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V září loňského roku měli Litomyšlané
možnost seznámit se s japonskou kulturou
a to bez cestování do Japonska, přímo
na místním zámku. Přiblížila ji skupina
padesáti japonských přátel z města Machida.
Na druhém zámeckém nádvoří litomyšlské-
ho zámku nejdříve představili v tradičním japonském
oděvu pravý japonský čajový obřad, v zámeckém diva-
délku koncertoval komorní barokní orchestr a nechy-
běla ani ukázka přípravy a ochutnávka japonských
nudlí. 
V úterý 27. března jsme byli svědkem dalšího skvělého
zážitku. Ve Smetanově domě se konal koncert velké-
ho, asi stočlenného, japonského juniorského orche-
stru HBC (Hokkaido Broad Cast) z města Sapporo. Při-
pomeňme, že právě v Sapporu se konaly před 30 lety
olympijské hry. Juniorský orchestr HBC patří k nej-
známějším orchestrům v celém Japonsku. Evropská
cesta orchestru měla dvě zastávky. První byla ve
Vídni, ve známém MUSIKVEREIN a druhá právě v Lito-
myšli ve Smetanově domě. Juniorský orchestr HBC
po celou dobu doprovázela a jejich vystoupení natá-
čela japonská televize. Předpokládá se, že vysílání
na japonských televizních stanicích shlédne okolo

Letos opět připravuje Dům
dětí a mládeže za podpory
Města společně se Střední
zahradnickou školou
a Speciální základní ško-

lou různé akce pro děti i dospělé z Litomyšle
a okolních obcí. Děti z mateřských škol
budou soutěžit v úterý 17. dubna v areálu
Mateřské školy Lidická, žáci základních škol
ve čtvrtek 19. dubna na zámeckém návrší
a v pondělí 23. dubna v DDM proběhne soutěž
Hledáme přírodovědce pro XXI. století.
Všechny zájemce zveme ve čtvrtek 19. dubna
na exkurzi s odborným výkladem do Nedo-
šínského háje. Sraz je na zastávce MHD
v Nedošíně buď v 8.30 nebo v 10.30 hodin.
Ve čtvrtek 19. dubna budou opět na Smeta-
nově náměstí všechny školy prezentovat
svoje projekty, programy a nápady nejen ke
Dni Země a v zámeckém areálu budou vysta-
veny nebo předvedeny výsledky soutěže
Co pro mě znamená Země (země).
Další exkurze je určena pro učitele, kteří se
pod odborným vedením seznámí s přírodními
zajímavostmi okolí Budislavi, Jarošova
a Chotěnova. Autobus pro účastníky odjíždí
v pátek 20. dubna v 7.30 hodin od Městského
úřadu.
Od pondělí 16. dubna začíná jarní kolo sou-
těžní hry Litomyšlský vševěd na téma příroda
ve městě. (Soutěžní formuláře se odevzdáva-
jí do 2. května). Sobotní odpoledne 21.
dubna od 13 do 17 hodin v Nedošíně je pořá-
dáno hlavně pro rodiče a děti. 

Pokračování na straně 4

Den Země 2007
v Litomyšli

pěti milionů diváků. Pod taktovkou
dirigenta Hiromitsu Abeho zazněly Pocho-
dy slavnostní a obřadní Edwarda W. Elgara,
Rapsodie pro orchestr Yuzou Toyamiho,
Suita z Carmen Georgese Bizeta, skladba
Na krásném modrém Dunaji Johanna

Strausse, ale i například Vltava Bedřicha Smetany.
Bezmála stopadesátičlenná skupina přijela do Lito-
myšle již v dopoledních hodinách. Kromě zkoušky měl
orchestr na programu prohlídku zámku v Litomyšli
a Nových Hradech či Rodného bytu B. Smetany. 
Připomeňme, že spolupráce s městem Matsumoto
a dalšími japonskými městy byla zahájena již v roce
2004. Od té doby navštívilo Litomyšl již několik sku-
pin návštěvníků z Japonska a malá skupinka z Lito-
myšle byla pozvána i do Japonska. Předpokládáme,
že i tento rok přijedou hosté z Matsumota na Smeta-
novu Litomyšl. Připravujeme i pobyt tří nejlepších
studentů japonského jazyka na litomyšlském Gym-
náziu v Japonsku. Finanční náklady na cestu budou
hrazeny pravděpodobně z Fondu česko-japonské
spolupráce. Studentů se ujme jedna z nejlepších
středních škol v Japonsku, Matsumoto Fukashi.          

Michaela Severová, foto I.H.

Na to, že měli mladí hudebníci za sebou dalekou cestu
a předchozí večer koncert ve Vídni, nebudili dojem únavy.

V pásmu japonských lidových skladeb účinkovala část sym-
fonického orchestru v typickém úboru.

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

Prezentace japonské kultury 
v Litomyšli se stává tradicí
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RaM souhlasí, aby komise SPOZ nadále zajišťovala
blahopřání občanům města Litomyšle při příležitosti
jejich významných životních událostí (životní jubi-
lea, svatby, narození, vítání občánků a další). Dále
RaM souhlasí se zveřejněním výše uvedených událos-
tí v měsíčníku Lilie pouze v případě, že komise SPOZ
bude mít písemný souhlas občanů.

RaM pověřuje Technické služby města Litomyšl
vypracováním provozního řádu hřiště "Wembley"
a ceníku pro zápasy městské ligy minikopané. 

RaM souhlasí s poskytnutím dotace na činnost
osadních výborů ve výši 35,- Kč/os. 

RaM vzala na vědomí informace Ing. Jana Janečka
o rozvíjejících se vztazích mezi spřátelenými japonský-
mi městy (Matsumoto, Machida, Sapporo a další)
a naším městem Litomyšl. Dále RaM souhlasí, aby
návštěvy především v oblasti společenské a kulturní
technicky zajišťovala Smetanova Litomyšl o.p.s. 

RaM bere na vědomí vyhodnocení výsledků anke-
ty mezi občany ulic Dukelská a 17. listopadu ohledně
provedených opatření za účelem zklidnění provozu. 

RaM souhlasí s návrhem smlouvy o spolupořada-
telství XXXIV. ročníku festivalu Mladá Smetanova
Litomyšl s Hudební mládeží České republiky.

RaM souhlasí s podáním žádosti o dotaci na MMR
do programu Podpora rozvoje hospodářsky slabých
a strukturálně postižených regionů na rekonstrukci
hřiště na Mařákově ul. Celkové náklady ve výši cca 2
mil. Kč.

RaM souhlasí s cenou měsíční jízdenky na MHD
pro žáky ve výši 60,- Kč a studenty ve výši 180,- Kč
od 1. 9. 2007.

RaM souhlasí s uzavřením smlouvy  s Ředitelstvím
silnic a dálnic ČR, Správou Pardubice, za účelem
vybudování bezbariérového nájezdu na chodníku v
ulici T. G. Masaryka. Uzavření smlouvy je podmínkou
k možnosti podání žádosti o dotaci na akci Naše
město bez bariér.

AniFest je mezinárodní festival ani-
movaných filmů, který bude tento
rok již pošesté hostit jihočeská Tře-
boň. A aby to nebylo obyvatelům dal-
ších sedmi měst České inspirace líto,
zorganizovalo toto sdružení akci
s názvem “Inspirace s AniFestem”.
Filmy promítané během loňského roč-
níku AniFestu se tak dostanou
i k divákům, kteří nemohli v uplynu-
lém roce přijet do Třeboně.  
Pro Litomyšl jsme vybrali blok filmů
z loňského ročníku, který je sestaven
z vítězných filmů všech kategorií. Uvidíme krátký film
PsiCHO českých tvůrců, který získal Cenu ministra kul-
tury i Cenu diváků. Cenu za nejlepší krátký film si odne-
sl britský snímek Ráj velkoměsta, Zvláštní uznání poro-
ty v kategorii krátkého filmu putovalo za snímek Slep-
cův trik do Portugalska, japonský jednominutový skeč
Steam Head získal Cenu za nejlepší televizní film. Nej-
lepší videoklip je podle poroty z dílny Radka Doskočila
a doprovází českou kapelu Nana Zorin a jejich píseň
Murder song. Desetiminutový film Michaely Pavlátové

Karneval zvířat získal Cenu AniFest
Grand Prix. Oceněny byly i studentské
filmy a školní kolekce. Druhý blok,
který jsme vybrali pro promítání v Lito-
myšli je také sestaven z krátkých jedno
až pětiminutových snímků a má podti-
tul “Smích je celoobličejová křeč”
a vtipný dodatek “...nesmí nám však
na tváři zamrznout, protože potom je
to škleb”. Návštěvníci projekce se
mohou těšit na animované filmy
z Francie, Spojených států americ-
kých, Německa, Velké Británie, Špa-

nělska a samozřejmě České republiky. 
Projekce bude probíhat v pondělí 16. dubna od 16.00
hodin v Music clubu Kotelna, vstup je volný. Jakýmsi
“předskokanem” AniFestu bude ukázka práce studia
animovaného filmu Animág Litomyšl. Autoři malých
“litomyšlských” filmečků budou moci svoji práci
porovnat se světovou špičkou a samozřejmě se i trošku
inspirovat. Na závěr zbývá jen dodat, že kotouče pro-
mítaček s novými animovanými filmy se v Třeboni roz-
točí již 3. května!                             Michaela Severová

Z rady města

Inspirace s AniFestem podruhé

Mezinárodní operní festival Sme-
tanova Litomyšl zůstává důležitou
součástí “Tváře kraje” a nemůže jej
ohrozit ani tříbení názorů na způ-
sob, jakým je litomyšlský zámek -

památka UNESCO - v jeho průběhu využíván. Vyply-
nulo to ze schůzky prvního náměstka ministra
kultury Jaromíra Talíře, vicehejtmana Pardubického
kraje Romana Línka, starosty města Michala Korty-
še, ředitelky Národního památkového ústavu, územ-
ního odborného pracoviště Pardubice Ivy Lánské,
ředitele festivalu Jana Pikny a zástupce generálního
partnera festivalu Skanska DS a.s., generálního
ředitele Josefa Hájka 26. února v Pardubicích.
S názorem, že je festival významnou akcí, souhlasí
rovněž Iva Lánská z Národního památkového ústa-
vu. Památkový ústav se spoluprací na jeho pořádání
podílí, avšak zároveň vybízí k obezřetnosti při
ochraně této národní kulturní památky, zapsané od
roku 1999 na seznamu UNESCO. “Proto je třeba
během každé činnosti při přípravě a v průběhu fes-
tivalu zajistit velmi přísný dozor nad dodržováním
všech ochranných opatření. Vítám iniciativu pořada-
tele přispět na údržbu litomyšlského zámku odvo-
dem deseti korun z každé prodané vstupenky na
pořad konaný v zámeckém nádvoří,” říká Iva Lán-
ská. Připouští, že všechny problémy ještě vyřešeny
nejsou, ale pracuje se na jejich vyjasnění a rozhodně
není konání letošní Smetanovy Litomyšle ohroženo.   

