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Litomyšl jedenáctým 
nejatraktivnějším místem v ČR

Časopis Travel in the Czech Republic vyhlásil výsledky
čtenářské ankety o nejatraktivnější místo České
republiky za rok 2006. Na anketních lístcích se obje-
vilo celkem 214 obcí a měst z celé České republiky.
Časopis se věnuje cestovnímu ruchu, vychází v česko-
anglické mutaci a 40 % jeho nákladu je distribuováno
v zahraničí. 
Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo ve čtvrtek 15.
února v rámci veletrhu cestovního ruchu Holiday
World 2007. Velkého úspěchu dosáhla města, která
mají na svém území památku UNESCO. V první dvacít-
ce se jich umístilo hned osm. Připomeňme jen, že
celkem se na území ČR nachází dvanáct památek
zapsaných na Seznam světového kulturního a přírod-
ního dědictví UNESCO. První místo Prahy zřejmě niko-
ho nepřekvapilo, zato pomyslná stříbrná medaile pro
Kutnou Horu již určitým milým překvapením byla.
Z dalších měst UNESCO jmenujme výborné čtvrté místo

pro Olomouc, šesté pro Český Krumlov, sedmé pro Kro-
měříž. Na desátém místě skončila Telč a jen o stupínek
níž je jedenáctá Litomyšl. Vezmeme-li v úvahu ne
příliš dobrou polohu uprostřed republiky a velikost
našeho města, je to zcela jistě velký úspěch. 
Zájem o Litomyšl a další města UNESCO jsme zazname-
nali také na pražském veletrhu Holiday World, kde
mělo sdružení České dědictví UNESCO svůj samostatný
stánek. Na 40 m2 zde sdružení představilo svoji novou
veletržní expozici, kterou navrhla a vyrobila místní
firma Story design.
Litomyšl zde aktuálně distribuovala programovou
brožuru letošního ročníku Smetanovy Litomyšle a bro-
žuru se seznamem výstav letošní Smetanovy výtvarné
Litomyšle. Zájem byl i o nabídku Evropského školicího
centra a o leták s nejdůležitějšími akcemi na celý rok
2007.

Michaela Severová, foto Pavel Vopálka

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

• například pračka 
1000 otáček, 5,5 kg, 
energetická třída A

7999,- Kč

PRAČKY, CHLADNIČKY,
SPORÁKY
za akční ceny

Soutěž Podnikatel roku byla založena v roce
1986 společností Ernst & Young ve Spojených
státech amerických a dnes porota již ve čtyři-
ceti zemích světa každoročně vybírá nejúspěš-
nější průkopníky v oblasti podnikání. Podle
jejího názoru byla v Pardubickém kraji za rok
2006 nejlepší společnost STORY Design, kterou
vedou bratranci Tomáš a Filip Brýdlovi.
Společně s vedoucím partnera Ernst & Young
v České republice Dirkem Kroonenem v pátek
9. února předal majitelům firmy ocenění také
vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek.
“Prostřednictvím této soutěže můžeme podni-
katelům říci díky a ocenit tak jejich podíl
na úspěšnosti a konkurenceschopnosti našeho
kraje,” řekl.
Firma Story design byla založena před dvanácti
lety a zaměřila se na výrobu předmětů urče-
ných k podpoře prodeje. Již několikrát zvítězi-
la ve svém oboru mezi firmami v rámci celé
Evropy. V poslední době se stále více orientuje
i na zařizování interiérů.                            -red-

Majitelé Story design
Podnikateli roku 2006
Pardubického kraje

Majitelé firmy Filip a Tomáš Brýdlovi.

Členové zastupitelstva města schválili ve čtvrtek
22. února rozpočet na tento rok. Je vyrovnaný a jeho
výše dosahuje téměř 362 milionů korun. Vzhledem
k dlouhé a pro stavebníky nepříznivé zimě minulého
roku nestihlo město realizovat řadu stavebních akcí,
které se tudíž přesunuly na další období, a tak nový roz-
počet využívá i přebytky z roku 2006. 
Investice letos dosáhnou zhruba 113 milionů korun,
z toho je 51 milionů určeno na stavební investice, zbytek
tvoří investice ostatní a splátky úvěrů. Největší staveb-
ní investicí je 19,5 milionů korun na další budování
inženýrských sítí v podnikatelské zóně Benátská. Cel-
kem 12 milionů korun z této částky tvoří úvěr. Významná

je rovněž částka 11 milionů korun na projekty k žádo-
stem o dotace z Evropské unie i z jiných zdrojů. Jedná se
především o projekt rekonstrukce čistírny odpadních
vod a kanalizace, třetí etapu budování inženýrských sítí
v podnikatelské zóně Benátská, projekt kina Kotelna,
krytého plaveckého bazénu, rekonstrukce autokempu,
opravy památek či bytového domu proti nemocnici.
Prioritou zůstává údržba majetku města, který přiroze-
ně stárne nebo je vystaven ničivé síle přírodních živlů.
Do oprav chodníků či zatékajících střech chce město
investovat 1,5 milionů korun, dalších 2,5 milionů korun
by měla stát oprava Mariánské ulice v centru města. 

Pokračování na str. 3

Rozpočet Litomyšle na tento rok počítá
s podporou bydlení i podnikání
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RaM souhlasí s rekonstrukcí zahrad mateřských
škol v Litomyšli a s rekonstrukcí dětských hřišť ve
městě včetně vybudování dopadových ploch pod dět-
skými herními prvky.

RaM souhlasí se zvýšením základní sazby za cenu
inzerce v radničním zpravodaji Lilie na 18,- Kč za cm2.
RaM zároveň souhlasí se systémem slev dle předložené
přílohy. Zvýšení se netýká již uzavřených smluv na
dlouhodobou inzerci. 

RaM souhlasí s připojením města k akci “Vlajka pro
Tibet” a tím s vyvěšením tibetské vlajky 10. března
2007 před budovou městského úřadu. 

RaM vzala na vědomí nabídku na bezplatné zapůj-
čení nesené sněhové frézy na úpravu běžeckých tratí a
doporučuje o této nabídce dále jednat pro zimu
2007/2008. 

RaM vzala na vědomí nabídku vzájemné spolupráce
při evropském kulturním projektu nazvaném OPERA in
PIAZZA (Opera na náměstí), který by měl probíhat za
podpory komunitárního programu Culture 2007. Šlo by
o jednoroční projekt s realizací v roce 2008, kde by líd-
rem byla Litomyšl a hlavními partnery projektu města
Krakow, Tallinn a Lucca. RaM doporučuje Smetanově
Litomyšli o.p.s. prověřit možnost získání této dotace
na financování 50. ročníku Mezinárodního operního
festivalu Smetanova Litomyšl. 

Naším společným cílem pro nastávající volební
období 2006 – 2010 je zabezpečení rozvoje Lito-
myšle a integrovaných obcí tak, abychom vytvořili
všechny předpoklady pro spokojený život našich
občanů.

Zájmy a potřeby našich spoluobčanů proto zůsta-
nou nadřazeny nad zájmy úzkých skupin či zájmy
stranické. Při řešení jednotlivých problémů se bude-
me řídit věcnými argumenty. 

Za naše priority považujeme především uspokoji-
vé řešení bydlení a zaměstnanosti. Budeme tedy
pokračovat v přípravě inženýrských sítí pro indivi-
duální výstavbu rodinných domů, ve snahách o zís-
kání prostředků na výstavbu dalších nájemních bytů
a podporovat developerskou výstavbu. Více než
v minulosti se zaměříme na pomoc začínajícím mla-
dým rodinám nabídnutím bytu s přijatelnou výší
nájemného stejně jako individuálním stavebníkům
nabídkou stavebních parcel za akceptovatelnou
cenu.

Vyvineme maximální snahu o získání nových
investorů do průmyslové zóny. Chceme také aktiv-
ně podporovat zdejší menší firmy a drobné podniká-
ní. Prostřednictvím veřejného semináře budeme
informovat širokou podnikatelskou veřejnost
o možnostech čerpání finančních prostředků
z Evropské unie. 

Nezapomeneme samozřejmě na naše seniory
a handicapované občany. Budeme prosazovat vyu-
žití budovy v areálu nemocnice (bývalé kožní oddě-
lení) pro sociální a rehabilitační služby a udržení
resp. rozšíření péče v LDN. Na základě analýzy potřeb
sociálních služeb podpoříme další rozvoj potřebných
zařízení, například domova důchodců, domu
s pečovatelskou službou. Budeme hledat nejpřija-
telnější varianty sociálních služeb s možností dvace-
tičtyřhodinového servisu. V souladu s přijatým plá-
nem komunitního plánování postupně přebudujeme
vstupy do budov a chodníky v našem městě na bez-
bariérové. 

V oblasti stavebních investic budeme usilovat
zejména o sdružené financování z více zdrojů
(programy EU, dotace státu, kraje a města). Musíme
nejprve dokončit akce již zahájené. Před námi stojí
také několik významných investic - například
modernizace čistírny odpadních vod a dobudování
některých úseků kanalizace v celkovém rozsahu
téměř 150 miliónů Kč tak, jak nám to určuje
směrnice EU. 

Velkou pozornost pak budeme věnovat přípravě
projektových dokumentací, abychom byli připraveni
na využití dotačních titulů, přičemž prioritami toho-
to volebního období bude snaha o zbudování pla-
veckého bazénu, přestavba části bývalé kotelny
na ulici Kpt. Jaroše na multifunkční centrum
s novým kinem a řešení parkování v přetíženému
středu města.

V centru naší pozornosti nebudou však pouze
mnohamilionové investice, ale i drobná vylepšení
prostředí, v němž společně žijeme (zeleň, lavičky,
chodníky, informační tabule atd.). 

V oblasti kultury, společenského života a spor-
tu budeme podporovat zejména již tradiční akce
a podniky. V tomto volebním období chceme zvláště
podpořit 50. ročník Mezinárodního operního festi-
valu Smetanova Litomyšl 2008 a připravit důstojné
oslavy 750. výročí povýšení Litomyšle na město
v roce 2009.

V oblasti podpory zdravého životního stylu chce-
me zavést tzv. zimní SKIbus k běžeckým trasám
na Svinné a sjezdovkám v Přívratu a České Třebové.

Litomyšl je atraktivním turistickým městem a my
chceme podporou všech aktivit a služeb přispět
k dalšímu rozvoji turismu. Proto budeme aktivně
pracovat na projektu „Zámecké návrší“, který by
měl přinést finanční zdroje na opravy, ale i na reali-

Z rady města

Programové prohlášení Zastupitelstva města
v Litomyšli VOLEBNÍ OBDOBÍ 2006 - 2010
Schváleno zastupitelstva města dne 22. února 2007

ZaM schvaluje programové prohlášení zastupitel-
stva města na volební období 2006 - 2010.

ZaM bere na vědomí zánik mandátu členky zastupi-
telstva Aleny Červinkové. Mandát zanikl dne 15. 2.
2007, kdy starosta města obdržel písemnou rezignaci.

ZaM bere na vědomí, že pan Antonín Hurt složil
v souladu se zákonem o obcích slib. Složení slibu
potvrdil svým podpisem. 

ZaM schvaluje bezplatné přijetí protipovodňových
opatření nebo jejich části v Litomyšli (řeka Loučná,
poldr U nemocnice, poldr Primátorská hráz, poldr Prů-
myslová zóna), která budou vybudována správcem
povodí Povodí Labe s.p. na základě studie proveditel-
nosti - Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.. O majetek se
bude Město Litomyšl starat s péčí řádného hospodáře. 

ZaM schvaluje pojmenování nové ulice “J.Matičky”
v lokalitě Prokop v rozsahu dle přiložené situace.

ZaM schvaluje pojmenování nových ulic “Průmyslo-
vá” a Svitavská” a prodloužení ulice “Moravská”, vše
v oblasti průmyslové zóny Benátská v rozsahu dle při-
ložené situace.         

ZaM bere na vědomí zprávu o hospodaření s povod-
ňovým fondem v roce 2006.

ZaM revokuje usnesení ZaM č. 42/06: ZaM souhlasí
s prodejem p.p.č. 2187/66 ostatní plocha o výměře 318
m2 za účelem výstavby budovy občanské vybavenosti
navazující na novou výpravní budovu autobusového
nádraží v Litomyšli. Charakter stavby musí odpovídat
architektonické studii zpracované architektonickou
kanceláří RAW Brno. Bude se jednat o dvoupodlažní
objekt přístupný ze dvou výškových úrovní -
z ulice T. G. Masaryka a z autobusového nádraží, který
bude bezprostředně navazovat na zastřešení prvního
nástupiště autobusového nádraží. Kupní cena 700
Kč/m2. Bude sepsána smlouva o budoucí kupní
smlouvě a prodej se uskuteční po kolaudaci stavby.
Kupující PLS Invest s.r.o. zajistí výstavbu pro konečné
nájemce dle podmínek při zveřejnění.

ZaM souhlasí s prodejem 18 bytových jednotek
vymezených v prohlášení vlastníka v budově č.p. 1043
na Komenského náměstí spolu s příslušným podílem
na společných částech domu č.p. 1043 stávajícím
nájemcům v souladu se Směrnicí 01/05 o prodeji bytů
na Komenského náměstí. V případě prokázání, že stá-
vající nájemce v bytě dlouhodobě nebydlí a případně
ho podnajímá, nebude mu byt za zvýhodněných pod-
mínek dle směrnice pro nájemce odprodán.           -ms-

Ze zastupitelstva

Finanční úřad v Litomyšli v rámci zlepšování
svých služeb zajistí v měsíci březnu rozšířené
úřední hodiny za účelem zlepšení podmínek
pro poplatníky při podávání přiznání daně
z příjmu. Od 1. března do 2. dubna budou úřed-
ní dny (pondělí, středa) zajištěny od 8 do 18
hodin. Neúřední dny (úterý, čtvrtek a pátek)
od 19. března do 2. dubna od 8 do 16 hodin.
Pokladna bude ve dnech 19. března až 2. dubna
otevřena v úřední dny od 8 do 11.30 a od 12.30
do 16 hodin a v neúřední dny od 8 do 11.30
a 12.30 do 14 hodin. Mimo uvedené období
jsou úřední a pokladní hodiny zajištěny obvy-
klých způsobem. -red-

Finanční úřad
rozšíří v březnu
úřední hodiny

zaci nových možností využití Piaristického kláštera
a koleje, bývalého pivovaru,  zámku, muzea a celé
Olivetské hory. Zpracujeme též studii na lepší
a modernější využití Autocampingu Primátor.  

V oblasti dopravy se budeme v roce 2007 pečlivě
a intenzivně věnovat návrhu a přípravě rychlostní
komunikace R35, a to především z hlediska potřeb
našeho města. Obecně budeme prosazovat tu
variantu, která co nejrychleji odvede dopravu, ale
zároveň co nejméně ohrozí další rozvoj Litomyšle.
Proto chceme v co nejkratší době prosadit realizaci
obchvatu města v budoucí trase R35, realizaci
kruhové křižovatky u hotelu Dalibor a zpracovat
studii na lepší průjezdnost křižovatky světelné. 

Pro bezpečnost našich chodců bude nainstalová-
no na nejproblémovější přechody osvětlení. Rozšíří-
me také menší parkovací plochy po celém městě.
Pro zvýšení bezpečnosti na městských komunika-
cích budeme zvažovat instalaci zpomalovačů
a budeme též vyžadovat od policie přísnější postihy
bezohledných řidičů.

Do konce tohoto volebního období vyhotovíme
nový územní plán, který bude hlavním vodítkem
pro rozvoj města na další desetiletí. Zároveň s ním
přijmeme i zpracovaný urbanistický výhled rozvoje
města alespoň na příštích 20 let. 

Jako samozřejmost vnímáme prosazování hospo-
dárné finanční politiky a uvážlivé spravování
majetku města. Povedeme naše úředníky ke vstříc-
nosti k občanům podle principu, že my jsme tu pro
lidi a nikoli oni pro nás. Při rozhodování se chceme
opírat o fundované názory odborných komisí, pro
které připravíme kvalitní zázemí. Jsme připraveni
navázat na dobré výsledky našich  předcházejících
aktivit ve všech sdruženích, jakým je např. Mikrore-
gion Litomyšlsko a řada dalších.

Pro bezpečnost ve městě a v integrovaných
obcích, které vnímáme jako nedílnou součást
Litomyšle, budeme vyvíjet trvalý tlak na činnost jak
městské policie, tak i Policie ČR. Chceme, aby
spolupráce obou policejních složek ve městě byla co
nejlepší, a jsme také připraveni tomu v rámci našich
rozpočtových možností pomáhat, včetně možnosti
instalace kamerového systému již v roce 2007.
V součinnosti s Povodím Labe a dalšími složkami
budeme realizovat účinná protipovodňová
opatření.

Přejeme si, aby Litomyšl nebyla městem, v němž
se zastavil čas. Uděláme vše pro to, aby čas, který
v ní prožijeme, byl ten nejlepší.
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Vážený pane starosto, ráda bych dostala informace
k následujícím tématům: 1. Chystá se v nejbližší době
vybudování nových čekáren na autobusových zastáv-
kách Zámek a Botana (Litex)? 2. Kdy dojde alespoň
k částečné opravě nadchodu za Smetanovým domem?
3. V září 2006 došlo k opravě uličky
od ulice T.G.M. za viaduktem (směr Morašice) do čtvr-
ti Husovka, ale bohužel nebyla dokončena, považuji
tuto opravu za nedomyšlený zmetek. Bude se to opra-
vovat znovu nebo je to konečný stav? Za odpovědi
předem děkuji a přeji Vám hodně pracovních úspěchů. 

S pozdravem  Ivana Voříšková

Vážená paní Voříšková, problematika nových čeká-
ren se řeší. Zpracovávají se studie a vybírají se vhodné
typy čekáren pro naše město. Samozřejmě je vše závis-
lé na finančních prostředcích. K dotazu č. 2 bych Vás
chtěl požádat o upřesnění, jakou konkrétní opravu
nadchodu za Smetanovým domem myslíte. A co se
týká dotazu č.3, oprava uličky od ulice T.G.M. do čtvr-
ti Husovka není ještě dokončena. Jakmile klimatické
podmínky dovolí další práce, bude se v opravě pokra-
čovat. Velice Vám děkuji za Váš zájem o naše město. 

S pozdravem Michal Kortyš

Starostova odpovědna

Dobrý den, děkuji Vám za odpovědi a posílám Vám
vyžádané upřesnění. Na nadchodu za Smetanovým
domem je nejhorší to, že na jeho začátku i konci je
porušený povrch chodníku a jsou tam téměř neustále
kalužiny a bláto. A hlavně nad silnicí je povrch nad-
chodu rozpraskaný, zprohýbaný, takže jsou na něm
velké kalužiny nebo v mrazech kluziště. My dospělí to
překročíme nebo přeskočíme, ale po nadchodu přechá-
zí denně mnoho dětí do školy a do školky a myslím si,
že je zbytečné, aby měly dvakrát denně promáchané
boty. Na ledu hrozí i zranění. 
A k odpovědi na stav uličky do Husovky - myslím si, že
letošní podzim i zima dovolovaly pokračovat v práci,
alespoň do té míry, aby tam nezůstal 4-7 cm “schod”.
Husovka je plná důchodců a až tam někdo upadne, tak
bude pozdě. Ani zábradlí není vyřešeno ideálně, chybí
madlo v úrovni dětí.
Jinak mě mrzí, že je ve městě tolik míst, která by sne-
sla úpravu nebo opravu, ale bohužel tato místa asi
nikdo nevidí (TS, MP). Nemyslím si, že by vždy byl pro-
blém ve financích. Děkuji Vám za Vaše odpovědi.

Se srdečným pozdravem Ivana Voříšková

Zasílám Vám upřesňující odpovědi na Vaše dotazy.
Samozřejmě máte pravdu, že letošní podzim i zima
umožňují stavební práce, ale konkrétně u uličky
na Husovku čekáme na zprovoznění výroby živičných
hmot, které jsou nutné pro úpravu povrchů. Tato pro-
vozovna se otvírá až v plné jarní sezóně (duben, kvě-
ten). A nyní k nadchodu za Smetanovým domem. Stav
nadchodu není jistě uspokojivý, ale z technických
důvodů nejde odstranit závadu jen lokálně (jen bolavá
místa). Na předláždění celého nadchodu nemá město
v současné době finanční prostředky. Pokusíme se
oslovit stavební firmy, zda není známa nová technolo-
gie, která by umožňovala profesionálně opravit tyto
lokální vady.                                               Michal Kortyš

Město Litomyšl obdrželo písemnost občanů nazva-
nou “Petice za přeložení silnice”, ve které uživatelé
a majitelé bytů v domech čp. 1106-10, 1111-13, 1114-
16 v ulici Mařákova požadují přeložení silnice č. II/359
(Litomyšl - Osík). Tento požadavek je v souladu s plány
a záměry Města Litomyšl i Pardubického kraje jako
vlastníka komunikace. V současné době probíhají
intenzivní jednání s majiteli nemovitosti, které budou
přeložením této komunikace dotčeny. 

Od 12. března 2007 bude částečně asi z 1/3 ome-
zen provoz na parkovišti v ulici T.G. Masaryka (pod
novými školami). V zúžené části směrem k Technické
škole budou umístěny kolotoče a další atrakce,
nebude funkční výjezd z parkoviště na TGM. Omeze-
ní potrvá asi 10 dní.

Na veletrhu Holiday World, který dlouhodobě patří
mezi nejvýznamnější a nejprestižnější výstavní udá-
losti cestovního ruchu ve střední Evropě, se Litomyšl
objevila samozřejmě i ve stánku Východních Čech a ve
stránku CzechTourism, kde po boku dalších sedmi
měst České inspirace zvala především na kulturu.  

