři autobusy dětí najednou a řidiči se točí
na louce, což přinášelo mnoho nepříjemností. Z to-
hoto důvodu se minulý týden parkoviště rozšířilo.

Z původního vznikla parkovací plocha pro čtyři auto-
busy, ke kterým se vejde v pohodě až osm osobních
aut. Takže s radostí mohu jen dodat, že  jsme na letoš-
ní sezónu připraveni.
Jsme nezisková organizace a s vděčností přijmeme ja-
koukoliv  pomoc od každého. Z pohodlí vašeho domo-
va nám můžete pomoci i vy  zasláním dárcovské SMS
ve tvaru DMS ZVIREVNOUZI PASICKA na číslo 87777
(platí pro všechny operátory a Český telecom, účto-
vání  DMS: 30 Kč, příjemce Vaší pomoci obdrží 27 Kč).
Podpořit dobrou  věc už nemůže být snadnější, děku-
jeme.        Majka Cachová, vedoucí ekocentra “Pasíčka”

Mezinárodní zkušenosti v obnově krajiny
Mladí lidé se zájmem o přírodu, venkov a projekty
týkající se obnovy krajiny zbystřete! V červenci se
v holandské oblasti Leewarden uskuteční mezinárod-
ní projekt, který vám bude sedět zcela na míru.
Týdenní setkání 45 studentů a mladých lidí z České
republiky, Holandska a Finska pořádá holandská
organizace Landschapsbeheer spolu s českými part-
nerskými organizacemi, jako jsou Základní organiza-
ce Českého svazu ochránců přírody Benešov a občan-

ské sdružení Podblanickem. Akce je připravována ja-
ko projekt pro Evropské strukturální fondy - program
Mládež (Youth), proto bude z velké části finančně za-
jištěna. Podmínkou podání žádosti je ale závazný se-
znam účastníků ve věku mezi 18 a 25 lety, se zájmem
o věc a volný čas v termínu od 16. do 22. července.
Kontaktní osobou pro Českou republiku je Jana Zme-
škalová z ČSOP Benešov, tel.: 604 405 850.                      

-red-

Výlet spolku patchworku na Valašský
krajkářský a řemeslný trh 

25. listopadu 2006 jsme navštívily již podruhé váno-
ční  trh, kde jsme předvedly návštěvníkům šití patch-
worku různými  technikami. K vidění toho v prosto-
rách školy ve Valašském  Meziříčí bylo opravdu mno-
ho, od drátenických výrobků až k pleteným košům
z proutí. I patchworkářek se sešlo hodně, trh  oboha-
tily kamarádky přímo z Valašského Meziříčí, Fulneku
i Prahy a tak byl celý den nabitý příjemnými rozhovo-
ry, výborným  jídlem a pitím, včetně tradičních frgálů,
což jsou velké tenké  koláče s různými náplněmi. Je-
jich pečení jistě zařadíme do nějakého setkání. 
V sobotu 9. prosince 2006 jsme v restauraci U Medvě-
da uzavřely  rok na valné hromadě spolku, kde jsme
prodiskutovaly plány na rok příští. V roce  2007 nás
čekají tři výstavy, jedna mezinárodní - 6. - 8. dubna
v Praze, další se bude konat na zámku v Nových Hra-
dech od 4.  srpna a možná navštívíme se svými quilty
i partnerské město Levoča. Dalšími akcemi budou
pravidelné dílny, setkání na radiměřském mlýně, kur-
zy a workshop pro naše holadské  přítelkyně. Program
je to opravdu bohatý, máme se na co těšit a je to také
spousta motivace pro další práci. Poté jsme volně  na-
vázaly besídkou, rozdaly si drobné dárky, dobře se na-
pily a najedly a dobrou vůli spolu měly. 
Rok 2007 jsme zahájily první dílnou 13. ledna na 3.
ZŠ, kdy  jsme si ušily hračku z molitanových kostek.
Saša připravila  vynikající buchtu a Tonja měla na sta-
rost šití. Opět to byl den  příjemný a výtvory jen hýři-
ly barvami a prostě byly krásné.  Jistě udělají spoustě
dětí (i dospělých) mnoho radosti.

Předběžný program Spolku patchworku 2007
17. února: 14. šicí dílna, budeme se učit šít vitrážovou
techniku. (30,- Kč členky, 80,- Kč ostatní + 50,- Kč
materiál).
17. března: 15. šicí dílna, Renata Bažantová nám
předvede šití  vzoru Růžová zahrada. (100,- Kč členky,
200,- Kč ostatní).
14. dubna: 16. šicí dílna, budeme se věnovat pro-
šívání a trapuntu (30,- Kč členky, 80,- Kč ostatní).
11. - 13. května: 17. šicí dílna, setkání na radim-
ěřském mlýně  (pobytné 100,- Kč).
9. června: 18. šicí dílna, budeme dělat překládané
plastické proužky a bochánky (30,- Kč pro členky, 80,-
ostatní). Více na www.patchworklitomysl.wz.cz

Antonie Chalupná

Kytička pro maminku
výzva pro mladé výtvarníky
Vzhledem k úspěšným výtvarným soutěžím pro děti
v minulých letech vyhlašuje Český zahrádkářský svaz
14. ročník výtvarné soutěže pro děti na téma Kytička
pro maminku, a to v těchto kategoriích:
Malba, kresba a pod.: A - do 6 let, B - 7 - 10 let, C - 11
- 14 let, Z - speciální školy.
Polytechnické práce: A - do 6 let, B - 7 - 10 let, C - 11
- 14 let, Z - speciální školy.
Do soutěže je možné zaslat obrázek, výkres (formát
max. A3), výrobky z přírodních i umělých materiálů,
a to do 31. března na adresu Českého zahrádkářského
svazu, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3, kde je vyhod-
notí komise. Prvních deset nejlepších prací v každé
kategorii bude oceněno, autoři vyhodnocených prací
obdrží hodnotné ceny a diplom. Nejzdařilejší práce
budou součástí expozice ČZS na celostátních výsta-
vách v Olomouci a v Lysé nad Labem. Vzhledem k vyu-
žití výtvarných prací a k počtu účastníků se nebudou
díla vracet.
Každá výtvarná práce musí být označena: 1. soutěžní
kategorií, 2. jménem a příjmením, 3. věkem, 4. adre-
sou školy a třídou, příp. adresou bydliště autora.

BYDLENÍ V LITOMYŠLI:
Byt 2+1 (51,28 m2), OV, zděný, II.NP, skvělá lokalita. •
Byt 3+1 (86 m2), družst., panel, 6.NP, nová okna. •
RD v klidné čtvrti, 4+1, plyn.ÚT, garáž, dílna,
zahrádka. • Domek vesnického typu, pozemek
730 m2, rekonstrukce nebo demolice a stavba
nového RD. • RD v historickém centru, 3+1 a
2+1, zahrada 420 m2 • Byt 3+1 (100 m2) k dlou-
hodobému pronájmu.

OBCHOD – KANCELÁŘ  V LITOMYŠLI:
Prodejna na hl. náměstí, příz. 85 m2, 1. patro 65 m2,
dobré místo. • Prodejna blízko centra 26 m2,
sklad 6,3 m2, parkování u domu. • Kancelář 48 m2

v 1. patře na hl. náměstí + zádveří + sklad.

POZEMKY  V LITOMYŠLI:
• zainvestované pozemky, můžete hned stavět!
• zajímavý pozemek blízko centra 1252 m2.
• velký pozemek v atraktivním místě pro 1-2 RD.
• pozemek pro průmyslové využití.

REKREACE V OBLASTI TOULOVCOVÝCH MAŠTALÍ
– BUDISLAV U LITOMYŠLE:
Nová dřevěná letní chatka v JZ svahu, pozemek
300-400 m2. • Zděná chata 4+1, dílna, všechny
sítě, zahrada 204 m2. • Dřevěná chatka, 2 míst-
nosti, pozemek 218 m2 v mírném J svahu. 

VESNICKÁ STAVENÍ: 
Makov – stavení s uzavř. dvorkem, 1+1 a 3+1,
pozemky 3846 m2. • Řikovice – uzavř. dvorek,
1+1 + 2 místnosti výměnku, zahrady 2508 m2. •
Opatov – klidné místo, polosamota, 3+1, stodola,
zahrada 340 m2.

V případě, že nás oslovíte s nabídkou nemovitosti: 
• stanovíme optimální cenu Vaší nemovitosti •
zajistíme její nabídku na 10 internetových
serverech • využijeme široké možnosti inzerce
Vaší nemovitosti • zajistíme Vám kompletní real-
itní servis včetně obstarání úvěru a pojištění.

Naši kompletní nabídku najdete na
wwwwww..rreeaalliittyy--rrvvcc..cczz//ccoonnssuulltt

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

Litomyšl, Smetanovo nám.120
tel: 461 612 670-1, 728 080 947
e-mail: reality.consultvk@lit.cz

VÝBĚR PRO LITOMYŠL A OKOLÍ:

Stavba nového parkoviště.

Pronajmu pěkný slunný byt v Litomyšli
3+1, JZ orientace, nová elektroinstalace,

vlastní plynové  topení. Tel.: 608 419 490.
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Šikana je věcí každého pátého žáka
Dle statistik se každý pátý žák na našich školách set-
kal s nějakou formou šikanování.
Tento jev navíc již zdaleka není doménou středoškol-
ských učilišť. Věk agresorů se snižuje, jejich činy
jsou stále brutálnější. Je možné nějak uchránit své
dítě? Obětí šikany se velmi často stávají děti, které se
nějakým způsobem liší od ostatních. Ať už to je
barva pleti, tělesné postižení či třeba jen jiný styl
oblékání. 
Termínem šikana je označována úmyslná samoúčel-
ná agrese jedince či skupiny vůči žákovi (nebo sku-
pině žáků). Oběť je vůči agresorovi vždy bezbranná,
slabší. K útokům obvykle dochází opakovaně. Na po-
čátku bývají nenápadné “legrácky”, posměšky nebo
třeba jen ignorování dítěte jeho spolužáky, později
přichází fyzická agrese a přitvrzování manipulace.
Se stupňováním agresivního chování se začíná po-
stupně měnit postoj celé skupiny vůči agresorovi
i oběti, o dokonané šikaně pak odborníci hovoří
v momentě, kdy celá skupina přijme normy agreso-
rů, na šikaně se nějakým způsobem podílí všichni, ve
třídě vzniká jakási hierarchie “pánů a otroků”.
Počáteční zdánlivá “nenápadnost” v projevech šika-
nování může vést k jejímu přehlížení. Varovným sig-
nálem pro pedagoga může být, je-li některé dítě
nápadně často terčem posměchu ostatních spolužáků
(například narážky a smích na účet dotyčného během
zkoušení), bývá často osamocené, smutné, o přestáv-
kách vyhledává společnost pedagoga. Nejcitlivěji ale
určitě dokáží své dítě vnímat rodiče a právě oni v od-
halení šikany mohou sehrát významnou roli. 

Je vůbec nějaká cesta? Situaci je možné zlepšit, po-
kud budou školy odborně připraveny. Zachytí-li se ši-
kana včas, dá se velice bezpečně a razantně zastavit.
Pedagog se však musí v dané oblasti vzdělávat, jinak
může svoji neodborností více ublížit než pomoci. 
Dnes je šikana rozšířená bohužel i mezi prvňáčky.
Právě proto Město Litomyšl opět pozvalo Mgr. Rena-
tu Ježkovou, odbornici v oblasti odhalování šikany,
která lektorsky zajišťovala další dva semináře pro vy-
učující nejen z litomyšlských škol. Prvního dne se
zúčastnili právě vyučující prvního stupně a druhý
den byl věnován již zkušeným pedagogům, kteří již
na předešlých seminářích Mgr. Ježkové a dr. Koláře
získali kvalitní informace. 

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

Analýza dalšího 
profesního vzdělávání
v našem regionu

Institut rozvoje evrop-
ských regionů, o.p.s.
spolu s partnerem Uni-
verzitou Pardubice řeší

projekt “Analýza dalšího profesního vzdělávání v Par-
dubickém kraji”. Tento projekt reaguje na potřebu
nastavení monitoringu stavu nabídky a poptávky da-
lšího profesního vzdělávání v našem regionu.
Na jaře minulého roku bylo provedeno dotazníkové
šetření v 223 firmách Pardubického kraje. Výzkum byl
zaměřen především na malé a střední firmy. Analýza
současného stavu ukázala, že  poptávka je obecně
nižší než nabídka vzdělávacích kurzů, což se dá hod-
notit jako silná stránka vzdělávání a ukazuje na vyso-
kou úroveň vzdělávání v Pardubickém kraji. Slabou
stránkou zůstává, že nabídka vzdělávacích programů
nepokrývá celou škálu potřeb firem. Chybí například
kurzy řízení jakosti, kurzy šité na míru zohledňující
specifika jednotlivých odvětví a profesí (potravinář-
ský průmysl, doprava, stavebnictví). 
Metodika, která bude výstupem z projektu, je určena
pro úřady práce, Krajský úřad Pardubického kraje, o-
becní úřady, jako podklad pro strategické dokumenty
regionu. Výsledky následných analýz prováděných
podle vytvořené metodiky pomohou vzdělávacím in-
stitucím při přípravě vzdělávacích programů, které
budou pružněji reagovat na potřeby firem a jejich
zaměstnanců.
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fon-
dem a státním rozpočtem České republiky. Více infor-
mací na www.irer.cz.

Při Ježíšově jednom kázání v Kafarnaum vystoupil
člověk, jehož Bible popisuje jako posedlého nečistým
duchem a vyřkl slova, která zaznívají jako něco oprav-
du hrozného: Co je ti do nás Ježíši Nazaretský? Ovšem
jsou to slova, kterých často i my sami užijeme třeba
na adresu někoho, kdo zasahuje do našich záležitostí:
Co je ti do toho, to je můj život! Ohrazujeme se proti
těm, kdo nerespektují naše právo na vlastní život.
Zvláště se bráníme, když jsou zásahy zvenčí ne-
příjemné. Neradi přijímáme i dobře míněné rady.
A právě tak se bráníme, když máme uznat, že nad námi
je síla, která převyšuje náš veškerý rozum. V současné
době to vlastně pokročilo až do té míry, že mnozí ne-
chtějí mít s Bohem pranic společného. A i na nás, kdo
se k Bohu hlásíme, přece jen zesvětštělé okolí všelijak
hlodá a ovlivňuje nás. Od hříchu prvních lidí platí
na adresu druhých, ale i na adresu Boží: Co je ti do nás?
Člověk ztratil ponětí o tom, jaký je jeho správný vztah

k druhému člověku i k tomu, kdo je jeho Stvořitelem.
Je to pohrdavé, povýšené, odmítající nebo alespoň
lhostejné: Co nám je, Bože do tebe! Pozoruhodné je,
že člověk, který ztratil povědomí závislosti na Bohu,
nemluví za sebe, ale chce mluvit za druhé. Neříká: Co
je tobě do mne, ale: Co je tobě do nás? Je to známá
praxe Božího odpůrce. Ten, kdo je přesvědčen, že
zrovna jeho rozum je to pravé poznání, ten nechce
stát za svým rozumem sám. Vždy a třeba i násilím, se
dovolává spoluúčasti druhých. Je to jeden z kořenů
zla, na které lidstvo doplácí stále a stále. Hitler se o-
háněl svým národem, Lenin a Stalin masami chudých
a dělnickou třídou. Stále se lidstvu do čela staví ti,
kdo údajně bojují za lepší příští a samozřejmě se zbra-
ní v ruce. Ve skutečnosti prosazují své vlastní sobecké
zájmy.
Je velmi těžké zastávat se druhých a nemyslet při tom
na sebe. Často to znamená dělat, co se nám nehodí,

nelíbí, co obtěžuje. Člověk se dostává do pozice vzdo-
ru, máme strach, že se oslabí naše lidská síla. Tak
na jedné straně stojí lidský vzdor a na druhé straně
Boží trpělivá láska. Ke střetu dochází stále znovu
a znovu. Každý máme zkušenost s vlastním vnitřním
zápasem. Je to zápas někdy přetěžký. Zápas o nový
vztah ke    Stvořiteli, zápas o lepší poznání sebe, zápas
o vztah k druhým lidem, zápas lásky proti zlu, pravdy
proti lži, života proti smrti, zápas o pokoj duše. 
Umlkni a vyjdi! řekl Ježíš člověku, který mu své otáz-
ky vmetl jako rukavici do tváře. A nastal pokoj, který
všechny udivil. Když se nad tím zamyslíme, je to pot-
ěšující a povzbuzující i pro nás. Nejde přeci o to, že by
člověk, vzdálený od Boha, prohrál, když se pokoří.
Neprohrává, ale je změněn, osvobozen. A jen tak je
potřebný pro Království Boží mezi námi, jak jsme si
o tom v lednu při Aliančním týdnu modliteb v našem
městě kázali a za což jsme se modlili.        Věra Říhová

Království Boží je mezi vámi

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

Postavme školu 
v Africe 
Skautské středisko v Litomyšli se zúčastnilo ve
spolupráci se společností Člověk v tísni na konci
loňského roku charitativní akce, kdy si dárci mohli
zakoupit symbolické cihličky, pohlednice s temati-
kou škola či Afrika, které tvořily děti základních
škol v Litomyšli, či tričko. Děkujeme všem, kteří
přispěli.
Tato akce ovšem probíhá stále, t.č. se staví již třetí
škola v Etiopii. Předali jsme symbolická trička do
Informačního centra, kde si ho zájemci mouhou
koupit a udělat radost svým blízkým a zároveň po-
moci dobré věci. Běžte se tam podívat a pomozte.
Děkujeme.               Skautské středisko v Litomyšli 

Oznámení
Sdružení ochrany spotřebitelů a pacientů Hradec
Králové ve spolupráci s Městským úřadem v Litomyšli
provozuje i v roce 2007 bezplatnou poradnu pro spo-
třebitele a pacienty. Provozní doba: každý lichý
týden, pátek 8 - 12 hodin, v prvním patře nebytového
prostoru Města Litomyšle, Ropkova ulice čp. 51.