-eh-

Setkání potvrdilo
společnou vůli 
zachovat festival

Ve dnech 21. - 24. března proběhl v metropoli Ruska
Moskvě již 14. ročník veletrhu cestovního ruchu MiTT
Moskva. Tento mezinárodní veletrh, v Ruské federaci
největší, láká každoročně desetitisíce lidí z řad
odborné i laické veřejnosti. Česká republika se před-
stavila v dosud největší expozicí na ploše 459 m2

a počet vystavovatelů dosáhl čísla sedmačtyřicet.
Největší zájem byl tradičně o lázně a památky. Česká
inspirace a České dědictví UNESCO připravily návštěv-
níkům a touroperátorům propagační materiály v ruš-
tině a spolu s Čedokem i ucelenou nabídku na výlety
po památkách, za kulturními akcemi a turistickými
atraktivitami.                                                              -red-

Ruský MiTT i s Litomyšlí

O vstupenky na letošní Smetanovu
Litomyšl je velký zájem

Zájem o vstupenky na letošní 49. ročník Meziná-
rodního operního festivalu Smetanova Litomyšl je
opět značný. Prodej byl zahájen ve středu 7. břez-
na v devět hodin ráno a ve dvanáct hodin bylo již
zarezervováno 6476 vstupenek z celkového počtu
16200. Již podruhé byly vstupenky prodávány
také přes internet.
Během prvních několika hodin po zahájení prode-
je se na internetové stránky dostaly tisíce lidí,
hodně jich bylo obslouženo i po telefonu
a na třech prodejních místech litomyšlského infor-
mačního centra. V jedenáct hodin už byla naprostá
většina zájemců o vstupenky obsloužena. 
Největší zájem je o Galakoncert Evy Urbanové a Orf-
fovu kantátu Carmina burana, velmi rychle se pro-
daly také dvě aktovky Císařovy nové šaty a Zvířátka
a loupežníci. Rychle byla vyprodána také varhanní
mše v kostele a pořad Putovali hudci II. se Zuzanou
Lapčíkovou, první den odpoledne se vyprodaly také
obě představení Smetanovy Hubičky. 
Přestože je sedm pořadů v tuto chvíli vyprodáno,
neznamená to, že by neexistovala naděje tyto
nejžádanější vstupenky ještě získat. Pokud si
někdo nevyzvedne rezervaci, za deset dní se líst-
ky automaticky vrací do prodeje. V řadě případů
zřejmě došlo k duplicitní rezervaci kvůli přetíže-
ní systému. Mohlo se stát, že někdo nedokončil
nákup, ale rezervace přesto proběhla a po restar-
tu systému objednával znovu všechny vybrané
vstupenky. Už v sobotu 17. března se tak mohly
tyto vstupenky objevit znovu v nabídce na inter-

netových stránkách festivalu. Další termín, kdy
je možné uspět, je podle pořadatelů 2. květen.
Do konce dubna totiž organizátoři rezervují vstu-
penky pro sponzory a čestné hosty, nevyužité
rezervace samozřejmě vrátí zpět do prodeje.
Poslední možností je prodej vrácených vstupe-
nek, přestože to není vzhledem k pořadatelským
podmínkám tak časté. Určitě se vyplatí podívat se
občas na internet, kde se mohou vstupenky
na beznadějně vyprodaná představení ještě obje-
vit.
Festival bude zahájen v pátek 15. června již zmí-
něným Galakoncertem Evy Urbanové. Během
sedmnácti dní se uskuteční dvacet pořadů. Jede-
náct na hlavní festivalové scéně - na druhém
nádvoří zámku, ostatní na jiných místech
ve městě. Dva pořady potěší návštěvníky v Lan-
škrouně a v Chrudimi.                                          -eh-
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Ve čtvrtek 29. března byla za účasti představitelů Kraj-
ského úřadu, města Litomyšle, ředitelů a zástupců
zdravotních pojišťoven, dodavatelů, stavební firmy
a dalších pozvaných hostů slavnostně otevřena pří-
stavba neurologie a třetího operačního sálu litomyšl-
ské Nemocnice. 
“Provozování iktové jednotky pomůže lépe organizo-
vat péči o pacienty po náhlých mozkových příhodách,
kde je daleko větší šance na úplné uzdravení. Jestliže
se pacient dostane do devadesáti minut od vzniku pří-
hody na specializované pracoviště a pokud je to vhod-
né, je provedena venózní trombolýza, která zlepší pro-
gnózu postiženého,” říká tiskový mluvčí Nemocnice
Litomyšl Adrián Nemšovský. Studie uvádějí, že zhruba
třetina pacientů se vrací do normálního života bez
následků; třetina má nějaké drobné problémy a ome-
zení a třetina zůstává postižena. Ideální stav předpo-
kládá čtyři iktová lůžka na 100 tisíc obyvatel. V České
republice tak dnes chybí zhruba 183 lůžek.
Vybavení a komfort nových pokojů odpovídá součas-
ným nárokům hospitalizovaných na hotelové služby.
Oddělení bylo vybaveno novými EEG a EMG diagnostic-
kými přístroji. Vždy dva pokoje mají společné sociální
zařízení. 

“Třetím operačním sálem se vyřeší přetlak na požadav-
ky plánovaných operací našich čtyř operačních oborů,
kde v případě potřeby řešení akutního stavu operací
byla plánovaná operativa posouvaná do pozdních
odpoledních hodin, nebo odkládaná na další den.
Vznikem dospávacího pokoje se zkrátí čas mezi opera-
cemi a pacient, kterého bylo dříve nutné sledovat
na operačním sále, než se probere z narkózy, bude sle-
dován na tomto pokoji,” vysvětluje Nemšovský.
Celková hodnota díla, které budovala po dobu 16
měsíců stavební firma Wachal, a.s., dosáhla 84 milio-
nů korun. Investorem byl Pardubický kraj.

-eh- foto I.H.

V nemocnici otevřeli novou přístavbu
neurologie a třetí operační sál

Vážený pane starosto, z webových stránek jsem
zjistil, že rada města schvaluje a doporučuje zastupi-
telstvu města pojmenování nových ulic "Průmyslo-
vá" a "Svitavská" a prodloužení ulice Moravská, vše
v oblasti průmyslové zóny Benátská v rozsahu dle
přiložené situace. Nevím jak vám, ale mně, jako
dlouholetému patriotovi našeho krásného města, se
vůbec nelíbí, že by jedna z nových ulic měla nést
jméno města, které se v době působení tamního
okresního úřadu téměř vůbec nestaralo o situaci
u nás a ani v tomto městě nenarazíte na ulici
s názvem "Litomyšlská". Od nepaměti panovala riva-
lita mezi těmito městy a myslím si, že název "Brněn-
ská", "Olomoucká", "Janovská", "U Černé hory" či
třeba "Spojovací", by mnohem lépe vystihoval tuto
lokalitu. Doufám, že se zatupitelstvo našeho města
vyjádří v podobném duchu. S pozdravem Jan Sýkora

Vážený pane Sýkoro,
odpovídám na Váš dotaz týkající se pojmenování
nových ulic v Litomyšli. Mrzí mne, že se Vám nelíbí
název "Svitavská" a "Průmyslová". Tyto názvy jsme
řešili na jednání rady města a poté byly schváleny
zastupitelstvem města. Vycházeli jsme z charakteru
lokality - od toho název "Průmyslová". Ulici
"Svitavskou" jsme pojmenovali podle výpadovky
na Svitavy. Možná máte pravdu, že se mohla jmeno-
vat  i "Brněnská",  "Olomoucká",  "Janovská",
"U Černé hory" či třeba "Spojovací". Vaši připomín-
ku předložím na příštím jednání rady. Při pojmeno-
vání ulice "J. Matičky" jsme se inspirovali charakte-
rem výstavby, tedy rodinnými domky. Děkuji Vám za
Váš zájem o naše město.

Dovolte mi, prosím, abych tímto vyjádřila svůj
postoj ke schvalování nových názvů ulic v našem
městě. Myslím si, že město Litomyšl může pro své
nové názvy využít mnoho historických jmen, spoje-
ných s tímto městem. Například by tu mohla vznik-
nout ulice Arne Nováka (syna T. Novákové, který se
tu narodil pozdější literární kritik), Vratislava
z Pernštejna (který vystavěl litomyšlský zámek),
Antonína Augusty (majitele zdejší tiskárny, známé
po celém okolí), Quida Hodury (jazykovědce a uni-
verzitního profesora, narozeného v Litomyšli), Kost-
ků z Postupic (kteří si z Litomyšle cílevědomě vybu-
dovali sídelní město, jemuž věnovali velikou pozor-
nost), Thurn-Taxissů, Marie Manrique de Lara, či
třeba názvy ulic, jako je Sgrafitová, Renesanční
apod. (které jsou pro město tolik příznačné).
Litomyšl byla odjakživa historické město, a proto si
myslím, že by tomu měly odpovídat i názvy ulic.
Proto bych chtěla poděkovat za návrh názvu nově
vznikající ulice "J. Matičky". Je totiž mnoho jmen
slavných, i méně slavných osob, které by si jistě
zasloužily mít podle sebe pojmenovanou i tu sebe-
kratší uličku ve městě.
Takový je můj názor a věřím, že při vymýšlení nových
názvů ulic a jejich schvalování se budou Zastupitelé
a Rada řídit svým rozumem a objeví se v nich i kus
jakéhosi patriotismu k městu, o které pečují. Věřím,
že budou pokračovat ve stejném duchu jako dříve,
kdy vznikly názvy ulic jako: Z. Kopala, M. Švabinské-
ho apod. Ještě jednou za tuto iniciativu velice děkuji!   