Města Českomoravského pomezí, tedy Litomyšl,
Polička, Svitavy a Moravská Třebová, spolupracují
v oblasti cestovního ruchu na přípravě projektů,
které by měly vést k získání evropských dotací. 

Město Litomyšl získalo z Programu regenerace
městských památkových rezervací a zón, který kaž-
doročně vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR, pro rok
2007 celkem 1,9 milionů korun. Tyto prostředky
budou použity na pokračování rekonstrukce hřbi-
tovního kostelíku Sv. Anny a částečně také na rekon-
strukci roubenky v Lidické ulici.                            -ms-

Pokračování ze str. 1
Pozornost město věnuje dokončení prostoru autobu-
sového nádraží, když do zeleně, vodního prvku
a mobiliáře investuje až 1,5 milionů korun. Celkem 3,6
milionů korun si vyžádá rekonstrukce sociálního zaří-
zení za archivem v zámeckém areálu, přičemž se chce
město opřít o dotaci z Pardubického kraje. Se státní
dotací ve výši 1,7 milionů korun počítá rovněž při
instalaci kamerového systému, který si vyžádá celkové
náklady dosahující 2,3 milionů korun. K uspokojení
potřeb soukromých investorů má vést investice

3 miliony korun na nákup pozemků pro individuální
výstavbu rodinných domů, výstavbu nové komunikace
v Kornické ulici a narovnání silnice na Osík. Najdou-li
se během roku další prostředky, počítá město s vybu-
dováním nové místní komunikace ve čtvrti Řetízek.
Pokračovat bude postupná oprava památek Zámeckého
návrší, jako jsou piaristická kolej, muzeum či zadní
část pivovaru. Na další práce při opravě hřbitovního
kostela svaté Anny Město získalo státní dotaci z Pro-
gramu regenerace městských památkových rezervací
a zón.                                                                              -ih-

Rozpočet Litomyšle na tento rok počítá
s podporou bydlení i podnikání
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Zklidnění dopravy
ANO či NE?  
V poslední době se množí často protichůdné připomín-
ky k řešení zklidnění dopravy v ulici 17. listopadu.
Město Litomyšl je přesvědčeno o tom, že opatření,
která byla realizována dle projektu odborné projekční
kanceláře, dobře plní svůj účel. Přesto jsou členové
Rady města Litomyšl připraveni vyslyšet většinový
názor na tato řešení všech, kteří v dané lokalitě bydlí
a v případě požadavků ovlivnit i další existenci daných
opatření. Celý projekt byl koncipován tak, aby nezna-
menal nevratné změny parametrů komunikací. Smys-
lem projektu bylo vyjít vstříc požadavkům obyvatel
této lokality k regulaci rychlosti jízdy a zabezpečení
průjezdnosti komunikace. Všechna realizovaná opat-
ření byla před i po instalaci podrobně popsána v Lilii. 
Až do 16. března mohou obyvatelé ulic 17. listopadu
a Dukelská zasílat své anketní lístky. Mohou zde
vyjádřit svůj názor na případné zmenšení průměru
vnitřní montované části okružní křižovatky, mohou
navrhnout její odstranění. Stejně tak mají možnost
vyjádřit se k případnému odstranění nádob s květina-
mi či k výstavbě dlážděného zpomalovacího prahu
napříč křižovatkou před čp. 1001.    
Na závěr dotazníku je zmíněna jedna důležitá skuteč-
nost -  v současné době nelze zpomalit rychlost jízdy
jiným způsobem než zasáhnout do pohodlí a zvyklostí
řidiče. Dodejme také, že veškeré úpravy samozřejmě
prošly příslušným schvalovacím řízením, tedy  dopo-
ručením dopravní komise, schválením od správce
komunikace, stavebního úřadu a dopravního inspek-
torátu.                                        Ing. Michaela Severová,

tisková mluvčí Města Litomyšl

Některé z uvažovaných variant nových autobusových zastá-
vek u Zámku a u Litexu
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Program 49. ročníku Mezinárodního operního festivalu 

Smetanova Litomyšl • 15. června - 1. července 2007

Prodej vstupenek bude zahájen 7. března 2007
v 9.00 hodin.
Vstupenky je možno:
• zakoupit v předprodejní kanceláři (3 prodejní
místa) v zámeckém pivovaru (prodejní doba
Po a St 9-17 hod, Út, Čt a Pá 9-16 hod.) nebo
v informačním centru na Smetanově náměstí
(1 prodejní místo).
• rezervovat na www.smetanovalitomysl.cz nebo
telefonicky na čísle 461 616 070, rezervované vstu-
penky do 10 dnů zakoupit v prodejním místě. 
• objednat na www.smetanovalitomysl.cz nebo
telefonicky na čísle 461 616 070, objednané vstu-
penky budou zájemci zaslány poštou na dobírku.
K ceně vstupenek budou připočítány expediční
náklady.
• objednat písemně na adrese Smetanova Lito-
myšl, o.p.s., Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl, nebo
e-mailem na tickets@smetanovalitomysl.cz.
V objednávce je třeba uvést název pořadu, počet
vstupenek, požadovaný sektor (případně i náhrad-
ní sektor - levnější, dražší), doručovací adresu
a telefonní spojení. Objednané vstupenky budou
zájemci zaslány poštou na dobírku, k ceně vstupe-
nek budou připočítány expediční náklady.
Ve středu 2. května budou do prodeje uvolněny
nevyužité rezervace pro sponzory. Od 11. června
bude zahájen doprodej zbylých vstupenek za sní-
ženou cenu.

Smetanova Litomyšl, o. p. s., Zámecký pivovar,
Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl,
tel./fax 461 616 070, tickets@smetanovalitomysl.cz, 
Prodejní doba: Pondělí a středa 9.00 - 17.00,
úterý, čtvrtek a pátek 9.00 - 16.00 hodin.

www.smetanovalitomysl.cz

Vstupenky

Pátek 15. 6. • 20.00 hodin, II. nádvoří zámku

GALAKONCERT
EVY URBANOVÉ
Slavnostní zahajovací koncert ke dvacetiletí 
umělecké kariéry české operní divy.
Na programu B. Smetana, A. Dvořák, P. Mascagni,
G. Puccini aj.
Eva Urbanová – soprán, Oleg Kulko - tenor,
Pražský filharmonický sbor, Symfonický orchestr
Českého rozhlasu, dirigent Ondrej Lenárd

Sobota 16. 6. • 16.00 hodin, Smetanův dům 

ZÁPAS S ANDĚLEM
Bedřich Smetana: Smyčcový kvartet č. 2 d moll
Sylvie Bodorová: Zápas s andělem
Luboš Fišer: Sbohem lásko
Antonín Dvořák: Klavírní kvintet A dur, op. 81             
Otakar Brousek sen. – recitace, Iveta Jiříková –
soprán, Jan Simon – klavír, Wihanovo kvarteto

Sobota 16. 6. • 21.00 hodin, II. nádvoří zámku

L. Janáček: RÁKOŠ RÁKOCZY
Scénická koláž na motivy stejnojmenného baletu.

B. Martinů: KYTICE
Cyklus skladeb v originálním tanečním pojetí;
premiéra.
Sólisté, dětský a smíšený pěvecký sbor,
Taneční skupina Hradišťanu,
Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín,
choreografie Ladislava Košíková,
režie Alena Vaňáková, dirigent Roman Válek

Neděle 17. 6. • 21.30 hodin, Děkanský kostel 
Sv. Václava, Lanškroun – externí koncert

CHRÁMOVÉ NOKTURNO
Komponovaný pořad duchovní hudby.
Na programu mj.: J. Handl – Gallus, J. Campanus –
Vodňanský, J. S. Bach, A. Bruckner aj.
Český filharmonický sbor Brno,
instrumentální soubor, dirigent Petr Fiala

Pondělí 18. 6. • 20.30 hodin,
Respirium pedagogické školy, Litomyšl

PUTOVALI HUDCI  I. –
CZALDY-WALDY QUARTET
Koncert pozoruhodného souboru world-music. 
Staré české písně, ethno-šansony ze Slovenska
a Ukrajiny. 

Úterý 19. 6. • 18.00 hodin, Lidový dům Litomyšl

O. Mácha: ZVÍŘÁTKA
A LOUPEŽNÍCI
J. Teml: CÍSAŘOVY NOVÉ ŠATY
Dvě operní aktovky pro nejmenší posluchače.
Kühnův dětský sbor, instrum. soubor,
dirigent Jiří Chvála

Středa 20. 6. • 19.00 hodin, Kapitulní chrám

J. S. Bach: VARHANNÍ MŠE
Dogmatické chorály ze Třetího dílu klavírních
cvičení.
Edita Keglerová – cembalo,
Jaroslav Tůma - varhany

Čtvrtek 21. 6. • 19.00 hodin, chrám Nanebevzetí
Panny Marie, Chrudim – externí koncert

V. Kubička: KRISTŮV DOTYK
Scénické provedení soudobé duchovní opery.
Česká premiéra.
Peter Cingeľ, Eva Hornyáková, Nao Higano,
Eva Šušková a další, Smíšený pěvecký sbor
Anima Cantanda, Bratislavští komorní sólisté, 
režie Víťazoslav Kubička, dirigent Adrián Kokoš

Pátek 22. a sobota 23. 6. •  vždy ve 21.00 hodin, 
II. nádvoří zámku

B. Smetana: HUBIČKA
Opera o dvou dějstvích. Premiéra inscenace.
Soubor opery Národního divadla v Praze,
režie Marián Chudovský, dirigent Oliver Dohnányi

Sobota 23. 6. • 16.00 hodin, Muzeum antiky

PUTOVALI HUDCI II. –
ZUZANA LAPČÍKOVÁ & Q VOX
Průřez světskou tvorbou evropských národů mnoha
staletí, česká folklórní tradice. Zuzana Lapčíková –
cimbál, Mužské vokální kvarteto Q VOX

Neděle 24. 6. • 18.00 hodin, II. nádvoří zámku

A. Dvořák: SVATÁ LUDMILA
Oratorium pro sóla, sbor a orchestr na slova 
Jaroslava Vrchlického.
Adriana Kohútková (Ludmila), Tomáš Černý
(Bořivoj) a další sólisté, Český filharmonický sbor
a Filharmonie Brno, dirigent Leoš Svárovský

Pondělí 25. 6. • 19.00 hodin, II. nádvoří zámku

KONCERT NA PŘÁNÍ –
VE SVĚTĚ DĚTÍ
Melodie z pohádek, večerníčků, dětských filmů
a seriálů.
Sólisté, recitátoři, sbor, Velký orchestr Paláce Žofín,
dirigent František Preisler

Úterý 26. 6. • 18.00 hodin, Smetanův dům 

Benjamin Britten:
KOMINÍČEK
Dětská opera o prologu a jednom jednání.
Dětská opera Praha, režie Lubor Cukr,
dirigent Robert Jindra

Středa 27. 6. • 19.30 hodin, II. nádvoří zámku

S. Rachmaninov:
Klavírní koncert
C. Orff: CARMINA BURANA 
Eugene Indjiç – klavír, Marie Fajtová,
Jan Mikušek, Ivan Kusnjer, Bambini di Praga,
Pražský filharmonický sbor,
Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK,
dirigent Jiří Kout

Čtvrtek 28. 6. • 19.00 hodin, II. nádvoří zámku 

PRSTEN BEZE SLOV
Celovečerní suita symfonické hudby z operní tetralogie
Richarda Wagnera Prsten Nibelungův: 
Zlato Rýna • Valkýra • Siegfried • Soumrak bohů.  
Orchestr Opery Národního divadla v Praze,
dirigent John Fiore

Pátek 29. a sobota 30. 6. • vždy ve 21.00 hodin,
II. nádvoří zámku

G. Puccini: MANON LESCAUT
Opera o čtyřech dějstvích, provedení v italském
originále.
Tiziana Caruso / Eva Dřízgová-Jirušová,
Luciano Mastro a další sólisté.
Opera Národního divadla moravskoslezského
Ostrava, režie Michael Tarant, 
dirigent Alessandro Sangiorgi 

Sobota 30. 6. • 16.00 hodin, Smetanův dům 

D. Cimarosa:
MAESTRO DI CAPPELLA
Intermezzo giocoso v podání Maestra
Richarda Nováka. 
Na programu dále J. S. Bach, H. Purcell, E. H. Grieg.
Komorní orchestr Bohuslava Martinů,
umělecký vedoucí Lubomír Čermák 

Neděle 1. července • 18.00 hodin,
II. nádvoří zámku 

HVĚZDY OPERNÍHO NEBE –
TORSTEN KERL
Závěrečný galakoncert předního světového tenoristy.
Na programu C. M. von Weber, P. Mascagni,
R. Leoncavallo, P. I. Čajkovskij, E. Korngold,
R. Wagner aj.
Torsten Kerl – tenor,
Elena Batoukova – mezzosoprán  
Pražská komorní filharmonie,
dirigent Alexander Joel (v jednání)
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Starosta Michal Kortyš za dohledu tajemníka města
Bohuslava Pulgerta vylosoval 62 čtenářů, kteří
hlasovali v anketě o spokojenosti s radničmím
zpravodajem. Ti během několika dní obdrží slíbené
dárky a propagační materiály s logem města. V anketě
se sešlo celkem 213 odpovědí, z toho 67 jich bylo
vyplněno na www.litomysl.cz.  Ještě jednou děkujeme
za váše připomínky, nápady a náměty i za to, že mnoho
z vás pravidelně do Lilie přispívá.

První informace o rekonstrukci lokality Bělidla byla
v Lilii publikována v lednu minulého roku, tedy již víc
než před rokem. Od té doby jsou čtenáři pravidelně
podrobně informováni o jednotlivých krocích a pří-
padných změnách, které se udály ve fázi projektování.
Přesto se zdá, že čtenáři Lilie mají stále nedostatek
informací k této problematice a proto ani v březnovém
čísle radničního zpravodaje nebudou o novinky z Běli-
del ochuzeni. 
Především je třeba znovu zopakovat, že Město Lito-
myšl není provozovatelem autobusové dopravy
a nespravuje výpravní budovu ani toalety, které jsou
v ní umístěny. Město Litomyšl je investorem pouze
části chodníků a zpevněných ploch a části zeleně.
Město zde však působí jako výrazný koordinátor
a hlídá, aby byl zachován jednotný charakter celého
areálu tak, jak bylo navrženo architektonickou kance-
láří RAW z Brna. Na druhé straně radnice samozřejmě
vnímá potřeby cestujících a jedná s firmou ČSAD
o možnostech rozšíření otevírací doby výpravní budo-
vy. Pro pohodlí a orientaci cestujících slouží i nově
instalovaná informační tabule, na jejíž nákup přispělo
Město Litomyšl přibližně 50 % pořizovacích nákladů.

Na velkoplošném světelném panelu o 11 řádcích pev-
ných a jednom pohyblivém jsou zobrazovány dopravní
informace o autobusových linkách. Pro nevidomé
a slabozraké spoluobčany jsou informace hlášeny
v akustické formě prostřednictvím elektronického ori-
entačního a informačního systému Tyfloset. Elektro-
nický vizuální a akustický systém informování cestují-
cích, jak se správně celý informační systém nazývá, má
připravený i sloupeček na informování o zpoždění.
Aktivaci této funkce však prozatím brání neexistence
technického vybavení v autobusech. Věříme však, že
i tuto službu budeme ve spolupráci s ČSAD v budoucnu
zavést.  
Dokončené je i zastřešení celého prvního nástupiště.
Podobný model je ověřený a již funguje v mnoha měs-
tech České republiky i ve světě. Naopak je mnoho
měst, která jsou i desetkrát větší než Litomyšl
a o podobném zastřešeném nástupišti si mohou
nechat jen zdát... 
Připomeňme v této souvislosti také, že investorem
výstavby obchodního domu, prostoru autobusového
nádraží, výpravní budovy a části zeleně za více než 60
milionů korun je společnost Billa. Celé parkoviště
s více než stovkou parkovacích stání však Billa předá
městu. Šedesát parkovacích stání si Billa u Města
předplatí, což ji bude stát další asi dva miliony korun.
Celé parkoviště bylo budováno jako servis pro cestují-
cí a jako odstavné, například i pro klienty nemocnice
či návštěvníky města Litomyšl. 
Věříme, že všechny čtenáře Lilie přesvědčí o význam-
ném zlepšení situace v lokalitě Bělidel letošní rok, kdy
dojde nejen k obložení objektů obklady v cihlové
barvě, k výstavbě obchodních jednotek, které budou
s výpravní budovou tvořit jeden celek a cestující zde
najdou například stravování, ale i k realizaci velké
odpočinkové plochy podle návrhu architekta Zdeňka
Sendlera uprostřed celého areálu.

Ing. Michaela Severová, 
tisková mluvčí Města Litomyšl

Autobusové nádraží má střechou
i informační tabuli 

Zastřešení prvního nástupiště autobusového nádraží

V minulém čísle Lilie jsem
si přečetl výtku pana Lně-
ničky týkající se autobu-
sového nádraží a nezbývá
mi než s ním souhlasit. Z Vaší odpovědi jsem ale
pochopil, že nádraží bude více sloužit pohodlí autobu-
sů než pohodlí cestujících. Uvažte sám, jestli je pří-
jemnější a bezpečnější přecházet za nepříznivého
počasí mezi zaparkovanými autobusy z prvního na
druhé nástupiště nebo v klidu čekat pod zastřešeným
nástupištěm (jako na starém autobusovém nádraží).
Myslím, že druhou možnost by přivítali zejména starší
občané. 
Dále se ptám, kam se poděla ta ideální a komfortní
výpravní budova? Jediné, co zde “slouží” občanům, je
malá budka, do které se vejde zhruba 25 cestujících
nepohodlně namačkaných na sebe! Také její otevírací
doba je nedostačující. Občané, čekající o víkendu na
autobus vedle zavřené výpravní budovy, jsou zanne-
cháni napospas četným vlivům počasí (vedru, mrazu).
Nechápu, jak může toto někdo nazývat pohodlným
cestováním. Myslím si, že stará výpravní budova byla
přinejmenším svou kapacitou mnohem vyhovující. 

Další věc, kterou jsem byl
rozčarován, jsou placené
toalety. Copak nemá
moderní desetitisícové

město zapsané na seznamu UNESCO na to, aby posky-
tovalo základní služby zdarma?! Pokud vím, Litomyšl
chtěla a chce být vždy sociálně a kuturně napřed. Proč
tedy stavět zbytečné bariéry? Obávám se totiž, že by se
v důsledku nedostupnosti budovy a placených toalet
mohlo snadno stát, že se plánovaná okrasná plocha
zeleně změní v “užitkovou”. 
Dál se mi nelíbí, že společnost Billa, která měla nádra-
ží precizně zbudovat, si dala záležet pouze na vlastní
parkovací ploše. V severovýchodní části bývalého
autobusového nádraží a zeleně v čele s majestátním
smrkem, které byly druhým centrem a chloubou
města, se nyní rozkládá naddimenzované parkoviště
společnosti Billa, tvořící velkou většinu plochy. Uvě-
domme si, že jsme bezploblémové autobusové nádraží
vyměnili za parkoviště obchodního řetězce. Věřím, že
představitelům našeho města jde o blaho obyvatel a že
se mými výtkami budou zabývat.

Martin Hrbek, Litomyšl

Bude okrasná plocha “užitkovou”?

V úterý 27. února přednášel emeritní starosta Miro-
slav Brýdl spolu s vedoucím oddělení rozvoje města
Antonínem Dokoupilem v Ostravě. Přednáška se
konala v antivariátu Fiducia a měla název Moderní
architektura Litomyšle. Miroslav Brýdl získal za pří-
nos moderní architektuře cenu Nadace české archi-
tektury a zasloužil se o realizaci moderních budov

na kterých se podíleli významní čeští architekti.
Vystoupení bylo rozděleno do několika bloků:
koncepce, památky, prostranství, rekonstrukce
a novostavby, sportoviště, bytové domy, rodinné
domy, detaily a investiční příležitosti. Celý večer
uvedl jeden z autorů Šumných měst Radovan Lipus. 

-ms-

Moderní architektura Litomyšle v Ostravě

Čtenáři ankety Lilie
vylosováni

Stále více občanů
Litomyšle se dotazu-
je, zda by program
litomyšlského vysí-
lání, který je dostup-
ný pouze na kabelo-
vé televizi, mohl být
šířen i přes pozemní
vysílač.
O této možnosti již radní v loňském roce uvažovali.
Letos se tato problematika opět otevřela, avšak
bohužel kvůli nedostatku finančních prostředků byla
odložena. “I já si myslím, že by to byla věc dobrá
a potřebná. Pokud seženeme peníze, zhruba dva mili-
ony korun, budu toto technické řešení v příštím roz-
počtu prosazovat,” říká starosta města Michal Kortyš.
“Určitě by to mělo vliv na lepší informovanost všech
našich občanů,” dodává.

Na dotazy občanů Litomyšle, proč se v Lilii nezveřej-
ňují údaje o narozených občanech či životní jubilea
uvádíme, že údaje z evidence obyvatel může úřad
využívat, jen pokud tak stanoví zákon. To znamená,
pokud je úřad potřebuje pro plnění svých úkolů na
úseku samostatné či přenesené působnosti. Podle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, je možné citlivé údaje zpracovávat (zve-
řejňovat) jen jestliže subjekt údajů dal ke zpracová-
ní písemný souhlas. 
Sbor pro občanské záležitosti organizuje ve městě
vítání občánků. Kdo má zájem se vítání občánků
zúčastnit, oznámí to na tel. 461 653 333 (podatelna
MěÚ), kde se dozví bližší informace. Po vítání
občánků, pokud s tím rodiče souhlasí, je v Lilii
uveden seznam dětí, které se vítání zúčastnily.
Ne všichni občané si přejí, aby se o jejich životních
výročích psalo v novinách. Proto doporučujeme,
pokud někdo z příbuzných má zájem toto zveřejnit,
je to samozřejmě možné v rámci inzerce. Úřad však
tyto údaje nebude zveřejňovat, neboť by tím porušil
výše uvedený zákon. 