AUTOSERVIS LITOMYŠL
ŽABOKRTSKÝ FRANTIŠEK, ul. Trstenická 932,

areál bývalých Silnic, nyní DUKOR
provádíme - měření emisí benzín - měření emisí LPG,

revize LPG - kontrola diagnostiky systémů BEAR
REFLEX - opravy LPG, prodej ND LPG - příprava 

na STK, odvoz na STK mobil: 604 353 830
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Vyprávění o litomyšlských domech - 2
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.
Dům čp. 15 - dnešní poštovní úřad.
Dokončení z minulého čísla
V minulosti bylo na poště ubytováno nebo u pošty
uvítáno i několik významných osobností. Když císař
Josef II. jezdil do Jaroměře ke stavbě pevnosti (po-
zději zvané Josefov), která byla zahájena roku
1763, nocoval často v Litomyšli, a to nejen u Val-
dštejnů na zámku nebo v hostinci Slunce, ale
i na staré poště. 
V roce 1866 po prohrané bitvě u Hradce Králové při-
jel 5. července v 11 hodin se svým štábem do Lito-
myšle vrchní velitel rakouských vojsk Ludwig
August von Benedek a ubytoval se v budově pošty,
ostatní z jeho štábu na děkanství a v městských do-
mech. Benedeka na poště navštívil ministr zahrani-
čí rakouské vlády hrabě Alexander Mensdorff-Pou-
illy, aby vyslechl zprávu o průběhu bitvy, před kte-
rou on sám varoval. Hrabě Mensdorff byl v Litomy-
šli znám, sloužil u husarů ve Vysokém Mýtě a byl
častým hostem u hraběte Valdštejna.
Dne 8. července 1866 se přihnala do Litomyšle
vítězná pruská vojska (deset tisíc mužů) s vrchním
velitelem II. armády, pruským korunním princem
Bedřichem Vilémem (pozdějším císařem Fridrichem
III.), který se ubytoval na poště, tak jako před dvě-
ma dny Benedek. Hned příští den brzo ráno odjel
směrem na Svitavy.
Dne 9. července přišlo další vojsko. Kolem dvanácté
hodiny dorazil pruský král Vilém I. s náčelníkem ge-
nerálního štábu Helmuthem von Moldkem, kanclé-
řem Ottou Bismarkem a ministrem války von Ronne.
U pošty je čekala městská rada a družičky. Král se
ale ani nezastavil, obávaje se epidemie cholery,
která tehdy v Čechách řádila. 110 let před Vilémem
to bylo obdobné, ale z jiné příčiny. Dne 6. září 1756
se měla v Litomyšli zastavit císařovna Marie Terezie
se svým manželem Františkem I. Štěpánem Lotrin-
ským a svým dvorem. Vracela se tehdy do Vídně
z návštěvy vojenského tábora u Kolína. U slavnost-
ně vyzdobené Dolní brány u budovy pošty stál špa-
lír studentstva a mnoho obyvatel města. S uvítací
řečí a prohlídkou škol byl připraven rektor piaris-
tického gymnázia Augustin Könnig. Bohužel císa-
řovna a ani nikdo z její suity pro déšť z kočáru ne-
vystoupil. Císařovna se jen zeptala rektora na počet
žactva a dala mu šest dukátů pro chudé žáky.

Tak rychle skončila oče-
kávaná a pečlivě připra-
vovaná návštěva Marie
Terezie v Litomyšli. Té-

hož dne jako král Vilém I., tj. 9. července 1866, se
objevila další pruská posádka, jejíž velitel se ubyto-
val se svým štábem na poště a poručil vyvěsit na po-
štu černobílý pruský prapor.
Velikou událostí byly manévry ve dnech 11. - 14.
září 1889 za účasti čtyřicet tisíc mužů, kterých se
zúčastnil císař František Josef I. Před slavobránou
u pošty byl uvítán purkmistrem Josefem Kritzne-
rem. Císař i následník trůnu Ferdinand d`Este se u-
bytovali na zámku, ostatní z jeho doprovodu po do-
mech a na poště. Tehdy se Litomyšl stala na celý
týden vládním městem. Střídali se zde ministři
a projednávaly se zde neodkladné státní záležitosti.
Jakmile přestala být litomyšlská pošta přestupní
stanicí při cestování poštovními vozy, a byla
uvedena do chodu trať Choceň - Litomyšl, příleži-
tostné ubytování cestujících ustalo. Budova pošty
od té doby poskytla řadu bytů.
Na poště bydlela krátký čas Teréza Nováková se
svým manželem, gymnazijním profesorem PhDr. Jo-
sefem Novákem. Teréza Nováková, tehdy ještě ne-
známá spisovatelka, přišla do Litomyšle v září roku
1876 ve svých třiadvaceti letech. Nejprve se manže-
lé ubytovali v hostinci Slunce, na to v čp. 25
po Aloisu Jiráskovi, a po půl roce na poště. Již bě-
hem roku 1877 se Novákovi z pošty odstěhovali
na Záhraď do čp. 79, kde bydleli do roku 1885 a po-
té se nastěhovali na náměstí do čp. 112.
Na poště bydlel pedagog, hudební skladatel Jiří
Svoboda (1897 - 1970), který působil v Litomyšli
v letech 1939 - 1945. V Litomyšli vzniklo několik
jeho skladeb. Byl přítelem básníka Vítězslava
Nezvala, jehož některé verše zhudebnil a který jej
v Litomyšli navštívil.
Za 2. svět. války pracoval na poště jako poštovní
úředník Jaroslav Mlejnek (narozen 17.7. 1913),
který byl 10. června 1942 za heydrichiády zatčen
gestapem, a tentýž den popraven. Pracoval zde v té
době i Oldřich Vavřín (narozen 25.9. 1904), který
byl zatčen 6. března 1942 a po krutých výsleších
a věznění 15. září 1944 popraven. Bydlel zde
i profesor litomyšlského gymnázia Alois Knotek
(narozen 24.5. 1903), který byl zapojen do odboje
proti nacismu a 1. července 1942, během
obrovského zatýkání, raději sám skončil svůj život,
než by padl do rukou gestapa.

Připravuje Alena Randáková, pokračování

Pedagogové skrze 
kresbu nahlédli 
do svého nitra
Dvacítka pedagogů z mateřských a základních škol
projevila zájem lépe porozumět sama sobě a oriento-
vat se ve vlastním prožívání, proto se zúčastnila prak-
tického semináře s paní PhDr. Hanou Mervartovou,
psycholožkou Proximity Ústí nad Orlicí. Účastníce
pracovaly s vlastními kresebními výtvory. Většinou
volily kresbu stromu nebo volné téma.  

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

PhDr. Hana Mervartová v diskusi s pedagogy.

Vývojové zvláštnosti 
dětí ve věku 3 - 7 let
Pod lektorským vedením PhDr. Lidmily Pekařové, pri-
mářky Rehabilitačního centra Hamzovy odborné
léčebny Luže - Košumberk se 15. února od 16 do 19
hodin v prostorách Evropského školicího centra YMCA
v Zámeckém pivovaru v Litomyšli koná seminář. 
Na jeho programu je tento okruh otázek a témat: co
můžeme ovlivnit v Mateřské škole?, Kdy začíná povin-
nost a jak ji systémově doporučovat rodičům? Co je
dětská práce a co je hra? Grafický projev, vývoj kresby.
Školní zralost a nebezpečí předčasného nástupu do
školy. Které vlastnosti dětí jsou v tomto věku ohrožu-
jící a co s tím lze dělat?
Přihlášky se přijímají na e-mailové adrese milada.na-
dvornikova@litomysl.cz do 10. února. Cena semináře
je stanovena na 50,- Kč pro jednotlivce. Manželská
dvojice hradí 50,- Kč dohromady. Rodiče předško-
láků, kteří obdrželi osobní pozvánku, mají seminář
zdarma.                                                                        -red-

Vánoční koncert
Ve středu 20. prosince ve II. ZŠ U Školek v Litomyšli
jste měli možnost podívat se a poslechnout si vánoční
vystoupení žáků z hudební školy YAMAHA. 
Hudebníci hráli nejenom vánoční koledy, které navo-
dily tu pravou adventní předvánoční atmosféru, ale
i dílka jemně laděná v provedení na klávesy, kytaru
i flétnu. Příjemným zpestřením koncertu bylo vystou-
pení starších tanečnic kroužku výrazového tance při
II. ZŠ, které předvedly rej hvězd a měsíců při ztemnělé
“Noční obloze nad Pacifikem”. 
Koncert, na jehož závěr si všichni společně zazpívali
a zahráli, s dětmi připravily paní učitelky Monika Mu-
žíková a Jana Morávková, která provázela slovem.
Posluchači právem odměnili všechny účinkující po-
tleskem a již se těšíme na další muzicírování koncem
školního roku. 

Za všechny účinkující Iva Kubíčková
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Nominujte již dnes dobrovolníky!
Galavečer Den D se stěhuje do Chrudimi

Chrudim bude 8. března hostit v Divadle Karla Pippi-
cha třetí ročník akce s názvem Den D - Den dobrovol-
níků Pardubického kraje. Ten se letos poprvé přestě-
huje z krajského města Pardubice. 
“Jsme velice rádi, že se nám podařilo tuto prestižní
akci pro letošní rok přesunout do Chrudimi. Galavečer
moderovaný Jakubem Železným doplněný o hudební
vystoupení bude velkým lákadlem,” pochvaluje si
místostarosta Roman Málek, který se zúčastnil i před-
chozích ročníků. Ten společně se starostou města
a vicehejtmanem Pardubického kraje Romanem Lín-
kem převzali záštitu nad touto akcí.
Den D je pro města a vesnice Pardubického kraje dnem
těch, kteří dobrovolně a bezplatně tráví svůj volný čas
službou lidem kolem sebe - je Dnem Dobrovolníků.
Den D je pro obyvatele Pardubického kraje spojen se
slavnostním oceněním deseti dobrovolníků, kteří byli
na prestižní ocenění nominováni svým okolím a dopo-
ručeni odbornou komisí. “Bylo by hezké, kdybychom
všichni rádi a s osobní chutí automaticky konali dob-
ro v situacích, ve kterých se objevíme. Někomu z nás
to jde lépe, někomu hůře a bohužel jsou i tací, kteří
pomoci neumí či dokonce nechtějí. Tím spíše je potře-
ba nahlas každoročně ocenit a pochválit konkrétně
dobrovolníky, kteří dobro konají nad běžný rámec,

ve svém volném čase a s jediným cílem - pomoci po-
třebným. Važme si jich a zkoušejme je aspoň trochu
v našich životech napodobit,” řekl vicehejtman Par-
dubického kraje Roman Línek. 
Den D není soutěží, ve které vyhrává ten nejlepší - Den
D je dnem, kdy vyhrává nezištná práce pro druhé,
dnem, kdy vyhrává lidskost, přátelství a cit pro pro-
blémy druhých. Den D je svátkem všech dobrovolníků
- a že je jich v Pardubickém kraji hodně, svědčí uply-
nulé dva ročníky ve Východočeském divadle v Pardu-
bicích. “Naším záměrem je ocenit práci dobrovolníků
v Pardubickém kraji a upozornit veřejnost na to, že
jsou mezi námi lidé, jichž si velmi vážíme a bez nichž
by například většina neziskových organizací vůbec
nemohla existovat,” řekl manažer projektu Leoš Mali-
na z SKP-CENTRUM. “Na toto ocenění může kdokoliv
navrhnout člověka, který bez nároku na odměnu po-
skytuje svůj čas, energii či vědomosti a dovednosti ve
prospěch ostatních lidí a společnosti, a to v oblasti so-
ciální práce, volného času, ekologie a kultury,” sdělil
předseda pořádají organizace SKP-CENTRUM Jan
Vojvodík.
Nominovat dobrovolníky je možné až do pátku 23.
února na stránkách www.skp-centrum.cz/dend.

-red-

Maškary v Benátkách
V sobotu 24. února pořádá Spolek žen Benátky ma-
škarní bál. Na sále místního pohostinství začíná ve 20
hodin. K tanci hraje kapela GEM, vstupné je obvyklé,
občerstvení zajištěno, součástí večera bude bohatá
tombola a půlnoční překvapení.  V neděli 25. února se
tu od 14 hodin koná karneval pro děti. Na obě akce
srdečně zvou pořadatelky.

Benefiční ples 2007
Pan učitel si při vyučování všimne 
cigaretového špačku na zemi a ptá se dětí:
“Čí je ten špaček?”
Pepíček se podívá a říká:
“Teď už tvůj, viděl jsi ho první.”

“... jsem si přečetl na nevýherním losu do tomboly.
Bylo to minulý rok na Benefičním plese pořádaném li-
tomyšlskou římskokatolickou farností.”
“Benefičním?”

“To znamená, že již pátým rokem je výtěžek plesu
věnován někomu, kdo to potřebuje. V minulých roč-
nících se zakoupilo polohovací lůžko pro Léčebnu
dlouhodobě nemocných, vybavení terapeuticko - re-
habilitační místnosti ve speciální škole, antidekubi-
tální matrace na LDN a bazén pro mateřskou školu. Le-
tos výdělkem plesu podpoříme projekt vybavení infor-
mačního centra pro volný čas na 1. základní škole v Li-
tomyšli.
Tak co vy na to? Chcete se pobavit a zároveň tím ně-
komu pomoci?”
“Ale vždyť je to jen pro ty “co chodí do kostela,” to bu-
de nuda, co já bych tam dělal?! Modlil se při tancování?
Určitě tam nemají ani pivo.”
“Vedle, jak ta jedle. Přijďte, poznejte, bavte se a po-
mozte. Třeba budete překvapeni.”
Jste všichni srdečně zváni 17. února od 20 hodin do
Lidového domu v Litomyšli. (v předprodeji IC od 5.
února). K tanci hraje Combo 2.
A na závěr ještě jeden k dobru:
“Pepíček dostal k narozeninám granát
... a je z toho celý pryč!”

M. Karlík

Letošní jarní prázdniny (pondělí 5. února - pátek 9.
února) mohou děti opět strávit v Domě dětí a mláde-
že. Nabízíme týden her, soutěží, keramiky a prací
z dalších materiálů, inspirovaný příběhem chlapce
Eragona a dračice Safiry. Program začíná v 9 hodin
a kon-čí v 16 hodin, poplatek 500,- Kč za pět dní (ne-
bo 100,- Kč za jeden den) zahrnuje i cenu oběda ve
školní jídelně a odpolední svačinu. Podrobnější infor-
mace se dozvíte na telefonním čísle 461 615 270 nebo
e-mailové adrese ddm@litomysl.cz

Jarní prázdniny v DDM 
aneb Dračí inspirace

Už od prvního dne prázdnin mohou jet děti na tábor
do Řadova u Brandýsa nad Orlicí, kde je čeká zajíma-
vá celotáborová hra, výlety a koupání. Jeden oddíl je
určen pro mladé rybáře a plastikové modeláře (30. 6.
- 13. 7. - cena 2900,- Kč).
Na letním keramickém táboře ve Svratouchu na-
vštívíme letos dvůr krále Artuše, kde nás čekají mno-
há dobrodružství. 8. - 21. července, cena 3200,- Kč).
Během července a srpna nabízíme ještě tři příměst-
ské tábory: přírodovědný s výpravami do okolí
a tábořením v areálu DDM (16. - 21. 7., cena 800,- Kč),
keramický s hrami a soutěžemi (23. - 29. 7., cena
900,- Kč) a výtvarný s hravým objevováním (13. - 18.
8., cena 900,- Kč).

Letní tábory DDM 
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)

•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 PŮJČKY 

HYPOTÉKY
solidně a rychle, 

bez poplatku předem.
Tel.: 465 511142, 

Mobil: 777 150 904

Z Kroužku Jihočechů
Schůzka členů a příznivců Kroužku Jihočechů se bu-
de konat 15. února od 18 hodin v salonku restaurace
Slunce. Vyslechneme přednášku Miroslava Havrana
o sportovním klání a přírodních krásách Kanady.

Srdečně zve výbor KJ

Děkuji panu Vratislavu Blažkovi a jeho orchestru
za pěkný zážitek z Kmochova koncertu ve Smetanově
domě.                                             Zdeňka Rychtaříková

Obyvatelé Husovy čtvrti děkují Městskému úřadu,
odboru sociální péče a odboru dopravy za to, že se
mohou městskou hromadnou dopravou pohodlně do-
pravit do středu města a hlavně až k nemocnici. Dík
patří i řidiči autobusu MHD panu Hanusovi. 

Chtěla bych poděkovat touto cestou všem litomyšl-
ským hasičům, kteří dne 4. ledna 2007 přijeli k nám,
aby snesli moji maminku Helenu Hánělovou (jakožto
imobilní pacientku) ze sedmého patra panelového do-
mu. Dále bych chtěla poděkovat LDN v Litomyšli, kde
maminka nějaký čas pobývala a zároveň bych ráda po-
děkovala paní doktorce a všem sestřičkám z interního
oddělení, které se staraly o moji maminku až do po-
slední chvíle. Paní doktorce MUDr. E. Leichterové dě-
kuji za péči a pomoc. Nakonec patří můj velký dík
všem sestřičkám z litomyšlské charity, díky jejichž
asistenci jsem mohla pečovat o svoji maminku doma
a zpříjemnit jí tak poslední chvíle jejího života. Děkuji
vám moc, sestřičky, za vzornou a laskavou péči. 