S úctou Jana Zemanová z Litomyšle

Vážená paní Zemanová,
děkuji Vám za Váš názor a myslím si, že v názvech
ulic budeme pokračovat ve stejném duchu.
Chtěl bych Vás jen informovat, že jsme si výjimečně
dovoli nazvat ulice v průmyslové zóně jako ulici
"Průmyslová" a "Svitavská". K tomuto nás vedl cha-
rakter zástavby i směr výpadovky na Svitavy.

Na dotazy odpovídá starosta Litomyšle Michal Kortyš

Starostova odpovědna

Stavební dozor; projekt  ....................  5 800 000,- Kč
Stavební část  ................................  47 300 000,- Kč
Hmotný investiční majetek  ..............  21 000 000,- Kč
Zařízení a přístroje pro operační sál .....  8 000 000,- Kč
Hardware .......................................  1 900 000,- Kč
Počet pokojů: 2x třílůžkový, 9x dvoulůžkových, 
4 lůžka Iktové jednotky. Celkový počet lůžek: 28
Ambulance: 4x
Stacionář: 1x (pro infuzní ambulantní terapii...)
Odběrová místnost hematologie: 1x
(odběry krve indikované praktickými a odbornými lékaři 
a ambulancemi NL)
Cvičebna rehabilitace: 1x
Výpočetní středisko: 3x (místnost pro centrální 
počítač; sklad; zázemí pro IT pracovníky)
Zázemí pro personál: 4x lékařské inspekční pokoje
1x pracovna vrchní sestry, 2x denní místnost
1x šatna pro 18 zaměstnanců

Několik zajímavých čísel

Vzdělávací společnost Centrum andragogiky,
s.r.o. poskytuje komplexní služby v oblasti vzdělá-
vání a rozvoje dospělých, komplexní služby v oblas-
ti personalistiky, firemního vzdělávání, řízení
lidských zdrojů a image firmy. Zabezpečuje pora-
denské služby, vzdělávací a tréninkové programy.
Vzdělávací programy jsou certifikovány pod MŠMT
a MV.
Pravidelně několikrát do roka pořádá přednášky,
kulaté stoly, konference a diskusní fóra na aktuál-
ní téma pro personalisty, manažery a ředitele
firem. Cílem těchto akcí je předávat zkušenosti
mezi firmami a společnostmi v rámci celé republi-
ky. Tyto akce bývají dvoudenní, kdy první den je

veden praktickými příspěvky a diskusí, druhý den
exkurzí v některé vybrané společnosti. 
V tomto období Centrum andragogiky
připravuje v Litomyšli s Evropským školicím cent-
rem a se společností Brück AM diskusní fórum
na téma Řízení, sdílení zkušeností a znalostí aneb
“Jakou hodnotu má dobrá rada”. První den bude
probíhat diskuse v Evropském školicím centru,
večer je připraven zábavný program a druhý se
uskuteční exkurze ve společnosti Brück AM.
Výstupem těchto akcí je shrnutí příspěvků a diskuzí -
“cenné rady” ve formě bulletinu, který účastníci
získávají na DVD spolu s videem a fotkami, kde je
zaznamenán průběh celého diskusního fóra.  -red-

Diskusní fórum Centra andragogiky v Litomyšli

Rozšířené úřední hodiny Městského úřadu kvůli
uspokojení žadatelů o nové řidičské průkazy využí-
vají především občané, kteří bydlí mimo Litomyšl.
Vedoucí odboru dopravy ing. Kamil Hebelka je se
sobotní návštěvností velmi spokojen.“První březnový
víkend jsme měli dokonce plnou čekárnu, celkem při-
šlo na čtyřicet občanů především z okolních obcí,”
říká.
Tempo výměny řidičských průkazů je však stále čtyři-
krát nižší, než byl přepoklad pro bezproblémový prů-

běh této velké výměny dokladů. “Za celý tento rok
bychom měli v našem správním obvodu vyměnit
zhruba 2800 řidičských průkazů,” upozorňuje Kamil
Hebelka a dodává: “Zatím ani v Litomyšli nevybočuje-
me z celostátního trendu a tak rostou naše obavy
z dlouhého čekání a nepříjemných situací na konci
roku.”
Tyto řádky by se tedy měly stát výzvou všem těm,
kteří s výměnou svého řidičského průkazu dosud otá-
lejí.                                                                                 -eh- 

Neotálejte s výměnou řidičského průkazu

Ideální stav předpokládá čtyři iktová lůžka na 100 tisíc oby-
vatel. Světlé body znázorňují stávající místa, tmavá pak loka-
lity, kde se se zřízením těchto lůžek teprve počítá. 

Zdravotní sestra Majka Fišerová připravuje lůžka pro první
pacienty.
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Litomyšlská příroda v muzeu

V úterý 17. dubna se od 13.45 do 17.00 hodin uskuteč-
ní v prostorách velké zasedací místnosti Městského
úřadu v Litomyšli seminář o bezpečnosti a údržbě hřišť
a veřejných prostranství. 
Na programu jsou nejčastější závady při kontrolách
v oblasti zařízení dětských hřišť, Zákon č. 22/1997 Sb.
ve znění pozdějších předpisů po vstupu do EU a ve
vazbě na zařízení dětských hřišť, zdravotní rizika dět-
ských hřišť a pískovišť, všeobecné bezpečnostní poža-
davky na zařízení dětských hřišť, požadavky na povr-
chy dětských hřišť a požadavky na zřizování, kontrolu,
údržbu a provoz dětských hřišť. 
Zájemci se mohou přihlásit do 10. dubna, kdy je
poslední termín pro vyplnění návratky a její zaslání e-
mailovou formou zpět na adresu: milada.nadvorniko-
va@litomysl.cz. Seminář je bezplatný.                  -red-

Seminář Zařízení
dětských hřišť

Kdo má zájem se zúčastnit dne 25. dubna od 13.45 do
17.00 hodin na Městském úřadu v Litomyšli semináře s
paní PhDr. Hanou Mervartovou, dětskou psycholož-
kou z Proximity Ústí nad Orlicí, může se do 18. dubna
přihlásit na adrese milada.nadvornikova@litomysl.cz

-red-

Komunikace jako
nástroj vlivu

Kurz trénování paměti v městské knihovně
Protože o přednášku na téma “Trénování paměti”
byl mezi litomyšlskou veřejností velký zájem,

rozhodla se Městská knihovna uspořádat celý kurz
na toto téma. V deseti lekcích se nejen vrátíme
k mnemotechnikám, ale naučíme se i další metody
a postupy, jak si zapamatovat všechno co potřebuje-
me. Protože práce při těchto hodinách je velmi
intenzivní, lze přijmout maximálně deset účastníků
do jedné skupiny. Bude-li více zájemců, jsme při-
praveny další kurzy uskutečnit na podzim.
Lekce “Trénování paměti” budou probíhat vždy ve
středu od 10.00 do 11.00 hodin. Začínáme 11.
dubna a končíme 20. června. Cena kurzu je 150,-Kč.
Přihlásit se můžete v čítárně Městské knihovny
v Litomyšli - pondělí, úterý, čtvrtek, pátek od 8.00
do 16.00 hodin nebo na telefonním čísle 461 612
068. Na setkání se těší Vaše lektorky 

Iva Pekníková a Dana Šedá, foto I.H. 

Den Země 2007 
v Litomyšli
Co pro mě znamená
Země?
Soutěž s tímto názvem vyhlásil v březnu Dům
dětí a mládeže v Litomyšli nejen pro děti.
Do 10. dubna ještě můžete odevzdat své sou-
těžní práce: výtvarné, včetně prostorových,
komiksy, texty (s ilustracemi nebo bez nich),
scénáře, filmy, vlastní písničky, nebo se přihlá-
sit se svým vystoupením.

Rodinné odpoledne 
v Nedošíně
V sobotu 21. dubna zveme všechny děti a rodi-
če na vlakový, cyklistický, koloběžkový nebo
pěší výlet do Nedošína, kde mohou strávit pří-
jemné odpoledne při hrách a soutěžích, a to jak
v areálu u restaurace Na Žabárně, tak v Nedo-
šínském háji. Rodinné odpoledne proběhne
od 13 do 17 hodin. (odjezd vlaku z Litomyšle ve
14.05, zpět z Nedošína v 17.27 hodin).

Putovní pohár
ve sběru baterií
Že by se vybité baterie neměly mísit s běžným
odpadem z domácností se učí děti ve školách.
Tam také mohou děti tyto baterie odevzdávat
a zvykají si tak třídit odpady. Letos se opět
školy mohou zapojit do soutěže ke Dni země,
kterou vyhlásil Dům dětí a mládeže a Speciální
základní škola. Vítězná škola získá putovní
pohár.                                                        

Eva Pecháčková

Nadace Partnerství vyhlašuje 
anketu Strom roku

a obvod stromu ve výšce 130 cm nad zemí a jeho
fotografii. Své návrhy mohou lidé zasílat nejpo-
zději do 31. května na adresu Nadace Partnerství,
nebo na elektronickou adresu strom.zivota@ecn.cz.
Z doručených návrhů porota vybere dvanáct fina-
listů, jejichž další postup už určují lidé sami -
hlasy “svému” stromu mohou posílat pomocí dár-
covských SMS zpráv nebo hlasovacích archů.
Výtěžek z hlasování je použit na výsadbu nových
stromů po celé ČR. Odměnou pro vítězný strom je
jeho odborné ošetření, které provede zahradnic-
ká firma Eden na jaře příštího roku. Pokud bude
strom zdravý, budou za ušetřené peníze vysazeny
nové stromky v jeho okolí. 
“Stromem roku 2006 se nakonec stala Lípa
na hradu Sádek u Třebíče, která získala téměř 12
tisíc hlasů. Lípu na platořské návsi tak předstihla
o pouhých padesát hlasů,” informovala Slámová.
V loňském roce se do hlasování zapojilo přes 50
tisíc lidí a na výsadby stromů se tak vybralo 200
tisíc korun.