Milena Holasová,  vedoucí správního odboru

Společenská kronika
se musí řídit zákonem

Město uvažuje 
o vlastním vysílači
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Zjednodušené postupy - nový stavební zákon dále
v určitých případech přináší i možnost použití zjedno-
dušených postupů, jako například sloučení či spojení
územního řízení se stavebním, upuštění od ohlášení
anebo stavebního povolení, vydání ohlášení bez
předchozího územního rozhodnutí nebo územního
souhlasu.
Zastavěné území - pro městské části Pohodlí, Nová
Ves u Litomyšle, Kornice a Pazucha přináší nový
stavební zákon zásadní změnu v tom, že územím, kde
bude možno umísťovat, povolovat a realizovat stav-
by, bude pouze zastavěná část území vymezená
k 1. 9. 1966 a vyznačená v katastrálních mapách (tzv.
intravilán). Stavební úřad připravuje v těchto měst-
ských částech nové vymezení zastavěného území,
které rozšíří v průběhu roku 2007 intravilán i o plo-
chy zastavěné po 1. 9. 1966. Mimo toto území se
mohou stavět pouze některé zákonem určené stavby,
jako napřáklad stavby pro zemědělství, lesnictví,
vodní hospodářství, veřejnou dopravní a technickou
infrastrukturu apod. Další nové rozvojové plochy
budou moci být potom vymezeny až v novém územ-
ním plánu, který bude muset být pro celé území
města Litomyšle schválen nejpozději do konce roku
2011.
Protože nový stavební zákon změnil i rozsah staveb
nevyžadujících vydání žádného rozhodnutí nebo
opatření, připojuji závěrem seznam staveb, které dle
nového stavebního zákona nevyžadují územní roz-
hodnutí, územní souhlas, stavební povolení ani ohlá-
šení (jiné právní předpisy mohou ovšem vyžadovat
před jejich provedením vydání rozhodnutí či stanovis-
ka - viz například položky pod písm. c), m), o), p) !):
a) vedení technického zařízení uvnitř budov a jejich
stavební úpravy;
b) povrchová zařízení pro rozvod nebo odvod vody
na zemědělské půdě nebo na pozemcích určených
k plnění funkcí lesa, nejde-li o vodní díla;
c) stavební úpravy kotelen, pokud se při nich podstat-
ně nemění jejich parametry, topné médium nebo způ-
sob odvodu spalin;
d) stavební úpravy energetických vedení, vodovodů
a kanalizací, pokud se nemění jejich trasa; 
e) sirény, včetně jejich podpěrných konstrukcí a sou-
visejících zařízení do celkové výšky 1,5 m;

f) signální věže, signály a pyramidy pro zeměměřické
účely;
g) stožáry pro vlajky do výšky 8 m a informační
a reklamní zařízení o celkové ploše menší než 0,6 m2

umisťovaná mimo ochranná pásma pozemních komu-
nikací (nevztahuje se na nemovitosti, které nejsou
kulturní památkou, ale jsou v památkové rezervaci,
památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité
kulturní památky, nemovité národní kulturní památ-
ky, památkové rezervace nebo památkové zóny);
h) bleskosvody a zařízení, které tvoří jeho součást;
i) informativní značky a oznámení na pozemních
komunikacích;
j) označení budov státních orgánů a orgánů veřejné
správy, označení veřejně prospěšných staveb, staveb
právnických osob a fyzických osob podnikajících podle
zvláštních právních předpisů a označení nemovitých
kulturních památek podle zvláštního právního předpi-
su, popřípadě značkou stanovenou mezinárodní
smlouvou;
k) opěrné zdi do výšky 1 m, které nehraničí s veřejně
přístupnými pozemními komunikacemi a s veřejným
prostranstvím, které nejsou kulturní památkou, ale
jsou v památkové rezervaci, památkové zóně nebo
v ochranném pásmu nemovité kulturní památky,
nemovité národní kulturní památky, památkové rezer-
vace nebo památkové zóny; 
l) udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativ-
ně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu
a vzhled stavby, životní prostředí a bezpečnost při uží-
vání a nejde o udržovací práce na stavbě, která je kul-
turní památkou;
m) důlní díla, důlní stavby pod povrchem a stavby
v povrchových lomech a skrývkách, pokud podléhají
schvalování a dozoru orgánů státní báňské správy
podle horních předpisů;
n) cirkusové stany pro nejvýše 200 osob a scénické
stavby pro film, televizi a divadlo;
o) přenosné stavby, zařízení a konstrukce, jejichž
doba umístění na pozemku nepřesáhne 30 dnů v roce;
p) propustky na účelových komunikacích;
q) stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nos-
ných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani
způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů
na životní prostředí a jejich provedení nemůže nega-
tivně ovlivnit požární bezpečnost;
r) terénní úpravy - zemní práce a změny terénu (úpra-
vy terénu, násypy a výkopy), jimiž se podstatně nemě-
ní vzhled prostředí nebo odtokové poměry, do 1,5m
výšky nebo hloubky, pokud nejsou větší než 300 m2

a nehraničí s veřejnými pozemními komunikacemi
a veřejnými prostranstvími;
s) rozhodnutí o ochranném pásmu se nevydává, pokud
podmínky ochrany jsou stanoveny zvláštním právním
předpisem nebo na jeho základě.         Ing. Josef Filipi

vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Nad novým stavebním zákonem - II. část

kvůli vybočenému a prohnutému dřevěnému
nosníku bude toto zařízení mimo provoz tak
dlouhou dobu. 
Montážní práce byly nedávno dokončeny, a tak se na
počátku března zřejmě bude v hale znovu sportovat.
Aby však smůly nebylo málo, lednový orkán
zaúřadoval i v Litomyšli a nevyhnul se ani pracovišti
dodavatelské firmy z Albrechtic. Vichr si pohrál s
přístřeškem chránícím stanoviště montážních
dělníků a do haly se dostala voda, která poškodila
dřevěnou podlahu. Podle zástupců města to však
zahájení omezeného provozu nezabrání a k opravě
palubovky dojde po vyřešení pojistné události.
I nadále probíhá mezi zainteresovanými stranami
jednání o mimosoudním vyrovnání . Přestože byla
příčina havária odhalena, dosud nebyla přesně
stanovena míra zavinění jednotlivých subjektů,
které se na projektování a stavbě sportovní haly
podílely. Oprava si vyžádala náklady ve výši 13
milionů korun.                                                          -eh-

- postupy při umísťování a povolování vybraných druhů
nejčastěji se vyskytujících staveb
1. Novostavba rodinného domu se zastavěnou plochou
do 150 m2, s 1 podzemním podlažím do hloubky 3 m a nej-
výše 2 nadzemními podlažími a podkrovím
a) územně plánovací informace + ohlášení stavby: 
Nejjednodušší postup.

Předpoklad: stavba je v souladu s obecnými požadavky
na výst avbu (stanoveny vyhláškami č. 137/1998 Sb.,
369/2001 Sb. a 5 01/2006 Sb.) - tj. nežádá se o povolení
výjimky, je v soulad u s územně plánovací dokumentací,
s cíli záměry územního plánování, s územně plánovací
informací (§ 21 stavebního zákona), je umisťována
v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše (stanoveny
platnou územně plánovací dokumentací případně postu-
pem dle §§ 58-60 stavebního zákona), poměry v území se
jí podstatně nemění a stavba nevyžaduje nové nároky
na dopravní a technickou infrastrukturu, stavba je v sou-
ladu se závazným i stanovisky dotčených orgánů.
Postup: Stavebník zažádá stavební úřad o územně pláno-
vací in formaci o podmínkách provedení stavby bez před-
chozího územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.
Stavební úřad stanoví zda a za jakých podmínek je toto
možné a stavebník po opatření všech náležitostí uvede-
ných v územně plánovací informaci stavbu ohlásí.
Stavebník může stavbu provést na základě písemného
souhlasu stavebního úřadu, neobdrží-li tento souhlas
do 40 dnů ode dne ohlášení, platí, že stavební úřad sou-
hlas udělil.
Nutné podklady: žádost o územně plánovací informaci
o podmínkách provedení jednoduchých staveb, ohlášení
stavby a až d, prohlášení stavbyvedoucího, rozsah a obsah
projektové dokumentace a náležitosti a způsob vedení sta-
vebního deníku.
b. územní souhlas + ohlášení stavby:
Předpoklad: dtto předchozí odstavec 1.a., a dále: závaz-
ným s tanoviskem dotčených orgánů nesmí být vyjádřen
nesouhlas ani nesmí závazné stanovisko obsahovat pod-
mínky, stavba nepodléhá posouzení vlivů na životní pro-
středí (zákon č. 100/2001 Sb.).
Postup: Stavebník může současně oznámit stavebnímu
úřadu stavbu k vydání územního souhlasu (a vyvěsit
po dobu nejméně 30 dnů informaci o stavbě na veřejně
přístupném místě u stavby nebo na pozemku) a ohlásit
stavbu stavebnímu úřadu. Stavební úřad po posouzení
věci do 30 dnů může vydat územní souhlas, který je plat-
ný 12 měsíců, a souhlas stavebního úřadu s provedením
ohlášené stavby. Stavebník může stavbu provést
na základě písemného souhlasu stavebního úřadu s pro-
vedením ohláše né stavby.
Nutné podklady: oznámení o záměru v území k vydání
územního souhlasu, ohlášení stavby a až d, prohlášení
stavbyvedoucího, rozsah a obsah projektové dokumentace,
náležitosti a způsob vedení stavebního deníku
c. územní rozhodnutí + stavební povolení:
Nejsložitější a časově nejnáročnější postup.

Předpoklad: není splněn některý z výše uvedených před-
pokladů uvedených v odstavcích 1.a. a 1.b. - např. stavba
není v sou ladu s obecnými požadavky na výstavbu, je
umisťována mimo za stavěné území a zastavitelné plochy,
vyžaduje nové nároky na dopravní a technickou infra-
strukturu, stavba není v souladu se závaznými stanovisky
dotčených orgánů, atd., případně o tento postup sám sta-
vebník zažádá.
Postup: Stavebník zažádá stavební úřad o vydání územní-
ho rozhodnutí a stavebního povolení a v žádosti uvede, že
žádá o sloučení územního a stavebního řízení. Stavební
úřad nařídí veřejné projednání a stavebník vyvěsí do doby
jeho konání informaci o stavbě na veřejně přístupném
místě u stavby nebo na pozemku. Po konání jednání sta-
vební úřad rozhodne. Požádá-li o to stavebník, lze s říze-
ním spojit i řízení o povolení výj imky.
Nutné podklady: žádost o vydání rozhodnutí o umístění
stavby, žádost o stavební povolení, žádost o povolení výjim-
ky – je-li o ní žádáno, rozsah a obsah projektové dokumen-
tace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, roz-
sah a obsah projektové dokumentace, prohlášení stavby-
vedoucího, náležitosti a způsob vedení stavebního deníku.

Připravuje Ing. Josef Filipi

Nový stavební zákon
v příkladech

Sportovní hala má opravenou střechu
V únoru tomu byl jeden rok, kdy byla z důvodu
závady na střešní konstrukci uzavřena Městská
sportovní hala. Málokdo tehdy předpokládal, že

Oprava poškozené střechy sportovní haly si vyžádala nároč-
né technické řešení.

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: 604 335 830
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Od 20. února jsou v provozu internetové stránky
Městské policie Litomyšl, které najdete na adrese
www.litomysl.cz. Najdete na nich základní informa-
ce o Městské policii a jejím personálním obsazení,
o rajonizaci a o vyhláškách. “Zveřejňujeme zde také
některé případy z jednotlivých zásahů, údaje
o pohybu závadových osob v Litomyšli a jiné aktuál-
ní informace,” vysvětluje velitel Karel Rajman
a dodává: “Můžete si zde prohlédnout psy nalezené
na území města, i ty další umístěné v psinci
v Pohodlí, zjistíte, jaké nalezené věci byly předány
na MP, i ztráty věcí, které byly hlášeny.” V další části
Městská policie upozorňuje na plánované uzavírky
nebo omezení dopravního provozu, závady ohrožu-
jící bezpečnost a také možné ohrožení povětrnost-
ními vlivy, zejména záplavovou vodou. “Přípomínky
nebo náměty na doplnění stránek můžete zaslat
na náš e-mail: mp@litomysl.cz nebo písemně
na adresu Městské policie Litomyšl,” nabízí všem
občanům Litomyšle spolupráci velitel Rajman.  Také
na stránky Policie ČR je možné navštívit prostřednic-

tvím webových stránek Města Litomyšle. Na adrese
www.litomysl.cz/pcr najdete informace stejné
struktury jako u městské policie. Rajonizace však
obsahuje celý okrsek obvodního oddělení. “Některé
části v současné době ještě nejsou zcela funkční,”
upozorňuje vedoucí oddělení npor. Stanislav Dobeš
a dodává: “Chystáme se také zprovoznit chat s velite-
lem, kde bych byl v určenou dobu on-line k dispozi-
ci návštěvníkům stránek.”
Obvodní oddělení Policie ČR Litomyšl je jedním z pěti
oddělení v rámci okresu Svitavy. Spadá do střední
kategorie, podobně jako Polička a Moravská Třebo-
vá, Litomyšl má ve srovnání s nimi největší nápad
trestné činnosti. “Nese to s sebou umístění okresu,
přes jehož teritorium vedou hlavní tahy na Moravu
i Čechy, významnou úlohu sehrává sousedství se
třemi dalšími okresy,” vysvětluje nadporučík Dobeš.
Zprovoznění webových stránek má společně s další-
mi úpravami interiéru obvodního oddělení přispět
k lepší spolupráci se všemi slušnými občany Litomy-
šle a okolí na zachování pořádku.                         -red-

Dopravní komise Městského úřadu na základě žádosti
samospráv objektů čp. 809 a 810 v ulici 9. května
doporučila zavedení jednosměrného provozu kolem
tohoto objektu. Jednosměrná komunikace bude ozna-
čena ve směru od čp. 812 po čp. 807. Pro čp. 813
a objekty garáží za čp. 769 bude zachován obousměr-
ný příjezd. Omezeni tak budou jenom obyvatelé objek-
tu, který změnu požadoval, pacienti zdravotnických
ordinací v tomto objektu a uživatelé garáží naproti
objektu. Důvodem je malá šíře komunikací a rozjíždě-
ní travnatých ploch. Vpravo od těchto jednosměrných
komunikací by měla být v budoucnu zbudována podél-
ná odstavná stání.
V ulici J. E. Purkyně vpravo od silnice II/360 ve směru
Polička budou za křižovatky s místními komunikacemi
příjezdů k parkovišti u nemocnice a do ulice Z. Kopala
osazeny trvalé dopravní značky “zákaz zastavení”.
Důvodem jsou stížnosti obyvatel na nepřehlednost
křižovatek z důvodů parkujících vozidel. V současné
době je situace již řešena pomocí přenosných značek.
V ulici 17. listopadu bude na základě žádosti majitelů
garáží za čp. 832 a 833 osazena na příjezd k objektům
garáží dopravní značka “zákaz vjezdu” s dodatkovou
tabulkou “mimo dopravní obsluhy”. Důvodem je zame-
zení parkování cizích vozidel na příjezdové komuni-
kaci.
V ulici Na Lánech mezi čp. 24 a čp. 12 budou v jarním
období instalovány na základě žádosti obyvatel lokali-
ty opticko psychologické zpomalovače za účelem
regulace rychlosti jízdy. Jedná se o podélné souvislé
čáry s rozdílnou šířkou a vzdáleností, které by měly
působit na řidiče tak, že vnímá rychlost svého vozidla
na vyšší úrovni, než je skutečnost. Úsek této komuni-
kace je již v části “výpadovky” z území města a řidiči
zde často překračují povolenou rychlost. To ukazují
i provedená měření Městské policie. Podobná zařízení
se používají například u podjezdu za Svitavami ve
směru na Brno a uvažuje se jeho instalace i před
budoucím kruhovým objezdem u hotelu Dalibor. 

Ing. Pavel Jiráň, 
vedoucí odboru místního hospodářství

Policie v Litomyšli nabízí informace
a kontakt na internetu

Navržené změny
v dopravním značení 

Přednáška PhDr. Lidmily Pekařové v Zámeckém pivovaru
o příčinách agresivity dětí.

Pro výkon jakéhokoliv povolání potřebujeme mít patřič-
nou kvalifikaci. Školu nebo alespoň kurs. Chceme-li
řídit auto, bez řidičského oprávnění na silnici nemůže-
me. Ale jaká kvalifikace, jaký kurs je ten správný, aby-
chom si troufli mít své vlastní děti? A když už je máme,
jak to zařídit, abychom napáchali co nejméně chyb?
To je hlavní myšlenka projektu, se kterým se Město
Litomyšl ucházelo v grantovém řízení Pardubického
kraje a na který získalo finanční podporu. Projekt
s názvem “Celoroční interaktivní program primární
prevence pro učitele a rodiče” se v současné době
nachází téměř v polovině své realizace. Za sebou máme

tři úspěšné akce, kterých se celkem zúčastnily téměř
čtyři stovky učitelů, rodičů, studentů a dalších zájem-
ců. Velice nás těší zájem široké veřejnosti. 
Již potřetí přivítala Litomyšl paní doktorku Lidmilu
Pekařovou, primářku Rehabilitačního centra Hamzovy
odborné léčebny Luže - Košumberk. Lektorka plní
přednáškové sály, protože pojmenovává obyčejné věci
jednoduše. Na veřejnosti hovoří tak, aby její slova
každý pochopil.

Projekt zahrnuje celkem sedm akcí:
17. ledna - Kresba jako nástroj sebepoznávání 
- dr. Mervartová
15. února - Vývojové zvláštnosti dětí ve věku 3 - 7 let 
- dr. Pekařová
21. února - Dítě na cestě ke zločinu - drzé dítě, 
agresivita - dr. Pekařová
25. dubna - Komunikace jako nástroj vlivu 
- dr. Mervartová
16. května - Tresty a odměny, sociální a citové týrání
dětí - dr. Pekařová
28. srpna - Neformální rodičovské schůzky bez domi-
nance známek s osvětovým dopadem na rodiče 
- dr. Pekařová
4. září - Chyby současného školství, osobnost učitele 
a osobnost žáka, problémy v současné škole - dr. Peka-
řová 

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

“Celoroční interaktivní program primární 
prevence pro učitele a rodiče”

Výroční zpráva za rok 2006
o poskytování informací 
V souladu s ustanovením § 18 odst. zákona č.106/1999
shora uvedeného zákona zveřejňuje Město Litomyšl
jako povinný subjekt výroční zprávu o své činnosti
v oblasti poskytování informací za období od 1. 1.
do 31. 12. 2006. Výroční zpráva byla projednána
a schválena na zasedání Rady Města Litomyšl dne 20. 2.
2007 usnesením č. 138/07.
a) Počet podaných žádostí o informace a počet vyda-
ných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: V roce 2006 bylo
podáno celkem 60 žádostí o informace (56 e-mailem,
4 písemně) a žádná z nich nebyla zamítnuta. Nebylo
vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o infor-
maci.
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
V roce 2006 nebylo podáno žádné odvolání.
c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu
a přehled výdajů: Město Litomyšl nevedlo v roce 2006
žádný soudní spor o poskytnutí informace a tedy
nevznikly v této souvislosti Městu Litomyšl žádné
výdaje.
d) Výčet poskytnutých výhradních licencí:
V roce 2006 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.
e) počet stížností podaných podle § 16a: V roce 2006
nebyla podána žádná stížnost podle § 16a zákona.
f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto
zákona: Naprostá většina písemných žádostí byla
podána prostřednictvím formuláře, který je zveřejněn
na webových stránkách města www.litomysl.cz. Nej-
častější dotazy se týkaly údajů z matriky, údržby
místních komunikací a rekonstrukce autobusového
nádraží.

Bc. Miroslava Kubešová, odbor kanceláře vedení MÚ

Celkem čtyřikrát zveme všechny zájemce
o hvězdy a hvězdnou oblohu do prostor
Evropského školicího centra v Litomyšli,
kde se tentokrát od 18 hodin uskuteční
přednáška nejen o hvězdách a Sluneční
soustavě. Besedu povedou pracovníci
Hvězdárny Úpice v čele s paní ředitelkou
RNDr. Markovou, předsedkyní České astronomic-
ké společnosti. 
Na přednášku vždy bezprostředně naváže veřejné
pozorování oblohy na prvním zámeckém nádvoří,

které se tak po čtyři večery promění v živé
planetárium. Jarní pozorování nastane
od sedmé hodiny večerní. První setkání se
uskuteční v úterý 13. března, ale již dnes
se můžeme těšit na 15. května, kdy bude-
me pozorovat letní oblohu. 11. září se

seznámíme s podzimní oblohou a 13. listopadu
nás čeká zimní pozorování. Zahájení letních, pod-
zimních a zimních besed a pozorování budou
ještě upřesněna. Milada Nádvorníková

vedoucí odboru školství, sportu a volného času

Kopalovo město čtyřikrát za rok seznámí
veřejnost s hvězdnou oblohou
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Vážení čtenáři, milí spoluobčané,

dostává se Vám do rukou dotazník, který se týká dnes
v mnoha směrech často diskutované otázky sociálních
služeb. Prostřednictvím Lilie Vás pravidelně informuje-
me o plánování sociálních služeb, o tom, že v sou-
časné době se zpracovává střednědobý plán rozvoje
těchto služeb. Dostali jsme se do fáze, kdy je velice
důležité znát názor těch, kterým mají sociální služby
co nejlépe sloužit, tedy veřejnosti. Proto se dnes obra-
címe  prostřednictvím tohoto malého dotazníku na
Vás, kteří na území města a mikroregionu žijete.
V rámci projektu „Komunitní plánování sociálních slu-
žeb mikroregionu Litomyšlsko“  zpracovává firma Res
Perita Consulting analýzu sociálních služeb. Aby však
vypracovaná analýza byla objektivní a plně vystihovala

situaci sociálních služeb na území našeho regionu,
potřebujeme znát i Vaše názory a připomínky k dané
problematice. A vůbec nezáleží na tom, zda sociální
služby v současné době využíváte Vy sami, někdo
z Vašich blízkých nebo nevyužíváte vůbec. Každý, kdo
dotazník vyplní a odevzdá na sběrném místě, napo-
může k tomu, že získané podklady pro analýzu budou
co nejlépe vypovídat o skutečném stavu sociálních
služeb v našem regionu. 
Věříme, že  budoucnost sociálních služeb Vám není
lhostejná a dotazník v rámci Vašich možností vyplníte
a odevzdáte. Vám všem, kteří dotazník nevyhodíte do
koše a věnujete čas jeho vyplnění, děkujeme.