Dcera Jana s pozůstalou rodinou

Chtěla bych touto cestou poděkovat panu doktoru
Večeřemu za to, s jakou nevšední vstřícností a ocho-
tou řešil můj zdravotní problém dne 27. prosince
2006, a to dokonce i po své ordinační době. Dále
děkuji celému kolektivu neurologického oddělení ne-
mocnice v Litomyšli za laskavou péči při své hospita-
lizaci na přelomu roku.                   Růžena Hudečková

Poděkování



Jo
ga

73
7 

05
5 

29
6

Ú
te

rý
17

.4
5

- 1
9.

15

Bi
lla

rd
 c

en
tr

um
 

46
1 

61
5 

91
0

Tu
rn

aj
 v

 k
ar

am
bo

lu
 - 

vo
ln

á 
hr

a 
- j

ed
no

tl
iv

ci
Tu

rn
aj

 d
vo

jic
 - 

8 
ba

ll
6.

 k
ol

o 
lit

om
yš

ls
ká

 li
ga

 je
dn

ot
liv

ců
 - 

8 
ba

ll 
Tu

rn
aj

 p
an

í a
 d

ív
ek

 - 
8 

ba
ll

•
 v

íc
e 

na
 w

w
w.

bc
lit

.o
rg

So
   

10
. 2

.
So

 
17

. 2
.

So
   

24
. 2

.
So

   
10

. 3
.

Sa
un

a 
Li

to
m

yš
l

77
4 

84
8 

05
3

M
U

ŽI
:

st
ře

da
 1

6.
00

 - 
19

.0
0 

ho
di

n 
a 

pá
te

k 
16

.0
0 

- 2
2.

00
 h

od
in

ŽE
N

Y:
  ú

te
rý

 1
6.

00
 - 

22
.0

0 
ho

di
n 

a 
čt

vr
te

k 
16

.0
0 

- 1
9.

00
 h

od
in

SP
OL

EČ
N

Á:
  s

tř
ed

a,
 č

tv
rt

ek
 1

9.
00

 - 
22

.0
0 

ho
di

n,
ne

dě
le

 1
8.

00
 - 

21
.0

0 
ho

di
n

RO
DI

ČE
 S

 D
ĚT

M
I:

ne
dě

le
 1

6.
00

 - 
18

.0
0 

ho
di

n
(n

ut
no

 o
bj

ed
na

t 1
 d

en
 p

ře
de

m
!)

•
 S

au
na

 L
ito

m
yš

l -
 Tr

st
ěn

ic
ká

 u
lic

e

Pl
es

ov
á 

se
zó

na
 v 

ok
ol

ní
ch

 o
bc

íc
h

OB
EC

NÍ
PL

ES
 •

KD
 H

or
ní

 Ú
je

zd
H

AS
IČ

SK
Ý 

PL
ES

•
So

ko
lo

vn
a 

Do
ln

í Ú
je

zd
PL

ES
 S

DH
Se

br
an

ic
e

•
Ku

ltu
rn

í d
ům

 S
eb

ra
ni

ce
PL

ES
 Č

ER
VE

NÉ
H

O 
KŘ

ÍŽ
E 

•
So

ko
lo

vn
a 

Sl
ou

pn
ic

e
OC

H
OT

NI
CK

Ý 
PL

ES
•

Ku
ltu

rn
í d

ům
 N

ěm
či

ce
OB

EC
NÍ

 P
LE

S 
 Š

IB
ŘI

NK
Y•

Ku
ltu

rn
í  

dů
m

 O
sí

k 
- h

ra
je

 M
el

od
ie

  -
Ro

ck
  T

rp
ín

, t
om

bo
la

, c
hu

tn
é 

 m
en

u.
 P

ře
dp

ro
de

j  
vs

tu
pe

ne
k

ve
 s

tř
ed

u 
14

. 2
. o

d 
8 

do
 1

7 
ho

di
n 

na
 O

Ú
 O

sí
k

OB
EC

NÍ
 P

LE
S

•
KD

 R
yc

ht
a 

M
or

aš
ic

e
M

AŠ
KA

RN
Í B

ÁL
 - 

M
AS

OP
U

ST
 •

Ku
ltu

rn
í d

ům
 S

eb
ra

ni
ce

DI
VA

DE
LN

Í P
LE

S 
•

So
ko

lo
vn

a 
Sl

ou
pn

ic
e

PL
ES

 A
-K

LU
BU

 - 
hr

aj
e 

Ve
př

o-
kn

ed
lo

-z
el

o 
•

KD
 P

oh
od

lí 
M

AŠ
KA

RN
Í P

LE
S 

•
Ku

ltu
rn

í d
ům

 N
ěm

či
ce

M
AŠ

KA
RN

Í B
ÁL

 •
Po

ho
st

in
st

ví
 “

V 
ok

lik
u”

 B
en

át
ky

 u
 L

ito
m

yš
le

- h
ra

je
 G

EM
, o

bč
er

st
ve

ní
, p

ůl
no

čn
í p

ře
kv

ap
en

í, 
to

m
bo

la
ŠK

OL
NÍ

 P
LE

S 
•

Ku
ltu

rn
í  

dů
m

 K
rč

m
a 

Bu
di

sl
av

 -
hr

aj
e 

Ve
př

o-
kn

ed
lo

-z
el

o,
  b

oh
at

á 
to

m
bo

la
, s

ta
ro

če
sk

á 
 k

uc
hy

ně
SP

OR
TO

VN
Í  

DI
SK

OP
LE

S
•

So
ko

lo
vn

a 
Sl

ou
pn

ic
e

H
AS

IČ
SK

Ý 
 P

LE
S 

•
So

ko
lo

vn
a 

Sl
ou

pn
ic

e

So
   

3.
 2

.
So

  
3.

 2
.

So
10

. 2
.

So
 1

0.
 2

.
So

10
. 2

.
Pá

16
.2

. 

So
17

. 2
.

So
 1

7.
 2

.
So

24
. 2

.
So

24
. 2

.
So

24
. 2

.
So

24
. 2

.

So
24

. 2
.

So
 

3.
 3

.
So

17
. 3

.

Sp
or

t 

Ak
ce

 m
im

o 
m

ěs
to

bě
žn

ý 
ku

rz
 •

 Tě
lo

cv
ič

na
 II

. z
ák

la
dn

í š
ko

ly
 - 

cv
ič

en
í v

ed
e 

M
ar

ta
 K

-
le

m
en

to
vá

 z
 V

ys
ok

éh
o 

M
ýt

a

Bř
iš

ní
 ta

nc
e

60
2 

46
7 

42
7

Ú
te

rý
do

  2
4.

 4
.

KU
RZ

 B
ŘI

ŠN
ÍH

O 
TA

N
CE

: 
TR

IB
AL

 B
EL

LY
DA

N
CE

•
 1

8.
00

-1
9.

00
ho

di
n 

- 
pr

o 
po

kr
oč

ilé
, 

19
.0

0 
- 

20
.0

0 
ho

di
n 

pr
o 

za
čá

te
čn

ic
e 

 •
Pe

da
go

gi
ck

á 
šk

ol
a 

- z
rc

ad
lo

vý
 s

ál
(e

-m
ai

l: 
tr

ib
al

da
nc

e.
lid

ka
@

se
zn

am
.c

z)

A-
ka

rt
 a

re
na

60
3 

49
6 

05
6

LI
GA

 A
-K

AR
T 

AR
EN

Y
- 

pr
av

id
el

né
 z

áv
od

y 
dv

ou
čl

en
ný

ch
 d

ru
žs

te
v.

 J
ed

-
no

tl
iv

á 
ko

la
 l

ig
y 

se
 p

oj
ed

ou
 k

až
dý

 t
ýd

en
 a

vy
hl

aš
ov

án
í 

vý
sl

ed
ků

 b
ud

e
v

m
ěs

íč
ní

m
 c

yk
lu

. 
Př

ih
lá

šk
y 

do
lig

y 
vž

dy
 d

o
ko

nc
e 

m
ěs

íc
e 

v
A-

ka
rt

 a
re

ně
ne

bo
 w

w
w.

ak
ar

ta
re

na
.c

z
Zá

vo
di

t s
e 

bu
de

 o
vě

cn
é 

ce
ny

. P
ra

vi
dl

a,
 d

at
um

 a
ča

s 
je

dn
ot

liv
ýc

h 
ko

l b
ud

ou
zv

eř
ej

ně
na

 n
a

w
w

w
.a

ka
rt

ar
en

a.
cz

•
 M

or
av

sk
á

- p
od

ni
ka

te
ls

ká
 z

ón
a

Sp
in

ni
ng

 c
en

tr
um

 S
tr

at
íle

k
72

4 
03

3 
54

8
Za

čá
te

čn
íc

i: 
Po

, S
t,

 P
á 

od
 1

8.
00

 a
 1

9.
30

 h
Út

, Č
t  

 o
d 

10
.0

0 
a 

16
.0

0 
h

Ne
dě

le
 o

d 
16

.0
0 

h

Př
ís

pě
vk

y 
do

 k
al

en
dá

ře
 a

kc
í o

de
vz

dá
ve

jte
 p

ro
sí

m
 v

 IC
 d

o 
20

. d
ne

 v
 m

ěs
íc

i. 
Ab

ys
te

 n
ep

ři
šl

i 
o 

pr
ez

en
ta

ci
 a

kc
e 

po
řá

da
né

 n
a 

př
el

om
u 

m
ěs

íc
e,

 j
so

u 
v 

KA
zv

eř
ej

ňo
vá

ny
 p

oz
vá

nk
y 

s 
př

es
ah

em
 a

ž 
7 

dn
í 

(d
le

 t
er

m
ín

u 
vy

dá
ní

).
 P

ři
 d

o-
dá

vá
ní

 p
ří

sp
ěv

ků
 n

a 
to

, 
pr

os
ím

, 
ne

za
po

m
ín

ej
te

. 
Ú

pl
né

 i
nf

or
m

ac
e 

vč
et

ně
ak

cí
, j

ej
ic

hž
 te

rm
ín

 je
 z

ná
m

 d
lo

uh
o 

do
př

ed
u,

 n
aj

de
te

 n
a 

w
w

w.
lit

om
ys

l.c
z.

Ka
le

nd
ář

ak
cí

M
Ě

S
T

O
 

L
I

T
O

M
Y

Š
L

Ú
NO

R 
20

07

IC
 O

TE
VŘ

EN
O:

Po
 - 

Pá
:  

8.
30

 - 
18

.0
0 

•
 S

o:
  9

.0
0 

- 1
4.

00

N
AB

ÍD
KA

 IN
FO

CE
N

TR
A

Př
ed

pr
od

ej
 v

st
up

en
ek

 n
a 

ku
ltu

rn
í a

kc
e 

v 
sí

ti 
Ti

ck
et

 A
rt

 a
 V

st
up

en
ky

.c
z

Zá
si

lk
ov

é 
sl

už
by

 fi
rm

y 
DH

L.
 P

ro
de

j m
ez

in
ár

od
ní

ch
 a

ut
ob

us
ov

ýc
h 

jíz
de

ne
k

ST
UD

EN
T 

AG
EN

CY
 a

 re
ze

rv
ac

e 
le

te
ne

k.

DÁ
LE

 V
 P

RO
DE

JI
:

Ví
no

 L
ito

m
yš

l, 
kn

ih
y 

a 
pr

ův
od

ce
 o

 Č
R,

 n
ás

tě
nn

é 
m

ap
y,

 n
ov

á 
tr

ič
ka

, C
D,

hr
ní

čk
y,

su
ve

ný
ry

,..
. 

AK
CE

: V
EL

KÝ
 V

ÝP
RO

DE
J 

M
AP

 A
 S

U
VE

N
ÝR

Ů

In
fo

rm
ač

ní
 c

en
tr

um
, S

m
et

an
ov

o 
ná

m
. 7

2,
 5

70
 0

1 
Li

to
m

yš
l

te
l.:

 4
61

 6
12

 1
61

, e
-m

ai
l: 

ic
@

lit
om

ys
l.c

z,
 a

kt
uá

ln
í i

nf
o 

na
 w

w
w.

lit
om

ys
l.c

z

Kr
yt

ý z
im

ní
 s

ta
di

on
 

46
1 

61
2 

17
9

BR
U

SL
EN

Í P
RO

 V
EŘ

EJ
N

OS
T

- S
o 

a 
Ne

  o
d 

13
.3

0 
do

 1
5.

30
 h

BR
U

SL
EN

Í O
 J

AR
N

ÍC
H

 P
RÁ

ZD
N

IN
ÁC

H
2.

 2
. 1

0.
00

 - 
12

.0
0 

ho
di

n,
 5

. 2
. -

 9
. 2

. 1
0.

00
 - 

12
.0

0 
ho

di
n

Po
kr

oč
ilí

:  
Út

 o
d 

18
.0

0 
h 

a 
19

.3
0 

h
Čt

, S
o,

 N
e 

od
 1

8.
00

 h
Po

, S
t o

d 
6.

30
 h

Ak
tiv

ní
 c

yk
lis

té
: 

Po
 o

d 
16

.3
0 

h
Čt

 o
d 

19
.3

0 
h

>
Za

čá
tk

y 
vž

dy
 v

e 
13

.0
0 

ho
di

n,
 p

re
ze

nt
ac

e 
od

 1
2.

30
 h

od
in

>
Za

čá
tk

y 
vž

dy
 v

e 
20

.0
0 

ho
di

n

>
Za

čá
tk

y 
vž

dy
 v

e 
14

.0
0 

ho
di

n

DĚ
TS

KÉ
 K

AR
NE

VA
LY

 v 
ok

ol
í L

ito
m

yš
le

DĚ
TS

KÝ
 K

AR
NE

VA
L 

 •
Ku

ltu
rn

í  
dů

m
 K

rč
m

a 
Bu

di
sl

av
 -

so
ut

ěž
e

a
sp

ou
st

a 
 c

en
 p

ro
 d

ět
i

DĚ
TS

KÝ
 K

AR
NE

VA
L 

•
Po

ho
st

in
st

ví
 “

V 
ok

lik
u”

 B
en

át
ky

 u
Li

to
-

m
yš

le
 

DĚ
TS

KÝ
 K

AR
NE

VA
L 

•
Ku

ltu
rn

í d
ům

 N
ěm

či
ce

 

So
 2

4.
 2

.

Ne
25

. 2
.

Ne
   

4.
 3

.

Zá
m

ec
ký

 p
iv

ov
ar

46
1

61
2 

57
5

VE
ČE

R 
S 

BL
U

ES
. 

úč
in

ku
jí:

 B
lu

es
be

rg
 O

lo
m

ou
c 

a 
Dr

. 
B.

 L
ue

s
H

ra
de

c 
Kr

ál
ov

é
St

  
21

. 2
.

19
.3

0



Kino SOKOL
461 612 505

Čt 
1. 2.

Pá  
2. 2.

Ne 
4. 2.

Ú
t   6. 2.

St  
7. 2.

Čt    8. 2.
Pá    9. 2.

Ne
11. 2.

Út
13. 2.

St  14. 2.

Čt
15. 2.

Pá  16. 2.

Ne
18. 2.

17.00

Ne
18. 2.

Út 20. 2.
St 

21. 2.

Čt 
22. 2. 

Pá 23. 2.

Ne
25. 2.

17.00

Ne
25. 2.

Po 26. 2.
9.30

PRÁZDN
IN

Y •
 Film

 U
SA. Zm

ěň adresu. Zm
ěň chlapa. Zm

ěň si
život. H

rají: Cam
eron Diaz, Kate W

inslet, Jude Law
 aj. Režie:

Nancy M
eyers, 130 m

inut. Vstupné 60 Kč •
T *

DOBRÝ ROČN
ÍK

•
 Film

 U
SA. Každý jednou dospěje…

 m
ožná.

H
rají: Russell Crow

e, Albert Finney, M
arion Cotillard aj. Režie:

Ridley Scott, 115 m
inut. Vstupné 55 Kč •

T

KU
PEC BEN

ÁTSKÝ•
Film

 USA. Al Pacino, Jerem
y Irons, Joseph Fi-

ennes a Lynn Collins v adaptaci slavné hry W
illiam

a Shakespeara.
Režie: M

ichael Radford, 135 m
inut. Vstupné 60 Kč •

T *

D
VEŘE DOKOŘÁN

•
Film

 U
SA. Láska není obyčejný zločin. H

ra-
jí: Jude Law, Juliette Binoche, Robin W

right aj. Režie: Anthony
M

inghella, 120 m
inut. Vstupné 65 Kč •

T **

TSOTSI
•

Film
 V. Británie. Projekt 100.

Film
 se vrací zpátky do

období raného H
ollyw

oodu, kdy Jam
es Cagney nebo Richard

W
idm

ark hráli s plným
 nasazením

 bezohledné zločince…
 Režie:

Gavin H
ood, 95 m

inut. Vstupné 60 Kč •
T

M
ILU

JI TĚ K SEŽRÁN
Í•

Film
 U

SA. Bláznivá rom
antická kom

e-
die s nejasným

 koncem
. H

rají: Ryan Reynolds, Am
y Sm

art, An-
na Faris aj. Režie: Roger Kum

ble, 95 m
inut. Vstupné 60 Kč•

T **

DOKON
ALÝ TRIK •

 Film
 U

SA. Film
 se odehrává v Londýně na

přelom
u 19. a 20. století. H

rají: H
ugh Jackm

an, Christian Bale,
M

ichael Caine aj. Režie: Christopher Nolan, 130 m
inut. Vstupné

65 Kč •
 T

*

LOVECKÁ SEZÓN
A

•
Am

erický anim
ovaný film

. Jelen za všech-
ny, všichni za m

edvěda. Režie: Jill Culton, Roger Allers aj. Český
dabing, 90 m

inut. Vstupné 35 Kč •
 

ZAJATCI M
LH

Y •
Kino Art.