Kontakt: Klára Slámová, koordinátorka ankety
Strom roku, Nadace Partnerství, tel.: 515 903 123,
gsm: 721 468 231, e- mail: klara.slamova@ecn.cz

Od prvního jarního dne mohou lidé nominovat
své kandidáty do ankety Strom roku 2007, kterou
již šestým rokem vyhlašuje Nadace Partnerství.
Anketa má upozornit na význam stromů pro život-
ní prostředí a vzbudit v lidech zájem o krajinu, ve
které žijí. Generálním partnerem programu Strom
života je společnost Skanska, která na něj v letoš-
ním roce věnuje 6,1 milionu korun. Hlavním part-
nerem ankety Strom roku je společnost Sitronics
CZ, záštitu převzal ministr životního prostředí
Martin Bursík.
“Strom jako jednoduchý a srozumitelný symbol
má přivést veřejnost k většímu zájmu o prostředí,
v němž žijeme. Ten svůj může do ankety navrh-
nout každý - jednotlivci, rodiny, obce, školy,
firmy nebo jakékoli další organizace či instituce.
Na návrhy z Pardubického kraje jsem přitom
velmi zvědavá, v loňském roce se do finále probo-
jovala pověstmi opředená Vendolská lípa ze stej-
nojmenné vesničky u Svitav, která skončila
na dvanáctém místě,” uvedla Klára Slámová
z Nadace Partnerství. Návrh na Strom roku 2007
by měl obsahovat příběh stromu (pověst, osobní
výpověď či historická fakta), lokalitu, kde strom
roste (ulici, obec, okres, kraj), druh, výšku, stáří

Od 4. března je v Regionálním muzeu v Litomyšli otev-
řena výstava s názvem Žijí s námi... příroda ve městě
Litomyšli. Od zahájení výstavy již využila řada škol
a dokonce i školek možnosti prohlédnout si výstavu
s komentovaným výkladem autora její hlavní části,
prom. biologa Lubora Urbánka. Děti mají k dispozici
pracovní listy, kde si mohou vyzkoušet své znalosti
o přírodě při určování správných jmen rostlin a živoči-
chů, vystavených ve vitrínách. Pro učitele je připraven
klíč se správnými odpověďmi, aby mohli žáky snadně-
ji kontrolovat. 
Litomyšlané dostali příležitost využít dvou besed
s odborníky nad problematikou dotčenou na výstavě.
Do uzávěrky vydání Lilie proběhla pouze první beseda
na téma městské zeleně. Překvapením jak pro organizá-
tory, tak pro přednášející, ing. M. Červinkovou
a ing. A. Dokoupila, pracovníky Městského úřadu v Lito-
myšli, byl malý zájem o tuto debatu. V komorní sestavě
jsme si vyslechli nejen skutečnosti o již realizovaných
projektech, ale se zájmem jsme probrali také navrhované
úpravy, o nichž se ještě na veřejnosti tolik nemluví. 
Za prvních deset dní navštívilo výstavu přes 400
návštěvníků. Nejoblíbenějšími exponáty jsou vycpa-

niny ptáků i některých savců a akvárium se pstruhy.
Chtěli bychom všechny srdečně pozvat nejen na výsta-
vu, ale také na další doprovodné akce, které se usku-
teční v dubnu - 19. dubna ukázka odborného ošetření
stromu stromolezci, tvorba herbářů a prezentace tiště-
ného Mathiolliho herbáře z poloviny 16. století
a konečně 22. dubna výsadba nové lípy. 

Mgr. Hana Hácová, Regionální muzeum v Litomyšli
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Patnáctý ročník této akce, kterou pořádá Dům dětí
a mládeže v Litomyšli spolu se základní organizací
Českého svazu ochránců přírody v Litomyšli, proběhne
tradičně 1. května (úterý). Sraz účastníků je
u benzinového čerpadla VMJ (poblíž železniční stanice
Litomyšl - zastávka) v 7.45 hodin. Společně půjdeme
k rybníku Velký Košíř, okolo rybníka do Nedošínského
háje, přes rybník Malý Košíř do Tržku k rybníkům

Borovec a Šotka. Během cesty budou členové České
společnosti ornitologické určovat jednotlivé ozývající
se ptačí druhy. V Nedošínském háji provede botanik
Pavel Novák krátkou ukázku určování rostlin jarního
aspektu. Ze stanice Tržek je možný návrat zpět
do Litomyšle vlakem. Akci vede člen České společnosti
ornitologické ing. Martin Jindra. Kontakt: telefon
777 279 912, e-mail: martin.jindra@lit.cz

Vítání ptačího zpěvu
(Dawn Chorus Day) 2007

Amatérští astronomové z Litomyšle a okolí mají jedi-
nečnou šanci sledovat hvězdnou oblohu během všech
ročních období. Odborníci z úpické hvězdárny vyslyše-
li přání veřejnosti a kývli na to, že zorganizují sérii
přednášek a následného pozorování, které jistě rozšíří
mnoha zájemcům o astronomii jejich rozhled. První
setkání se uskutečnilo v úterý 13. března v prostorách
Evropského školicího centra, kdy bezmračné počasí
umožnilo z prvního zámeckého nádvoří pozorování
dosud zimních souhvězdí Orionu a Velkého psa, ale už
také jarní souhvězdí Lva a Blíženců. Hvězdářskými
dalekohledy bylo možné pozorovat rovněž mlhovinu
v Orionu i Andromedě, ale i nejjasnější planetu noční
oblohy Venuši a dalšího vesmírného souputníka plane-
tu Saturn s jeho typickým prstencem. Zadívat se bylo
možné i na dvojhvězdy v souhvězdí Malý vůz - Alkor

a Mizar. Odborný výklad zajistili ředitelka hvězdárny
v Úpici RNDr. Eva Marková a její kolega Ing. Marcel
Bělík.
Eva Marková, která je též předsedkyní České astrono-
mické společnosti, se v našem městě měla možnost
znovu setkat s dr. Milanem Skřivánkem. Spolupráce
s místním archivem je už tradiční. Zdejší archiválie
totiž nabízejí podnětné informace o vědeckém bádání
zdejšího rodáka Ignáce Kautsche, který na konci osm-
náctého století v piaristickém klášteře prováděl objev-
né astronomické výpočty. 
V živé planetárium se zámecké nádvoří promění opět
15. května (od 20.30 hodin v prostorách Evropského
školicího centra, vlastní pozorování začne ve 21.30
hodin), 11. září a 13. listopadu. 

Eva Hudečková, foto I.H.

Čtvero ročních období na nočním nebi

Ředitelka hvězdárny v Úpici RNDr. Eva Marková hovoří
o Slunci a sluneční soustavě.

Účastníci setkání při pozorování noční oblohy hvězdářskými
dalekohledy na prvním zámeckém nádvoří.

Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí,
státní správa lesů oznamuje všem vlastníkům lesa
v katastrálních územích Bohuňovice u Litomyšle,
Dolní Sloupnice, Horní Sloupnice, Horky, Janov u
Litomyšle, Kornice, Litomyšl, Němčice u České Třebo-
vé, Pazucha, Pekla, Sedliště u Litomyšle, Strakov, Vlč-
kov, Záhraď, Zhoř u České Třebové, že je možné si pře-
vzít lesní hospodářské osnovy (LHO). LHO jsou urče-
ny pro vlastníky lesů s výměrou menší než 50 ha a
jsou platné od 1. 1.2007 do 31. 12. 2016. 
LHO je možné si převzít na MěÚ Litomyšl, odboru
životního prostředí, pracoviště J.E. Purkyně 918, ve
druhém patře, dveře č. 32, a to každé pondělí a stře-
du od 8.00 do 16.00 hodin. V ostatní dny je možné
převzetí LHO domluvit telefonicky na tel. č. 461 653
422.
Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí,
státní správa lesů současně upozorňuje na ustanove-
ní zákona č. 289/1995 Sb. (lesní zákon), §32 o opat-
řeních k ochraně lesa, kde mimo jiné je uvedeno, že

Upozornění pro vlastníky lesa
vlastník lesa je povinen provádět taková opatření,
aby se předcházelo a zabránilo působení škodlivých
činitelů na les (přemnožení hmyzích škůdců, vznik
požárů při pálení klestu a jiné). S tímto souvisí
nedávné poškození lesů větrnou kalamitou a tím
očekávaný nadměrný výskyt hmyzích škůdců,
zejména lýkožrouta smrkového (Ips typographus),
lýkožrouta lesklého (Pityogenes chalcographus),
lýkožrouta severského (Ips duplikatur). Proto je
nutné neprodleně zpracovat veškeré dřevo atraktiv-
ní pro kůrovce (zlomy a vývraty), a to ještě před
dokončením jejich vývoje a zpracované dříví z lesa
odvézt nebo asanovat. Je třeba nadále spolupracovat
se svými odbornými lesními hospodáři. 
(Státní správa lesů může vlastníku lesa nařídit opat-
ření k zabránění šíření škodlivých činitelů, případně
uložit pokutu za neplnění opatření v ochraně lesa.
Věříme, že k těmto případům nedojde nebo bude
docházet jenom vzácně.)

M. Háp, státní správa lesů

,

Pane starosto, ráda bych dostala informaci, zda se
někdo ze zastupitelů již zabýval neúnosnou situací
na Vodních Valech, kde po pravé straně silnice jsou
zaparkovaná auta, levý pruh je využíván jako pěší
zóna, zároveň zde běhají děti, jezdí maminky s kočárky,
cyklisté v obou směrech a mezi nimi jezdí "ohleduplně
auta". V dolní části u Pedagogické školy je dětské hřiš-
tě a je jen otázkou času, kdy zde dojde k nějakému
karambolu, ale to už asi bude pozdě tuto situaci řešit,
zvláště když začínají jarní vycházky. Děkuji za odpo-
věd.                                Miluše Cabicarová, Dukelská ul.

Vážená paní Cabicarová, touto situací jsme se
v minulosti již zabývali a obousměrný provoz zde byl
změněn na jednosměrný. Architektonické řešení
celých Vodních Valů je již zpracováno, ale hledáme
finanční prostředky k jeho realizaci. Děkuji Vám za Váš
dotaz a zájem o naše město. 

Vážený pane starosto. Chtěla bych se vás zeptat,
zda Město Litomyšl neuvažuje o instalaci slavnostního
nasvícení i dalších významných budov ve městě, jaký-
mi jsou například Červená věž, Lidový dům, 1., 2. a 3.
ZŠ, Sokolovna apod. Myslím si, že by si i tyto objekty,
ať už starší, či moderní, zasloužily být lépe viděny
i v noci. Litomyšl je přezdívána jako "Moderní histo-
rické město", tak si myslím, že právě i moderní stavby
by mohly byt více viděny a tím pádem slavnostně
nasvíceny. Dále by mě zajímalo, zda bude zlepšena
zeleň na tzv. Olivetské hoře? Tamní keře a rododendro-
ny jsou již v poněkud špatném stavu a potřebovaly by
určitě vyměnit. Jedná se o velice frekventovanou část
města, kde by se mohl nejeden zahradník pěkně
"vyřádit". Více keřů a květin by tomuto nádhernému
místu jistě velice prospěly.