Za řídící skupinu komunitního plánování
Dana Šedá, koordinátorka KPSS. 

Vyplněný dotazník prosím vraťte do pátku 16. března
do označených schránek v těchto místech:

• Podatelna Městského úřadu, Bří. Šťastných 1000
nebo J. E. Purkyně 918

• Centrum sociální pomoci – vstupní hala Domova
důchodců, Zámecká 500

• Informační centrum, Smetanovo náměstí 72
• Kostel Povýšení sv. Kříže
• Farní charita Litomyšl – Lidový dům, Kpt. Jaroše 392
• Lékárna U Anděla strážce – Smetanovo nám. 122
• Poliklinika – Bří. Šťastných 645

Analýza sociálních služeb v Mikroregionu Litomyšlsko

dotazník

Vážení občané,
obracíme se na Vás s prosbou o vyplnění tohoto
dotazníku, který je součástí analýzy sociálních slu-
žeb mikroregionu Litomyšlsko. Označte prosím
všechny odpovědi, se kterými souhlasíte nebo
uveďte svůj vlastní názor. Dotazník nepodepisujte,
jeho vyhodnocení je anonymní. 
Zvolenou odpověď označte křížkem.

1. Kolik je Vám let?
méně než 18 let
18 - 34 let
35 - 49 let
50 - 64 let
65 a více let

2. Využili jste nebo využíváte některou
ze sociálních služeb?
Ano - prosíme uveďte jakou a kde: 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Ne, nikdy jsem jí nepotřeboval
Ne, potřeboval jsem jí, ale:

nevěděl jsem, na koho se obrátit
byla pro mne příliš daleko
neměl jsem na ni peníze
nikdo jí neposkytoval

- prosíme uveďte o jakou službu se jednalo: 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

3. Jaké sociální služby můžete v budoucnu
potřebovat?
Odborné poradenství v obtížné životní situaci
Domovy pro seniory a zdravotně postižené
Odbornou pomoc při ztrátě zaměstnání
Ambulantní programy a stacionáře
pro zdravotně postižené a seniory
Odborná pomoc při výchově a vzdělávání dětí
Programy pro volný čas dětí a mládeže
Odbornou pomoc pro uživatele drog nebo
jejich rodiče
Péče o seniory nebo zdravotně postižené
v domácím prostředí
Jiné služby – prosíme uveďte jaké: 

……………………………………………………………

……………………………………………………………
Nevím, nedokážu to odhadnout

4. Který z těchto sociálních problémů tíží Váš
region?
Nezaměstnanost
Problémové skupiny dětí a mládeže
Nedostatek bydlení
Uživatelé drog
Kriminalita
Osoby bez přístřeší
Nepřizpůsobivé komunity
Jiný problém – prosíme uveďte jaký: 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………
Nevím

5. Jaké výroky nejlépe charakterizují sociální
služby v regionu?
Sociální služby jsou dostupné pro každého
občana.
Na pracovníky v sociálních službách je spolehnutí.
Sociální služby se přizpůsobují potřebám
občanů.
Pracovníci v sociálních službách jsou odborníci
na svém místě.
Sociální služby jsou poskytovány v příjemném
prostředí.
V sociálních službách pracují vlídní a příjemní
lidé.
Jiný výrok – prosíme uveďte jaký: 

……………………………………………………………

……………………………………………………………
Nevím

6. Byli byste ochotni finančně podpořit nezis-
kové organizace poskytující sociální služby?
Ano, v těchto oblastech:
péče o seniory
péče o rodiny s dětmi
péče o zdravotně postižené
péče o národnostní menšiny
péče o drogově závislé
péče o bezdomovce
v jiné oblasti – prosíme uveďte v jaké: 

……………………………………………………………
Ne
Nevím

Děkujeme za Váš čas a ochotu sdělit nám Vaše
názory! Více informací o nás můžete získat
na adrese www.resperita.cz.
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Děkujeme všem, kteří
inzerují v městském zpra-
vodaji Lilie a upozorňuje-
me, že od dubna dojde k
navýšení ceny inzerce max. o 3,- Kč/1 cm2.
Věříme, že i přes tuto skutečnost bude pro vás
inzerování v Lilii nadále zajímavé a výhodné.

1 cm2 ............................................ 18,- Kč
1 cm2 na titulní straně
i v Kalendáři akcí   ......................... 23,- Kč 
1 cm2 inzerce formou článku........... 13,- Kč
sleva za opakovanou inzerci  .............. 10%
sleva pro dlouhodobou inzerci (roční) .. 15%
1/4 A4 (122 x 80 mm)  ................. 1700,- Kč 
1/2 A4 (185 x 130 mm
nebo 122 x 175 mm) ................... 3 900,- Kč 
celá strana A4, 185 x 264 mm 
(sleva 25%) .............................. 6 593,- Kč

Podrobné informace o podmínkách inzerce
naleznete na www.litomysl.cz

Nový ceník
inzerce v Lilii

Před časem jsme informovali občany Litomyšle, že
společnost BW - Stavitelství Holice bude ve městě rea-
lizovat projekt “Bytové domy u nemocnice”. V součas-
né době společnost zpracovává dokumentaci pro
územní řízení s následujícím harmonogramem. Před-
pokládáme čtyři viladomy vybudovat ve dvou etapách
po dvou objektech. Věříme, že první etapu, tj. bytový
dům B2 a B3 zahájíme na podzim letošního roku,
takže první obyvatelé se budou stěhovat v druhé polo-
vině roku 2008. Po dohodě s Městem dům B2 budeme
realizovat jako nájemní pro město Litomyšl a dům B3
jako družstevní. V současné době je bytové družstvo
založeno a připravujeme žádost o státní dotaci pro
“Fond rozvoje bydlení”. Finanční výhodnost družstev-
ního bydlení vám v případě zájmu vysvětlí předseda
družstva p. Novák - tel.: 603 234 505 nebo zaměstna-
nec dodavatele p. Hybš - tel.: 602 119 357.

PLACENÁ INZERCE

Bytové domy 
u nemocnice

Ve středu 15. února jsme se se žáky 9. tříd v rámci
výuky fyziky jeli podívat do míst, kde se vyrábí elek-
trická energie. Navštívili jsme přečerpávací elektrárnu
Dalešice a jadernou elektrárnu Dukovany.

Po 150 minutách jízdy autobusem jsme přijeli do elek-
trárny Dalešice, kde se nás ujala paní, která nás sezná-
mila s historií i současností elektrárny a také nám pro-
mítla dva filmy o elektrárnách. Naskytla se nám výji-
mečná podívaná, protože od září je elektrárna na
jeden rok mimo provoz a probíhá zde nutná, po 25
letech provozu nařízená revize a oprava. Viděli jsme
tak na vlastní oči rotor a stator, obrovskou hřídel, kolo
se sedmi lopatkami, které se vymění za kolo s devíti
lopatkami, a další části turbiny. 
Po prohlídce Dalešic jsme přejeli do nedalekých Duko-
van. Zde nás čekala projekce filmu o jaderné elektrár-
ně a potom jsme si ve skupinkách prošli stanoviště
s funkčními modely. Na těchto modelech jsme viděli,
jaké jsou části jaderné elektrárny, jak pracuje jaderný
reaktor, sami jsme navštívili aktivní zónu, poznali
jsme ochranný oděv a mnoho dalšího. 
V obou elektrárnách mají prohlídku velmi pěkně při-
pravenou. Potěšil nás i srozumitelný a příjemně poda-
ný výklad. Všem zájemcům můžeme výlet do elektrá-
ren doporučit.

K. Voříšková, P. Sedláčková, III. ZŠ Litomyšl

Na exkurzi 
v elektrárnách

Spolupráce se zahraničními školami se nadále vyvíjí.
Po vzájemné výměně vánočních pohlednic nás čekají
ještě tři aktivity. Jednou z nich je sestavení a nahrání
CD s českými (lidovými, populárními ...) písněmi. Další
je dějinný exkurz mapující historii vzdělávání v naší
škole, našem městě, naší zemi.
Závěrečnou akcí bude červnová návštěva v belgické
partnerské škole v Maaseiku. Naši školu budou repre-
zentovat tři učitelé a dva žáci devátých ročníků. Vzni-
klá minidelegace bude o této velkolepé události infor-
movat v některém z příštích čísel. Aktuální informace
jsou samozřejmě k dispozici na webových stránkách
školy.                                                            Petr Dřínovský

Comenius projekt

Nad modelem dalešické elektrárny.

Návštěva jaderné elektrárny Dukovany s odborným výkla-
dem.

KORTEX - podlahové krytiny

PŘIJME PRODAVAČE
do prodejny koberců v Litomyšli

Kontakt: 602 443 712

Týden prevence AIDS
V uplynulém roce vzrostl počet HIV pozitivních lidí
v naší zemi z tisíce případů na dvojnásobek.
Nemocných chorobou AIDS je ale podle odborníků
ještě víc, zjištěný počet nakažených osob je pouze
špičkou ledovce. A právě v době obnovených diskuzí
na téma této dosud nevyléčitelné nemoci se
v Litomyšli konal druhý ročník akce Život nebo AIDS -
jen tvá volba. V týdnu od 26. února do 1. března jej
pořádala Naděje ve spolupráci s Evropským školicím
centrem a Městem Litomyšl.

Přednášky věnované studentům 8. a 9. ročníků
základních škol a 1. ročníků středních škol
pojednávaly o partnerských vztazích, onemocnění
virem HIV a nemoci AIDS. Dotýkaly se i problémů
souvisejících, jako jsou drogová závislost, pohlavní
zneužití i homosexualita. Lektoři z mezinárodní
organizace ACET zajímavě a nenásilně předávali
studentům pravdivá a alarmující fakta. 
V odpoledních nebo večerních hodinách se k tématu
uskutečnil doprovodný program. 
Pestrý byl také doprovodný program. V Music clubu
Kotelna byl v pondělí uveden film Philadelphia
s Tomem Hanksem v titulní roli, o příběhu
homosexuála postiženého AIDS. V Evropském školicím
centru proběhly ve středu dvě besedy pro veřejnost
o práci pedagogů v oblasti prevence AIDS a drogové
závislosti. Týden prevence HIV/AIDS zakončil Večer
otázek a odpovědí, kdy studenti dostali prostor zeptat
se lektorů na vše, co je zajímá.

Firma REGEN
čerpací stanice

Zd. Vlk - Vlkov u Litomyšle

přeje všem Josefům
k svátku vše nejlepší

Otevřeno Po - Pá 6.00 - 18.00
So a Ne 7.00 - 14.00

V úterý večer koncertovala v Music clubu Kotelna hudební
skupina Confession.

Televizní pořad Barvy
života z Litomyšle
Herečka a malířka Iva Hüttnerová si naše město velice
oblíbila. Svědčí o tom mimo jiné i její dosud poslední
pracovní návštěva Litomyšle, kdy tu s filmovým štá-
bem natáčela další díl pořadu pro seniory s názvem
Barvy života. V pátek 23. března v 9 hodin tak budou
moci diváci ČT 1 shlédnout rozhovor s akademickým
sochařem Olbramem Zoubkem, zavítat do Portmonea
a oživit si tu výtvarný i duchovní odkaz Josefa Váchala
a navštívit výstavu k 222. výročí narození Magdaleny
Dobromily Rettigové v Regionálním muzeu v Litomyš-
li. Průvodkyněmi se v pořadu na chvíli stanou i členky
Sboru paní a dívek.                                                       -red-

Brána České inspirace 
se otevřela v Hamburku

Pomyslná brána  České inspirace, která
je vlastně logem sdružení 8 historic-
kých měst, se otevřela obyvatelům
Hamburku a okolí při veletrhu cestov-
ního ruchu Reisen Hamburk, který
proběhl ve dnech 7.-11.února t.r. ve
4 výstavních halách. Nabídka pro

návštěvníky byla veliká- českoinspirační materiály
pamatují  na rodiny s dětmi, seniory i milovníky kultu-
ry. K dispozici byl kulturní kalendář významných akcí
pro rok 2007, ale i nabídka na aktivní využití volného
času při výletech a dovolených v městech sdružených
v České inspiraci.
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Ve středu 21. února se žáci ZŠ Zámecká (doplněni
studenty SSOŠ Trading Centre) zúčastnili dějepisné
exkurze do Prahy. Jejím cílem byla výstava “Pocta
všem, kteří vzdorovali” umístěná v budově Karolina
a účast na mezioborovém festivalu Mene tekel, který
se snaží upozornit na nebezpečí komunistické tota-
lity. 
Už sama návštěva výstavy byla velice zajímavá - žáci
se mohli díky poutavě zpracovaným panelům dozvě-
dět mnohé například o činnosti StB, o brutálních
metodách, které používala při výsleších, o způso-
bech únosů emigrantů zpět do Československa
apod. Velmi zajímavou část pak tvořily informace
o pomocných technických praporech a konkrétních
politických procesech. Součástí výstavy byla také
pasáž věnovaná současnosti Konfederace politic-

kých vězňů, její činnosti a jejím představitelům.
Odpoledne se naši žáci zúčastnili výše uvedeného
festivalu, na němž se v tento den hovořilo zejména
o číhošťském zázraku a kolektivizaci zemědělství.
Přednášky na dané téma byly doplněny promítáním
propagandistického filmu “Běda tomu, skrze něhož
přichází pohoršení”. Zejména pro žáky, kteří se
v minulosti zapojili do projektu Příběhy bezpráví, to
byla další možnost více se seznámit s dobou, kterou
do té doby znali především v podobě konkrétních
osudů konkrétních lidí.
Velké poděkování patří na tomto místě litomyšlské
pobočce Konfederace politických vězňů, která ZŠ
Zámecká návštěvu na výstavě i festivalu Mene tekel
nejen nabídla, ale také finančně zajistila.

Stanislav Švejcar

Pocta všem, kteří vzdorovali

Děti prolomily mlčení o padesátých letech

Chci touto cestou informovat o existenci sociálního
fondu. Vznikl před několika lety, na základě množí-
cích se žádostí o finanční pomoc. Peníze na tento fond
jsou čerpány z části výtěžku Tříkrálové sbírky. O jejich
použití rozhoduje šestičlenná komise, která se schází
několikrát za rok. Posláním sociálního fondu je oka-
mžitá finanční pomoc lidem, kteří se ocitli v mimořád-
ně těžké životní situaci. Tento fond samozřejmě nemů-
že nahrazovat státní systém sociální pomoci. Jeho

finanční prostředky jsou velmi omezené. Členové
komise při posuzování žádostí nemají možnost a ani
oprávnění zjišťovat skutečnou finanční situaci žada-
tele. Mohou však přispět v okamžiku, kdy dotyčný člo-
věk v nouzi nemá ze zákona na pomoc nárok, ale lidsky
je zřejmé, že ji nutně potřebuje. Případné žádosti
o pomoc sobě nebo druhým směřujte na sekretariát
litomyšlské charity v Lidovém domě.

za Farní charitu Litomyšl Petr Doseděl

Sociální fond Tříkrálové sbírky

Jaro a Velikonoce lze přivítat i s Dudychovou kera-
mikou. V sobotu 31. března od 10 do 17 hodin
a v neděli 1. dubna od 13 do 18 hodin bude v atelié-
ru Jiřího dudychy k vidění i k zakoupení kolekce
jarní keramiky do interiéru, ale i na zahradu
a na osázení. Ukázkové aranžmá bude vytvořeno
podle představ autora všech návrhů - sochaře Jiřího
Dudychy. Můžete nahlédnout i do jeho ateliéru,
seznámit se s ním, případně pohovořit o jeho nových
plánech.                                                                    -red-

Velikonoce u Dudychů

Základní škola Litomyšl, Zámecká děkuje římsko-
katolické farnosti v Litomyšli za finanční dar, který je
výtěžkem z jejího Benefičního plesu konaného 17.
února v Lidovém domě. Po oboustranné dohodě bude
částka 24500,- Kč účelově využita na vybavení školní-
ho informačního centra.

Poděkování

Zlatou svatbu oslaví manželé Křiv-
kovi z Pohodlí 25. Své “ano” si řekli
2. března 1957. Do dalších společ-
ných let hlavně pevné zdraví,
pohodu a štěstí přejí 

dcery Anna a Iva s rodinami,
synové Karel a Roman s rodinami.

Zlatá svatba

Postní doba také připomíná, že lidský život je puto-
vání. Obraz života jako cesty je velmi starý a hojně
používaný: Říkáme, že někdo je teprve na začátku
cesty, jiný naopak na konci, mluvíme o tom, že
někdo si jde svou cestou a tak podobně.
Obraz života jako cesty vyjadřuje podstatnou věc –
totiž že odněkud někam jdeme. Nemotáme se
v kruhu ani nepřešlapujeme na místě. Naše cesta
životem mívá ovšem také všelijaká rozcestí a my se
musíme rozhodovat, kam dál. Není hned jasné,
která ta cesta bude ta pravá a která nás zavede
na scestí.
Také Ježíš kdysi dal svým posluchačům na výběr, a to
cestu širokou a cestu úzkou. Ta široká je solidní,
konvenční cesta plná jistot, kráčí tu většina, a jde za

tím, co společnost uznává za správné (Přece by nešli
všichni špatně!?) 
A pak je tu ta úzká, krajně nejistá cesta - a vlastně
jen Ježíš tvrdí, že tudy se opravdu někam dojde.
A když Ježíš řekl pojď za mnou, následuj mě, pak
závidíme jeho posluchačům, jak to měli jednoduché,
prostě šli s ním, dělali, co on. Nám to dneska dá dost
přemýšlení, po které cestě jít, kdy už jsme sešli na tu
širokou cestu zaběhlého životního stylu většiny, kde
se mu spíš vzdalujeme…
Jisté je, že Ježíše i dnes jen těžko potkáme v zástu-
pech spokojených sebejistých a spravedlivých, kteří
si lebedí, jak žijí počestně a slušně. Víme, že Ježíšo-
va cesta vedla za těmi, kdo v životě dost bloudí, kdo
svou cestu neuvěřitelně zpackali.

Čekali bychom, že nám Ježíš k té cestě ještě něco
poradí, třeba že nás vyzve k cestě naplněné dobrými
skutky a poctivou prací, k životu plnému a smyslupl-
nému.
Ježíš je však k naší představě plného života překva-
pivě zdrženlivý. Vlastně nás šokuje, když plnost
nazve prázdnotou a prázdnotu plností. Podle něj
ten, kdo se příliš soustředí na sebe, na svůj vlastní
život, aby ho naplnil chvályhodnými činy a úmysly,
ten může být zaskočen prázdnotou. Kdo by usiloval
svůj život zachovat, ztratí jej, a kdo jej ztratí zacho-
vá jej!
Kdo se příliš stará o sebe, tomu to podstatné uniká
mezi prsty. Kdo se nebojí ztrácet, ten paradoxně
nachází.                                                 Věra Pleskotová

Kdo se nebojí ztrácet, nachází

Dne 15. ledna jsem se
s dalšími členy Konfedera-
ce politických vězňů
zúčastnil vernisáže výsta-
vy Příběhy bezpráví. Tato výstava jako část projektu
Člověk v tísni se dotkla bolavé části naší minulosti.
Chtěl bych poděkovat za sebe i za přátele z Konfedera-
ce politických vězňů hlavně žákům, kteří spolu s uči-
telem Mgr. Stanislavem Švejcarem věnovali spoustu
práce a úsilí k prolomení mlčení o padesátých letech,
vyšetřování, věznění, vystěhování rodin, perzekucích

a postizích i po návratu
z kriminálu. Vážíme si celé
akce, protože na ní praco-
vali žáci, kteří o této době

neslyšeli ani od svých rodičů, protože i ti se většinou
narodili až po té krušné době. Ještě jednou děkuji
všem, kteří se na akci podíleli - žákům, Mgr. Švejcaro-
vi duchovnímu otci celé myšlenky, vedení školy, ředi-
teli muzea, kde se výstava i vernisáž konala, společ-
nosti Člověk v tísni, která vše umožňuje.