Ruské válečné dram
a. O lásce,

nenávisti, odpuštění a absurditě války. H
rají: Jurij Tarasov,

Anastasija Ševeleva aj. Režie: Artem
 Antonov, 105 m

inut. Vs-
tupné 65 Kč •

 T
*

SAW
 3

•
 Film

 U
SA. Budete om

dlévat hrůzou. H
rají: Tobin Bell,

Shaw
nee Sm

ith, Dina M
eyer aj. Režie: Darren Lynn Bousm

an,
105 m

inut. Vstupné 65 Kč •
 T

***

M
OJE SU

PERBEJVALKA
•

Film
 U

SA. On jí zlom
il srdce. Ona jem

u
všechno. H

rají: U
m

a Thurm
an, Luke W

ilson aj. Režie: Ivan Reit-
m

an, 100 m
inut. Vstupné 55 Kč •

T **

ASTERIX A VIKIN
GOVÉ •

Dánský anim
ovaný film

. Nové dobro-
družství znám

ých hrdinů. Režie: Stefan Fjeldm
ark, Jesper

M
oller. Český dabing, 80 m

inut. Vstupné 35 Kč•
 

SVĚTLA V SOU
M

RAKU
•

Film
 Finsko. Projekt 100.

Poslední do-
brák (jenom

?) ve Finsku. H
rají: Janne H

yytiäinen, M
aria H

eiska-
nen aj. Režie: Aki Kaurism

äki, 85 m
inut. Vstupné 65 Kč •

T * 

DÁŠEN
KA II.•

Pásm
o dětských pohádek pro nejm

enší. Vstupné
15 Kč

Ú
t

27. 2.
St  28. 2.

PARFÉM
: PŘÍBĚH

 VRAH
A •

 Francouzské dram
a. Film

 podle
znám

ého bestselleru Patricka Süskinda. Od dob Edgara Allana
Poea nikdo nenapsal tak dokonalý thriller. H

rají: Ben W
hishaw,

Dustin H
offm

an, Alan Rickm
an aj. Režie: Tom

 Tykw
er, 145 m

i-
nut. Vstupné 60 Kč •

T *

Kultura •
 hudba •

 výstavy •
 přednášky

>
Začátky představení vždy v 19.30 hodin (pokud není uvedeno jinak)

Regionální m
uzeum

461 615 287

Sm
etanův dům

461
613

239

>
otevřeno: Ú

t - Pá 8 - 12 a 13 - 16, So - Ne 9 - 12, 13 - 17 hodin

do
25. 2.

Pá     2.2.
So  10. 2.

Ú
t

13. 2.
Čt

15. 2.
Pá

16. 2.
Ú

t
20. 2.

Čt   22. 2.
Pá   23. 2.
Ú

t 
27. 2.

Čt
1. 3.

Pá    2. 3.
Ú

t  
6. 3.

Čt   
8. 3.

Pá     9. 3.

Ples SSOŠ TRADING CENTRE, s.r.o. Litom
yšl •

 od 19.30 hodin
III. ples zem

ěm
ěřičů pořádá Český svaz geodetů a kartografů Pra-

ha
•

 od 19.30 hodin
Kurs tance a společenské výchovy •

 od 19.00 hodin 
Kurs tance a společenské výchovy •

od 19.00 hodin
Ples VOŠ a SOŠT Litom

yšl •
od 19.30 hodin

Kurs tance a společenské výchovy •
 od 19.00 hodin

Kurs tance a společenské výchovy •
 od 19.00 hodin

Ples Střední zahradnické školy •
 od 19.30 hodin

Kurs tance a společenské výchovy - 2. prodloužená (hraje COM
-

BO 2) •
 od 19.00 hodin

Kurs tance a společenské výchovy •
od 19.00 hodin 

Ples VOŠ a SPgŠ Litom
yšl (S4.B) •

od 19.30 hodin
Kurs tance a společ. výchovy - nácvik na Věneček •

 od 19.00
Kurs tance a společenské výchovy •

od 19.00 hodin
Ples H

C Litom
yšl •

od 19.30 hodin

Lidový dům
461

619 183

Pá    9.2.
So 

17. 2. 
20.00
Ne  18. 2.

So   24. 2.
Ne  25. 2.

Pá     2. 3.
So     3. 3.

Ples Fakulty restaurování v Litom
yšli - hraje BENGAS •

 20.00
BENEFIČNÍ PLES Řím

skokatolické farnosti Litom
yšl - pro I. ZŠ

v Litom
yšli na vybavení inform

ační učebny - hraje COM
BO 2 

M
ASOPU

STNÍ POSEZENÍ PRO SENIORY - k tanci a poslechu hraje 
oblíbený M

alý taneční orchestr z Č. Třebové •
 14 - 18

Sokolské ŠIBŘINKY - od 20 hodin
DĚTSKÝ KARNEVAL - hraje DJ Koukola, pro děti soutěže o ceny,
občerstvení •

 14.00
PLES NEM

OCNICE LITOM
YŠL - hraje COM

BO 2 •
 20.00

PLES H
.R.G.- hraje skupina VEPŘO KNEDLO ZELO •

 20.00

Předprodej vstupenek v Inform
ačním

 centru, tel.: 461 612 161 
Vysvětlivky: T - film

 s titulky, *  do 12 let nepřístupno**  do 15 let
nepřístupno, *** do 18 let nepřístupno 

VÝSTAVA N
AŠE PAN

Í M
AGDALEN

A
při příležitosti oslav 222. výročí narození M

agdaleny Do-
brom

ily Rettigové. Výstavu spolupořádá Sbor paní a dívek v L-
itom

yšli a Spolek paní a dívek. 

M
usic club Kotelna

461 615 297
>

Začátky vždy ve 20 hodin 

DANCE PARTY - do 21.00 vstup zdarm
a!

ZN
OU

ZECTN
OST

- koncert + rockotéka
DANCE PARTY - do 21.00 vstup zdarm

a!
CH

AOS K.Z.R. + host: …
A DALŠÍ- koncert + rockotéka

DANCE PARTY - do 21.00 vstup zdarm
a!

M
U

SIC PARTY - dj´s m
ilhaus &

 m
agdi-da

M
OTH

ER´S AN
GELS + host: Selfeater

- koncert, křest CD
DANCE PARTY - do 21.00 vstup zdarm

a!
DESET OČÍ- koncert + rockotéka
DANCE PARTY - do 21.00 vstup zdarm

a!
M

IN
U

S 123 M
IN

.- koncert + rockotéka

St 
7. 2.

Pá 
9. 2.

St 
14. 2.

Pá 
16. 2.

St
21. 2.

Pá 
23. 2.

So 
24. 2.

St
28. 2.

Pá 
2. 3.

St 
7. 3.

Pá     9. 3.

Čt  15. 2.
Po 19. 2.
St 28. 2.

OKRESN
Í KOLO SOU

TĚžE
IN

TERN
Í KON

CERT ŽÁKŮ
- sál školy (od 16.30)

KEYBOARDOVÝ KON
CERT

- učebna H
N v ZU

Š Tunel (od 16.30)

Základní um
ělecká škola

461 614 765

Dům
 dětí a m

ládeže
461 615 270

KRAJSKÁ STIGA LIGA
- stiga hokej

Litom
yšlský pohár 2007 - 2. kolo turnaje ve stiga hokeji (14)

M
ateřské centrum

607 605 720
SPOLEČN

É ZDAN
ĚN

Í M
AN

ŽELŮ
, daňová výhoda pro rodiny s

dětm
i - přednáška

KU
RZ M

ASÁžE DĚTÍ A KOJEN
CŮ

- kurz m
á om

ezený počet,
nutno se přihlásit předem

Ú
t

13. 2.
10.00
So

3. 3.
13 - 19

Středy
17.30
So  17. 2.

M
ěstská knihovna

461
612 068

V únoru pokračuje i výtvarná soutěž „Kam
arádi z knížek“.

Postavou m
ěsíce února je „Golem

 na Starém
 m

ěstě pražském
“

LÉČBA JÍDLEM
- přednáška RNDr. Jany Čechové (od 17.00)

ZM
IZELÁ LITOM

YŠL
- prom

ítání diapozitivů s kom
entářem

M
iroslava Škrdly 

IDIOTI N
A PLAVBĚ KOLEM

 SVĚTA - Beseda s autorem
 knihy I-

vanem
 Orlem

. Součástí besedy bude i prom
ítání film

u z cesty.

únor

St 
7. 2.

Ú
t 20. 2.

17.00
Ú

t  6. 3.
17.00

Týdenní program
 M

ateřského centra Litom
yšl do června 2007:

PONDĚLÍ
15.15 – 17.30 h Keram

ika pro děti rodiče
17.30–19.00 h Angličtina pro středně pokročilé 
(lektorka H

ana Knedlová tel. 604 470 655)
Ú

TERÝ
9.00 –12.00 Šikulka – výtvarné dopoledne pro nejm

enší 
15.00 - 20.00 Akce M

C
STŘEDA

16.00 - 16.45 Superlearning. kurz angličtiny pro děti od 4 let
(lektorka Katherine Koting tel. 603 802 304)
17.00 - 17.45 Superlearningový a konverzační kurz angličtiny
pro školní děti (lektorka Katherine Koting tel. 603 802 304)
18.00 - 19.30 Angličtina pro začátečníky
(lektorka Angela Radiven tel. 605 110 479)

ČTVRTEK
9.00 – 12.00 M

alý neposeda - hrátky pro děti i rodiče
17.30 - 19.00 Angličtina pro m

írně pokročilé
(lektorka Angela Radiven tel. 605 110 479)

Více inform
ací na uvedených telefonních číslech nebo Petry Benešové 

tel. 607 605 720.



Chci touto cestou vyjádřit
co nejsrdečnější poděko-
vání všem malým i velkým
koledníkům Tříkrálové
sbírky, vedoucím skupinek
a zvláště pak všem dárcům,
kteří nenechali naše kasi-
čky prázdné. Rád bych

zdůraznil, že v Tříkrálové sbírce není výtěžek je-
diným cílem. Neméně důležitá byla ochota dvou
set čtyřiceti koledníků, kteří dobrovolně ve svém
volném čase vyšli první lednovou sobotu roz-
dávat úsměvy a dobrou náladu svým spoluobča-
nům. Jejich solidarita s těmi, kterým Charita po-
máhá, představuje nevyčíslitelnou hodnotu. A já
věřím, že i díky pomoci financované z této sbírky
bude okolo nás trápení zase o trochu méně. V Li-
tomyšli a okolí se vykoledovalo dohromady 264
580,- Kč. Předběžný přehled o stavu Tříkrálové

sbírky v celé republice je průběžně aktualizován
na stránkách www.trikralovasbirka.cz. Zde se do-
čtete o všem, co charita dělá a kde pomáhá, ať
v naší republice či ve světě.

Za litomyšlskou charitu Petr Doseděl
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Vzpomínkové kalendárium 
Litomyšle v únoru 2007

Nové knižní tituly v Městské knihovně
Petr Voit - Encyklopedie knihy, Milan Skřivánek -
Zmizelá Litomyšů, Milena Hubschmannová ve vzpo-
mínkách, Victor M. Fic - Československé legie v Rus-
ku a boj..., Robert Fischer - Lynch, Jam Kyncl - His-
torie dopravy na území České republiky, Plumtre -
Evropské královské zahrady, Silvia Borghesi - Kun-

sthistorisches Museum, Pratchett - Průvodce po
Zeměploše, Stephen King - Temná věž VII, Stephen
King - Puls, Simona Monyová - Pletkys osudem, Jiří
Kulhánek - Stroncium, Joane Carroll - Italský ro-
mán, Hollinghurst - Linie krásy, Petr Balajka - Vik-
tor a Lady ze Shalottu.

45 let - 2. února 1962 zemřel v Praze Max Švabinský,
český malíř, častý návštěvník Litomyšle, pobýval
na Kozlově v domě Vejrychových, měl svatbu v litomy-
šlském kostle. V Kozlově maloval a žil.
60 let - 9. února 1947 se v Litomyšli narodila Jitka
Karlíková, několikanásobná mistryně ČR ve stolním
tenisu.
5 let - 11. února 2002 zemřel Miroslav Mlejnek, uči-
tel v Litomyšli, všestranný sportovec a cvičitel, sokol-
ský činovník.
45 let - 14. února 1962 zemřel v Praze Karel Pokorný,
český sochař, autor sochy Průmyslu a Zemědělství
na domě Spořitelny z boční ulice.
115 let - 14. února 1892 se v Praze narodila Božena
Vejrychová - Solarová, malířka, častá návštěvnice
našeho města, trávící volné chvíle na Kozlově. Obrazy
v Městské galerii, ilustrované knihy o Litomyšli, Ne-
došínský háj a Jablíčko.
25 let - 16. února 1977 zemřela v Litomyšli Marie Ku-
bová, učitelka hry na klavír, funkcionářka Vlastmilu.
190 let - 16. února 1817 se narodil v Němčicích Anto-
nín Dvořák, malíř s náměty z venkovského prostředí,
zakladatel maleb české krajiny a zvyků obyvatel. Stě-
žejní díla jsou v Městské galerii.
140 let - 16. února 1867 se narodil v Táboře Václav
Tille, univerzitní profesor, spisovatel, literární věděc.
V mládí pobýval v Litomyšli, kde jeho otec byl ředite-
lem gymnázia. 
95 let - 18. února 1912 se v Chotěnově u Litomyšle na-
rodil Bedřich Dvořák, povoláním důstojník Českoslo-
venské armády, za války letec ve Francii, poté v Ang-
lii. Byl sestřelen, ale zachráněn francouzskými rybáři,
kteří ho vylovoli z moře. Byl zatčen a celou válku
vězněn. Jako jedinému se mu podařilo zachránit se
na útěku ze zajateckého tábora v Sagaru a ve vězení
pak válku přežil.
105 let - 25. února 1902 zemřel Antonín Sauter star-
ší, majitel Karlova, starosta Sokola a činný v dalších
funkcích.
80 let - 25. února 1927 zemřel v Praze Jan Hiller,
středoškolský profesor v Brně i v Praze. První vzděla-
vatel České obce sokolské. Narodil se v Litomyšli,
na jeho rodném domě na Šantově náměstí je pamětní
deska.                               Připravuje Miroslav Sobotka

V letošním roce tomu bude 10 let, co nás navždy o-
pustila maminka Jindřiška Galatiková - Hrubá. Měla
ráda život a lidi kolem sebe. Nejvíce si rozuměla s pa-
ní Vetešníkovou, která s ní dlouhá léta pracovala ve
Vertexu. Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte si se
mnou. Stále chybí.                        Jaromír Stratílek, syn

Dne 31. ledna 2007 uplynulo 20
let od náhlé smrti pana Oldřicha
Bulvy. Kdo jste ho znali, věnujte mu
spolu s námi tichou vzpomínku.

Manželka, synové a bratr 
Ladislav s rodinou

Vzpomínka

Jubileum
Manželé Jaromír a Jarmila Kovářovi z Dukelské u-

lice oslavili koncem prosince minulého roku 55 let
společného života. Do dalších společných let hodně
zdraví a dobré pohody jim přejí 

synové Jaromír a Radomil s rodinami

4. února 2007 uplyne 10 let od úmrtí naší drahé
a milované maminky Dagmar Bártové. Kdo jste ji zna-
li, vzpomeňte s námi.

Za zarmoucenou rodinu dcera Alice s rodinou Sedmatřicetiletou ženu z Litomyšle dlouhodobě
psychicky i fyzicky týrá ve společném bydlišti její
dvaačtyřicetiletý manžel. 
Týrání vyvrcholilo v sobotu 27. ledna napadením
ženy, která musela následně vyhledat lékařské
ošetření. Litomyšlští policisté na místě rozhodli
o desetidenním vykázání násilníka ze společně
užívaného bytu a zároveň mu sdělili podezření
z trestného činu týrání osoby žijící ve společně
obývaném bytě nebo domě.

Policisté vykázali
dalšího násilníka

Poděkování koledníkům

Rozpis služeb stomatologie 
(soboty, neděle, svátky 8 - 11 hodin)

3. - 4. února - MUDr. Tomáš Cacek, 
Trstěnice 184, 461 634 157
10. - 11. února - MUDr. Adolf Eliáš, Litomyšl,
Kpt. Jaroše 404, 461 612 733
17. - 18. února - MUDr. Vladimíra Hebltová,
Sloupnice 188, 465 549 236
24. - 25. února - MUDr. Jan Joukl, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 615 402
3. - 4. března - MUDr. Leona Kašparová, 
Polička, Janáčkova 523, 461 724 559
10. - 11. března - MUDr. Jiřina Kočí, 
Dolní Újezd 838, 461 631 126
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Kam v únoru v Litomyšli za sportem?
TJ Jiskra Litomyšl - oddíl stolního tenisu
Neděle 25. února od 8.30 hodin - Litomyšl B - Slávia
Hradec Králové (divize žen), od 12.00 hodin - Litomy-
šl B - Jaroměř “B” (divize žen), sobota 17. února
od 9.00 hodin - Litomyšl - Sokol Chrudim “A” (divize
muži), od 14.00 hodin - Litomyšl -  Linea Chrudim (di-
vize mužů), neděle 18. února od 9.00 hodin - Litomy-
šl B - Sokol Chrudim “B” (KP 1. třídy mužů), od 14.00
hodin - Litomyšl B - Linea Chrudim “B” (KP 1. třídy
mužů) - vždy herna stolního tenisu - hala TJ Jiskra Li-
tomyšl. 