S pozdravem Jana Černá, Litomysl

Vážená paní Černá, nejprve bych Vám chtěl poděko-
vat za Váš zájem o naše město a současně i za Váš
dotaz. Nejprve k slavnostnímu osvětlení budov. Výz-
namné památky ve vlastnictví  města jsou již nasvíce-
ny. Památky, které nejsou v majetku města, ale jsou
architektonicky zajímavé, by si samozřejmě zasloužily
větší pozornost, ale z důvodu ekonomického a vlast-
nického (provoz, investice) je to velmi obtížné.
Problematika zeleně v prostoru Olivetské hory je
v řízení a měla by být uzavřena během tohoto roku,
poté bude zveřejněna.

Na dotazy odpovídá starosta Litomyšle Michal Kortyš

Starostova odpovědna

Vzhledem k častým dotazům spoluobčanů, proč jsem rezignovala na funkci zastupite-
le města Litomyšle, odpovídám všem: důvod není žádný jiný než neslučitelnost obou
funkcí, které jsem vykonávala. Zákon č.491/2001 Sb. v paragrafu 5 odst. 2 a 3 říká, že

funkce člena zastupitelstva je neslučitelná s výkonem státní správy vztahující se k území působnosti obce,
nebo za podmínky, že jde o zaměstnance jmenovaného starostou obce (uvádím jen výňatek z přísl. zákona,
nejde o doslovnou citaci). Dala jsem tedy přednost svojí práci v sociální oblasti a věřím, že budu všem občanům
prospěšná i v této potřebné profesi. Děkuji všem, kteří mně dali nejen hlasy ve volbách, ale i nadále mne pod-
porují. Alena Červinková

Sdělení

Umělecký ředitel operního festivalu Smetano-
va Litomyšl Vojtěch Stříteský zvítězil ve výběro-
vém řízení na ředitele Pardubické filharmonie.
V současné době probíhají jednání s vedením
města a Rada města Pardubic rozhodne o jeho
jmenování a podrobnostech nástupu na svém
jednání 10. dubna tohoto roku.                   -eh-

Vojtěch Stříteský
se stal ředitelem
Pardubické filharmonie

Přijmeme cukrářku
do nové provozovny v Litomyšli  

(praxe výhodou)

Kontaktujte 606 609 339.
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Oddělení dávek sociální
péče
Dnem 1. 1. 2007 došlo
k zásadní změně v právní
úpravě dosud jednotného systému sociální péče. Tato
právní úprava vycházela z toho, že sociální péčí stát
zajišťuje pomoc občanům, jejichž základní životní
potřeby nejsou dostatečně zabezpečeny příjmy z výdě-
lečné činnosti nebo z dávek důchodového nebo nemo-
cenského pojištění, a dále občanům, kteří pomoc
potřebují z důvodu věku, zdravotního stavu nebo kteří
bez pomoci společnosti nemohou překonat obtížnou
životní situaci nebo nepříznivé životní poměry. 
Sociální péče se členila na systém dávek sociální
péče a služeb sociální péče. 
Průlom v dosavadním systému znamenalo přijetí záko-
na č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění
pozdějších předpisů a zákona č. 108/2006 Sb., o soci-
álních službách, ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon o pomoci v hmotné nouzi klade větší důraz
na sociální práci s osobami, jejichž základní životní
potřeby nejsou zajištěny s cílem pomoci jim řešit nejen
nedostatek finančních prostředků, ale především
odstranit důvody nepříznivé sociální situace aktiviza-
cí postižených osob. K tomu bude sloužit zejména
akční plán zavazující k výkonu určitých pevně stano-
vených úkolů. Ten bude vypracováván s dlouhodobě
nezaměstnanými občany od 1. 7. 2007. Základní
a hlavní skupinu osob, na které je zákon o hmotné
nouzi zaměřen, jsou osoby s nedostatečnými příjmy. 
V rámci tohoto zákona jsou vypláceny tři druhy dávek
hmotné nouze:
- příspěvek na živobytí, 
- doplatek na bydlení (jakési rozdělení dřívější dávky
sociální péče do životního minima na dvě nové dávky) 
- mimořádná okamžitá pomoc. 
Základní dávkou pomoci v hmotné nouzi, která řeší
neostatečný příjem osoby či rodiny, je příspěvek
na živobytí. Živobytí osoby či rodiny je stanoveno
na základě posouzení, jaký má osoba či rodina příjem
a zda si jej může zvýšit, na posouzení majetkových
poměrů a zhodnocení dalších okolností, které výši část-
ky živobytí mohou navýšit (aktivní snaha najít si
zaměstnání, dlouhodobé setrvání ve stavu hmotné
nouze, dietní stravování). Částka živobytí se odvíjí
od částek životního a existenčního minima. Pokud
osoba prokazatelně projevuje snahu o zvýšení příjmu
vlastním přičiněním, bude úroveň jejího živobytí (před
dalším možným navýšením) shodná s jejím životním
minimem. Příspěvek je po splnění všech podmínek náro-
ku vyplácen v kalendářním měsíci, na který náleží. 
Doplatek na bydlení řeší situaci nedostatku příjmu
k uhrazení odůvodněných nákladů na domácnost
a vyplácí se po uplynutí kalendářního měsíce, za který
náleží. 
Dávka mimořádné okamžité pomoci řeší další situa-
ce nepříznivého a mimořádného charakteru, kdy je
vhodné bezprostředně poskytnout pomoc. V zákoně je
stanoveno několik situací, v nichž lze dávku mimořád-
né okamžité pomoci poskytnout, např. v případě vážné
mimořádné události (požár, povodeň, vichřice...),
když celkové sociální a majetkové poměry osob neu-
možňují překonat událost vlastními silami; pomoc
v situaci náhlých nezbytných jednorázových nákladů
v rodině, která nemůže vlastními silami takové nákla-
dy uhradit. 
Již vyplácené dávky sociální péče do životního minima
nebyly zákonem o hmotné nouzi hromadně zrušeny
k 1. 1. 2007, ale budou odejmuty postupně do konce
dubna 2007 a bude prošetřen nárok podle zákona
o hmotné nouzi.

Zákon o sociálních službách obsahuje novou právní
úpravu sociálních služeb, včetně nové dávky příspěv-
ku na péči, který nahrazuje zvýšení důchodu pro bez-
mocnost a příspěvek při péči o osobu blízkou. Příspě-
vek na péči je určen osobám, které jsou kvůli dlouho-
době nepříznivému zdravotnímu stavu závislé
na pomoci jiné osoby a slouží k jejímu zajištění. Výše
příspěvku je odvislá od žadatelova věku (vyšší do osm-

nácti let, v prvním roce
života na něj nárok není)
a míry jeho závislosti
na pomoci jiné osoby.

Výše příspěvku pro osoby do 18 let věku činí měsíčně:
3000,- Kč, jde-li o stupeň I - lehká závislost
5000,- Kč, jde-li o stupeň II - středně těžká závislost
9000,- Kč, jde-li o stupeň III - těžká závislost
11000,- Kč, jde-li o stupeň IV - úplná závislost

Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí měsíčně:
2 000,- Kč, jde-li o stupeň I - lehká závislost
4 000,- Kč, jde-li o stupeň II - středně těžká závislost
8 000,- Kč, jde-li o stupeň III - těžká závislost
11 000,- Kč, jde-li o stupeň IV - úplná závislost

Na žádosti o výše uvedenou sociální dávku uvádí žada-
tel kdo bude poskytovat pomoc a péči za úhradu.
Pokud bude žadatel umístěn v zařízení sociální péče,
příspěvek náleží v plné výši tomuto zařízení.
Podrobnější informace o dávkách hmotné nouze, přís-
pěvku na péči a o možnosti poskytovaných služeb zaří-
zením sociální péče budou občanům podány na odbo-
ru sociální péče, případně je možné informace přečíst
na internetové adrese www.portal.mpsv.cz

Alena Červinková, vedoucí sociálního odboru

V pondělí 5. března byla v Litomyšli uzavřena dohoda
o vzájemné spolupráci mezi Obvodním oddělením Poli-
cie ČR Litomyšl a Dobrovolným svazkem obcí Mikrore-
gionem Litomyšlsko. Dohodu o vzájemné spolupráci
při zabezpečování místních záležitostí v oblasti bez-
pečnosti a veřejného pořádku uzavřeli za Mikroregion
Litomyšlsko Ing. Josef Kladivo a za Obvodní oddělení
Policie ČR Litomyšl npor. Stanislav Dobeš. “Představi-
telé obou subjektů se budou na pravidelných schůz-
kách vzájemně informovat o možných problémech
v oblasti veřejného pořádku s cílem najít společná
řešení k odstranění jejich příčin,” říká vrchní inspek-
torka nprap. Mgr. Martina Simonová. Policie tak podle
ní reaguje na požadavky ze strany samospráv.       -red-

Podpisu dohody se na Městském úřadě v Litomyšli účastnili
místostarosta města Litomyšle Ing. Jan Janeček a ředitel
Okresního ředitelství Policie ČR Svitavy plk. Mgr. Miroslav
Brandejs.                                                        Foto M. Severová

Iva Šplíchalová mezi
nejlepšími dobrovolníky
kraje
Ve čtvrtek 8. března byli v Chrudimi v rámci galaveče-
ra DEN D oceněni nejlepší dobrovolníci Pardubického
kraje. Projekt organizuje už potřetí občanské sdružení
SKP- CENTRUM a jeho cílem je zvýšit povědomí veřej-
nosti o činnosti dobrovolníků v našem kraji. 
Keramickou sošku dvou andělů převzala rovněž Iva
Šplíchalová z litomyšlského Sdružení pro pomoc men-
tálně postiženým. Organizace vznikla před jedenácti
lety při tehdejší Zvláštní škole, aby pomáhala rodinám
s dětmi s kombinovanými vadami. Veškeré aktivity
směřují k rozvíjení volnočasových aktivit handicapo-
vaných dětí a jejich začleňování do společnosti.
Sdružení pořádá pravidelné výlety a víkendové poby-
ty, zapojuje se do hypoterapeutických lekcí, zúčastňu-
je se tradičních Bambiriád či koncertů TV Nova pro
mentálně handicapované s názvem Chceme žít s vámi.
Dnes má sdružení 96 členů, kteří za velký úspěch
považují otevření poradenského centra Atlas před
dvěma lety. Za další nezbytný krok ke zlepšení podmí-
nek rodin s postiženými dětmi pokládají zřízení denní-
ho stacionáře. Formou petice se za něj přimluvilo již
šestnáct rodičů.                                                             -eh-

Vzhledem k zavádění modelu kvality EFQM a comunity
policing do praxe byla 1. března na Obvodním odděle-
ní Policie ČR v Litomyšli otevřena nová recepce. Ještě
v době před projednáním důvodu návštěvy je recepční
jakýmsi prostředníkem mezi občanem a policistou.
Obě strany jsou tak připraveny na téma rozhovoru, což
ušetří čas a zabrání zbytečným nedorozuměním.
“Změna by měla zlepšit a zkvalitnit první kontakt se
zákazníkem, v tomto případě občanem,” soudí velitel
oddělení Stanislav Dobeš. “Recepční dále vyzývá obča-
ny k vyplnění dotazníků ke zjištění, jak kvalitní služby
obvodní oddělení poskytuje, jaká je spokojenost
s informacemi a způsobem komunikace s ním, v nepo-
slední řadě přijímá telefonní hovory, kdy je komunika-
ce pro volajícího jistě příjemnějšího tónu,” dodává. 