Miloslav Kohout, politický vězeň 017976, Litomyšl

18. března tomu bude pět let, kdy nás náhle opustil
náš milovaný tatínek a manžel pan Vladimír Cápal. Kdo
jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku spolu
s námi.                                           manželka Gerda a dcery 

Monika a Kamila s rodinami

Velikonoční dílna
Litomyšlská Naděje pořádá v sobotu 31. března krea-
tivní dílnu s názvem Inspirace pro jarní a velikonoční
dekoraci. Účastníky čeká pletení košíčků, pomlázek,
malování kraslic, drhání věnečku, aranžování veliko-
noční dekorace. Začátek dílen je v 8.30 hodin; v 11
hodin, ve 14 hodin a v 16 hodin. Poplatek za jednu
dílnu činí 25 korun. Je vhodné přihlásit se do 23.
března, a to osobně nebo na telefonních číslech
Naděje: 461 618 305, 732 449 259 nebo 605 048 989.   

-red-

Sbor pro občanské záležitosti Města Litomyšle připra-
vuje pro naše spoluobčany nejen svatební obřady
a slavnostní vítání nově narozených občánků, ale také
oslavy různých významných životních výročí občanů
(70, 75, 80,... let) i manželských párů (zlaté svatby). 
Zájemce, kteří by chtěli pro své nejbližší (rodiče, pra-
rodiče) připravit společně se Sborem pro občanské
záležitosti společnou oslavu, žádáme, aby jména,
adresu, telefon, data narození či data svatby s předsti-
hem oznámili v podatelně Městského úřadu (adresovat
na paní Věru Kučerovou). Členové SPOZu se pak s nimi
dohodnou na termínu a formě oslavy v obřadní síni či
blahopřání v rodině.                                 Vladimír Šauer

Společné oslavy
životních událostí

Vzpomínka
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V týdnu od 12. do 18. BŘEZNA probíhá celosvětová
akce “Týden uvědomění si mozku” (Brain Awareness
Week). Proto Česká společnost pro trénování paměti
a mozkový jogging pořádá v tomto týdnu celorepubli-
kovou akci s názvem “Národní den trénování pamě-
ti” (NDTP). Cílem NDTP je přesvědčit především seni-
orskou populaci, že si ještě docela slušně pamatuje,
když jí někdo poradí, jak na to. Trénování paměti je
nejen efektivní nástroj proti mentální deterioraci, ale
také rychlá cesta ke zvýšení sebevědomí. Člověk, který
si i ve vyšším věku dokáže zapamatovat, co potřebuje,
je soběstačnější, sebevědomější a lépe se orientuje
v dnešní společnosti.  Z měst Pardubického kraje se
k této akci přihlásila pouze Litomyšl. V rámci Národní-

ho dne trénování paměti se uskuteční v Městské
knihovně ukázková hodina, která Vás přesvědčí, že
zapamatovat si lze téměř vše. Hodinou Vás provedou
členky České společnosti pro trénování paměti a moz-
kový jogging, certifikované lektorky Iva Pekníková
a Dana Šedá. 
Akce je určena celé široké veřejnosti, tedy nejen senio-
rům. Přijďte si dokázat, že Váš mozek funguje dobře,
poradíme Vám, jak na to a možná budete sami překva-
peni.
Národní den trénování paměti v Litomyšli proběh-
ne v pondělí 12. března v 17.30 hodin v dětském
oddělení Městské knihovny. 

Iva Pekníková a Dana Šedá

60 let - 1. března se narodil v Praze Tomáš Paul,
scénograf a  malíř žijící v našem městě.
160 let - 3. března 1847 se narodil Josef Novák, profe-
sor na litomyšlském gymnáziu, manžel spisovatelky
Terézy Novákové.
45 let - 9. března 1962 zemřel v Praze Zdeněk Nejedlý,
litomyšlský rodák, spisovatel, univerzitní profesor,
hudební vědec.
105 let - 11. března 1902 se narodil ve Vítějevsi Zde-
něk Otava, solista Národního divadla v Praze, častý
host našeho města, čestný občan města, účinkující na
koncertech a operách v Litomyšli.
150 let - 11. března 1857 se narodil Adolf Liebscher,
malíř, grafik, ilustrátor několikadílných Ottových Čech
a dalších knih.
85 let - 12. května se narodil Pavel Čotek, hudební
skladatel, ředitel Hudební školy v Litomyšli, autor
orchestrálních skladeb, dirigent orchestru.
55 let - 11. března zemřel v Litomyšli Ladislav Vach,
obchodník koloniálním zbožím, praporečník Sokola,
obětavý divadelní i loutkový ochotník, člen dalších
spolků.
150 let - 15. března 1857 se narodil v Litomyšli Quido
Šimek, obchodník, kronikář města v kresbách ulože-
ných v muzeu a sběratel starožitností, rovněž ulože-
ných v městském muzeu.

145 let - 13. března 1862 zemřel v Březinách u Poličky
Josef Václav Justin Michl, kněz, spisovatel, národní
buditel. Hlavní postava románu Terézy Novákové Dra-
šar. Pohřben v Březinách.
125 let - 12. března 1882 se narodil architekt Pavel
Janák, autor podstavece pomníku Bedřicha Smetany
a architekt pražského hradu. Narozen ve Vysočanech.
125 let - 17. března 1882 zemřel v Bell Plaine ve Spoje-
ných státech amerických František Matouš Klácel,
filosof, novinář, spisovatel. Studoval gymnázium
v Litomyšli. Důverný přítel Boženy Němcové, rodák
z České Třebové. 
20 let - 20. března 1987 zemřel v Litomyšli Karel Fal-
tys, autor písně Litomyšl - město snů. Hrál na harmo-
niku, pohřben je v Litomyšli.
125 let - 23. března 1882 zemřel ve Vídni Alois Vojtěch
Šembera, historik, filozof, spisovatel, vlastenec, stu-
doval gymnázium v Litomyšli. Narodil se 21. března
1807 ve Vysokém Mýtě (200 let).
125 let - 22. března 1882 se v Osíku narodil Jan Mario
Korbel, česko-americký sochař, studoval v Mnichově,
po studiu odjel do Ameriky, kde tvořil busty umělců
i amerických státníků.
95 let - 22. března 1912 se narodil Vít Nejedlý, hudeb-
ní skladatel, dirigent AUS. Pochován u památníku
na Dukle. 
415 let - 28. března 1592 se narodil Jan Amos Komen-
ský, pedagog, filosof, spisovatel. Pomník Komenské-
ho na náměstí v Litomyšli.
175 let - 29. března 1832 se v Litomyšli narodil
významný český malíř Julius Mařák. Pamětní deska
na náměstí na domě č.p. 100.
75 let - 31. března 1938 zemřel Jakub Laub, lékárník,
dlouholetý purkmistr města, poslanec zemského
sněmu.                               Připravuje Miroslav Sobotka 

Národní den trénování paměti
v Městské knihovně v Litomyšli

Kalendárium Litomyšle
na březen 2007

Začíná nám osmý ročník Litomyšlské univerzity
3. věku. Udála se podstatná změna - od letošní-
ho roku budeme pokračovat pod hlavičkou
Městské knihovny v Litomyšli .
Program: Parky v našem okolí
Čtvrtek 22. března od 14.30 hodin Historický
vývoj zahradního umění (přednáší Ing. Zuzana
Burdová)
Čtvrtek 29. března od 14.30 hodin Nedošínský
háj (přednáší pan Martin Nepraš)
Čtvrtek 12. dubna od 14.30 hodin Litomyšlské
arboretum a ještě něco navíc (přednáší pan
Lukáš Štefl)
Čtvrtek 26. dubna od 14.30 hodin Javorka
(přednáší Ing. Miroslav Dostálek)
Čtvrtek 3. května od 14.30 hodin Choceňský
zámecký park (přednáší Bc. Alexandr Borovec)
Přednášky se konají v Zámeckém pivovaru
Doprovodný program:

Středa 16. května Zájezd -
Parky, o kterých jsme nemluvi-
li
Školné činí opět 150,- Kč za
semestr (při zachování všech
stávajících služeb - písemné
materiály k přednáškám, o přestávce káva či
čaj). 
Na Litomyšlské univerzitě 3. věku rádi přivítáme
všechny, které naše téma osloví.
Přihlášky a placení školného - od 1. března:
V čítárně Městské knihovny v Litomyšli, Smeta-
novo nám. 50, pondělí až pátek, od 8.00 do
16.00 hodin.

Bližší informace, odpovědi na dotazy:
Ing. Iva Pekníková,  hlavní organizátor LU3V, 
Městská knihovna Litomyšl, Smetanovo nám. 50. 
Tel.: 461 612 068, 603 140 109

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

Informace na tel.: 724 229 292

Litomyšlská univerzita třetího věku 
jaro ‘07 – Parky v našem okolí 

Quido Šimek: Litomyšl 1870
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Když jsem před rokem a půl přebral funkci ředitele
školy, setkal jsem se s mnohými problémy, které jsem
byl připraven řešit a nést zodpovědnost za další osud
gymnázia. Vnímal jsem především organizační
nedostatky chodu školy, aprobační nevyváženost
pedagogického sboru, muzejní vybavení související
s nedůslednou evidencí majetku, značně vyčerpaný
rozpočet, stavbu bez stavebního povolení na pozemku
školy a laxní přístup některých pedagogů k plnění
základních pracovních povinností.
Vybudoval jsem komplexně lokální počítačovou síť
v celé budově školy, která je na jiných školách samo-
zřejmostí již po mnoho let. Funkční počítače ležely ve
skladu bez využití a zastarávaly. Zajistil jsem bezpeč-
nější a rychlejší připojení k Internetu a potřebné zří-
zení schránek elektronické pošty pro zaměstnance
i žáky. Vzniklo jednotné síťové prostředí, začaly fun-
govat i přehledné a pravidelně aktualizované www
stránky gymnázia. V uplynulém měsíci byla moderni-
zována učebna výpočetní techniky úplnou obměnou
hardwaru v hodnotě 300 tisíc korun. 
Ve čtyřech třídách uvítali studenti nový školní náby-
tek a v suterénu další nové šatní skříňky. V současné
době je dokončován další nábytek pro studenty a nové
vybavení sborovny, v suterénu školy posilovna v hod-
notě více jak 100 tisíc korun. Aula začala sloužit také
jako multimediální učebna. Nejvýznamnější mojí
investiční akcí roku 2006 je rekonstrukce již dlouho
nevyhovující chemické laboratoře v hodnotě přes 1,5
milionu korun.
Snažil jsem se také podporovat mezinárodní aktivity.
Vznikly výměnné pobyty studentů se školou RSG de
Borgen v Leeku v Nizozemsku. Mezi aktivitami
na mezinárodním poli je třeba také zmínit roční půso-
bení rodilé mluvčí v hodinách japonského jazyka. Stu-
denti francouzštiny se zapojili do vzdělávacího progra-
mu EU e-Learning s lyceem v Poitiers. V rámci grantu
EU působí na škole francouzská jazyková asistentka. 
Od září letošního školního roku jsem prosadil rozšíře-
ní seminářů o další cizí živé jazyky. V současnosti se
tedy na gymnáziu vyučuje jazyk anglický, německý,
francouzský, japonský, španělský a italský. Posílil jsem

výuku informatiky a výpočetní techniky a zavedl semi-
nář zaměřený na programování. Osobně jsem založil
spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně a gymná-
zium se tak stalo její partnerskou školou.
Snažil jsem se o zkvalitnění vzdělávání studentů, pod-
poroval jsem vzdělávání pedagogů a věnoval jsem se
i vlastnímu sebevzdělávání. Obhájil jsem rigorózní
práci, kterou publikuji, abych pomohl studentům
v jejich přípravě na maturitu, přijímací zkoušky
a v prvních krocích na vysoké škole.
Věděl jsem, že ve své funkci budu muset řešit celou
řadu problémů. Konkurzu jsem se zúčastnil ne pro
funkci, ale proto, abych přispěl ke zvýšení prestiže
školy a zkvalitnění vzdělávání na litomyšlském gym-
náziu. Snažil jsem se zachytit, podporovat a prosazo-
vat nové trendy, které nebyly přijímány konzervativní-
mi kolegy. Vnášel jsem do chodu školy pravidla a řád,
mnohé pedagogické zvyklosti byly pro mě nepřijatel-
né. Názorový střet jsem měl například s paní učitel-
kou, která o mě prohlašovala, že jsem ji ani nenechal
v klidu dopít kávu v době, kdy však již měla vyučovat.
S takovýmto přístupem jsem se nesetkal na žádné jiné
škole, kde jsem působil.
Přes počáteční dobrou spolupráci s paní zástupkyní se
brzy začalo ukazovat, že v posledních letech bohužel
o mnohých věcech rozhodovala právě ona a nebyla
proto schopna akceptovat, že do řízení školy jí začal
mluvit někdo jiný.
Růst a úspěchy školy vyžadovaly i aktivitu pedagogů.
Někteří kolegové neplnili základní povinnosti, mnozí
nebyli ochotni pracovat nad rámec přímé vyučovací
povinnosti. Postupně jsem se pro ně stával nepřijatel-
ným ředitelem, začali na mě vyvíjet psychický tlak
v podobě vyvolávání konfliktů a problémů, šíření lži-
vých informací. Tento mobbing měl podobu pasivní
agrese a během mé delší nemoci se postupně rozšířil
na značnou část kolektivu. Zcela neprofesionální,
z mého pohledu pro výchovu mladých lidí nebezpečné,

bylo vytváření nepřátelského veřejného mínění vůči
mé osobě některými zaměstnanci, a to především smě-
rem ke studentům. Předávání nepravdivých informací
probíhalo delší dobu, o čemž jsem se jednoznačně pře-
svědčil děním kolem Mikuláše a utvrdil v těchto dnech
po návratu kvinty z lyžařského kurzu.
Medializace odvolání zástupkyně školy, k níž přispěli
někteří pedagogové zapojením studentů do konfliktů
ve sboru, mi vzala možnost vybrat si kvalitního
zástupce. Psychický tlak na mou osobu iniciovaný
několika pedagogy byl veden také prostřednictvím
školské rady, jejímž předsedou je manžel jedné učitel-
ky školy, zástupci rodičů a odborovou organizací, kteří
mě odvolávali z funkce pod zástěrkou studentské
demonstrace.
Pod dlouhodobým tlakem pracovala i učitelka - moje
manželka, která kromě jiného za poslední tři roky zaji-
stila škole granty EU v hodnotě vyšší než 200 tisíc
korun a pomohla získat grant na výjezd 20 studentů
do Štrasburku. Setkávala se se závistí některých kole-
gů, kteří za mnoho let nebyli schopni a ochotni podob-
né aktivity uskutečňovat. Rozhodla se ze školy odejít.
Ukončila mezinárodní spolupráci s Francií a připravo-
vaný výměnný pobyt pro 33 studentů, protože v tom
neměl kdo pokračovat.
V pedagogickém sboru jsou hluboké problémy v mezi-
lidských a především v profesionálních vztazích, a to
i v širším vedení školy, které v žádném případě nebyly
vyřešeny mým odstoupením z funkce. K němu mě
vedla nemožnost řídit školu tak, jak bych chtěl
a nemožnost dlouhodobější spolupráce s kolektivem
zaměstnanců v současném složení. Pracuje zde něko-
lik výborných pedagogů, ale je zde i několik učitelů,
jejichž práce neodpovídá úrovni středoškolského uči-
tele.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval za všechny mě
podporující telefonáty a dopisy a popřál novému ředi-
teli či ředitelce litomyšlského gymnázia pevné zdraví,
elán a hodně optimismu!

RNDr. Pavel Kolisko, odstupující ředitel 
Gymnázia A. Jiráska, Litomyšl 

Jeden a půl roku na Gymnáziu A. Jiráska v Litomyšli

V pondělí 19. února odstoupil RNDr. Pavel Kolisko
na vlastní žádost z funkce ředitele Gymnázia
A. Jiráska v Litomyšli. Z tohoto důvodu ho v plném
rozsahu zastupuje současný zástupce ředitele pan
František Fiala, který tuto práci vykonává na dobu
určitou, a to do okamžiku jmenování nového ředi-
tele vzešlého z konkurzu. 
V poslední době uveřejnil bývalý ředitel Pavel Kolis-
ko v regionálním tisku články, které jednoznačně,
cíleně a promyšleně poškozují dobrou pověst školy.
Nechceme ovlivňovat právě probíhající konkurzní
řízení, ze kterého vzejde nový ředitel, a proto na
jeho výroky a záměrné nepravdy budeme reagovat
později na webových stránkách školy
(www.glit.cz).
Je více než zřejmé, že účel článku pana Koliska je
jediný, poškodit školu co nejvíce nejen před kon-
kurzem na nového ředitele, ale i před přijímacími
zkouškami. Proto také okamžitě reagujeme vysvět-
lujícím dopisem krajské radní pro oblast školství
paní Málkové. Uvádíme v něm fakta, která vyvrací
výroky p. Koliska v již zmíněném článku.

Pedagogičtí pracovníci 
Gymnázia A. Jiráska v Litomyšli

Dne 24. ledna proběhlo ve Svitavách okresní kolo
Matematické olympiády kategorie Z9 určené žákům
9. tříd ZŠ a odpovídajících tříd víceletých gymnázií.
Mezi 17 účastníky si vynikajícím způsobem vedli
studenti kvarty Gymnázia A. Jiráska v Litomyšli.
Plný počet 24 bodů získal a prvenství vybojoval
Lukáš Charamza. Na druhém místě se umístil s 23,5
body Tomáš Klejch a čtvrtá byla s 21 body Jitka Jireč-
ková. Úspěšným řešitelům blahopřejeme a přejeme
jim hodně štěstí v oblastním kole, které se uskuteč-
ní 28. března v Pardubicích.

Marie Könyüová, učitelka matematiky v kvartě

Na konci února jednala konkurzní komise, která při-
pravila výběrové řízení na místo ředitele Gymnázia
Aloise Jiráska v Litomyšli. Dne 14. března výběrová
komise stanoví pořadí přihlášených a předá tento
seznam k rozhodnutí Radě Pardubického kraje, která
bude jednat 22. března. Je pravděpodobné, že jejím
rozhodnutím budeme znát nového ředitele gymnázia
v Litomyšli.                                                                   -eh-

Na výroky bývalého
ředitele budeme
reagovat později

Úspěch matematiků
z kvarty litomyšlského
gymnázia

Nový ředitel gymnázia
bude znám na konci
března

Každé studium na vysoké škole je třeba zakončit diplo-
movou prací. Měl jsem tu čest zpracovat téma, které se
převážně týká Smetanova náměstí a Zámecké ulice.
Na webových stránkách si můžete stáhnou jak (namlu-
venou) prezentaci (*.pps), tak i samotnou práci ve
formě *.pdf. Těším se na vaše případné reakce a názo-
ry. Touto formou bych také rád veřejně poděkoval
všem, kteří mi s vypracováním diplomové práce
pomohli.                      www.jiricihlar.eu/publikace.htm   

Ing. Jiří Cihlář 

Diplomová práce -
Smetanovo náměstí

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)



Josef Matička - Na panských valech

Pracovnice Městské galerie Litomyšl počátkem
února nainstalovaly do výstavních místností domu
U Rytířů obrazy, které určitě potěší srdce většiny
Litomyšláků, protože vyprávějí o velké lásce jejich
autora - o našem městě a jeho okolí. 
Josef Matička pocházel z Tejnky u Prahy, narodil se
v roce 1893. V roce 1912, po studiu na reálce, se
pokoušel o přijetí na akademii, avšak neúspěšně.
Studoval kreslení ve večerním kursu na umělecko-
průmyslové škole i soukromě, avšak když nebyl
na akademii přijat ani následující rok, přihlásil se
na studium architektury a pozemního stavitelství
na technice. V roce 1923 zde složil závěrečné
zkoušky a vstoupil do praxe. Tento rok však byl pro
něho významný ještě z jiného důvodu. Oženil se
totiž s Annou Theinovou z Litomyšle a jejím pro-
střednictvím tak poznal město, z něhož učinil téma
své příští tvorby. Matička se pro dráhu svobodného
umělce rozhodl až ve svých sedmatřiceti letech, což
není obvyklý věk pro umělecké začátky. Hledání
vlastní cesty v umění mu trvalo více než jedno
desetiletí. Ovšem i v počátcích, kdy byl ovlivněn
moderními uměleckými směry, zejména kubis-
mem, nacházíme rysy jeho pozdějšího stylu - jak
výraznou barevnost a “neobratnost” malby, tak

i svébytnou poetiku. Válečné útrapy (následoval
svou paní do internačního tábora) znamenaly neví-
tanou přestávku v malování, ale doba po osvoboze-
ní se pro Josefa Matičku stala významnou tvůrčí
etapou. Skupina obrazů, které namaloval v druhé
polovině čtyřicátých a v průběhu padesátých let, se
vyznačuje robustní malbou, výraznými barvami
a zejména příklonem k naivistické stylizaci jak
v kresbě, tak i v perspektivě. Matička v té době
maluje svou oblíbenou Litomyšl ve všech ročních
obdobích a ze všech možných úhlů, ve svátečních
i všedních dnech. Od počátku šedesátých let se
v jeho obrazech projevuje náznak poněkud subtil-
nějšímu vyjadřování. K oblíbeným tématům přibyla
v této době Budislav, kde Matičkovi v roce 1962
koupili starou kamenickou chaloupku a kde potom
pravidelně trávili letní měsíce. Josef Matička zem-
řel v roce 1976. Sbírku jeho obrazů, která podle
jeho přání zůstala v našem městě, spravuje Mětská
galerie. 
Výstavu obrazů Josefa Matičky můžete navštívit až
do 6. června. Nyní je otevřena denně kromě pondě-
lí od 9 do 16 hodin, od května se návštěvní doba
posouvá o hodinu, takže bude otevřeno od 10 do 17
hodin. O víkendech je polední přestávka mezi 12.
a 13. hodinou.
Městská galerie v tomto roce připravuje pro důmU
Rytířů také výstavu obrazů Rudolfa Vejrycha (čer-
ven - září) a fotografií Andreje Barly (říjen).
Na sklonku roku zde bude tradiční Salon, aneb
Výtvarná Litomyšl ‘07. 
Ve výstavních prostorách II. patra zámku bude
v červenci a srpnu také výstava obrazů Jaroslava
Alta.
V rámci dalšího ročníku velké letní výstavní akce
pod názvem Smetanova výtvarná Litomyšl chystá
Městská galerie (ve spolupráci s Galerií Zdeněk
Sklenář) poctu Václavu Boštíkovi. Ve II. patře
zámku bude vystavena opona, kterou Boštík nama-
loval pro divadelní sál v Poříčí. 