TJ Jiskra Litomyšl - oddíl šachu
Tréninky šachistů jsou pravidelně v pátek od 16.00
do 20.00 hodin v herně Jiskry Litomyšl.

TJ Jiskra Litomyšl - oddíl basketbalu   
Sobota 24. února - Litomyšl - SŠB Pardubice (kadet-
ky) - hala TJ Jiskry Litomyšl

Hokejový klub Litomyšl
Sobota 3. února od 9.00 a 11.00 hodin - HC Moravská
Třebová (Elévové a přípravka), neděle 4. února
od 9.00 a 11.00 hodin - HC Chrudim (starší a mladší
žáci), neděle 4. února od 17.00 hodin - HC Chotěboř (A
- mužstvo), sobota 10. února od 9.00 a 11.00 hodin -
HC Pardubice (elévové a přípravka), středa 14. února
od 18.30 hodin - HC Sn. Moravská Třebová (A - mužst-

vo), sobota 17. února od 9.00 a 11.00 hodin - HC Poli-
čka (starší a mladší žáci), neděle 18. února od 9.00
a 11.00 hodin - HC Hlinsko (elévové a přípravka), so-
bota 24. února od 9.00 a 11.00 hodin - HC Světlá nad
Sázavou (elévové a přípravka), neděle 25. února
od 9.00 a 11.00 hodin - HC Choceň (starší a mladší
žáci) - vždy Zimní stadion.                  

Volejbalový oddíl Litomyšl
Sobota 17. února od 10.00 hodin Litomyšl - Tesla Par-
dubice (ženy - KP 1. třída), od 9.00 hodin - Litomyšl -
Sokol Česká Třebová (kadetky - krajský přebor) - vždy
hala TJ Jiskra Litomyšl, neděle 18. února od 10.00 ho-
din -   Litomyšl - Chvaletice (junioři - KP 1. třída) - ha-
la zemědělské školy, sobota 14. února od 10.00 hodin
Litomyšl - J. Kerhartice (muži “A” - KP 1. třída) - hala
TJ Jiskra Litomyšl.

Oddíl karate 
10. února od 10 do 12, od 14 do 16 hodin - seminář
(celý 100 Kč, 1 trénink 80 Kč) - cvičební sál Veselka
(T. Novákové 64).

Stiga HC Benátky
trénink každou středu od 17.30 hodin - sál DDM 
Sobota 17. února - Krajská Stiga - liga (2. kolo Lito-
myšlského poháru 2007)

Připravuje Zdeněk Kocman

Letní kemp v Litomyšli s fotbalem
Vážení fotbaloví přátelé, milí rodiče a mladí adepti
fotbalu kategorií U10, U11, U12, U13 a U14 (ročníky
97, 96, 95, 94 a 93), součástí plánované přípravy mla-
dých talentovaných hráčů, která slouží ke zkvalitnění
a rozšíření základny okresních výběrů, je také Letní
kemp organizovaný Okresním fotbalovým svazem Svi-
tavy. V letošním roce se uskuteční v termínu od stře-
dy 4. července do neděle 8. července v areálu Jiskry
Litomyšl.
Sraz přihlášených bude ve středu mezi 12.00 až 12.30
hodinou, kdy si hráče převezmou trenéři od rodičů
spolu s kartičkou zdravotní pojišťovny, prohlášením
o bezinfekčnosti a písemným souhlasem rodičů
s účastí hráče. Poplatek činí 1500,- Kč a je v něm za-
hrnuto ubytování, stravování, pronájem sportovišť,
pitný režim hráčů, ceny do soutěží atd. Hráči si s se-
bou vezmou tréninkové vybavení, tzn. 1 - 2 páry ko-
paček, běžeckou obuv, teplákovou soupravu, šu-
sťákovou bundu, kraťasy, plavky, pantofle, pokrývku
hlavy, plastovou láhev na pití, prostředky osobní hy-
gieny, osobní věci a kapesné.

Celý program letního kempu povedou kvalifikovaní
trenéři, kteří vedou okresní a krajské výběry. Vedou-
cím trenérem pak bude pan Zdeněk Kocman, předseda
komise mládeže Pardubického KFS. Připraven bude
pestrý celodenní program, kdy kromě tréninkových
jednotek bude využíván areál koupaliště, organizo-
vány hry i besedy se známými osobnostmi fotbalové-
ho dění, promítání CD + DVD s fotbalovou tématikou
nebo návštěva kina. K dispozici bude i kvalifikovaná
zdravotnice a masérka.
Ukončení kempu bude v neděli ve 14.00 hodin, kdy si
rodiče hráče opět vyzvednou v místě pobytu. Případné
další informace u Zdeňka Kocmana (602 360 558).
Přihlášky zájemců, které by měly obsahovat jméno
a příjmení, datum narození, příslušnost ke klubu
a post, na který hráč nejčastěji nastupuje, kontakt
na rodiče, zasílejte, prosím, k rukám pana Zdeňka
Kocmana, Trávník 1984, 560 02 Česká Třebová. Možno
i zaslat na e- mail kocman@ts.litomysl.cz do konce
února 2007.

Zdeněk Kocman

Projekt 100 je pravidelná putovní přehlídka deseti
domácích a zahraničních filmů, která od roku 1995
probíhá ve vybraných kinech v České republice
i na Slovensku. Cílem projektu je uvádět do distri-
buce nekomerční, “kvalitní, inteligentní” filmy.
Nebo, chcete-li, filmy vymykající se myšlenkovým
i formálním stereotypům. Filmy hledající a tedy ne-
zpronevěřené podstatě umění. Nejde však o filmy
ur-čené náročným profesionálům ani filmovým sno-
bům, ale ani primitivním konzumentům. Jde o fil-
my určené pro všechny diváky, kteří mají smysl pro
nové, ale zároveň neztratili ponětí o starém. Pro di-
váky, kteří ve filmu spatřují způsob, jak pochopit
sebe i druhé. A že je těch “hledajících” za třináct let
existence projektu pěkná řádka, posuďte sami.
Celkem bylo odehráno 11368 představení, které
shlédlo víc než 620 tisíc diváků. 
I v litomyšlském kině Sokol máte rok co rok ochut-
návku několika filmů z Projektu 100. Tentokrát se
můžete těšit na film Tsotsi, který získal v roce 2005
cenu Americké filmové akademie pro nejlepší ne-
anglicky mluvený snímek. Jde o příběh černošské-
ho mladíka Tsotsiho, jenž bez rodiny a bez minulosti
přežívá v koloběhu násilí ve slumech na předměstí
Johannesburgu, v němž je kápem pouličního gan-
gu. Druhým filmem z Projektu 100 je film plný po-
divností Taxidermia. Podle kritiky si režisér György
Pálfi přímo libuje v hromadění podivností a v zálibě
až surreálné odpudivosti. Film je složený ze tří ge-
neračních příběhů, které jsou zasazeny do tří růz-
ných společenských epoch maďarských dějin. V ex-
trémní poloze zobrazují vojákování za druhé svě-
tové války, lidové soutěžení během éry socialismu
i podnikání v dobách současného budování kapita-
lismu. Předposledním filmem, který uvidí litomyšl-
ské publikum v kině Sokol, je poetický čínský
příběh s názvem Cesta domů. Jde o velmi konkrétní
reakci na stav současné čínské společnosti, oslněné
zázrakem hospodářského boomu. Režisér Zhang Yi-
mou se obrací jednoduchým příběhem k hodnotám,
které se mu zdají být ztraceny v pocitu ztráty a dez-
orientace. V tomto snímku debutovala Zhang Ziyi,
kterou jistě mnozí znáte z filmu Tygr a drak.
Na závěr litomyšlské ochutnávky z Projektu 100 se
můžete těšit na slavný film Mechanický pomeranč
neméně slavného režiséra Stanleyho Kubricka. Ús-
tředním tématem kontroverzního filmu je otázka
svobodné vůle. Ztrácíme své lidství, když jsme zba-
veni volby mezi Dobrem a Zlem? Má stát právo ne-
chat zločince projít šokovou terapií, po jejímž ab-
solvování už není schopen Zlo činit (ale není ani
schopen se Zlu bránit), a udělat z něj onen titulní
“mechanický pomeranč”? Film, zamýšlející se nad
tím, že násilí jednotlivců je přijatelnější než násilí
státu, vyvolalo debatu v parlamentu a dokonce i po-
žadavek jeho zákazu. Kubrick snímek dokonce stá-
hl z britské distribuce a svolil k jeho opětovnému u-
vedení poté, až on sám bude po smrti. Bez zajíma-
vosti není ani to, že se o zfilmování stejnojmenné
knihy Anthonyho Burgesse uvažovalo již v polovině
60. let a partu násilníků zde měli hrát členové sku-
piny The Rolling Stones a jejich vůdce Alexe pocho-
pitelně Mick Jagger. Doba však prý na tento film
ještě nebyla zralá a tak se knížka dočkala zfilmo-
vání až v roce 1971.          

Filmy z Projektu 100 v kině Sokol:
11. února Tsotsi (režie Gavin Hood, Jihoafrická re-
publika/Velká Británie 2005)
18. března Taxidermia (režie György Pálfi, Maďar-
sko/Rakousko/Francie 2006) 
15. dubna Cesta domů (režie Zhang Yimou, Čína
1999)
5. - 6. června Mechanický pomeranč (režie Stanley
Kubrick, Velká Británie 1971)         

Michaela Severová

Projekt 100 potřinácté
Ochutnávka i v kině
Sokol v Litomyšli
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V Litomyšli vznikla první kartingová hala v ČR
Firma A- kart arena otevřela během ledna vůbec první
halu pro motokárový sport v České republice. V podni-
katelské zóně Benátská tak navíc vznikl první objekt
od chvíle, kdy Město dokončilo inženýrské sítě. 
Nemalé finanční zdroje spolumajitelé firmy získali
prostřednictvím úvěru od bank a zbylou část, potřeb-
nou k realizaci stavby, zafinancoval spolumajitel haly
Ivan Savčuk, původem z Moldavska. 
Stavba, která byla zahájena 23. září, skončila na kon-
ci roku. Na ploše 2000 metrů čtverečních vznikl
závodní okruh pro osm motokár, zapůjčit si tu lze
i malé motocykly typu minibike, minimotard nebo
čtyřkolky od firmy Blata z Blanska. Zájemci tu mohou
uzavřít i kontrakt na nákup těchto netradičních stro-
jů. V hale začali pravidelně trénovat tovární jezdci
tohoto výrobce, vesměs účastníci seriálu Mistrovství
Evropy.

“Motokáry na podvozcích MS kart - model 2007 po-
hánějí motory Honda GX 200. Speciální sedačky umo-
žňují jízdu i dětem od šesti let. Deset minut jízdy
v motokáře přijde zákazníka na 150 korun, pokud si
na stejný čas vypůjčí motocykl, zaplatí 100 korun,”
říká jednatel společnosti Radim Vašek, který zároveň
trénuje mladé jezdce z týmu A-kart areny.
Zařízení lze využít k pořádání školení, společenských
akcí či závodů. Provozovatelé haly doufají, že si své
příznivce najde také prostorný bar se 70 místy k seze-
ní s dvěma plazmovými televizory, které jsou určeny
nejen ke sledování průběžných výsledků na závodní
dráze za prosklenou stěnou, ale i sportovních přeno-
sů z celého světa. Lepší dostupnost haly by měla
v budoucnu zajistit také blízká zastávka autobusu
městské hromadné dopravy.

-eh- FOTO I.H.

Sezóna 
motoskijöringu
konečně začala
Rozmary letošní zimy dovolily uspořádat první závod
seriálu Mistrovství republiky Orion Mitas Cup v moto-
skijöringu až minulou sobotu 27. ledna v Klášterci nad
Orlicí, poté, co pořadatelství odmítla Nová Paka a ho-
zenou rukavici zvedli nadšenci z Podorličí.
Na kondici motokrosařů i lyžařů za jejich zády se po-
depsaly letošní bídné podmínky pro trénink, a tak
možná bylo dobře, že se jelo pouze v sobotu. Ve finále
zvítězili Josef Švorc s Josefem Drašnarem z Dobřan
v Orlických horách podporovaní týmem KTM Trojan
před Michalem Roušavým a Petrem Čížkem z pořáda-
jícího Orion Racing Teamu Litomyšl. O třetí místo se
svedla obrovská bitva. Pád se nakonec nevyhnul Vít-
ězslavu Markovi s Jakubem Navrátilem, kteří si tak
dojeli až pro šesté místo. K bronzu dohnali diváci do-
mácí bratry Šrolery, těsně pod stupni vítězů skončil
Bohuslav Svatoš s Josefem Furárem z litomyšlské
stáje Profistav a pátí Roman Skalka a Tomáš Bříza.
Z B finále se mezi nejlepší propracoval matador sout-
ěže Jan Zářecký s lyžařem Ivanem Morávkem, který
dojel na svém stařičkém motocyklu do cíle včas, a to
i přes chybějící matku zadního kola. Velkou smůlu měl
Jan Froněk s Filipem Wenzlem z Orion Reddevil Tea-
mu, když tři kola před cílem finále B lyžař upadl. Na-
konec tato dvojice obsadila celkově 15. místo.
Další závod se pojede v sobotu 3. února v Pěčíně. Or-
ganizátoři doufají, že v horském prostředí se odjedou
všechny plánované závody, otazník visí nad níže po-
loženými místy, včetně Litomyšle, kde se má jet už
v neděli 4. února.                                                         -ih-

Tým A-kart arény vstoupí do druhé sezóny
Na počátku minulého roku, kdy nabyla firma KART
ARENA LITOMYŠL, s.r.o. jistoty nákupu pozemku
a stavby haly pro motokárový sport, vznikl rovněž no-
vý kartingový tým. Tým A - kart areny se pod vedením
bývalého závodníka Radima Vaška z Moravské Tře-
bové věnuje výchově mladých jezdců. 
V současné době tým reprezentují v hobby závodech
dva jezdci - devítiletý Albert Edlman z Litomyšle, kte-
rý v uplynulé sezóně vyhrál kategorii Mladí Comer 80,
a sedmiletý Zdeněk Ošťádal z Moravské Třebové, kte-
rý ve své kategorii obsadil 7. místo. V hledání nových
talentů by měla týmu pomoci také nová kartingová

hala, kde se jistě brzy objeví noví adepti tohoto spor-
tovního odvětví.
Radim Vašek má s motoristickým sportem bohaté zku-
šenosti - kdysi se účastnil motocyklových soutěží
včetně náročného sprintu i rallycrossu či kartingu.
“Během uplynulé sezóny jsem zanechal aktivní čin-
nosti, abych se mohl plně věnovat výstavbě haly. Ny-
ní je mým úkolem příprava a údržba vozidel a přede-
vším výchova mladých jezdců,” komentuje svoji roli
Vašek.
Členem týmu je také František Grüner, který s vozem
BMW objíždí amatérské závody automobilů do vrchu.
Tento litomyšlský rodák začal závodit v roce 2003,
o dva roky později se stal vicemistrem v závodech Or-
lického sprintu ve skupině N+2000, když boj o titul
tehdy zhatila havárie v předposledním závodě sezóny.
Gruner příležitostně startuje i v závodech motokár
v RI Racing Cupu.

Liga A-kart Areny
V A-kart areně v Litomyšli se budou pravidelně konat
závody dvoučlenných družstev s názvem LIGA A-KART
ARENY pro veřejnost. Jednotlivá kola ligy se pojedou
každý týden, výsledky budou vyhlašovány v měsíčním
cyklu. Přihlášky do ligy lze podávat vždy do konce
měsíce buď osobně v A-kart areně nebo pomocí re-
gistračního formuláře na stránkách www.akartare-
na.cz. Závodit se bude o věcné ceny. Pravidla, datum
a čas jednotlivých kol budou zveřejněna na stránkách
www.akartarena.cz.

V A-kart areně čeká na zákazníky osm motokár i minibiky či
čtyřkolky.

Albert Edlman (vlevo), vítěz kategorie Mladí Comer 80,
Zdeněk Ošťádal, ve své kategorii celkově sedmý.

Michal Roušavý a Petr Čížek z pořádajícího Orion Racing
Teamu Litomyšl zahájili druhým místem.
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S potěšením jsme zaznamenali, že Litomyšl - pro-
střednictvím o. p. s. Smetanova Litomyšl a Smetano-
va domu - vzdala hold svému rodákovi, vynikajícímu
malíři Bohdanu Kopeckému. Naše rodina, která bydlí
v Praze a patří mezi ctitele tohoto litomyšlského
umělce, nestihla první fázi jubilejní výstavy ve Smeta-
nově domě, a proto jsme se těšili, že během vánočně -
novoročního období, stráveného v Litomyšli, shlédne-
me přemístěnou expozici v Zámeckém pivovaru. Při
prvním pokusu o návštěvu, na druhý svátek vánoční,
jsme si na plakátu u zamčených dveří přečetli, že vý-
stava je otevřena ve všední dny od 9 do 16 hodin
(z litomyšlského webu jsme přitom měli informaci, že
- mimo soboty a neděle - od 8 do 16), jinak po telefo-
nické domluvě. Prohlídku jsme si tedy naplánovali
na pátek 29. prosince, což měl být poslední den výsta-
vy. Ten den po obědě jsme vyrazili opět do Zámeckého
pivovaru, leč se stejným výsledkem jako o tři dny
dříve - bylo zavřeno, ačkoli byl všední den. Zkusili
jsme tedy zavolat na číslo uvedené na plakátu. Slečna
či paní, která se ozvala, nejprve sdělila, že výstava se
otevírá pouze po předchozí domluvě - což rozhodně
neodpovídalo informacím na plakátech ani na inter-
netu - a poté řekla, že je schopna přijít otevřít nej-
dříve za dvě hodiny, neboť je “mimo”. Bohužel, tak
dlouho jsme čekat nemohli.
Co dodat? Snad jen to, co lze poradit vlastně každému:
že by bylo dobré poskytovat veřejnosti jednoznačné
a hlavně pravdivé informace a profesionální služby.
Není-li tomu tak, zbytečně se dostavuje hořkost. 