-eh- foto I.H.

Na policejní stanici
mají novou recepci

Iva Šplíchalová

Svoz odpadu o Velikonocích
Svoz komunálního odpadu, který připadá
na Velikonoční pondělí 9. dubna, se uskuteční
v sobotu 7. dubna. Děkujeme za pochopení.

LIKO Svitavy, a.s.
V recepci se návštěvníkům věnuje Petra Krýdová.

Mikroregion se dohodl
s Policií na vzájemné
spolupráci

Co nového na sociálním odboru
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Odbor místního hospodářství ve spolupráci s dopravní
komisí Městského úřadu zpracoval na základě poža-
davků Rady města Litomyšle seznam ploch v různých
částech města, na kterých by bylo možné a vhodné zří-
dit malé parkovací plochy. V tomto byly samozřejmě
využity všechny předchozí studie hlavně z oblasti
ulice Dukelská a výsledky jejího projednávání
se zástupci samospráv jednotlivých objektů.
Z uvedeného seznamu určila pro rok 2007 investiční
komise MěÚ k vypracování projektové dokumentace
tyto lokality:
ulice Strakovská vedle čp. 1038 a 1095
ulice Dukelská mezi čp. 1076 a 970
ulice Dukelská před čp. 971
ulice Dukelská před čp. 976
ulice 9. května naproti čp. 811-812 a 807-808
ulice A. Tomíčka
ulice Dukelská před čp. 909 - 910
Jedná se o lokality, které byly vybrány na základě
souhlasu nebo požadavku samospráv jednotlivých
okolních objektů, případně na základě navržených
podkladů budou projednány následně. Pro rok 2007 je
v rozpočtu města pro budování těchto malých parko-
vacích ploch vyčleněna částka 600 tisíc korun. Více
informací o umístění a velikosti jednotlivých ploch
můžete získat na odboru místního hospodářství, tel.
461 653 306.                                          Ing. Pavel Jiráň,

vedoucí odboru místního hospodářství

Nové parkovací
plochy ve městě

Mobilní svoz
nebezpečného odpadu 

V první polovině roku 2007 bude probíhat na celém
území České republiky zpracování projektu LUCAS
2007. Jedná se o terénní průzkum statisticky roz-
místěných bodů a následné zjištění způsobu využí-
vání půdy spolu s druhem krajinného krytu. 
Projekt je vyhlášen Evropskou komisí
EUROSTAT a probíhá ve většině zemí Evropské unie.
V České republice bude terénní šetření provádět
firma GEO-DIS BRNO, spol. s r.o. Cílem této zprávy je
informovat veřejnost o tomto projektu a usnadnit
tak práci terénním pracovníkům, kteří budou vyko-

návat průzkum v časovém rozmezí květen až červen
roku 2007 po celé republice, eventuálně se vyvaro-
vat případných konfliktů s vlastníky půdy při hledá-
ní jednotlivých bodů v terénu (vstup na pozemek,
zjištění plodiny). Zeměměřiči se budou pohybovat
v terénu s příslušnou akreditací a do získaných dat
nebudou zahrnuty žádné informace o vlastnících.
Jde pouze o získání údajů o způsobu využívání půdy
a jejího krajinného krytu.

Ing. Miloš Sedláček, manažer projektu
Tel.: 538 702 038

Oznámení o zpracování projektu LUCAS 2007

Každý z nás se může ocitnout ve složité životní
situaci, kdy bude potřebovat pro sebe nebo
někoho blízkého pomoc v podobě některého
typu sociální služby.
Abychom si mohli být jisti, že ve chvíli potřeby
nalezneme odbornou a efektivní pomoc, chce-
me vybudovat v našem kraji síť kvalitně fungu-
jících a cenově dostupných sociálních služeb. Je důle-
žité podporovat takové projekty a programy, které
odpovídají skutečným potřebám obyvatel v naší oblas-
ti. Proto je nutné, aby veřejnost dostala slovo a byla
slyšena. Kvalitní síť sociálních služeb vytvoříme jedině
spoluprací všech stran - těch, které služby financují,
těch, jež služby poskytují a těch, kteří služby využíva-
jí nebo v budoucnu budou využívat. Tato spolupráce je
možná při KOMUNITNÍM PLÁNOVÁNÍ sociálních služeb
v obcích a regionech. Záleží jen na Vás, zda se do toho-
to procesu zapojíte. Možná je přímá účast na pracov-
ních skupinách, nebo i jen vyplnění dotazníku či účast
na veřejném setkání.
Co vlastně jsou sociální služby? 
Sociální služby pomáhají řešit občanům různé obtížné
životní situace. Podporují začleňování do společnosti,
chrání před sociálním vyloučením, pomáhají hájit
práva a zájmy uživatelů služby a umožňují zapojení
uživatelů do běžného života. Tyto služby mají přede-
vším umožnit svým uživatelům rozvíjet nebo zachovat
soběstačnost a zůstat v domácím prostředí (pečovatel-
ská služba, poradny, osobní asistence, služby zaměstna-
nosti...). Pokud péči nelze zajistit v domácím prostředí,
nastupuje pomoc formou sociálních a případně i zdra-
votních služeb v různých zařízeních (např. v domovech

pro zdravotně postižené - dříve ústavy sociální
péče, domovech pro seniory atd.). 
Sociální služby jsou služby veřejné. Proto se
zajímejte o sociální služby, sdělujte, co by vám
pomohlo, co by zkvalitnilo váš život nebo život
vašich blízkých. Jistě se nám postupně, drob-
nými krůčky podaří vytvořit široký výběr

dostupných a kvalitních služeb.

Co děláš pro sebe, děláš pro druhé
Co děláš pro druhé, děláš pro sebe
Čínské přísloví 

Pardubickému kraji se podařilo získat finanční pro-
středky na projekt s názvem Systém podpory plánová-
ní sociálních služeb na úrovni obcí v Pardubickém
kraji. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem ČR. Cílem projektu je
podpořit obce v procesu plánování sociálních služeb.
Cíle bude dosaženo realizací vzdělávacích aktivit,
které podpoří kompetence komunitních plánovačů
a zájemců o komunitní plánování na úrovni obcí.
Zájemci podrobnější informace o komunitním pláno-
vání získají na sociálních odborech městských úřadů,
internetu nebo na Krajském úřadě Pardubického kraje
(sociální odbor).
Případně u koordinátora KPSS pro Mikroregion Lito-
myšlsko Dana Šedá, telefon 461 654 903, 739 755 597.  
Projekt “Systém podpory plánování sociálních služeb
na úrovni obcí v Pardubickém kraji (KPSS)” je spolu-
financován evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky.

Stav stanoviště kontejnerů na tříděný odpad v pondělí ráno.
Tomu, kdo v sobotu uklízel, se nechtělo odvážet odpad
na otevřený sběrný dvůr. Takto je to přece nejjednodušší...

Ve dnech 18. a 19. dubna proběhne v městě Litomyšli
a integrovaných obcích mobilní svoz nebezpečného
komunálního odpadu. Přímo na sběrné vozidlo firmy
LIKO Svitavy mohou občané města v uvedených termí-
nech odložit tyto druhy odpadů: Akumulátory (včetně
elektrolytu), monočlánky, upotřebené oleje, olejové filt-
ry, barvy, lepidla, ředidla, spotřební chemie z domác-
ností, vyřazené léky, znečištěné textílie, železné nebo
plastové obaly znečištěné škodlivinami, ledničky, mraz-
ničky, televizory, rádia, zářivky, pneumatiky.
harmonogram svozu
středa 18. dubna:
15.00 - 15.15 Nedošín
15.25 - 15.40 Kornice
16.00 - 16.15 Pazucha (Keralit)
16.20 - 16.35 Suchá (požární zbrojnice)
16.45 - 17.10 Litomyšl - parkoviště u koupaliště
čtvrtek 19. dubna:
15.00 - 15.15 Pohodlí (autobus. zastávka)
15.20 - 15.35 Nová Ves (požární zbrojnice)
15.45 - 16.00 Litomyšl- parkoviště u nemocnice
16.05 - 16.20 Litomyšl- u výkupu
16.25 - 16.40 Litomyšl- Lány (Hášova pila)
Odpad je třeba odevzdat osobně. Žádáme občany, aby
z jednotlivých stanovišť netvořili černé skládky.
Jednotlivá místa budou pod dohledem Městské poli-
cie.                                                            Ing. Pavel Jiráň,

vedoucí odboru místního hospodářství

Do 16. března měli obyvatelé ulic 17. listopadu
a Dukelská možnost vyjádřit se k úpravám slouží-
cím ke zklidnění dopravy v této části města. Pro-
střednictvím České pošty bylo rozesláno celkem
400 anketních lístků. Respondenti mohli vyjádřit
svůj názor na případné zmenšení průměru vnitřní
montované části okružní křižovatky a mohli navrh-
nout i její odstranění. Stejně tak měli možnost
vyjádřit se k případnému odstranění nádob s květi-
nami či k výstavbě dlážděného zpomalovacího
prahu napříč křižovatkou před čp. 1001. Odevzdá-
no bylo celkem 79 vyplněných anketních lístků, což
je přibližně pouze 21 % všech dotazovaných. Z toho
jen 39 respondentů navrhuje dvě a více úprav, 17
pouze jednu úpravu či odstranění a 15 dotazova-
ných vyjádřilo spokojenost s úpravami. Nejkontro-
verznějším zásahem v dané lokalitě je okružní kři-
žovatka. Pro její odstranění se vyjádřilo 44 respon-
dentů, což je pouze 11 % všech dotazovaných. 
Členové Rady města Litomyšl byli připraveni vysly-
šet většinový názor na řešení vedoucí ke zklidnění
dopravy v dané lokalitě a v případě požadavků