Helena Zemanová,
ředitelka Městské galerie

Obrazy Josefa Matičky se opět 
na čas vrátily do domu U Rytířů Z Kroužku Jihočechů

Schůzka se koná ve čtvrtek 15. března v 18 hodin
v salónku restaurace Slunce. Vyslechneme přednášku
Miroslava Škrdly “Jan Evangelista Purkyně, život
a dílo”. Těšíme se na účast členů a příznivců. Výbor KJ

14. šicí dílna Spolku
patchworku Litomyšl

V sobotu 17. února jsme se opět sešly v prostorách III.
ZŠ, kde se konalo pravidelné setkání našich členek
i těch, které si tuto techniku oblíbily. Tentokrát měly
dílnu na starost Renata Edlmanová a Iva Dvořáková,
které předaly zkušenosti s šitím vitráže ostatním.
Tuto techniku jsme se naučily loni v létě v holand-
ském Rodenu, kde jsme instalovaly výstavu a naše
přítelkyně z Rodenu pro nás připravily malý work-
shop. Sešlo se nás tentokrát ve škole opravdu hodně,
je to nejspíš jednoduchostí a efektností této techniky.
Návštěvou nás poctil i ředitel školy Pavel Jirsa. 
Další pravidelná dílna se bude konat tradičně v pro-
storách III. ZŠ od 9 hodin, dílnu povede Renata
Bažantová, lektorka z Prahy, která nás přijede naučit
vzor Růžová zahrada. Pro členky bude vstupné 100,-
Kč, pro ostatní 200,- Kč.                 Antonie Chalupná

V kuchyni paní Dobromily
V hlavní budově Regionálního muzea v Litomyšli
skončila 25.února výstava připomínající 222. výročí
narození litomyšlské spisovatelky a buditelky. Vybra-
né lahůdky z Domácí kuchařky Magdaleny Dobromily
Rettigové naservírovali při této příležitosti ve středu
31. ledna v Regionálním muzeu v Litomyšli, recepty
na dobroty vybírala a vařila Lenka Coufalová. Členky
Sboru paní a dívek uvedly setkání lidovými písněmi. 
Nejznámější kniha Rettigové je také příručkou pro
ženy a vedle receptů obsahuje instrukce k vedení
kuchyně i komplexní rady k vystupování ženy jako
manželky, matky a vlastenky. “Ve své době to byly
velmi průkopnické myšlenky,” tvrdila autorka výstavy
Marcela Franková. Výstava připomněla nejen působe-
ní české buditelky v Litomyšli, ale také aktivity a dva-
náctileté působení Sboru paní a dívek v Litomyšli.
Sbor se postaral o oživení tradice setkávání žen
a dívek, společné muzicírování a nezapomíná ani
na charitu.                               Eva Hudečková, foto I. H.

Litomyšlští restaurátoři
proměnili ve Finsku led v život

Absolventi restaurátorské
školy v Litomyšli Jakub Ďou-
bal, dnes asistent sochař-
ského ateliéru Fakulty res-
taurování Univerzity Pardu-
bice, a Jan Fedorčák si vedli
v pátém ročníku přehlídky
ledových skulptur s názvem
ART MEETS ICE na konci
ledna skutečně znamenitě,
když v konkurenci čtrnácti
týmů z dvanácti zemí celého
světa zvítězili. 
Tématem prací byla příroda a
ohrožené druhy naší plane-
ty. Odborná porota rozhod-
la, že v části soutěže v Hel-
sinkách zvítězil český tým
a jejich skulptura s názvem Lacerta viridis.
Umělecká díla vysekaná z ledu jsou vystavena
v helsinské zoologické zahradě. “Led ve své
pomíjivosti připomíná návštěvníkům, jak citli-
vá může příroda být na změny počasí a životní-

ho prostředí,” dodává mluv-
číUnoverzity Pardubice
Valerie Wágnerová. 
Vítězové obou pořádaných
soutěží: 27. ledna - Korkea-
saari: 1. Tým 10 - Mongolsko
- Bathmunkh Tserendash &
Tuvshintur Rashaanjav:
Survivors, 2. Tým 11 - Rusko
- Fyodor Markov & Mikhail
Sleptsov: Eläköön Lenan ja
Sammen Liitto, 3. Tým13 -
Finsko - Kimmo Frosti &
Juha Ahonen: Rupilisko.
28. ledna - Helsinky: 1. Tým
7 - Česká republika - Jan
Fedorčák & Jakub Ďoubal:
Lacerta viridis, 2. Tým 10 -

Mongolsko - Bathmunkh Tserendash & Tuvs-
hintur Rashaanjav: Crossing Paths, 3. Tým 13 -
Finsko - Kimmo Frosti & Juha Ahonen:
KIHOKKI - makea kuolema.                                   

-red-  foto archív restaurátorů
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V pražském divadle Pod Palmovkou se ve dnech 2. až 3.
února konala republiková hudební soutěž mládeže
Dětská Porta. Ve finále bylo celkem více než 260 sou-
těžících. V kategorii sólistů od 11 do 14 let obsadila
první místo dvanáctiletá Jana Věnečková z Litomyšle,
která svůj zpěv doprovodila hrou na housle. Představi-
la zde své dvě autorské skladby “Jaro” a “Vánoce”.
Společně pak se svoji devítiletou sestrou Ivou (kláve-
sy, zpěv) a také Anežkou Vrcholovou (kytara) obsadily
jako skupina “Věndy” v kategorii skupin do 14 let
vynikající druhé místo. Jana Věnečková navíc obdrže-
la od poroty zvláštní ocenění za instrumentální výkon
na housle. 
Vystoupení kapely Věndy se porotě líbilo natolik, že
byla kapela vybrána jako účastník velkého výročního
benefičního koncertu “Děti dětem” 3. února v Kongre-
sovém centru Praha na Vyšehradě. Vystoupení zde
bylo pro Věndy velkou odměnou. V sále s kapacitou
více než 2 tisíce diváků se jim hrálo velice pěkně
a u posluchačů měly úspěch. Výše uvedená vystoupení
byla dobrou reprezentací města Litomyšl. Účast
na finále Dětské Porty a dosažené výsledky byly pro
tyto mladé hudebnice silným zážitkem a velkým
povzbuzením do budoucna.                                     -red-

Jana Věnečková 
získala dětskou Portu

Vyprávění o litomyšlských domech - 3
S historií a osudy lito-
myšlských domů budeme
pokračovat na Smetano-
vě náměstí, kde se zacho-
val mimořádně významný urbanistický soubor
domů, který ani po mnohých požárech města
a následné postupné přestavbě neztratil svou histo-
rickou hodnotu. Smetanovo náměstí je hlavní sou-
částí městské památkové rezervace, vyhlášené v roce
1965. 
Mezi budovou pošty a protějším domem čp. 16 stáva-
la Dolní či Česká městská brána, která uzavírala město
od severu. Původní gotická brána byla po požáru
v roce 1536 za Bohuše III. Kostky z Postupic rene-
sančně přestavěna a na ni byla umístěna deska
s latinským nápisem: Bohuse Costka z Postupicz. 1536.
Justina z Cunstatu. His nova progenies coelo descendit
ab alto! Nomine, Christe, Tuo hanc effice perpetuam ut
nati natorum et qui nascentur ab illis, obtineant patri-
ae dulcia saecula suae! (Těmto manželům ať sestoupí
nové potomstvo z vysokého nebe! Jménem svým,
Kriste, učiň je věčným, ať synové synů a ti, kteří z nich
vzejdou, získají vlasti své blahé doby!). Tato deska
z Dolní brány byla před zbouráním sejmuta a zazděna
do prvního patra tehdejšího domu čp. 505. Od roku
1981, kdy byl tento dům zbourán, je uložena v Regio-
nálním muzeu Litomyšl.
Po ohni roku 1814 byla brána restaurována a opatře-
na věží. Po dvaceti jedna letech byla na příkaz obce
z 11. února 1835 zbourána. Jako důvod bylo uvede-
no: Brána s vysokou věží a znakem města, ale nízkým
průjezdem, brání projíždějícím velkým fasuňkům se
lnem v jízdě do Trutnova. Bývaly to důkladné vozy
plné lnu, musely zde překládat vůz na lyžiny, zapřáh-
nout přípřež a pak prudce branou projet. Dokonce
i při výjezdu z Litomyšle na kopec Hlavňov, který byl
tehdy velmi příkrý, se zapřahala přípřež v hospodě
Na Babce zvaného tehdy U Zlatého řetězu, kde byl
v kameni vytesaný německý nápis: Dieses Haus wird
zum goldenen Kattenfang genannt. Přípřež totiž byla
k povozu připoutána silnými řetězy.
Dům čp. 16
je prvním popisovaným domem na Smetanově náměs-
tí. Je gotického a renesančního původu. V roce 1844
byl z komunikačních důvodů zúžen a radikálně pře-
stavěn. Byl tehdy ve vlastnictví obce, která jej 18. pro-
since 1843 koupila od dědiců po Janu Neymanovi za
tři tisíce tři sta sedmdesát tři zlatých. V roce 1951 bylo
navrženo v tehdejším asanačním plánu města Lito-
myšle, zpracovaným SÚRPMO Praha, zřídit v přízemí
podloubí a připojit první patro k hotelu Slunce, které
by sloužilo jako hostinské pokoje. Dnes je úprava
komunikace řešena podloubím v budově pošty.
Ze starých obchodů, které v domě byly, můžeme jme-
novat obchod se suknem a krejčovskými potřebami
Václava Marka, uzenářství Václava Klemta (později
přestěhován do čp. 38). Z novějších obchodů zde
bývalo knihkupectví Paseka, v boku, tj. do Havlíčko-
vy ulice obchod s potravinami Stanislava Vavřína,
pozdějšího majitele domu. Na této straně měl i svou
oficínu holič Balcar.       
Dvojdům čp. 17/18
původně to byly dva samostatné domy. Čp. 17 kolem
roku 1523 koupil Petr z Třebska, lékař, který se učil
u slavného českobratrského lékaře Jana Černého-
Johannese Nigera, který působil v Litomyšli v letech
1482-1500 a znova v letech 1510- 1519. Petr z Třeb-
ska se odstěhoval z Litomyšle do Prahy, kde roku
1530 vydal na památku svého učitele jeho Spis
o nemocech morních. Bylo to již třetí vydání, ke kte-
rému napsal vlastní předmluvu.
Petr z Třebska prodal dům roku 1526 bakaláři Ada-
movi, písaři, kterému Martin Kabátník diktoval své
zážitky z výpravy do Svaté země, vydané roku 1539
tiskem pod názvem Cesta z Čech do Jeruzaléma
a Egypta Martina Kabátníka z Litomyšle. Bakalář
Adam k němu připojil krátký Kabátníkův životopis.
V domě bývala i ševcovská hospoda, ze které se
zachoval vývěsní štít ve tvaru věnce uprostřed
s holínkou, pocházející z roku 1731. Po dalších maji-

telích domu, Katzovi
a Wachovi, vlastnil hosti-
nec Josef Piff l, rodák
z Lanškrouna. V době

obrozeneckého hnutí bylo jeho pokrokové smýšlení
patrné i ze střeleckého terče uloženého v Regionál-
ním muzeu Litomyšl. Terč zobrazuje tři muže zveda-
jící ruce k přísaze k velkému společnému boji. Terč
nese jméno Josefa Piffla a letopočet 1845. 
V této hospodě se ubytovala při poslední návštěvě
Litomyšle Božena Němcová. Odtud 17. září 1861 ode-
slala své dceři dopis, ve kterém mj. píše: “Ve čtvrtek
12. září, kdy jsem přijela do Litomyšle, zůstala jsem
v hostinci u Pifflů a poslala jsem Augustovi do tiskár-
ny list, který jsem psala v Tejnici, kde jsem do půl desá-
té ráno čekala. Nocleh a snídaně stálo mě 80 kr.. Když
dostal Augusta list, poslal hnedle domovníka pro moje
věci a ten mě odvedl do hostince U Hvězdy na konci
rynku.”
Pifflův zájezdní hostinec nesl název U zlatého slun-
ce. Na hostinci viselo zářící zlaté slunce vymalované
na plechové tabuli nahoře s korunkou. Před hostin-
cem stávaly futrbanky, což byly jesle (krmítka), při-
pravené stále pro krmení koní u furverků projíždějí-
cích městem. Hostinec koupil roku 1867 v soudní
dražbě Jan Škeřík. Roku 1870 přikoupil sousední
dům čp. 18 od J. Dušánka a po stavebních úpravách
nazval oba spojené objekty Hotel Škeřík. Jan Škeřík
byl horlivým propagátorem sokolské myšlenky a svůj
majetek odkázal Sokolu. Od Jana Škeříka koupil
hotel roku 1888 Albín Thein za třicet čtyři tisíc zla-
tých a dal mu název Hotel Thein. V hotelu bývalo sídlo
pěveckého spolku Vlastimil, jehož sbormistrem byl
tehdy Emanuel Stirský. Roku 1926 koupil hotel
od A. Theina Stanislav Kunert a od té doby nese
název Slunce. Před restaurací stávala za l. republiky
kratší dobu i benzinová pumpa. Majitel S. Kunert byl
dlouholetým velitelem Sboru dobrovolných
hasičů. Za totality restaurace patřila n.p. Restaurace
a jídelny. V restituci po roce 1989 byl objekt navrá-
cen dědicům po panu Stanislavu Kunertovi.
Mezi vznešené hosty hostince patřil Josef II., který
přespával zde nebo na poště při svých cestách
na stavbu pevnosti v Jaroměři (později zvané Jose-
fov). Dne 21. srpna 1836 se v hostinci ubytoval císař
Ferdinand I., zvaný Dobrotivý, i se svou manželkou
Marií Annou při své cestě ke korunovaci za českého
krále jako Ferdinand V.. Uvítán byl na hranici panství
hrabětem Antonínem Valdštejnem. Ve městě vítaly
manžele slavobrány a slavnostní uvítací ceremoniál.
V hostinci se s ním setkali i představitelé města.
Ráno, za účasti mnohých obyvatel, odešli manželé
na mši do piaristického kostela. Tehdy se do jeho
vlády vkládaly veliké naděje, které se ale pro jeho
duševní nezralost nenaplnily. Císař abdikoval roku
1848 ve prospěch svého synovce Františka Josefa.
Po abdikaci sídlil poslední český král Ferdinand
V. na pražském hradě a letní sídlo měl na zámcích
v Ploskovicích a v Zákupech. 
Bratr Ferdinandův arcikníže František Karel, otec
císaře Františka Josefa I. přijel do Litomyšle 6. října
1840 a ubytoval se rovněž v hostinci, jehož majite-
lem byl tehdy Josef Piffl.
Rok nato 29. srpna 1841 zde přenocoval arcivévoda
Karel Ferdinand při své cestě do Pruska. Údiv tehdy
vzbudila ta okolnost, že arcivévoda z Vídně do Brna
přijel železnicí za “pouhé” čtyři hodiny. V létě roku
1845 byla dána do provozu železnice Olomouc -
Česká Třebová - Praha, a tak návštěvy města význam-
nými osobnostmi ustaly. 

Připravuje Alena Randáková

Jedna z nejpopulárnějších kapel současnosti vystoupí
30. března v Music Clubu Kotelna.
Slovenská skupina Peha v čele s charismatickou zpě-
vačkou Katkou Knechtovou vyráží na velké klubové
turné po České republice, v jehož rámci vystoupí
v pátek 30. března od 20 hodin v litomyšlském klubu
Kotelna. Příznivci a fanoušci Pehy se mohou těšit
převážně na písně ze čtvrtého alba skupiny Deň medzi
nedelou a pondelkom a zejména na hit Za tebou nebo
píseň Spomal, se kterou Peha boduje ve všech hit-
parádách. Samozřejmě zazní i starší písně z před-
chozích alb, jako například Hlava vinná, telo nevinné,
Slnečná balada, Naoko spím a mnoho dalších.
Skupina Peha s sebou tentokrát veze dva speciální
hosty. Tím prvním je velmi talentovaný mladý zpěvák
ze Slovenska Adam Durica Band a jako další vystoupí
skupina Ready Kirken se svým novým frontmanem
Honzou Polonským.
Vstupenky lze zakoupit od 14. března v předprodeji
v Music Clubu Kotelna a v Knihkupectví Paseka za
200,- Kč. 

PEHA v Kotelně

Hledám společníka
do zavedené obchodní firmy

Tel.: 606 223 698
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V sobotu 24. února se Music club Kotelna zaplnil příz-
nivci hudební skupiny Mother’s Angels, aby spolu
s kapelou oslavili vznik prvního cédéčka této kapely
s názvem Žár. Patrony se při oficiálním křtu nosiče
stali katolický kněz Zbygniew Czendlik z Lanškrouna,
sbormistr smíšeného pěveckého sboru KOS Milan Motl
a Viktor Souček z agentury Riff Raff. Hudební přání
v úvodu večera přidal písničkář Radim Sychra a skupi-
na Selfeater z Ústí nad Orlicí.
U zrodu kapely stáli Jakub Dryml a Petr Lenoch, kteří
poprvé veřejně vystoupili před šesti lety na besídce ke
Dni matek. “Při střídajícím se počtu členů i obsazení
skupiny přišly i první umělecké pokusy, první naivní
písničky, první nesmělá vystoupení. S ubíhajícím
časem se myšlenky začaly ucelovat, tvorba získala tvar
i směr,” vzpomíná manažerka Zuzana Kučerová. Ustá-
lený název Maminčini andílci tehdy plně vystihoval
vzdorovitost dospívajících muzikantů vůči svým
rodičům a okolí vůbec. Když do kapely přibyl bubeník
Bedřich Hájek, ustálilo se její složení na třech hudeb-
nících, kteří vloni na podzim natočili v nahrávacím

studiu Music Hell v Hradci Králové svoje první demo.
Tímto odvážným krokem se jim otevřelo mnoho,
do té doby uzavřených, dveří. Za jedny se dá beze-
sporu pokládat návštěva Českého rozhlasu Olomouc
a živý, téměř hodinový, rozhovor v rockovém pořadu
Rokle. Tomu předcházelo vítězství v pátém kole
soutěže amatérských skupin Líheň 2006 v havířov-
ském Jazz klubu. Následovalo pozvání do zlínského
AZ Rádia a nabídka účasti na několika velkých fes-
tivalech. Velmi úspěšné byly koncerty na letním
kulturním festivalu České hrady a Řev Řevnice, kde
vystoupili po boku takových hvězd našeho hudeb-
ního světa, jako jsou Lenka Dusilová, Support Les-
biens, Žlutý pes, Kryštof nebo Sunshine a dostali se
tak do širšího povědomí českého publika. “Andílci
nehodlají usnout na vavřínech. Na podzim tohoto
roku hodlají svému demíčku pořídit mladšího, za to
obsáhlejšího ‘bratříčka’ a i v příštím roce navázat
na velmi úspěšnou šňůru koncertů nejen v našem
regionu,” slibuje Zuzana Kučerová.               

-red- foto Ivan Hudeček

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 chybí
nástroje, jak na to? 
Proto je připraven na 7. března v prostorách Městské-
ho úřadu v Litomyšli seminář kritického myšlení, který
dá pedagogům možnost vyzkoušet si jiný způsob
výuky a zjistit, jak přirozeně skloubit obsah učiva
s rozvojem dovedností.   Mgr. Milada Nádvorníková

vedoucí odboru školství, sportu a volného času

Maminčini andílci hrají “takovej
agresivní popík” Seminář kritického

myšlení 

na loňském Rockoupání v Poličce nebo při Choceň-
ských pivních slavnostech. Písničky z prvního alba
a jisté brněnské studentské stanice.

-ih- FOTO archív skupiny

Zimní Vševěd

Ředitel Základní umělecké školy Bedřicha Smetany Radomil
Kašpar křtí nové cédéčko hudební skupiny Zvrchudrát. Vpra-
vo zpěvačka Jana Harušťáková, v pozadí Petr Lenoch.

V pátek 16. března proběhne pod záštitou takzvané
Andělské noci, která předchází udílení cen Akade-
mie populární hudby Anděl 2006, na 250 koncertů
napříč hudebními žánry po klubech v celé České
republice. 
V rámci této monstrózní akce vystoupí v pátek 16.
března od 20 hodin v Music Clubu Kotelna kapela

Skupina Wohnout vystoupí v Litomyšli

Nové cédéčko hudební skupiny Zvrchudrát z Litomy-
šle vzniklo v královéhradeckém nahrávacím studiu
Music Hell. Slavnostně ho v sobotu 27. ledna pokřtil
v Music clubu Kotelna kmotr - ředitel Základní umělec-
ké školy v Litomyšli Radomil Kašpar- Členové student-
ské kapely totiž prošli nebo dosud procházejí pedago-
gickým vedením učitelů této ‘zušky’ a v jejích prosto-
rách, v takzvaném Tunelu, pravidelně zkouší. 
Skupinu založili v roce 2003 studenti gymnázia, kyta-
rista a textař Tomáš Jireček a zpěvák, autor hudby
a hráč na violu Jiří Skalický. K folkrockovému muzicí-
rování přizvali další hudebníky - Jana Harušťáková
zpívá a hraje na klavír, Petr Lenoch ovládá baskytaru,
Tomáš Hrubeš bicí a Josef Vajrauch vedle zpěvu hraje
také na harmoniku a klavír.
V roce 2005 na podzim natočili první CD, z něhož pět
písní takřka zlidovělo. Hit s názvem “Mně je to jedno”
mohli spolu s dalšími skladbami slyšet i posluchači
hudební a recitační soutěže Polibek múzy na podzim
roku 2005 v Praze nebo na soutěži Boom Cup v prosin-
ci loňského roku v ostravském klubu Bumerang, zněly
také na vlnách Radia Proglas Zvrchudrát hrli také

Zvrchudrát pokřtil druhé cédéčko

Wohnout. Jako speciální host večera se představí
skupina Lety Mimo. Z vybraných klubů budou pro-
střednictvím telemostů probíhat přímé vstupy
České televize. Tato ojedinělá událost bude zazna-
menána díky pelhřimovské agentuře Dobrý den
do Knihy rekordů ČR a není vyloučen ani zápis do
světoznámé Guinessovy knihy rekordů.