PhDr. Stanislav Hampl, Praha

Jak se nepovedla
návštěva výstavy

Zanedbaná vývěska
hyzdí okolí
V ulici 17. listopadu, naproti restauraci “Na sídlišti”, je
po léta umístěna kovová tabule se čtyřmi prosklenými
vitrinami. V nich bývaly umístěny zprávy různých záj-
mových organizací, informací o akcích, pořádaných
Domem dětí a mládeže atd.
V současné době, a to již několik měsíců, je stav této
vývěsky takový, že železo je zkorodované, skla rozbi-
tá a ve skříňkách se prohání vítr.
Technické služby města Litomyšle udržují v naší čtvr-
ti čistotu a pořádek, vzorně se starají o zeleň a je tedy
škoda, že hezké prostředí hyzdí tato zcela nefunkční
vývěska. Na tuto skutečnost jsem již upozorňovala
jednoho člena zastupitelstva města Litomyšle, ale
k žádné změně dosud nedošlo. Proto jsem se rozhodla
o tom napsat do Lilie.                                

Božena Volfová

Po obdržení vašeho příspěvku jsme začali s kolegy
na radnici pátrat po tom, komu uvedená vitrína pa-
tří. Na pracovišti Technických služeb města nám by-
lo řečeno, že vývěsku opravdu využíval Dům dětí
a mládeže. Vznesli jsme proto dotaz, proč je v ta-
kovém stavu a dozvěděli jsme se, že ji DDM už
nevyužívá. Dům dětí a mládeže totiž v současnosti
využívá vývěsku ve svém areálu. 
Vzhledem k tomu, že vitrínu nikdo nepotřebuje
a nikdo se o ni nestará, dohodli jsme se na tom, že
ji zlikvidujeme. 
Děkujeme proto za váš postřeh a oprávněnou připo-
mínku, která po malé pátrací akci povede k nápravě
současného stavu.                                                  -ms- 

Lékařská služba
první pomoci
v únoru 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 4. února MUDr. Hrouzek – ordinace
MUDr. Leichterové Sanatio a.s.; 
tel. 461 614 425

Neděle 11. února MUDr. Plachá – 9. května
810; tel. 461 615 415

Neděle 18. února MUDr. Sláma – ordinace
MUDr. Řemínka Sanatio a.s.; tel. 461 614 634

Neděle 25. února MUDr. Rothscheinová 
– Sanatio a.s.; tel. 461 614 421

Služby lékařů LSPP organizuje 
MUDr. A. Slezáčková.

ŠVANDA PRIMA s.r.o., 
P. Jilemnického 568, Polička, tel.: 461/722 356, fax.: 461/619 057, mobil: 777/725 659,

e-mail: prima.policka@unet.cz, www.prima-svanda.cz

PŘIJMEME NA PRACOVNÍ MÍSTO
Na sídlo stavebnin v Poličce

- KLEMPÍŘ, POKRÝVAČ, TESAŘ
- PRODEJCE STAVEBNÍCH MATERIÁLU

Na pobočku stavebnin v Litomyšli
- PRODEJCE STAVEBNÍCH MATERIÁLU

- SKLADNÍK - prodejce (celý i částečný úvazek)
- UKLÍZEČKA (částečný úvazek)

POŽADUJEME
- vzdělání min. SŠ, vítáno VŠ stavebního směru - znalost práce na PC, příjemné vystupování
- spolehlivost, samostatnost, časovou flexibilitu
- aktivní přístup ke svěřeným úkolům - trestní bezúhonost, schopnost týmové práce
- PRAXE VE STAVEBNICTVÍ VÍTÁNA - Skladník - ŘP skupiny B, C

NABÍZÍME
- odpovídající platové podmínky - možnost osobního růstu
- jistotu stálého zaměstnání - zaměstnanecké výhody

Písemné nabídky se životopisem zašlete na výše uvedenou adresu.

Nabízíme
pronájem 

nebytových
prostor 
o ploše až 160 m22

v atraktivní lokalitě v Litomyšli.
U hlavní silnice č. 35 
směr Vysoké Mýto.

Možnost přizpůsobení prostorů
dle požadavků nájemce. 

V případě zájmu volejte 777 725 659.

PŘIJMU KADEŘNICI
do kadeřnického salonu

vedle hotelu Zlatá Hvězda
Nástup možný ihned

Tel.: 604 746 834

KÁVA ZDARMA
v pátek 9. února od 14.00 hodin

v “D” baru (bývalý Relax bar)

Inzerujte v Lilii!
tel. 465 424 448

www.litomysl.cz/lilie
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Kdo byl plukovník Michail Fedorovič Frolov?
Při procházce po litomyšlském hřbi-
tově může návštěvníka v oddělení XI
zaujmout poměrně nenápadný hrob
označený číslem 113 s pískovcovým
náhrobkem zdobeným erbovní sym-
bolikou a fotografií mladého muže.
Z původního textu vytesaného
na náhrobním kameni v ukrajinštině
lze dnes přečíst s určitostí pouze vo-
jenskou hodnost a příjmení po-
hřbené osoby - POLKOVNIK M. F.
FROLOV. Kdo ale byl zmíněný plukov-
ník M. F. Frolov? Při zjišťování bio-
grafických údajů o této osobnosti
napomohly jednak staré fotografie
náhrobku (zapůjčené komisi pro památné hroby pra-
cující při Městském úřadu v Litomyšli místním foto-
grafem, členem komise p. Miroslavem Škrdlou), jed-
nak podklady získané pro autora článku prostřednic-
tvím českého vexilologa ing. Petra Exnera od ukrajin-
ských historiků a heraldiků, mj. Romana Kovala,
Alexeje Filipova a předsedy Ukrajinské heraldické
společnosti dr. Andrije Grechyla; využity byly dále
materiály a informace od českých badatelů, mj.
Mgr. Anastasie Kopřivové a PhDr. Bohdana Zilynského.
Ze starších fotografií náhrobku lze zjistit, že plukov-
ník M. F. Frolov byl VOENNIJ PRIKAZNIK UKRAJINSKOJ
NARODNOJ RESPUBLIKY a KOMANDIR PARTIZANSKOGO
OTRADA KAZAK VSEVELIKOGO VOJSKA DONSKOGO OT
DONCOV (tj. vojenský přidělenec Ukrajinské lidové
republiky [v Československu] a velitel partyzánské-
ho oddílu kozáků Velikého vojska donského od Don-
ců) a že zemřel 11. 7. 1930. Na základě materiálů
obdržených od ukrajinských kolegů (mj. též výtahu
ze studie Romana Kovala Narisi z istorii Kubani)
a dále od Mgr. Anastasie Kopřivové (kopie biogramu
z díla Kazačij slovar - spravočnik 3, Kalifornie - USA
1970) lze vytvořit stručný biografický záznam o této
osobnosti zmiňované v Kovalově díle jako “geroj
Ukraini i Donu”.
Michail, resp. Michajlo Fedorovič Frolov se narodil
13. listopadu 1897 v městě Novočerkassk v rodině
donského kozáka a ředitele místního gymnázia Fe-
dora Karpoviče Frolova (1865 - 1929), od 11. září
1923 profesora ruského emigrantského gymnázia
v Moravské Třebové, pohřbeného na moravskotře-
bovském hřbitově. Po absolvování novočerkasského
gymnázia a následně místního kozáckého (vojenské-
ho) učiliště se M. F. Frolov stal důstojníkem ruské ar-
mády. Během první světové války se zúčastnil bojů
s nepřátelskými armádami carského Ruska. Po vy-
puknutí ukrajinské revoluce v roce 1917 odešel k Do-
nu vést osvobozenecký boj za samostatnost Ukrajiny.
Dlužno dodat, že Frolovovo rodiště - město Novočer-
kassk (středisko Azovsko-černomořské oblasti) - by-
lo centrem ukrajinské revoluce, v němž od roku 1917
sídlila donská kozácká vláda, a též místem formování
“Vsevelikogo vojska donskogo” - dobrovolnické ar-
mády organizované k boji s bolševiky. Esaul (kozácký
důstojník) F. M. Frolov se jako řadový pomocník veli-
tele a posléze velitel 42. Donského kozáckého pluku
po přechodu Kavkazu zúčastnil mnoha bojů s bolše-
vickými vojsky. Na konci ukrajinské revoluce bojoval
v roce 1920 v hodnosti plukovníka proti Rudé armá-
dě v uskupení vojsk generála (atamana) Petljury
a polských útvarů generála Wrangela. Frolovův pluk
a armáda generála Permykina (sestávající z jedné
ruské a dvou kozáckých divizí) překročily polskou
hranici a 21. listopadu 1920 byly na polském území
rozpuštěny. Další životní osudy plukovníka M. F. Fro-
lova byly ovlivněny jeho setkáním s členem Ku-
báňské rady I. A. Bilym na ukrajinské frontě v roce
1920. O rok později se oba sešli ve Varšavě, kde byl
pod jejich redakcí vydáván týdeník Golos kazačestva.
Pro své separatistické myšlenky získal plk. M. F.
Frolov podporu části vysokých polských kruhů
a po obdržení peněžní dotace odcestoval do Česko-
slovenska. Zde kolem sebe soustředil skupinu příz-
nivců a 10. prosince 1927 vystoupil s programem

znovuvznikajícího “Volno-Kazačego
Dviženija”. Za polské podpory
začali M. F. Frolov a I. A. Bilyj vy-
dávat v Československu časopis Vol-
noje Kazačestvo - Vilne Kozactvo se
záměrem seznámit s kozáckým hnu-
tím zejména ruskou a ukrajinskou
emigrantskou mládež. V roce 1930
byl M. F. Frolov hospitalizován s po-
kročilým stadiem tuberkulózy v lito-
myšlské nemocnici, kde 11. červen-
ce téhož roku zemřel. “Patriot Donu
i prijatěl Ukraini” - jak uvádí ve
zmíněném díle Roman Koval - plu-
kovník Michail, resp. Michajlo Fedo-

rovič Frolov byl pohřben na litomyšlském hřbitově
u kostela sv. Anny. O osazení náhrobního kamene
na jeho hrobě se zasloužil ukrajinský emigrant
ruského původu žijící v Československu, od roku
1929 pak v Litomyšli, inženýr - geometr Andrej Mu-
ravko (1895 - 1970), jehož ostatky jsou uloženy
rovněž ve Frolovově hrobu. Dlužno dodat, že donský
kozák M. F. Frolov byl etnický Rus, kterého s Ukrajin-
ci spojoval boj proti společnému nepříteli.
K symbolice vytesané na náhrobním kameni lze
uvést - na základě sdělení ukrajinského heraldika
dr. Andrije Grechyla a české badatelky Mgr. Anasta-
sie Kopřivové - následující: rovný tlapatý kříž byl
symbolem užívaným na praporech černigovské a sta-
rodubské kozácké setniny (sotni) již v 16. a 17. sto-
letí; v době ukrajinské revoluce jej od roku 1917 prý
užívaly též útvary černomořského kozáckého vojska
(jde patrně o obecně užívaný název vojenského u-
skupení). Pod křížem vlevo shledáváme malý znak
Ukrajiny, tj. na “gotickém” štítě tryzub, vpravo - jak
uvádí Mgr. Anastasie Kopřivová s odkazem na dílo
Stanislava Auského Kozáci (Praha 1999) - znak “Vse-
velikogo vojska donskogo”, tj. na “gotickém” štítě
jelen probodnutý šípem.

Nezodpovězenou otázkou zůstává, proč plk. M. F. Fro-
lov zemřel právě v litomyšlské nemocnici. Je známou
skutečností, že v nedaleké Moravské Třebové žili
v rámci ruské emigrantské komunity jeho rodinní
příslušníci (kteří ale neměli pro jeho aktivity příliš
velké pochopení) a že ve Vysokém Mýtě působila
v meziválečném období poměrně početná komunita
ukrajinské emigrace, disponující vlastním základním
i středním školstvím; v rámci tamního pluku česko-
slovenské armády “Aloise Jiráska” zde byl dislokován
též ukrajinský vojenský oddíl. Dle publikovaných in-
formací mého kolegy - archiváře Stanislava Vosyky
o životě a díle MUDr. Františka Laška (primáře litomy-
šlské nemocnice, purkmistra města Litomyšle a výz-
namného regionálního kulturního činovníka), sous-
tředil tento lékař v litomyšlské nemocnici též několik
ukrajinských kolegů, zejména pak MUDr. Mikuláše
Kucharyczyna (původem z východní Haliče), sekun-
dáře působícího zde v letech 1929 - 1932, o kterém La-
šek napsal, že se zasloužil o místní nemocnici “vytrva-
lou a obětavou prací”. Snad právě uvedené důvody
mohly vést dvaatřicetiletého M. F. Frolova k rozhod-
nutí, proč zvolil za místo léčby své zákeřné nemoci
(TBC) právě tento východočeský region a konkrétně
pak Litomyšl. Nejjednodušší se však jeví být možnost,
že zde byl hospitalizován při návštěvě svého přítele
ing. Andreje Muravka.
Ať již jsou okolnosti Frolovova příchodu do Litomyšle
jakékoli, je nezvratitelnou skutečností, že na litomy-
šlském hřbitově u kostela sv. Anny jsou uloženy o-
statky významného příslušníka ruského národa,
těsně spjatého s dějinami Ukrajiny, který je hoden na-
ší zvýšené pozornosti. Hrob plukovníka M. F. Frolova,
evidovaný pod číslem XI/113, byl právem zařazen me-
zi památné hroby a v souladu s ustanoveními zákona
č. 212/2004 Sb. též mezi hroby válečné.

Oldřich Pakosta,
Státní okresní archív se sídlem v Litomyšli

Běloruský šachista Dydyško 
obhájil loňské prvenství

Prestižní šachový turnaj České šachové Vánoce při-
lákal na přelomu roku k šachovnicím 105 hráčů ze
13 zemí. Pořádající Agentura 64 Grygov využila
znovu skvělého zázemí internátu Vyšší odborné
školy a Střední pedagogické školy v Litomyšli.
Celkovým vítězem osmého ročníku se stal obhájce
prvenství z předchozího ročníku Vjačeslav Dydyško
z Běloruska, který v závěrečném devátém kole
remizoval s mezinárodním mistrem Alinem Beres-
cuem z Rumunska. Svými výkony překvapil náš
mezinárodní mistr Lukáš Černoušek, který v závěru
remizoval s Polákem Jerzy Slabym a obsadil celkové
druhé místo. V otevřeném mistrovství Litomyšle do
16 let zvítězil talentovaný Vojtěch Plát, celkově sko-
nčil čtyřiadvacátý. Tato velká naděje českého šachu
je rovněž vicemistrem Evropy do 12 let. Lucie Bar-
tošová z Litomyšle obsadila celkově 75. místo. 

Více než polovina hráčů přijela do našeho města ze
zahraničí. Jeden z účastníků přicestoval s celou
svojí rodinou až z Los Angeles. Byl pro ně nezapo-
menutelný zážitek, když tu poprvé na vlastní oči
viděli sníh a stavěli z něho sněhuláka. Snímky po-
sílali okamžitě elektronickou poštou domů.
Konečné pořadí 8. ročníku Českých šachových
Vánoc 26. 12. 2006 - 1. 1. 2007 v Litomyšli: 1. Vi-
ačeslav Dydyško, Bělorusko 7, 2. Lukáš Černoušek,
ČR 7, 3. Mihai-Lucian Grunberg, Rumunsko 7, 4. Pe-
tr Martin, ČR 6,5, 5. Pavel Šimáček, ČR 6,5, 6. Jerzy
Slaby, Polsko 6, 6, 7. Štěpán Žilka, ČR 6,5, 8. Alin
Berescu, Rumunsko 6, 5, 9. Josef Mudrák, ČR 6, 10.
Maciej Rutkowski, Polsko 6, ... 15. Marian Sabol, ČR
6, ... 46. Vít Valenta, ČR 5
Výsledky turnaje v rapid šachu: 1. Oleg Spirin,
Rusko 5,5, 2. Lukáš Černoušek, ČR 5,5, 3. Mikuláš
Maník, Slovensko 5, 4. Sebastian Plischki, Německo
5, 5. Maciej Rutkowski, Polsko 5, 6. Hannes Ma-
naus, Rakousko 4,5, 7. Jaromír Odstrčil, ČR 4,5, 8.
Klaus Neumeier, Rakousko 4, 9. Vít Valenta jun., ČR
4, 10. Krzysztof Jurkiewitz, Polsko 4, ... 20. Vít Va-
lenta senior, ČR 2, 5.
Výsledky silvestrovského turnaje v bleskovém ša-
chu: 1. Mikuláš Maník, Slovensko 7, 2. Vojtěch Plát,
ČR 6,5, 3. Michal Bartel, Polsko 6,5, 4. Martin Čer-
vený, ČR 6,5, 5. Oleg Spirin, Rusko 6,5, 6. Martin
Kraemer, Německo 6, 7. Hannes Ganaus, Rakousko
6, 8. Sebastian Plischki, Německo 5,5, 9. Marian
Kantorík, Slovensko 5, 5, 10. Stanislav Zawadski,
Polsko 5,5, ... 30. Vít Valenta, ČR.