ovlivnit i další existenci daných opatření. Z prů-
zkumu vyplývá, že celkem pouze 56 respondentů
navrhlo alespoň jednu úpravu, což je 14 % všech,
kterým byl anketní lístek doručen. Takto nízké
procento nespokojených obyvatel však nemůže být
impulsem pro změnu v daných úpravách. Projekt,
jehož autorem je Ing. Petr Novotný, projektant
dopravních staveb Pardubice, bude tedy dokon-
čen. Na závěr několik návrhů na opatření, které by
dle respondentů vedly ke zklidnění provozu v ulici
17. listopadu: větší počet příčných retardérů -
místo okružní křižovatky na každém výjezdu
i jinde, hlavní silnice ve směru Dukelská, instalo-
vání dalšího příčného retardéru do okružní křižo-
vatky v rámci sjezdu ulicí Dukelská, zásahem
do chodníku zmenšit vyosení okružní křižovatky,
zjednosměrnění ulic 17. listopadu a 9. května,
vytvoření obytné zóny nebo zóny 30 km/hod.
Děkujeme všem, kteří se ankety zúčastnili a věří-
me, že realizovaná opatření opravdu zklidní dopra-
vu v dané lokalitě.            Ing. Michaela Severová, 

tisková mluvčí Města Litomyšl 

Zklidnění dopravy ANO či NE 
- výsledek ankety 

Proč bychom se všichni měli
zajímat o sociální služby?
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Postupy při umísťování a povolování vybraných druhů
nejčastěji se vyskytujících staveb, pokračování z minu-
lého čísla.
2. Novostavba rodinného domu se zastavěnou plo-
chou nad 150 m2

Použije se postup uvedený v odstavci 1.c.
3. Garáž, kůlna nebo zahradní altán, nepodsklepený,
s 1 nadzemním podlažím a do 5 m výšky, se zastavěnou
plochou do 25 m2, neobsahují pobytové místnosti, hygi-
enické zařízení ani vytápění a nejde o sklady hořlavých
kapalin a plynů;
stavby pro chovatelství o 1 podzem. a 1 nadzemním
podlaží o zastavěné ploše do 16 m2 a do 5 m výšky;
zimní zahrady o 1 podzem. a 1 nadzemním podlaží
a skleníky do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky;
vodovodní, kanalizační a energetické přípojky
v délce do 50 m;
bazén do 40 m2 zastavěné plochy;
ploty do výšky 1,8 m a opěrné zdi do výšky 1 m, které
nehraničí s veřejnými pozemními komunikacemi
a veřejným prostranstvím;
Postup: Takovéto stavby nevyžadují vydání stavebního
povolen í ani ohlášení. Postačí pouze vydání územního
souhlasu nebo územního rozhodnutí v závislosti na kon-
krétním umístění a ře šení stavby - tj. obdoby postupů
dle odstavců 1.b. a 1.c. Po dokončení lze stavbu ihned
užívat, aniž se cokoli ohlašuje stavebnímu úřadu.
Nutné podklady: žádost o vydání rozhodnutí o umístění
stavby, rozsah a obsah projektové dokumentace k žádos-
ti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo oznámení
o záměru v území k vydání územního souhlasu.

Nový stavební zákon
v příkladech

V poslední době vás prostřednictvím litomyšlského
zpravodaje pravidelně informujeme o projektu
“Komunitní plánování sociálních služeb mikroregi-
onu Litomyšlsko”, který je finančně podporován
z fondů Evropské unie.
V minulém čísle Lilie byla otištěna anketa určená
veřejnosti, zaměřená na sociální služby v mikrore-
gionu Litomyšlsko. Mínění a názor veřej-
nosti na současné sociální služby jsou důle-
žité informace a výsledky budou využity při
práci na analýze. Děkujeme všem, kteří
věnovali této anketě čas, vyplnili ji a ode-
vzdali do některé ze sběrných schránek ve
městě. Celkem se vrátilo 88 dotazníků,
které jsme předali zhotoviteli k dalšímu zpracová-
ní. Mnohým čtenářům se možná bude zdát, že
počet odevzdaných anketních lístků je malý, ale ze
zkušenosti víme, že zájem o sociální služby lidé
projevují až v době, kdy se dostanou do situace, že
nutně některou z nich potřebují - pro sebe nebo své
blízké. Proto si vážíme všech, kterým není lhostej-
ná budoucnost sociálních služeb a dali to najevo
právě vyplněním dotazníku. Zároveň jsme zjistili,
že člověk, který sociální služby dosud nepotřeboval
a tím je nevyužívá, se mnohdy těžko orientuje

v tom, co pojem “sociální služba” vlastně znamená.
Proto pro vás připravujeme malého průvodce, který
bude určen co nejširší veřejnosti a bude otiskován
na stránkách Lilie. Na pokračování vás postupně
srozumitelnou formou seznámíme s tím, co to
vlastně je sociální služba a zároveň se dozvíte, kte-
rou ze sociálních služeb můžete již nyní v případě

potřeby žádat, jaké služby a kde v našem
mikroregionu fungují a jaká skupina uži-
vatelů je může v případě potřeby využít.
Chceme vám pomoci co možná nejlépe se
orientovat v této problematice a poradit,
kam se obrátit v případě potřeby se žádostí
o pomoc. 

Pokud se zajímáte o problematiku sociálních slu-
žeb, případně o probíhající projekt, můžete
podrobnější informace získat také na webových
stránkách www.kpsslitomysl.cz, kde pravidelně
zveřejňujeme aktuality k plánování sociálních slu-
žeb formou metody komunitní práce. Pokud se
mezi vámi čtenáři najde někdo, koho tato oblast
zajímá a bude mít zájem podílet se na práci v někte-
ré z pracovních skupin, může mě kdykoliv kontak-
tovat, rádi jej mezi sebou přivítáme.

Dana Šedá, koordinátorka 

Informace z plánování sociálních služeb

Pod pojmem “hořlavá kapalina” si každý z nás předsta-
ví nejspíše tu, s níž nejčastěji zachází. Pro motoristu
zavoní opojná vůně benzínu a dálek, lakýrník si vybaví
aceton či toluen a šéfkuchař třeba některou z flambo-
vaných specialit.
V každém případě byl indiánský název “ohnivá voda”
velice případný a nebude jistě na škodu se na všechny
ty ohnivé vody podívat podrobněji.
Samotný název hořlavá kapalina není tak docela přes-
ný. Víme totiž, že sama kapalina za nic nemůže. Nebez-
pečí vzniká až v okamžiku, kdy se začne vypařovat, pro-
tože v té chvíli ve směsi se vzdušným kyslíkem vznikne
výbušná směs, která je naprosto nevyužitelná pro
odstřel kamene či starých domů, které však jediná
jiskřička dodá schopnost zničit obrovské hodnoty,
zdraví a životy těch, kdo byli nablízku. Páry hořlavých
kapalin jsou těžší než vzduch, drží se při zemi a pronik-
nou i do sebemenší skulinky. Namítnete, že k požáru je
potřebná určitá koncentrace par. To je pravda, když se
podíváme, při jakých teplotách se začínají některé
kapaliny vypařovat, zjistíme, že dosáhnout takové kon-
centrace není nijak obtížné. Pro představu je ještě
nutno říci si alespoň pár slov o bodu vzplanutí a bodu
hoření. Bod vzplanutí udává nejnižší teplotu, při které
se nad kapalinou vytvoří tolik par, že se při přiblížení
plamene za mírného výbuchu vznítí a opět zhasnou.
Právě podle této teploty řadíme do jednotlivých tříd
nebezpečnosti hořlavé kapaliny. Bod hoření potom
udává teplotu, za které se páry vznítí a dále nepřetržitě
hoří. Pro techniky je důležitý i bod vznícení, jehož hod-
nota je určena teplotou, za které se hořlavá látka vznítí
na vzduchu i bez přítomnosti plamene. Pokud se podí-
váme pod tímto zorným úhlem na obyčejný benzín, asi
nám přeběhne mráz po zádech. Jeho bod vzplanutí je -
(ano mínus) 24°C a hranice výbušnosti při koncentraci
1 - 8 %.
Nejnebezpečnější jsou samozřejmě hořlavé kapaliny
I. třídy: již zmíněný benzín, toluen či líh. II. třída zahr-
nuje petrolej, terpentýn, některé nátěrové hmoty
a další látky s bodem vzplanutí od 21°C do 55°C
a reprezentantem III. třídy je například motorová
nafty, mazut a další kapaliny s bodem vzplanutí 55°C
až 100°C. Pozor, pokud jsou hořlavé kapaliny II. a III.
třídy zahřívány, je nutno jejich nebezpečnost posuzo-
vat tak, jako by patřily do I. třídy.
Tento výlet do teorie asi nebyl příliš zábavný, rozhodně
byl však nutný pro pochopení zásad prevence. Víme-li,
odkud nebezpečí pochází, můžeme mu daleko lépe
čelit. Poznali jsme, jak nebezpečné jsou páry hořlavých
kapalin, můžeme tedy na první místo zařadit boj proti
výparům. Nevystavujeme hořlaviny působení tepla

a místnost, v níž je používáme, by měla být patřičně
větrána. Tím jsme vytvořili objektivní podmínky pro
bezpečnou práci a záleží už jen na našem počínání -
sebelépe větraná místnost nebude k ničemu, pokud si
při práci s acetonem zapálíme cigaretu, nebo si
na dolévání topné nafty posvítíme svíčkou. 
Nádoby by měly být výrazně označeny a nikdy je neza-
pomeneme pečlivě uzavřít. Že je budeme skladovat
daleko od zdrojů tepla, mimo dosah dětí a tak, aby
nedošlo k rozlití, dodáváme jen pro úplnost - rozumný
člověk to udělá bez váhání. Víte, že v bytě nesmíme mít
více než 10 litrů hořlavin. V obytných a dalších míst-
nostech s provozem naftových topidel je dovoleno
skladovat nejvýše 50 litrů v přenosných nádobách
s nesmyvatelným nápisem “Topná nafta”. Ve sklepích je
povoleno uskladnit nejvýše 100 litrů pro bytovou jed-
notku, pokud obvodové stěny, stropy a podlaha jsou
z nehořlavého materiálu a je zajištěno větrání.
V této chvíli vám vidíme na tváři, že se vás naše rady
netýkají. Auto nemáte, naftou netopíte a jediné barvy
ve vaší domácnosti jsou vodovky vašich dětí. Omyl -
moderní domácnost je přesto hořlavinami vybavena
dostatečně, okna myjete Ironem či Okenou, jistě u vás
nechybí odstraňovač skvrn, v domácím baru přechová-
váte hořlaviny také a konec konců i něžné pohlaví pře-
chovává spousty hořlavin v podobě laků na vlasy,
nehty, odlakovačů a dalších kosmetických výrobků.
Zkrátka, bez chemie se dnes už těžko obejdeme v jaké-
koliv oblasti našeho života. Nejde tu však o to, zbavit se
jejích výhod a schopností. Je jen třeba mít na zřeteli,
jak málo stačí k tomu, aby se z ochotného pomocníka
změnila v úhlavního nepřítele. A proto stále platí, že za
vším je nutno vidět člověka, jeho stín padá i na požáry,
při nichž svou roli sehrály hořlavé kapaliny. Hlavně
však lidská nedbalost a neopatrnost. 