Pokřtěné CD Žár obsahuje nové aranže čtyř písní z dema
"...takovej agresivní popík..." (2005) a 7 písní nových.

Zvláštním hostem skupiny byl kytarista Lukáš Chromek
(vlevo).

Další kolo soutěžní hry Litomyšlský vševěd přesahuje
z února do března (23. 2. - 12. 3.), ještě nemáte zmeš-
káno. Úkoly tohoto kola vycházejí z letošní zimy - nezi-
my, můžete zkusit poznat některá zasněžená místa ve
městě, stejně jako navrhnout návštěvníkům Litomyšle
sportovní vyžití pod střechou, vyluštit doplňovačku
únorové pranostiky nebo najít stopy známé spisovatel-
ky v předminulém století. Znalosti o Litomyšli nejsou
vůbec důležité, podstatná je chuť řešit úkoly (odstup-
ňované podle věku) a získat ceny. Soutěž pořádá Dům
dětí a mládeže ve spolupráci s Městskou knihovnou,
kde také dostanete soutěžní formuláře.

Vítání jara
V Litomyšli již tradičně vítají děti jaro lampionovým
průvodem, letos to bude opět ve čtvrtek, který je nej-
bližší prvnímu jarnímu dni. Sejdeme se 22. března v 19
hodin u radniční věže. Dům dětí a mládeže, který prů-
vod pořádá ve spolupráci se státním zámkem, vyhlašu-
je každoroční soutěž pro mladší děti (vlastnoručně
vytvořený lampion) i pro starší děti, které chtějí vysta-
vit vlastní svítící objekty na nádvoří zámku. Letošní
téma soutěže je lákavé - Zářící jídlo. V mladší katego-
rii vyhraje deset nejlepších tašku plnou překvapení,
starší kategorii určitě potěší bowling, čajovna a sauna
zdarma. Bude i zvláštní cena zdravé výživy, medaile
a diplomy. Večer na zámeckém nádvoří završí ohnivé
žonglérské představení.

Přírodovědné soutěže
DDM Litomyšl pořádá také v tomto školním roce
oblastní a okresní kola přírodovědných soutěží, jako je
Biologická olympiáda nebo poznávací soutěže pro
různé věkové kategorie. Nejbližší termín je 21. března,
kdy se žáci 3. - 4. tříd z Litomyšle a okolních obcí
mohou zúčastnit Soutěže v poznávání přírodnin. Sou-
těž se koná od 12 do 16 hodin v budově DDM.
Dům dětí a mládeže také nabízí možnost konání příro-
dovědných exkurzí se zaměřením na botaniku a zoolo-
gii v okolí Litomyšle (Nedošínský háj, rybníky Velký
a Malý Košíř, Osické údolí, naučná stezka na Černé
hoře) v odbobí od dubna do června.

V dubnu si připomeneme
Den Země
“Aby byla čistá příroda. Aby byla zdravá zvířata. Přeju ti,
zeměkoule, hodně štěstí na světě.”  (2. B, I. ZŠ)
Toto je jedno z mnoha přání, které napsaly děti při loň-
ském soutěžním dopoledni pro planetu Zemi. Dům dětí
a mládeže, Střední zahradnická škola a Speciální
základní škola připravují ve spolupráci s Městem
letošní Den Země opět pro všechny generace: budou
soutěže a hry pro děti z mateřských a základních škol,
exkurze pro veřejnost do Nedošínského háje, prezen-
tace jednotlivých škol a rodinné odpoledne v Nedoší-
ně. “Země, děkujeme ti, že na tobě můžeme žít.” 
(4. třída, ZŠ Osík)
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TJ Jiskra Litomyšl - oddíl stolního tenisu
Sobota 10. března od 17 hodin - Litomyšl - MSK Břec-
lav “B” (1. liga žen), neděle 11. března od 8.30 hodin -
Litomyšl - ČSAD Hodonín “C” (1. liga žen). sobota 10.
března od 9.00 hodin - Litomyšl “C” - V. Seč “A” (2.
krajská třída mužů), od 13.30 hodin - Litomyšl “C” - V.
Seč “B” (2. krajská třída mužů), sobota 17. března od
9.00 hodin - Litomyšl “B”- Voděrady “A” (divize žen),
od 13.30 hodin - Litomyšl “B - Voděrady “A” (divize
žen) - vždy hala TJ Jiskra Litomyšl.

TJ Jiskra - oddíl kopané
Neděle 25. března od 15 hodin - Slovan Moravská Tře-
bová (KP - mužů) - stadion Černá Hora.  

TJ Jiskra Litomyšl - oddíl šachu
Tréninky každý pátek v hala TJ Jiskra - klubovna od 16
hodin.

TJ Jiskra Litomyšl - oddíl basketbalu   
Sobota 17. března - Litomyšl - Nová Paka (kadetky)

Stiga hokej
Tréninky každou steředu od 17.30 hodin (DDM Lito-
myšl), sobota 3. března 10 hodin (7. kolo ČP), sobota

10. března 14 hodin (3. kolo Litomyšlského poháru
2007)

Volejbalový oddíl Litomyšl
Sobota 24. března od 9 hodin (finálový turnaj KP star-
ší žáci) - Hala VOŠ a SOŠT, sobota 3. března od 10 hodin
- VK Choceň (KP 1 - ženy), od 9 hodin    VK Moravská
Třebová (KP kadetky), sobota 10. března od 10 hodin -
VK Chvaletice (KP muži”A”), sobota 17. března od 10
hodin - VK Chvaletice (KP 1 ženy), neděle 18. března
od 10 hodin - VK Svitavy (KP kadetky), sobota 24.
března od 10 hodin - VK Rybník (KP muži “A”) - vždy
hala TJ Jiskra Litomyšl.

Atletika
Sobota 24. března od 9.30 hodin - 4. ročník běhu Lito-
myšlská dvanáctka - Letní stadion Černá hora.
Závod v silničním běhu pro všechny věkové kategorie,
který je součástí Iscarex Cupu 2007, Velké ceny VČO
v silničních bězích. Pořadatelé: DTC Duathlon Triath-
lon Club Litomyšl, Atletický oddíl TJ Jiskra Litomyšl,
Město Litomyšl.

Připravuje Zdeněk Kocman

Pavel Baar z Jiskry Litomyšl byl nejlepším z kvarteta
českých reprezentantů při mezistátním halovém pěti-
utkání vícebojařů ve španělské Zaragoze. V sedmi dis-
ciplínách posbíral 5422 bodů a v konečném pořadí jed-
notlivců obsadil 10. místo. V soutěži družstev zvítězila
Francie. Česko skončilo páté.                                   -red-

Kam v březnu v Litomyšli za sportem? Vícebojař Baar
pomohl Čechům 
k páté příčce

V neděli 11. února zajížděly litomyšlské kadetky
do Pardubic k utkáním oblastního přeboru s místní
Studánkou. Tento soupeř nám v domácím zápase
uštědřil jednu z celkových dvou porážek. Tímto dvo-
jutkáním nám také nastala klíčová fáze soutěže, kdy
nás čekají tři těžká střetnutí na cizích palubovkách.
Těmi dalšími jsou zápasy v Trutnově a Jičíně. 

Pardubice - TJ Jiskra Litomyšl 71:44 a 54:50
Již při pohledu na rozcvičujících se jedenáct děvčat
domácích nám bylo jasné, že to dnes nebude procház-
ka růžovou zahradou. Obzvlášť když šest soupeřek je
i na soupisce týmu mladších dorostenek hrajících ligo-
vou soutěž. Chvílemi to tedy vypadalo, že hrajeme
dorosteneckou ligu místo přeboru. Domácím se posíle-
ní týmu vyplatilo a zkušenější soupeřky nás dokázaly

v obou utkáních přehrát. V prvním především díky
vynikající střelbě z dálky, když si jenom za první polo-
čas připsaly šest trojek. Ve druhém zápase litomyšlská
děvčata přidala v obraně, což mělo za následek slibné
desetibodové vedení. Koncovka však patřila soupeři,
který v ní udělal méně individuálních chyb a měl i více
fyzických sil.
I přes tyto dvě porážky jsme si díky výbornému úvodu
soutěže udrželi první místo v tabulce. Pokud však
chceme dobře rozjetou soutěž dotáhnout do úspěšné-
ho konce, pak si už podobná zaváhání nemůžeme
dovolit. Z druhé příčky na nás zle dotírá Trutnov. Právě
k tomuto soupeři zajíždíme v příštím kole a dvě výhry
by nás velmi přiblížily k celkovému prvenství.

Martin Šorf, předseda basketbalového oddílu

V jubilejních 30. Hrách bez katasru, které se konaly
v sobotu 3. února v Horní Dobrouči, zvítězila v konku-
renci 25 týmů z celého kraje Litomyšl před družstvem
Mandlu a domácí Dolní Dobroučí. Tímto historicky prv-
ním vítězstvím Litomyšl navázala na loňské druhé
místo ze Sloupnice.
Hry bez katastru vznikly začátkem roku 1992 částeč-
ně po vzoru televizních Her bez hranic. Od roku 1992
v létě i v zimě zápolí smíšená pětičlenná družstva
měst a obcí v netradičních disciplínách, které jsou
pokaždé jiné. Disciplíny probíhají na suchu, vodě,
sněhu nebo blátě.
Družstvo Litomyšle se her zúčastnilo již poosmnácté.
Družstvu Litomyšle vládne pevnou rukou kapitánka
Lenka Kavanová, letošní vítězství dále vybojovali
Radka Víchová, Jaroslav Beránek, Miroslav Vacek
a Bohuslav Vích. V létě budou Hry bez katastru pořá-
dat Boříkovice a zimní se budou konat v Jimramově.

Bohuslav Vích

Basketbalistky přes prohry stále první

Vítězný tým Litomyšle.

Litomyšl vyhrála zimní
Hry bez katastru

Druhým kolem pokračoval 17. února Litomyšlský
pohár 2007 ve Stiga-hokeji. Velmi příjemná účast 16
hráčů umožnila rozdělení do dvou osmičlenných sku-
pin, takže nikdo nepauzíroval. 
Ve skupině Petrových nebylo o postupujících pochyb
a překvapením pouze bylo, že Robert Jež obsadil první
pozici před Tomášem Rumlerem. Ve skupině Halamo-
vých byly boje mnohem vyrovnanější: nejen že Rado-
van Rumler na vzájemný zápas postoupil před Tomá-
šem Lahučkým, ale překvapil i postup Jiřího Hrbka
před bratry Halamovými, kterým uškodila vzájemná
remíza. Ve čtvrtfinále se dost jednoznačně prosadili
favorité, když R. Rumler nepotvrdil formu ze skupiny
proti Patriku Petrovi. Ten však v semifinále nestačil
na R. Ježe a po vítězství Zdeňka Lopaura nad T. Rum-

lerem se hrál juniorský zápas o 3. místo s výsledkem
3:0 pro T. Rumlera a finále starších, ve kterém lednové
prvenství potvrdil Z. Lopaur. Skupinu o 5. místo pře-
svědčivě vyhrál T. Lahučký a skupině o 9. místo bez
ztráty bodu dominoval Ivan Halama. Celkově stále
vede Z. Lopaur s 80 body před T. Rumlerem s 65 body
a P. Petrem s 56 body, na 4. místo před T. Lahučkého
(48) poskočil R. Jež s 54 body. Za sponzorský příspě-
vek děkujeme prodejně alkoholu Jája. Srdečně zveme
všechny hráče i fanoušky na sobotu 3. března do jídel-
ny Domova mládeže VOŠ a SPgŠ v Litomyšli, kde v 9.15
skončí prezentace a v 10.00 začne 7. kolo Českého
poháru 2006 - 7. Příští turnaj Litomyšlského poháru
2007 se koná 10. března od 14 hodin v Domě dětí
a mládeže.                                                                        -jp-

Litomyšlský pohár Stiga po druhém kole

Martin Gult vede ligu
v kulečníku
Další kolo Litomyšlské ligy jednotlivců v kulečníkové
hře 8 ball se v Billard centru v Lidovém domě v Lito-
myšli hrálo v sobotu 24. února. 
Výsledky: 1. David Žalman, BC Hradec Králové 40,
2. Karel Rambousek, Billard centrum Litomyšl 30,
3. Martin Gult, Billard centrum Litomyšl 20, 4. Pavel
Hajn, Billard centrum Litomyšl, 5. Ilona Žalmanová,
BC Hradec Králové, 6. Mikoláš Rychtařík, Billard cent-
rum Litomyšl, 7. Pavel Šindelář, BC Hradec Králové,
8. Pavel Čermák, Kozí dechch, 9. Petr Gult, Zlatý
Bažant, 10. Miloš Grujbár, Zbloudilý koule Litomyšl,
11. Jan Rychtařík, Billard centrum Litomyšl, 12. Jiří
Harvánek, MPC Pardubice, 13. Tomáš Elis, MPC Pardu-
bice, 14. Marcel Kapitančik, MPC Pardubice, 15. Jiří
Oblištil, MPC Pardubice, 16. Vat, BC Sokol Tokyjo,
17. Ondřej Kasal, Demch, 18. - 20. Jaroslav Javůrek,
MPC Pardubice, Jiří Muller, MPC Pardubice a Jan Sallaj,
MPC Pardubice, 21. Jiří Dejmek, 22. Karel Šust, oba BC
Hradec Králové.
V celkovém pořadí vede domácí Martin Gult před králo-
véhradeckými hráči Davidem Žalmanem a Pavlem Šin-
delářem.                                                                        -red-

Nedělní aerobik s Lenkou Velínskou a Romanem Ondráškem
Lucie Jandíková aerobic club “FiT-line” Litomyšl vás srdečně zve na nedělní 

aerobik s LENKOU VELÍNSKOU a ROMANEM ONDRÁŠKEM
Neděle 11. března od 9.30 hodin Tenisová hala SPORT, s.r.o. Litomyšl

(prezentace od 9.00 hodin)

DANCE AEROBIC Lenka • INTERVAL AEROBIC Roman • SLOW TONING + STRETCHING Lenka
Cena 200,- Kč (do 1. 3. 2007 včetně), 300,- Kč (od 2. 3. a na místě)

Prodej sportovního oblečení zn. SPEED CAT + BODYACTION a sportovní obuvi zn. REEBOK.

Informace: Lucie Jandíková 777 288 770 (odpoledne)
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V současné době je vyhlášeno několik výzev, ze kte-
rých lze získat finanční prostředky mj. i na podporu
kultury a kulturního dědictví. 

Nový program Culture (2007 – 2013)
Tento program navazuje na Culture 2000 pro částečné
financování mezinárodních projektů v oblasti kultury.
Program je s výjimkou audiovize otevřen pro všechny
kulturní oblasti a subjekty včetně neziskových aktivit
kulturních podnikatelských subjektů. Projekty se dělí
do dvou skupin, krátkodobé projekty (tzv. akce spolu-
práce) jsou určeny na max. 24 měsíců, je zde povinná
účast alespoň tří spoluorganizátorů ze tří zemí EU
a celkové náklady jsou od 50 do 200 tisíc Eur. Víceleté
projekty spolupráce jsou na tři až pět let, nutná je
účast alespoň šesti spoluorganizátorů ze šesti zemí
a podporovány jsou projekty do 500 tisíc Eur. 
Tento program měl uzávěrku koncem února. Podrob-
nosti o programu včetně kontaktů na Českou kancelář
Culture 2000, která poskytuje konzultace, naleznete
na www.culture2000.cz a www.institutumeni.cz.

Mezinárodní visegrádský fond 
Mezinárodní visegrádský fond poskytuje finanční
prostředky na podporu činností v oblasti kulturní spo-
lupráce, vědeckých výzkumů, ekologie, školství a pod-
poruje výměny mladých lidí i přeshraniční spolupráci.
Fond upřednostňuje takové projekty, kterých se
účastní subjekty ze všech zemí V4 (Česká republika,
Maďarská republika, Polská republika a Slovenská
republika). Podporu z fondu nezískají projekty, kte-
rých se účastní méně než tři země V4 ani takové pro-
jekty, které spadají do kompetence státní správy a jsou
financovány z veřejných rozpočtů. Fond přiděluje
finanční prostředky dvěma skupinám projektů. Stan-
dardní granty, kdy jsou termíny pro podávání žádosti
stanoveny na 15. 3. a 15. 9. a částka udělovaná jedno-
mu projektu je vyšší než 4000 Eur, výše příspěvku je
max. 50% celkových nákladů projektu a rozpočet se
vypočítává na 12 měsíců. Malé granty mají tyto uzá-
věrky: 1. 3., 1. 6., 1. 9. a 1. 12 a jsou určeny pro projek-
ty do 4000 Eur. Celkem bude rozděleno 5 milionů Eur.
Podle slov českého zástupce při Mezinárodním vise-
grádském fondu se sídlem v Bratislavě je fond připra-
ven podpořit v roce 2007 celkem až 500 projektů
a udělit téměř 200 stipendií. Žádost včetně podrobněj-

ších informací o fondu lze nalézt na www.visegrad-
fund.org. 

Program Evropa pro občany (Akce 4 – aktivní evrop-
ská paměť) 
Výzva byla vydána také v rámci programu Evropa pro
občany Akce 4 – aktivní evropská paměť, která je
zaměřená na ochranu hlavních míst a archivů spoje-
ných s deportacemi a na připomínání památky obětí.
Kromě projektů souvisejících s deportacemi a bývalý-
mi koncentračními tábory budou podpořeny i projekty
připomínající památky obětí masového vyhlazování
a masových deportací spojených se stalinismem, jakož
i ochrany památníků a archivů dokumentujících tyto
události. Termín uzávěrky je 30. dubna. Bližší infor-
mace  na http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/acti-
on4/funding_en.htm. 

Program vlámské spolupráce se střední a východní
Evropou
Vláda Vlámského regionu v Belgii vyčlenila 770 000
Eur pro financování projektů v nových členských
zemích EU. Podporovány budou projekty, které zlepší
propojení institucí Vlámského regionu a ČR prostřed-
nictvím posílení spolupráce mezi profesními komora-
mi a např. podnikatelskými svazy nebo pomocí propa-
gačních aktivit v rámci pořádaných akcí. Podporován
bude i rozvoj twinningové spolupráce mezi městy,
krajskými a regionálními orgány, ne však individuální
twinningy mezi městy. Na výraznější podporu se
mohou těšit projekty trilaterální spolupráce – např.
Vlámsko + ČR + Chorvatsko, Vlámsko + ČR + Ukrajina
nebo Vlámsko + ČR + další členský stát. České organi-
zace mohou zasílat kompletní návrhy projektů (v ang-
ličtině) dohodnuté se všemi navrženými partnery
na odbor EU a mezinárodního vztahů MF – Centrum
pro zahraniční pomoc písemně a elektronicky na adre-
sy: Dominika.Hertova@mfcr.cz,v kopii Jitka.Cenko-
va@mfcr.cz, nejpozději do 20 března 2007. Případné
požadavky na vyhledání partnera a dotazy na rozsah
uznatelných aktivit můžete směřovat na vedoucí
oddělení Centra pro zahraniční pomoc MF ČR
Ing. Dominiku Gertovou nebo Ing. Jitku Cenkovou. 