-eh- foto I.H.
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Koupím celoročně obyvatelnou chatu či
chaloupku v dobrém stavu se zavedenou vodou, el.,
soc. zařízením atd., se zahrádkou či výběhem pro
psa. Může být i nájemní byt menší se zahrádkou
v Litomyšli či v nejbližším okolí, za rozumnou cenu.
Spěchá. Tel.: 461 542 511, 605 808 456. Kdo může
věnovat do sbírky starou panenku? Sbírám malé
i velké, každý přírůstek potěší. Předem moc děkuji.
Jaromír Stratílek, Komenského nám. 1047, 570 01
Litomyšl. Prodám černý kožich, imitace persiánu,
vel. 48 - 50, cena 800 Kč. Tel.: 461 619 130. Tři až
pět studentů hledá ubytování v Litomyšli. Tel.:
777 098 389. Prodám bezrámové zasklené lodžie,
systém OPTIMI, stáří 3 roky. Cena 10 tisíc Kč,
odborně demontováno. Tel.: 739 227 769.
Absolventka VŠ hledá podnájem v Litomyšli.
Nejlépe samostatný pokoj. Tel.: 603 769 387.
Prodám pánské kolo, starší, levně. Tel.: 461 615
531. Prodám 4 pokojové židle, dřevěné,
čalouněné. Tel.: 461 615 531. Koupím kamna
menších rozměrů. Tel. 723 638 523. Kdo má zájem
o suchý chléb, rohlíky ke krmení. Volejte 723 638
523. Nabídněte práci - jakýkoli úklid nebo
podobné, i na krátký úvazek. Mohu pomoci
nemocným, starším s úklidem nebo jakoukoli prací.
Tel. 723 638 523. Seznámení - katolička,
důchodkyně 63 let hledá muže - katolíka na trvalý
vztah. Ozveš se mi? Tel. 723 638 523. Koupím byt,
zaplatím hotově, rozumná cena. Nejsem realitní
kancelář. Tel.: 736 102 734. Prodám autosedačku -
polohovatelnou, dobrý stav, nepoškozená,
homologace F. Cena 790 Kč (původní 2400,-). Tel.:
604 796 142. Nabízím k prodeji vyhřívací
podložku na lůžko - omyvatelnou, cena 500,- Kč,
pěkné dívčí kolo Favorit, cena 1200,- Kč, bílý
přehoz - beránek na gauč a dvě křesla, zakázková
práce, cena 2000,- Kč. Tel.: 461 613 288, 602 893
372. Kdo je ochoten od r. 2007 posekat, usušit
a odvézt seno pro zvířata z mé zahrady? Budu mu
velice vděčná. Zahrada je v Litomyšli, na rovině,
1500 m2. Tel.: 607 744 568. Prodám levně dřevěné
poličky (selská jizba) - 2 ks, keramickou bábovku -
1 ks, keramické dozy - 2 ks, cep z r. 1940, kompletní
kávový servis z Domažlicka, mušelínový přehoz
na manž. postele, bílé damaškové povlečení
nepoužité na 2 postele, vnitřní dveře, 2/3
prosklené, 80/197 - 2 ks, vnitřní dveře plné 60/197
- 1 ks, venkovní plast. kulatý stůl a 4 židle, zelené,
průmyslový ventilátor do zdi, nabídkovou tabuli
plechovou na zboží. Tel.: 461 615 240.

Nabízím tricolorní štěňata beagla
s PP. Odběr od 17. ledna 2007,
pracovní i výstavní předpoklady. Je
možné se přijet kdykoliv podívat
do Litomyšle. Tel.: 605 127 499. 

Inzerce

VV  ÚÚNNOORRUU  OOTTEEVVÍÍRRÁÁ  NNOOVVÉÉ  KKUURRZZYY

PRO NEJMENŠÍ KRŮČKY K HUDBĚ
Určeno pro děti od 1,5 do 4 let (v doprovodu

rodičů) a od 4  do 6 let, flétna a klávesy od 5 let.
Výuka je zaměřena na zpěv, rytmická cvičení,

hru na dětské  nástroje, pohybovou výchovu.
Vyučujeme hru na:
KLÁVESOVÉ NÁSTROJE, ZOBCOVOU FLÉTNU,
AKUSTICKOU KYTARU A POP-ROCK ZPĚV

Určeno pro začátečníky i pokročilé ve věku od
6 do 70 let.

Výuka probíhá dle pravidel Yamaha vzděláva-
cího systému 1x  týdně 60 min. pod vedením od-
borně vyškolených učitelů s  atestací Yamaha
Europa hudební školství.

Vyučuje se zábavnou formou ve skupinách se
zaměřením na  instrumentální dovednost, zvlád-
nutí bohatého repertoáru různých  žánrů, rozvoj
harmonického cítění, hudební teorii, obsluhu
tech. vybavení keyboardů..., každý žák má ve
škole k dispozici  svůj nástroj.

Metodika je jednotná pro všechny YAMAHA
školy po celém světě,  moderní učebnice vč. CD

Přípravy na třetí letní olympiádu
dětí a mládeže začaly

V červnu letošního roku se v Ústeckém kraji uskute-
ční již třetí letní olympiáda dětí a mládeže. Pardubic-
ký kraj na ní bude reprezentovat výprava přibližně tří
set účastníků. 
“Dětská olympiáda probíhá v duchu těch ‘velkých’ o-
lympiád a se všemi ceremoniály, které k ní patří. Akce
má probudit touhu po reprezentaci kraje, má podpo-
rovat ušlechtilé myšlenky olympismu i umožnit dětem
navázat nová sportovní přátelství,” zamýšlí se Marie
Málková, radní zodpovědná za školství, sport a vol-
nočasové aktivity. “Historicky první olympiáda se ko-
nala v roce 2003 v našem kraji - v Litomyšli, Svitavách
a Chocni. Byla úspěšná, stejně jako následující ro-
čníky. Čas ukázal, že má své místo ve světě sportu a je
dobrým počinem. Také proto jsme se opět rozhodli
vyslat na olympiádu reprezentaci Pardubického
kraje,” dodává.
V sídle Pardubického kraje se proto sešli zástupci od-
boru školství s představiteli jednotlivých sportovních
svazů, aby je seznámili s propozicemi olympiády
a zároveň vyzvali k nominacím reprezentantů Pardu-
bického kraje. “Pro letošní ročník olympiády je vy-
psáno 18 sportovních disciplín. Náš kraj kromě zápa-
su obsadí všechny, včetně jezdectví. Jména reprezen-

tantů bychom mohli znát do poloviny dubna,” uvedl
Luboš Mikyska, vedoucí oddělení mládeže a sportu
Krajského úřadu Pardubického kraje a tradiční ve-
doucí krajské reprezentace. O cenné kovy budou děti
bojovat například v atletice, fotbalu, judu, cyklistice,
gymnastice, f lorbalu, jezdectví a dalších discip-
línách. 
“Pardubický kraj je na své sportovce hrdý, dosahují
na všech olympiádách poměrně dobrých výsledků.
Proto se jim snažíme pomoci, a to především organi-
začně a technicky. Zajišťujeme dopravu, hradíme u-
bytování a stravování, nakupujeme dresy a jednotné
reprezen-tační oblečení. A těší nás, když vidíme tak
velký zájem dětí o sport a zvlášť nás potěší, když vi-
díme barvy našeho kraje na stupních vítězů,” říká Ka-
rel Peška, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu. 
Myšlenka dětské olympiády vznikla někdy v roce
2002. Už o rok později se uskutečnil první ročník let-
ní olympiády v Pardubickém kraji, v roce 2004 násle-
dovala první zimní olympiáda ve Středočeském kraji.
Druhá letní olympiáda pak byla v roce 2005 v Jiho-
moravském kraji a vloni své síly změřili “zimní” spor-
tovci ve střediscích Královéhradeckého kraje.

Kateřina Nohavová

Basketbalistky uštědřily Hradci
Králové debakl

V sobotu 13. ledna jsme vstoupili do druhé části ob-
lastního přeboru kadetek, již jako podzimní mistr, do-
mácími zápasy s Hradcem Králové. Právě tento soupeř
nám v dosavadním průběhu způsobil jednu ze dvou
porážek. Jak výsledky napovídají, zmiňovanou pro-
hru jsme odčinili i s úroky. Naše děvčata si připsala
nejvyšší výhru v kariéře, když vyhrála o neuvěřitel-
ných 85 bodů a uštědřila tak hostům největší debakl
v soutěži.
TJ Jiskra Litomyšl - Sokol HK 112:27 a 108:43
Od začátku prvního utkání se naplno projevovala na-
še fyzická, technická i taktická převaha. Dobrý výkon
i výsledek naše děvčata umocnila ve druhém poloča-
se, ve kterém přehrála soupeřky především díky
skvělé obraně 63:6. Třetí čtvrtinu jsme vyhráli dokon-
ce bez obdrženého koše 28:0. 
Do druhého zápasu jsme však vstoupili nekoncentro-
vaní a soupeř s námi držel celý první poločas krok.
Po dvaceti minutách jsme vedli `pouze` o 15 bodů.
Ve druhé půli jsme však opět navázali na výkony z pře-
dešlého utkání a vyhráli ji 65:15. 

Díky těmto dvěma vítězstvím a také zaváhání Jičína
v Pardubicích jsme si upevnili 1. místo v oblastním
přeboru s náskokem dvou výher před již druhým Trut-
novem. Nyní nás do konce soutěže čeká už jen jediné
domácí utkání, a to s poslední Novou Pakou. O našem
konečném umístění však rozhodnou těžké zápasy
v Jičíně, Trutnově a příští utkání v Pardubicích.

Martin Šorf,
předseda basketbalového oddílu

Petr Tměj v poháru poprvé druhý
Další turnaj o Český pohár 2006-7 v táhlovém hoke-
ji se uskutečnil ve Štěnovicích u Plzně. Počtem sed-
mi zástupců klub Stiga HC Benátky přispěl k velmi
slušné účasti 75 hráčů z České republiky, Slovenska
a Maďarska. Základními skupinami z našich nejlépe
prošel Tomáš Lahučký a z 5. příčky si pro svou pre-
miérovou účast v Áčku přinesl 7 bodů. Zaplatil však
očekávanou nováčkovskou daň a mezi ‘vlčáky’ ten-
tokrát byl jen na zkušené (24.). “Jen” do Béčka po-
stoupil Tomáš Rumler a přestože skončil až osmý
a do play-off se tak protlačil o jediný bod, ukázal
obrovskou houževnatost, všechny tři soupeře pora-
zil 2:1 na zápasy a slavil vítězství ve skupině (25.).
Po solidních výkonech v základních skupinách se
v Céčku sešli Zdeněk Lopaur, Patrik Petr a Robert
Jež. Přestože to ani pro ně nebyla procházka růžo-
vým sadem, potvrdili vzestup formy a obsadili v u-
vedeném pořadí 45. (vítěz skupiny), 46. a 49. mís-
to. Body za bojovnost si odvezli Jindřich Petr (65.)
a indisponovaný Jakub Kotlan (69.). Družstvo ob-

sadilo opět sedmou pozici.
Turnaj (letos již počtvrté)
vyhrál Lukáš Turoň (THC
Třinec), druhé místo prvně
obsadil Petr Tměj z Litomy-
šle (THC Stiga Svitavy 93)
a třetí skončil domácí Jan
Suchý (Stiga EXPAND Pl-
zeň). V celkovém pořadí je
po polovině seriálu v čele
suverén Turoň s 640 body
před J. Suchým s 610 body
a Standou Krausem (Abso-
lut Spiders) s 571 body,

z benátských míří na open-turnaj Mistrovství re-
publiky dvacátý T. Rumler, 33. Z. Lopaur, 35. T.
Lahučký, 41. R. Jež a 42. P. Petr, klub drží sedmou
příčku. Další dvě kola jsou na pořadu v Pardu-
bickém kraji - 10. února v Holicích a 3. března v Li-
tomyšli. -red-

Petr Tměj z Litomyšle
(THC Stiga Svitavy 93)
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Squash
V závěru minulého roku se uskutečnilo druhé kolo
soutěže neregistrovaných mužů a žen ve squashi. Me-
zi muži nenašel přemožitele opět Jiří Pečinka, druhý
skončil Jan Fulík. Mezi ženami kralovala Tereza Kysil-
ková. Tato dlouhodobá soutěž pokračuje 27. ledna
třetím kolem.

Bowling
V prosincovém turnaji dvojic byli ze šestnácti účast-
níků nejúspěšnější bratři Bulvovi. Na druhém místě
skončili J. Doležal st. a J. Doležal a třetí místo obsadi-
li J. a V. Vodehnalovi. V soutěži jednotlivců, která se
konala 16. ledna, zvítězil Fr. Brokeš před M. Broke-
šem, na třetím místě skončil St. Brůna. 

Kulečník
Litomyšlská liga jednotlivců v 8 ball pokračovala 27.
ledna v Billard centru v Lidovém domě dalším tur-
najem. Zvítězil Martin Gult z domácího týmu Billard
centrum Litomyšl před Petrem Nechvíle (Zlatý ba-
žant) a Karlem Balským (Billard centrum Litomyšl).
Čtvrtý skončil Pevel Šindelář z BC Hradec Králové.
Pořadí Litomyšlské ligy po tomto turnaji: 1. Gult
Martin, Billard centrum Litomyšl 130, 2. Šindelář
Pavel, BC Hradec Králové 88, 3. Žalman David, BC
Hradec Králové 80, 4. Rychtařík Jan, Billard cent-
rum Litomyšl 64, 5. Hajn Pavel, Billard centrum Li-
tomyšl 56, 6. Gult Petr, Zlatý Bažant 40, 7. Balský
Karel, Billard centrum Litomyšl 40, 8. Grujbár Miloš,
Zbloudilý koule Litomyšl 40, 9. Šplíchal Radek, The
Tykadlo Team 36, 10. Žalmanová Ilona, BC Hradec
Králové 34. Celkem je klasifikováno 45 hráčů
a hráček.                                                                 -red-

Bartoš v ČEZ Areně celkově třetí
Petr Bartoš z litomyšlského motokrosového týmu Ori-
on skončil v závodě halového superkrosu v ostravské
ČEZ Areně ve třídě open celkově třetí. Tohoto podni-
ku, které je považováno za neoficiální halové super-
krosové mistrovství republiky, se kvůli špatným sně-
hovým podmínkám v průběhu ledna zúčastnili i jezd-
ci, kteří by se za normálních okolností věnovali plně
zimnímu motoskijöringu.
Na hlinité trati ostravské sportovní haly se závod u-
skutečnil před zaplněnými tribunami již podruhé,
tentokrát však bez zahraniční účasti.  V pátečním fi-
nále se závodníci srovnali v cíli ve stejném pořadí,
v jakém je viděli diváci krátce po startu. Stylem start
- cíl zvítězil Jan Brabec z Max Trade Brno na yamaze
před Filipem Neugebauerem z LR Cosmetic na kawasa-
ki a Michalem Votroubkem z Mňuk Motokros Teamu
Vysoké Mýto na yamaze.
O poznání rušnější průběh měl sobotní závod, kdy se
do hromadného pádu krátce po startu přimotali Kul-
havý, Votroubek i favorizovaný Brabec. Vysokomýtský

jezdec navíc poškodil spojku a ztratil tak možnost bo-
jovat o přední pozice. Do cíle dojel až dvanáctý. Zvítě-
zil Neugebauer před Bartošem a Františkem Smolou
na suzuki. Brabec na čtvrtém místě dokázal alespoň
snížit ztrátu na ty, kteří se kolizi dokázali vyhnout.
Celkově však přišel o prvenství, které si připsal Neu-
gebauer. Bartoš uhájil bronzový stupeň.
Ve třídě 125 ccm si šestým a třetím místem zajistil
bronz vysokomýtský Petr Michalec. V pátek zvítězil
Lukáš Korohjak z LR Cosmetic na hondě před To-
mášem Paulem z Nepomuku na yamaze a Markem
Sukupem z týmu EMOS na kawasaki. V sobotu poli
mladých jezdců vévodil Sukup před Paulem a Michal-
cem. Z celkového vítězství se radoval Sukup, druhý
skončil Paul, třetí Michalec.
“Trať nebyla příliš těžká, přesto se na ní v pátek zranil
jezdec z domácího LR Cosmetic Špičák, kterého
odvezla sanitka se dvěma zlomenými obratli,” říká
manažer litomyšlského týmu Petr Kovář. 

-ih- foto Martin Pichl

Petr Bartoš z Orion motocross teamu Litomyšl na trati halového superkrosu v ostravské ČEZ Areně.

Pravda o černých baronech
Vážený pane starosto,
protože byl u PTP i bratr František Zindulka, mohu
Vám nabídnout list “Pravda o černých baronech”.
Text přehlédli muži z našeho lágru i cely. Prosím
o jeho umístění do vašich novin, archivu a kroniky,
aby se tento významný dokument zachoval pro příští
pokolení. V padesátých letech byla v Litomyšli
věznice, kde byli vězněni vlastenci. Nebudu zde
zmiňovat hrůzy těchto let 1948 - 1962, kdy
komunisté pronásledovali pokojné občany, zvláště
rolníky, mráz z toho běhá po těle. Uvedu ale případ
z doby “Normalizace”. Hartmut Tautz, narozen 10.
2. 1968 byl při přechodu státní hranice zadržen
a předhozen zuřivým psům, kteří ho ukousali k smrti
- bez dalšího komentáře. 