Ing. Michaela Severová,
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu MěÚ Litomyšl 

Peníze na kulturu i ze zahraničních fondů

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

3. - 4.  března MUDr.  Leona Kašparová, Polička,
Janáčkova 523, 461 724 559
10. - 11. března MUDr. Jiřina Kočí, 
Dolní Újezd 838, 461 631 126
17. - 18. března MUDr. Eva Kopecká, Bystré,
nám. Na Podkově 25, 606 182 715
24. - 25. března MUDr. Pavel Kossler, Polička,
Haškova 445, 461 724 369
31. března - 1. dubna MUDr. Jitka Kosslerová,
Polička, Haškova 445, 461 724 369
7. - 8. dubna MUDr. Zdena Králová, Litomyšl,
Družstevní 69, 461 614 727

Odborný seminář “Novinky v oblasti svařovacích
metod” byl realizován na Vyšší odborné škole a Střed-
ní odborné škole technické v Litomyšli v úterý 20.
února v rámci “Programu dalšího profesního vzdělává-
ní s využitím moderních metod výuky pro dospělé”.
Škola se v rámci tohoto projektu spolufinancovaného
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
snaží nabídnout a vytvářet podle zájmu pracovníků
výrobní sféry zcela konkrétní semináře zaměřené
na nejnovější poznatky, tentokrát to byla oblast svařo-
vání.
Seminář zahájil informací o Svářečské škole při VOŠ
a SOŠT v Litomyšli Ing. Petr Krška a pokračoval před-
náškou na téma “Den svářečských škol” pořádaných

firmou Fronius Praha s poznatky z exkurze ve výrob-
ním závodě Wels v Rakousku. Zejména se zaměřil
na CMT proces firmy Fronius, což je jeden z nejmoder-
nějších svařovacích postupů. Na něj navázali informa-
cemi o nejmodernějších metodách a zařízeních apli-
kační inženýr Linde Gas Vlašim a zástupce firmy
Böhler. O problematice certifikací a norem promluvil
zástupce zkušební a certifikační organizace Česká Tře-
bová. Odborný seminář byl veden ve velmi korektním
pojetí a jednotliví přednášející se vzájemně doplňovali
vysoce specializovanými připomínkami ze svářečské
praxe. Posluchači vznášeli celou řadu dotazů, které
byly kvalifikovaně zodpovězeny. 
Po polední přestávce se většina účastníků přesunula
do dílen školy, kde byl ve svařovně instalován svářeč-
ský stůl s možností sledování předvádění nejrůzněj-
ších moderních způsobů svařování kovů a dělení
materiálů nejmodernějším plazmovým zařízením. Pro
ukázky byly použity mimo jiné přídavné materiály
firmy Böhler. Praktické ukázky zabezpečila firma Fro-
nius svým odborným pracovníkem za asistence učitele
svařování VOŠ a SOŠT Litomyšl pana Romana Šilara.
I při praktických ukázkách probíhala odborná diskuse
o předváděných způsobech a o technických možnos-
tech daného svařovacího zdroje TransPuls Synergic
2700 AluEdition. Tento svařovací zdroj vlastní i Svá-
řečská škola na VOŠ a SOŠT Litomyšl.
Účastníci semináře byli velmi spokojeni a těší se
na další podobné akce ve škole.          

-red-  foto Ladislav Knapčok

Novinky v oblasti svařovacích metod

Prezentace firy Fronius ve školních dílnách.

BYDLENÍ V LITOMYŠLI:
Byt 1+1 (38,02 m2), OV, panel, 8. NP, pěkné místo,
okna na JZ. • Velký byt 3+1 (86 m2), družst.,
panel, 6. NP.  • 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 2+1
(52 m2) k pronájmu.

OBCHOD - KANCELÁŘ  V LITOMYŠLI:
Prodejna na hl. náměstí, 35 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.
• pozemek pro průmyslové využití.
• pozemky pro stavbu RD v okolních obcích.

REKREACE V OBLASTI TOULOVCOVÝCH MAŠTALÍ -
BUDISLAV U LITOMYŠLE:
Nová dřevěná letní chatka v JZ svahu, pozemek
300-400 m2. Cena: 270.000,- Kč • Zděná chata
4+1, dílna, všechny sítě, zahrada 204 m2. •
Dřevěná chatka, 2 místnosti, pozemek 218 m2

v mírném J svahu.  Cena: 150.000,- Kč 

VESNICKÁ STAVENÍ: 
Řikovice - uzavř. dvorek, 1+1 + 2 místnosti
výměnku, zahrady  2508 m2. • Cerekvice nad
Loučnou - uzavř. dvorek, 1 místnost, 3 komory,
zahrady 1352 m2, Cena: 420.000,- Kč.  

V případě, že nás oslovíte s nabídkou nemovitosti: 
• stanovíme optimální cenu Vaší nemovitosti •
zajistíme její nabídku na 10 internetových  serve-
rech • využijeme široké možnosti inzerce Vaší
nemovitosti • zajistíme Vám kompletní realitní
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:
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Letošní ročník Mistrovství České republiky v motos-
kijöringu Orion - Mitas Cup 2007 se sněhu už nedo-
čkal. O mistru republiky tak rozhodl jediný závod,
který se uskutečnil v Klášterci nad Orlicí. Mistrov-
ský titul získá dvojice Švorc - Drašnar (KTM 250),
titul vicemistra míří do Litomyšle zásluhou Rouša-
vého a Čížka (Honda 450 4T) z Orion teamu, bronz
patří bratrům Šrolerovovým (KTM 450 4T) z Klášter-
ce. Těsně pod stupni zůstali litomyšlští Svatoš
s Furárem (Honda 250) z týmu Profistav.
I když motoskijöringová sezóna skončila, uspořá-
dají organizátoři v pátek 9. března v Dobřanech
v Orlických horách slavnostní zakončení celého
seriálu. Účastníci se setkají na tamním závodišti
“V dřeváku”, kde dojde od 17 hodin k vyhlášení nej-
lepších jezdců sezóny 2007.

Sezóna 
v motoskijöringu
skončila

Fotbalové týmy staršího a mladšího dorostu TJ Jiskra
Litomyšl sehrály několik přípravných zápasů.
Výsledky: 20. ledna FC Kostelec n.O. - Litomyšl 1:6
(0:5) starší dorost, branky: Libor Pešek 4, Hanus, Král
28. ledna Sokol Dolní Újezd - Litomyšl 3:0 (1:0) starší
dorost
4. února FC Kostelec n. O. - Litomyšl 2:8 (1:3) starší
dorost, branky: L. Pešek 4, Vomočil, Hladík, Němec
11. února FC Rychnov n.Kn. - Litomyšl 1:1 (1:1) starší
dorost, branka: Vomočil
11. února FC Rychnov n. Kn. - Litomyšl 5:1 (2:0) mlad-
ší dorost, branka: František Jána
17. února FKAS Pardubice - Litomyšl 4:0 (3:0) starší
dorost
18. února Horní Újezd - Litomyšl 3:1 (1:0) mladší
dorost, branka:Petr Kundera
Výsledek utkání mladšího a staršího dorostu Boskovi-
ce - Litomyšl 24. února nebyl do uzávěrky znám.
Zbývají sehrát utkání:
4. března Polička - Litomyšl (starší a mladší dorost)
17. března Vysoké Mýto - Litomyšl (starší dorost)
24. března Tesla Pardubice - Litomyšl (starší a mladší
dorost)
31. března TJ Svitavy - Litomyšl - MISTROVSKÉ
UTKÁNÍ                                                      Zdeněk Kocman

Dorostenci sehráli
přípravná utkání

Ambulance dětského oddělení Nemocnice Litomyšl
nadále ordinuje i pro všechny nemocné s náhlým zhor-
šením zdravotního stavu v rozsahu pohotovostní služ-
by pro děti a dorost. Ošetřuje všechny pacienty ve
věku 0 - 19 roků bez rozlišení místa bydliště. 
Doporučujeme nemocným s odkladnými stavy, aby
o víkendech a svátcích nepřicházeli k ošetření v době
od 7 do 11 hodin. Lékař slouží i pro lůžkové oddělení
a v tuto dobu vykonává vizity. Závažné stavy jsou ošet-
řovány přednostně. 
Poplatek za ambulantní ošetření se neúčtuje.
Ordinační doba: Všední dny od 15.30 do 7.00 hodin
Sobota, neděle a svátky: nepřetržitě. 

MUDr. Jiří Novák, primář oddělení dětí a dorostu

Ambulance oddělení
dětí a dorostu

•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

Na Lánech 30, Litomyšl
Tel.: 461 616 035, 777 056 195
e-mail: spsluzby@seznam.cz, 
www.spsluzby.com

motorové pily, křovinořezy, vyžínače
a další zahradní technika

ke každému stroji dárek!

Informační místa pro
podnikatele - zadávání
požadavků z webu
Na území ČR je do projektu Informační místa pro
podnikatele zahrnuto téměř 180 kanceláří, kde
podnikatelé mohou formou veřejné služby získat
informace potřebné pro svoji činnost. Podnikatel
může se svým dotazem kontaktovat informační místo
osobně, telefonicky, pomocí elektronické pošty nebo
prostřednictvím formuláře na internetové stránce:
www.inmp.komora.cz, zde kromě samotného
požadavku vyplní i své kontaktní údaje a zvolí
libovolné RM, na které je požadavek poté odeslán.
Zároveň si podnikatel zvolí způsob obdržení odpovědi
na svůj dotaz - písemně na jím zadaný e-mail nebo si
řešení osobně vyzvedne na RM (kontaktní údaje na RM
obdrží v e- mailu potvrzujícím přijetí jeho požadavku).
Více informací o projektu InMP získáte na internetové
adrese www.komora.cz nebo prostřednictvím RM ve
Svitavách a jeho expozitur v Litomyšli, Moravské
Třebové a Poličce, tel.: 461 568 239, fax: 461 568 240,
e-mail: RMSvitavy@inmp.cz.

Bezúčelové půjčky
peníze můžete použít 

na cokoli si přejete
bezúčelové půjčky

• od 6000 do 150000 Kč
• pro zaměstnance i důchodce

• bez poplatků předem
• peníze na cokoli si přejete

• nebankovní sektor

Volejte: 604 872 483
Po - Ne  po 13. hodině

Našel se kokršpaněl
Městská policie vyzývá maji-
tele kokršpaněla, který byl
nalezen 8. února v Litomy-
šli, aby se přihlásil na slu-
žebně Městské policie
na Smetanově náměstí. Pes
byl umístěn do městského
psince na Pohodlí, kde je
o něj dobře postaráno.

Značkový prodej a servis v Litomyšli!

Přijďte se podívat do nově otevřené 
exkluzivní provozovny.

Inzerujte
v Lilii!
tel. 465 424 448
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Firma LBtech a.s.
Výstavba inženýrských sítí
Moravská 786
570 01 Litomyšl
tel.: 461 353 501 
fax: 461 353 502

přijme řidiče, 
strojníky
a stavební dělníky

staročeské 
hody
připravíme pro Vás husičku, 
kachničku, králíčka, kolínka, 
žebírka, telátko
ve dnech 16. a 17. března
Rezervace na telefonním čísle 461 616 726
Těšíme se na vaši návštěvu!

Restaurant 
U Medvěda 
vás zve na



Rozvedená 47/160, štíhlá, hledá muže, abstinenta, k vážnému seznámení. Ve dvou
se to lépe táhne. Tel.: 737 881 494. Prodám stojatý plynový ohřívač vody Quadriga,
120 l, r.v. 1998, v provozu 1/2 roku. Tel.: 736 449 147. Nabízím stylové křeslo větší,

nepouž., stáří 2 roky, PC 7400 Kč, nyní 1650 Kč, barva modrá, kombinace se žlutou, gobelínové vzory aplikace,
nutný vlastní odnos a odvoz. Spěchá z důvodu prodeje bytu a stěhování. Tel.: 461 542 511. Prodám úplně novou
koženou bundu, vel. 54, uvnitř černá kožešina pravá, dovoz Francie, nevhodný dárek. Vhodná však pro mladé-
ho elegantního muže. Levně, cena dohodou. Tel.: 461 542 511. Prodám 3/4 kožíšek černý beránek, velikost 46,
jako nový, 10,- Kč. Tel.: 461 615 892. Koupím rodinný domek v Litomyšli, za rozumnou cenu, platba v hotovos-
ti možná. Tel.: 723 678 564. Svobodný 33/186 hledá svobodnou dívku ve věku 25 - 32 let k vážnému seznáme-
ní. Tel.: 732 163 756. Svobodný 33/186 hledá svobodnou dívku, věk 23 - 32 let k vážnému seznámení. Tel.: 732
163 756. Prodám dveře, celé prosklené, obloukové, se zárubní, výška 200, šířka 93 cm, okna pevná oblouk., 82
x 89 cm, barové židle, nový nepoužitý dvojdřez, 156x62 cm, hliníkový stolek 82 x 84 cm. Levně. Tel.: 732 916 722.
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Zveme vás do naší skvělé restaurace na speciality ukrajinské kuchyně

Co chystá
TJ JISKRA Litomyšl
Sobota 14. dubna 2007 
Zájezd do Polska - Kudowa Zdroj
Neděle 15. dubna 2007
Zájezd do Prahy do divadla Spejbla a Hurvínka
na představení "Hurvínkův popletený víkend"

DĚTSKÉ LETNÍ TÁBORY:
Pro menší děti 6 - 12 let -
Bedřichov v Jizerských horách.
termín 5. - 15. 8. 2007
Pro větší děti 12 - 16 let -
Deštné  v Orlických horách
termín 19. - 28. 8. 2007

Informace v kanceláři TJ JISKRA Litomyšl 
Tel.: 461 618 672, 775 913 400

Jedna z nejkvalitnějších nabídek českého a evropského výtvarného 
umění 19. a 20. století v ČR.
Otevřeno: út-pá 10 - 13 14 - 18 h

so 10 - 12 h
ne, po  dohodou

více informací
na tel. čísle
606 751 160
část nabídky
na www.ganlit.cz

Pro naše klienty hledáme díla těchto autorů:
Boštík, Benka, Beneš, Blažíček, Brožík, Březina, Bubeníček, Bukovac, Coubine, Čermák, Dvořák,
Engemuller, Filla, Hanych, Havelka, Honsa, Hudeček, Chittussi, Jambor, Jansa, Jíra, Justitz, Kaván,
Kalvoda, Kars, Komárek, Kopecký, Kotík, Kuba, Kupka, Lada, Langer, Lebeda, Loukota, Mánes,
Marold, Mařák, Obrovský, Piepenhagen, Porš, Preisler, Procházka, Radimský, Ropek, Slavíček, 
Šíma, Špillar, Švabinský, Tichý, Trampota, Trnka, Ullik, Ullmann, Vacátko, Váchal, Věšín, Zrzavý
a další české, slovenské, rakouské i ruské autory.

Autor:         Ludmila Jiřincová
(Praha 1912 - Praha 1994)

Název:        Večerní setkání
Dat. vz.:     1968
Technika:  olej, plátno
Rozměr:     46 x 74 cm
- výjimečně se vyskytující 
autorčino dílo prvotřídní kvality

Galerie Art Nouveau Litomyšl
Miroslav Kroupa, Smetanovo nám. 58, Litomyšl

Kupujte kvalitní umění - nejvýhodnější investici současnosti
Do vlastní sbírky koupím díla B. Kopeckého a J.Honsy za nejvyšší ceny v ČR

Inzerce

N O V Ě  O D D U B N A !

Kosmetický salon
Eva Špičková, Tomíčkova 20, Litomyšl
• nabízím kompletní kosmetická ošetření
• pracuji s kosmetikou FOR LIFE - Madaga

Těším se na Vaši návštěvu
Objednávky na tel.: 608 110 328

Lidový dům nabízí
Pokračovací taneční

kurz pro mládež
Kurz se skládá z pěti lekcí,

vždy v pátek večer od 13. dubna. 
Kurzovné  600,- za osobu,

přihlášky do 20. března
Kontakt: 461 619 183, 731 460 663 

a v kanceláři Lidového domu 
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Litomyšlské hokejové mužstvo postoupilo do finále
krajského přeboru! Jeho hráči o tom rozhodli dvěma
vítězstvími nad celkem Sokola Staré Jesenčany. První
finálový duel s Chocní se odehrál na litomyšlském zim-
ním stadionu ve středu 28. února. Jeho výsledek nebyl
do uzávěrky vydání znám.
HC Litomyšl - Staré Jesenčany 8:3 (4:1, 1:1, 3:1)
První semifinálové utkání přitom vůbec nenapovídalo,
že by Litomyšl mohla na finále pomýšlet. Pro nemoc,
respektive zranění, chyběli na ledě jak kapitán Lukáš
Matys, tak i jeho první zástupce Zdeněk Joudal.
V sestavě tak dostali příležitost mladí hráči z juniorky,
kterým se však vedlo znamenitě. Díky jejich bojovnému
srdci a obrovskému nasazení celého týmu, podpořené-
mu velmi dobrým výkonem Pavlíčka v brance, dosáhla
Litomyšl naprosto zaslouženého a cenného vítězství.
Domácím se povedla první třetina, když v 16. minutě
vedli už 4:0. Obraz konce první třetiny, kdy Litomyšlští
polevili v koncentraci a inkasovali gól, se opakoval také
na konci druhé části hry. Hráči Jesenčan cítili šanci sní-
žit, avšak v klíčových momentech domácí podržel Pavlí-
ček v brance. Situaci uklidnil také Pavlák, který dosáhl
ve 46. minutě hattrick. A když Litomyšl využila vzhle-
dem k faulům hostujícího celku i nabídnutá přečíslení,
bylo rozhodnuto.
Branky: Pavlák 3, Dítě 2, Šedivý,  Čech, Voleský - Dvo-
řák 2, Schweinfurter. V utkání druhé semifinálové dvo-
jice zvítězila Choceň  nad Chotěboří překvapivě 4:2.
Staré Jesenčany - HC Litomyšl 4:5 (1:2, 0:3, 3:0)
Rozhodující bitva na chrudimském ledě se v neděli 25.
února odvíjela v téměř domácí atmosféře. Z tří set divá-
ků jich bylo 250 z Litomyšle!
Kromě dlouhodobě nemocných hráčů Drobného a M.
Joudala nemohl nastoupit ani Zdeněk Joudal, a tak roli
kapitána litomyšlského týmu obětavě převzal Lukáš
Matys. A své mužstvo dovedl do finále.
Domácím sice scházel pro dva tresty OK Závodník, avšak
v jejich dresu se představili dva zkušení harcovníci,
kteří během své kariéry okusili vyšší soutěže - jedna-
čtyřicetiletý Vladimír Petrovka, bývalý hráč pražské
Sparty, a devětatřicetiletý obránce Martin Štelcich,
který prošel mj. extraligovým Litvínovem, pak Mostem,
Kadaní či Chomutovem.

Po slušně hrané první třetině, v které měli větší štěstí
hosté, se po přestávce přitvrdilo. Nejošklivější byl faul
domácího Formánka ve 26. minutě na Jiřího Dítě, který
se po krosčeku sesunul k zemi a po několika dalších
odehraných minutách ze zápasu odstoupil. Litomyšl
však v závěru třetiny ovládla pole a vedla již 1:5.
Závěrečné dějství však přineslo obrat. Domácí začali
velmi aktivně, dokázali snížit a navíc se zranil jeden
z klíčových hráčů Litomyšle Pavlák. Pět minut před
závěrečnou sirénou snížili domácí na rozdíl jediné bran-
ky. V čase 58.11 si vzali time-out, zkoušeli i power-play.

Litomyšlští hokejisté spolu s Chocní ve finále!

Zpravodaj Města Litomyšle. Vychází 1x měsíčně, vydává Město Litomyšl. Kontaktní osoba ing. Michaela Severová, 461653 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.
Uzávěrka podkladů je vždy k 20. předchozího měsíce. Zpravodaj neprochází jazykovou úpravou. Povoleno rMK ČRE 12017. Grafická úprava a tisk H.R.G. Litomyšl.
Náklad 4300 výtisků. Do litomyšlských domácností a integrovaných obcí zdarma, ostatní 5,- Kč. www.litomysl.cz/lilie

Dobře věděli, že na prodloužení musí nutně vstřelit
ještě dvě branky! Avšak na to již neměli ani sílu, ani
dostatek času! Litomyšl si již nenechala vítězství vzít
a začala slavit postup.
O tom, že je to opravdu velký úspěch, svědčí  velká
jména v kádru soupeře. V dresu Jesenčan hrají  skuteč-
né osobnosti, jakými jsou například Langer či Flaška,
pracovití hráči Doubravský či Dvořák a zapomenout
nelze ani na výborného gólmana Drejsla, který i v dru-
hém utkání chytal opravdu dobře. V závěrečné třetině
odvetného utkání hosté Litomyšl přehrávali, raduje se
však soupeř, který do semifinále rozhodně nešel jako
favorit. Branky: Bartoníček 2, Flaška, Štelcich – Pešina
2, Lustyk, Voleský, Lojek.
Neméně překvapivým finalostou je tým Chocně, který
zdolal úřadujícího krajského přeborníka z Chotěboře

i v druhém odvetném utkání 6:2. Finále se hraje na dvě
vítězná utkání. To znamená, že každý zápas musí mít
vítěze; při remíze se prodlužuje, eventuálně rozhodnou
samostatné nájezdy. Případné rozhodující třetí finále
by se hrálo v Litomyšli ve středu 7. března.
Díky pochopení pana Rojara bude v neděli 4. března
na odvetný zápas finále vypraven do Chocně zvláštní
autobus! Od Zimního stadionu se odjíždí v 16 hodin,
jízdné činí 30,- Kč tam (k Zimnímu stadionu Choceň)
a zpět (na Smetanovo náměstí), platí se při vstupu
do autobusu.                                 -red- foto Ivan Hudeček

Cesta Litomyšle k velkému finále započala již
výsledky ve finálové skupině. V dalším zápase
přivítala Litomyšl 4. února na svém ledě úřadu-
jícího krajského přeborníka a vítěze základní
části soutěže, celek HC Chotěboř, kterému pod-
lehla 4:7. Chotěboř tehdy byla lepším muž-
stvem, působila kompaktnějším dojmem
a vyhrála zcela zaslouženě. Dosud stoprocentní
úspěšnost v utkáních proti Chocni v této sezó-
ně potvrdila Litomyšl v posledním vzájemném
duelu ve finálové skupině krajského přeboru.
Hosté zvítězili 5:3, když vstoupili lépe do zápa-
su a po první třetině vedli 2:0. Stínem utkání
byla po závěrečné siréně roztržka mezi choceň-
ským Šedou a litomyšlským Pešinou, která se
přenesla až do prostoru střídaček. Litomyšlští
hokejisté přivítali ve středu 14. února v posled-
ním zápase finálové skupiny posílený HC Slo-
van Moravská Třebová. Hosté po celý zápas
lépe bruslili, předvedli kombinační hru s nápa-
dy a opřeli se o novou řadu mladých hráčů. Zví-
tězili zcela zaslouženě 7:2. Litomyšlští
zůstali za očekáváním, když chybovali v obra-
ně a hráli nedisciplinovaně. Přesto splnili úkol
přímo postoupit do play off. 

Trnitá cesta našeho týmu
finálovou skupinou