Bohuslav Skalský, černý baron z Poniklé

V padesátých letech se nedostávalo v ČSR uhlí,
zkrátka neměl kdo ho v dolech nakopat. A tu přišel
na spásný nápad prezident republiky Klement
Gottwald a jeho zeť,ministr národní obrany
JUDr. Alexej Čepička, že by uhlí mohli nakopat vo-
jáci. Tento protizákonný návrh ještě schválil
smutně proslulý Bedřich Reicin, který později sko-
nčil na šibenici. A tak byly vytvořeny útvary PTP -
pomocné technické prapory. A k nim byli povoláni
na “dobrozdání” místních nebo městských národ-
ních výborů politicky nespolehliví vojáci. Nyní mi,
čtenáři, dovolte, abych se obšírněji znímil o těch,
kterým se dostávalo té “cti” u PTP sloužit.
Nejvíce nás bylo z řad těch, co jsme měli v posudku
napsáno “rolnický původ”. Ostatně z 244
nevinných lidí, kteří byli v pdasátých letech
popraveni, bylo nejvíce rolníků nebo mužů
rolnického původu. Na druhém místě to byli

synové živnostníků. Zde stačilo, když byl otec
trafikant nebo matka hokyně a synáček narukoval
k PTP. Také tu byli synové rodičů, kteří vlastnili nějaký
majetek - stačil rodinný dům. Početnou skupinu
tvořili také vysokoškoláci, kteří byli z politických
důvodů vyloučeni ze studií. Jen málokterému se
podařilo “po vojně” studium dokončit. Další skupinu
tvořili duchovní a věřící. Běda mládenci, který před
vojnou chodildo kostela! Dál tu byli příslušníci jiných
politických stran než KSČ. K PTP byli povoláni též ti,
kdo byli jiné národnosti než české nebo slovenské.
A ještě tu byli rebelové - jim se stále něco nelíbilo.
Také byli k PTP povoláni muži nebo jejich příbuzní,
kteří ve II. světové válce bojovali na západní frontě.
Nesmím zapomenout na učitele a profesory. Ti se
dostali k našim útvarům proto, že málo vtloukali
do hlavy žákům a studentům marxismus. A i ten voják,
který měl příbuzného v zahraničí (stačil bratranec) byl
povolán k PTP. Ti mladí muži, kteří se pokusili
o ilegální přechod státní hranice a byli při tom
dopadeni, rovněž narukovali k PTP. Neméně početnou
skupinu tvořili šlechticové, baroni a hrabata. Zvláštní
skupinu tvořili ti, kteří měli v posudku napsáno
“z ostatních důvodů”. Ti marně pátrali po tom, proč
u PTP jsou. Velmi jsme my mladí litovali ty, kteří byli
k PTP povoláni na paragraf. Zde ať mi čtenáři
prominou, že si číslo toho paragrafu nepamatuji. Byli
to vesměs starší muži, kteří měli základní vojenskou
službu dávno za sebou. Tak se stalo, že mezi námi byli
vojáci, kteří se narodili v 19. století!
Pomocné technické prapory byly tzv. lehké, kde vojáci
pracovali na stavbách a těžké, kde pracovali v dolech,
v podzemí. Vojenská služba u PTP trvala dva roky. Ale
ti, kdo dostali z obce či města v posudku “návrat
nežádoucí” sloužili déle, já kupříkladu třicet měsíců.

Bylo to v Petřvaldu u Karviné v letech 1951 - 1953.
Ti, kteří četli knížku Miloslava Švandrlíka “Černí
baroni” nebo shlédli stejnojmenný film, mohou
snad nabýt dojmu, že jsme si užívali legrace
s hloupými důstojníky, vytloukali hospody
a chodili za ženskými. Je sice pravda, že naši
velitelé byli s intelektem na štíru, ale o to byli
krutější. V tomto směru vynikal hlavně velitel
praporu Slovák Michal Lukáč a velitel roty
nadporučík a později kapitán Jaromír Gřešek,
který vojáky nepouštěl ani k zubnímu lékaři,
i když se jednalo o bolestivý případ. 
Náš tábor byl obehnán ostnatými dráty a hlídali
nás strážci s ostře nabitými samopaly a cvičenými
psy. A jaký byl náš denní režim? Osm hodin práce
v dole, dvě hodiny výcviku a dvě hodiny
politického školení. Na práci na šachtě jsme nebyli
zacvičeni, na bezpečnost práce se moc nehledělo,
na ně-kterých úsecích se pracovalo v rychlém
tempu a proto docházelo k častým úrazům, někdy
bohužel i smrtelným. A zatímco jsme sloužili beze
zbraně u útvarů PTP, naše rodiny byly doma krutě
pronásledovány. 
Jediným štěstím pro nás bylo, že se odebrali
na věčnost sovětský krutovládce Josef
Viissarionovič Stalin a hrobař národa Klement
Gottwald. Jinak bychom svůj bídný život skončili
v sovětských koncentračních táborech na Sibiři. 
Po propuštění do civilu nás čekalo další
šikanování. Ačkoliv to zní jako zlý sen, to, co jsem
zde vylíčil, se skutečně stalo a to v polovoně
dvacátého století ve Střední Evropě. S úctou
vzpomínáme na kamarády, kteří v dolech padli
a na ty, kteří se kvůli popsaným útrapám dnešních
dnů nedožili.
Čest jejich památce. I kdyby našim
pronásledovatelům odpustil Bůh, my nikdy!

Bohuslav Skalský



revoluce v hubnutí a léčba celulitidy
- vakuové masáže

KONZULTACE ZDARMA.
Změříme Vám stupeň celulitidy a doporučíme 

nejúčinnější léčbu.
Pomocí podtlakových baněk působíme na lymfatické žlázy po
celém těle a tím nabudíme celý lymfatický systém. Vakuová 

masáž pomáhá odbourávat tzv. celulitidu, podkožní tuk 
z problematických partií, zpevňuje kůži a svaly, urychluje 

látkovou výměnu, zjemňuje pokožku a vyhlazuje strije. 
Rozmělňuje "tukové polštářky" - během kůry v kombinaci 

se zábaly lze dosáhnout snížení až o 10 cm.
Body Wrapping - nejúčinnější program léčby celulitidy 

a formování postavy

ZÁBALY
SKOŘICE WHC – zeštíhlení, odvodnění, celulitida  

PARAFANGO – mořské řasy a bahno, vyhlazení a vypnutí kůže,
celulitida - GELLO SOFT – prokrvení, zpevnění, regenerace, 

detoxikace, celulitida

Používáme nejkvalitnější a nejúčinnější přípravky
na léčbu celulitidy. Masáže lávovými kameny
NOVINKA V OPALOVÁNÍ - Opálení nástřikem

aplikace nástřikem do 5 minut - neuvěřitelně přírodní barva
cena celé tělo: 300,- Kč. Zaručíme Vaše dokonalé opálení 

na plesy, svatby a jiné společenské akce!
Objednávky pouze telefonicky na čísle: 775 386 035

Studio Sun FX  hotel Dalibor Litomyšl

Trápí Vás zdravotní či psychické potíže?
Máte problémy ve vztazích - partnerských, rodičovských, pracovních?
Dostali jste se do krizové situace a nevíte jak dál? 
Vaše dítě má opakovaně stejné zdravotní či psychické problémy?
Potkala Vás životní ztráta? Očekáváte životní změnu?
Možnost pomoci Vám nabízí:

PSYCHOLOGICKÁ PORADNA 
SLUNEČNICE,

která nově vznikla v Litomyšli. 
Více informací na 
www.poradna-slunecnice.euweb.cz

Kontakt: PhDr. Jana Klumparová, 
tel.: 608 181 543, e-mail: JKpsy.poradna@seznam.cz

PRONÁJEM SKLADOVACÍCH PROSTOR 
v Litomyšli o celkové výměře 840 m2.

Možnost pronajmutí i po částech. 

Tel: 603 432 897

Má Vaše dítě problémy ve škole?
Potřebuje trvalou individuální péči?

PŘIVEĎTE JE K NÁM!
Základní škola Trstěnice Vašim dětem nabízí:

- malé třídní kolektivy - soustavnou individuální práci 
s jednotlivými žáky - výuku anglického jazyka od 1. třídy -
rozvoj počítačových dovednosti s přístupem na internet -

zdravé a bezpečné prostředí v přírodním areálu školy -
účinnou ochranu proti projevům šikany a šíření drog - výuku LŠU -

hudební a taneční obory přímo ve škole - veselou a kreativní školní
družinu s pestrými zájmovými aktivitami  - školní jídelnu

se zdravými svačinkami a pitným režimem  - výhodné autobusové
spojení - výuku zajišťují zkušení a kvalifikovaní pedagogové

Přijďte se přesvědčit, těšíme se na Vás! 
Tel.: 461 634 908

Sběrné suroviny Dagmar Grulichová - DARO Litomyšl
provozovna T. G. Masaryka (mezi Tramonem
a Orion arenou) oznamují zákazníkům, že 

od 1.února 2007 je zahájen VÝKUP PAPÍRU!

VÝHODNÉ CENY, SERIÓZNÍ JEDNÁNÍ,
PLATBA V HOTOVOSTI!

Těšíme se na Vaši návštěvu!
Tel.: 777 046 743 p. Grulichová, 777 046 742 p. Grulich

Pronajmeme
V objektu bývalé mlékárny dílenský prostor - plocha
90 m2. Dílna je vytápěná plynovým topením, novým 
elektrickým rozvodem 220/380 V, sociálním za-
řízením.                    Informace na tel.: 603 852 949
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Veterinární ordinace
v Tyršově ulici v Litomyšli

MVDr. Lenka Holečková, MVDr. Jiří Poláček
oznamuje svým klientům, že 

od 1. března 2007 rozšiřuje ordinační hodiny
v dopoledním čase od 10 do 11 hodin

Provoz odpoledních hodin zůstává nezměněn od 15 do 18 hodin

KADEŘNICKÉ STUDIO

CHANTALLE
BALMAIN PARIS - Prodlužování vlasů

- prodloužení vlasů během 60 minut 
- zvětšení objemu během 15 minut
- použití 100% přírodních vlasů
- aplikace na bázi rostlinného keratinu a vosku
- široký výběr přírodních i moderních barevných odstínů

DLOUHÉ 100 % PŘÍRODNÍ VLASY OD 5 000,- Kč
NOVÁ SLUŽBA - NYNÍ VÁM STAČÍ JEN 10% CENY

Info na tel.: 461 614 499

K PRODLOUŽENÍ VLASŮ V MĚSÍCI ÚNOR 

DÁREK NAVÍC! 

KADEŘNICKÉ SLUŽBY I BEZ OBJEDNÁNÍ
10.00 - 17.00 u sl. Marcely Hrnčiarikové

(s čtyřletou praxí v prestižním kadeřnickém studiu v SK)
tel.: 605 072 411
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V dalším utkání finálové skupiny Krajského přeboru
si Litomyšl, posílená o mladé hráče Jana Lojka a Ji-
řího Dítě ze Žďáru nad Sázavou, poradila s rivalem
z Chocně. Skóre otevřeli domácí střelou Ondřeje
Dospěla, avšak Choceňští dokázali dvě vteřiny před
koncem první třetiny vyrovnat. Domácí udrželi tempo
i v druhé části hry, kdy vstřelili branky Dospěl, Pav-
lák a Lojek. Hosté hráli přes půl minuty 4 na 3, ale Li-
tomyšlští jim v podstatě nepůjčili kotouč. Bezzubá
byla i následující přesilovka po dalším Dospělově vy-

loučení. Na 5:1 zvýšil opět Lojek, který se trefil
do horního růžku již Dundáčkovy svatyně. Choceň
nesložila zbraně a do přestávky snížila na 5:2 střelou
Fikejze. Do zápasu se znovu vrátila v závěrečné tře-
tině, když navíc trenér Kutílek nechal hrát jen dvě
nejproduktivnější řady. Na třetí gól Chocně z hole
Držmíška ale odpověděl kapitán Matys. Konec zápasu
se odehrál již bez dalšího vzrušení a Litomyšl si přip-
sala první zasloužené vítězství ve Finálové skupině.
V neděli 28. ledna hráli naši hokejisté na ledě HC  Mo-

ravská Třebová. Zvítězili 4:9 po třetinách 1:3, 0:4,
3:2). Tabulku vedla Chotěboř s 12 body před Starými
Jesenčany (9) a Litomyšli (6). Na dalších místech byly
Moravská Třebová (2) a Choceň (1). Výsledek střede-
čního utkání Staré Jesenčany - Litomyšl, které se
hrálo v Chrudimi, nebyl do uzávěrky vydání znám. Ho-
kejový klub zve fanoušky na další záípasy A týmu.
V neděli 4. února od 17.00 hodin přivítají celek HC
Chotěboř, ve středu 14. února od 18.30 hodin hráče
HC Sl. Mor. Třebová. 

Zpravodaj Města Litomyšle. Vychází 1x měsíčně, vydává Město Litomyšl. Kontaktní osoba ing. Michaela Severová, 461 653 311, michaela.severova@litomysl.cz.
Redakce: Smetanovo nám. 72, Eva Hudečková, tel. (zázn., fax): 465 424 448, trs@trs.cz. Články opatřené značkou a neoznačené materiály jsou dílem redakce.
Příspěvky dopisovatelů mohou být otištěny pouze pod celým jménem a nemusejí vyjadřovat názory redakce. Redakce si vyhrazuje právo rozsáhlé příspěvky krátit.
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Hokejisté Litomyšle postoupili do nadstavbové části
Hokejisté litomyšlského A týmu postoupili ze zá-
kladní části krajské ligy do dalších bojů. V posled-
ním utkání přivítali na svém ledě tým Chocně.
O vysokém vítězství 7:2 rozhodli domácí kvalitní
hrou v druhé třetině, kdy soupeři nastříleli tři
branky. Bylo patrné, že více chuti do hry měli ten-
tokrát hokejisté Litomyšle, kteří beze zbytku spl-
nili své předsevzetí dosáhnout jubilejní desáté ví-
tězství v řadě a obsadit v základní části celkově
druhé místo. 
Přestože Litomyšli chyběli zranění Marcel Voleský,
Martin Joudal a Čech, odehráli velmi dobrý zápas.
Vpředu pomohl Lukáš Matys, zapojili se také Jiří
Provazník a Zadina. “Nejlepším hráčem byl Ondřej
Dospěl, na začátku utkání nás hodně podržel Pav-
lák,” konstatoval trenér Jan Velinský. “Když je dob-
rý gólman, nemusí se tolik bránit. A když se hraje
dozadu a brankář zachytá, úspěch se vždycky do-
staví,” pochválil výkon brankáře Pavlíčka. Přesto
by se podle jeho názoru měla zlepšit obrana, zvláště
start některých starších hráčů ke kotouči. 
Hlavní rozhodčí Chlaň z Pardubic uložil 31 trestů
a třetí třetina se téměř celá nehrála v plném počtu
hráčů. I to rozhodovalo o atmosféře zápasu. Choce-
ňští ovšem chvílemi působili bezradným dojmem,
když nevyužili dvojnásobné nabídky hry 5 na 3.

HC Litomyšl - HC Choceň 7:2 (1:0, 3:1, 3:1). Branky:
Dospěl 3, Pešina 2, Matys, Z. Joudal - Zavřel, Krejsa.
Vyloučení - 15:14 (5:4, 5:4, 5:6), navíc Zadina (L) a F.
Prudič (CH) oba 10 OT. Využití 4:1.  
V dalších bojích se Litomyšlským již tolik nedařilo.
V 1. kole Finálové skupiny v neděli 14. ledna nastou-
pili hráči HC Litomyšl proti týmu Starých Jesenčan.
Bohužel hned na úvod si připsali porážku 4:5. 
O tři dny později prohráli na ledě favorizované Chotě-
boře 8:4.
Chuť si spravili až ve třetím utkání na vlastním ledě
proti Chocni, kterou přehráli v poměru 6:3.

Buly v nervózním zápasu Litomyšle proti hostujícímu
celku Chocně v posledním utkání základní části.

Konečná tabulka po závěrečném 18. kole zá-
kladní části Krajského přeboru
1. Chotěboř 16 13 0 0 3 120:59 39
2. Litomyšl 16 12 0 0 4 119:61 36
3. Choceň 16 10 0 2 4 98:54             32
4. Mor. Třebová 16 9 1 2 4 94:43 31
5. St. Jesenčany 16 9 2 0 5 83:57 31
6. Hlinsko 16 7 2 0 7 91:61 25
7. Světlá n. Sáz. 16 5 0 0 11 48:108             15
8. Polička 16 1 0 1 14 38:122               4
9. Skuteč 16 1 0 0 15 40:165            3

Každé z pěti mužstev, která postoupila ze základ-
ní části, sehraje s každým soupeřem systémem
doma - venku celkem 8 utkání. Výsledky dosažené
v základní části se nezapočítávají. Mužstva, která
se poté umístí na prvních třech místech, postoupí
přímo do semifinále play-off, mužstva, která sko-
nčí na 4. a 5. místě, sehrají v sobotu 17. a v nedě-
li 18. února předkolo play-off o postup do semifi-
nále. Pro mužstvo, které vypadne, soutěž končí.
Pro čtyři nejlepší týmy začíná play-off ve středu
21. února. -red-

Derby v nadstavbové části pro Litomyšl