Karel Zeman, odborně způsobilá osoba 
dle zákona o požární ochraně

Když vzplane ohnivá voda

Staly se vodou
22. březen – Světový den vody inspiroval děti pátého
oddělení druhé mateřské školy v ulici 17. listopadu
k zajímavému celodennímu programu, na jehož pří-
pravě se podíleli i rodiče. Dostali úkol připravit dětem
do mateřské školy modré oblečení, aby se děti staly
vodou. A tak se hned po ránu ve třídě roztančily svět-
le modré pramínky, středně modré řeky, až tmavě
modrá moře. Tanec vystřídalo hledání a zpívání písni-
ček o vodě. Za chvíli už mateřskou školou zněla
pohádková písnička Voda voděnka, nebo národní pís-
ničky Holka modrooká, Prší, prší a další. Nechybělo ani
vyprávění o koloběhu vody v přírodě. Děti se seznamo-
valy s významem vody pro život lidí, ale také pro život
ryb, žab, zvířátek, kytiček, rostlin a stromů.
Světovému dni vody přálo i počasí: při vycházce chu-
melilo a vločky se před očima dětí měnily na vodu.
Však si také vodu v různě modrých odstínech namalo-
valy a vysvětlily si pojmy studánka, pramínek, potů-
ček, řeka, moře. Ani uklízení a umývání se neobešlo
bez vody a celý projekt o vodě korunovaly kuchařky:
k obědu jim připravily rybí filety s bramborovou kaší.

Text a foto Jana Šauerová

Celodenní školkový karneval připravily pro děti učitelky
z 2. mateřské školy v ulici 17. listopadu. Děti se radovaly
nejen z krásných masek, ale také z programu, který si
jednotlivá oddělení připravila. 



9

Město Litomyšl bylo pro rok 2007 poprvé zařazeno
mezi města realizující Program prevence kriminality
na místní úrovni MVČR - Partnerství 2007.
Zastupitelstvo Města Litomyšle schválilo na svém úno-
rovém zasedání Program prevence kriminality města
Litomyšle na rok 2007 i s finanční spoluúčastí na rea-
lizovaných projektech. Na realizaci programu se poda-
řilo získat dotaci Ministerstva vnitra České republiky
ve výši 1 686 000 korun. Stěžejním projektem pro rok
2007 bude výstavba Městského kamerového dohlížecí-
ho systému. V tomto roce se počítá s výstavbou moni-
torovacích pracovišť na služebnách městské policie
i Policie České republiky a tří kamerových bodů. Loka-
lity pro monitoring byly vytipovány městskou i státní
policií podle míry a závažnosti trestné činnosti. Dvě
kamery pokryjí oblast Smetanova náměstí, třetí

kamera obsáhne oblast autobusového nádraží a svě-
telné křižovatky.
V oblasti sociální prevence se podařilo získat dotaci
na projekt rozšíření bikeparku o skateboardové prvky.
Dobře fungující park tak nabídne mnohem více mož-
ností vyžití pro vyznavače adrenalinových sportů.
I v letošním roce mohou školy, neziskové organizace
i fyzické osoby požádat Město Litomyšl o dotace
na malé projekty z oblasti prevence - drogových
závislostí, násilných projevů chování, výchovy ke
zdravému životnímu stylu, volnočasových aktivit
zaměřených na neorganizované děti a prevence krimi-
nality na místní úrovni.
Formuláře žádostí spolu s informacemi jsou k dispozi-
ci na internetových stránkách města.

Alena Červinková, vedoucí odboru sociální péče

Litomyšl v Programu prevence kriminality

Smetanova Litomyšl bez pozlátka
Jsem litomyšlský rodák,
dnes už důchodce, a stále
sleduji, co se v mém rod-
ném městě děje. Nejvíce se
dozvídám z krajských novin, z kabelové televize,
z Lilie. V loňském roce mě velmi zaujal rozruch kolem
festivalu Smetanova Litomyšl. Na zámku jsem se byl
podívat bohužel až po skončení festivalu, ale chodil
jsem tam pravidelně až do celkového odklizení všech
konstrukcí z nádvoří. Stálo to za to. Na vlastní oči
jsem viděl to, o čem se v televizním vysílání a v tisku
jen diskutuje. Bohužel musím dát za pravdu zaměst-
nancům zámku, kterým to vše jen ztěžuje práci. Nejde
však jen o zaměstnance zámku. Divím se všem
návštěvníkům, kteří zaplatí poměrně vysoké vstupné
do zámku a v období květen - červen - červenec nemo-
hou obdivovat to nejkrásnější ze sgrafitové výzdoby,
dále jsou rušení při prohlídce boucháním kladiv
a zvuky motorů. Co tomu asi říkají cizinci, kteří přije-
dou do Litomyšle z daleka? Nejvíce však lituji japon-
ské turisty, kteří fotografují vše ze svých cest, aby
později doma obrázky shlédli a svou cestu teprve
v klidu prožili. Proto mě překvapuje výrok emeritního
pana starosty - dnes ve funkci krajského “ministra
kultury” - který zámeckým radí, aby skrytá sgrafita
vyfotografovali a vystavili před zámkem!!! To je
nápad! Japonci pojedou přes půl zeměkoule, aby si
opěvovanou krásu památek prohlédli či ofotili z foto-
kopií ve vitrinách! To platícího návštěvníka spíše
odradí, nepřiláká. Kam se poděla slova jednoho
z městských architektů, který v loňském roce ve vysí-
lání kabelové televize, se sklenicí vína v ruce, zdůraz-
ňoval, že památky si na sebe musí vydělat, že není
možné je jenom oprašovat?!
Po loňském víření kolem festivalu se dovídáme, že
ztráty způsobené festivalem v zámeckém návštěvnic-
kém ruchu budou nahrazeny... příplatkem 10,- Kč ke
každé vstupence na festivalové představení. To se mi
zdá velmi úsměvné. Odhaduji: “prodáním” 16 tisíc
kusů vstupenek získá zámek 160 tisíc korun. Nevím,
kolik lidí v zámku pracuje, ani kolik je třeba peněz
na úhrady energií a vody. Odhaduji však, že získaná
částka nepokryje ani čtyři měsíce provozu. Nezapo-

meňme, že festival se
odehrává v hlavní sezo-
ně, kdy je provoz nejsil-
nější! S desetikorunou

ze vstupenky to je tedy výhra!
V této souvislosti mě zaujalo srovnání montovaného
zastřešení v litomyšlském zámku s přípravou festivalů
ve Veroně a v Salzburgu. Tato srovnání nejsou přesná,
protože v obou případech stojí jeviště i hlediště mimo
vlastní památku, ne přímo v cenné památce - v Lito-
myšli v budově bezmála 450 let staré. Často slyším
mluvit o akustice litomyšlského zámku při hudebních
produkcích. Ale ta je přece zastřešením narušena,
nemluvě ani o dešti dopadajícím na plachty zastřeše-
ní! Proč se za tolik let nesmyslného stavění zastřeše-
ní, což něco stojí, nedal do pořádku piaristický
chrám? Vzpomínám, když jsme jako děti, se sestrou
a rodiči, chodili na půlnoční do kláštera, jaká tam byla
akustika! Jak ten obrovský prostor na nás působil!
Věřím, že by se peníze na opravu daly sehnat spíše než
na plavecký bazén.
V televizi byly odvysílány i záznamy z průběhu montá-
ží na nádvoří litomyšlského zámku. Myslím si, že ani
všichni obyvatelé Litomyšle netuší, co to vše obnáší.
Nebylo by lepší nechat proběhnout konkrétní veřej-
nou diskusi nad takovým záznamem příprav festivalu,
nežli stále opakovat nikam nevedoucí diskuse, kde
každý odpovídá na něco jiného, než byl tázán? Tak se
nic nevyřeší. Ten, kdo nazývá Smetanovu Litomyšl
vlajkovou lodí pro kulturu Pardubického kraje či
rodinným stříbrem, ten by si měl zámek obejít a pro-
hlédnout pořádně, měl by si uvědomit, jak křehká
hranice může být mezi využíváním památky a její
devastací .... aby se vlajková loď nepotopila i s památ-
kou. 
Ještě jedna poznámka na konec. Na titulní straně
minulé Lilie jsme četli o umístění Litomyšle v soutěži
při veletrhu Holiday World 2007. V porovnání s mnoha
jinými zajímavými sídly byla Litomyšl jedenáctá
z mnoha. Myslím, že by si však Litomyšl zasloužila
lepší pozici mezi dvanácti památkami UNESCO. Máme
se čím chlubit, je-li před námi Olomouc a Kroměříž?

Luboš Vondráček, Dukelská, Litomyšl 

Esperanto v Litomyšli
Litomyšlský esperantský kroužek letos slaví 5 let
obnovení své činnosti. V minulosti patřil mezi známé
kluby, jeho členem byl i světově proslulý esperantský
spisovatel Karel Píč. Jeho díla jsou díky tomuto uni-
verzálnímu jazyku známá po celém světě. V roce 2003
se konala v Litomyšli celostátní konference Českého
esperantského svazu. Stovka účastníků se šla poklo-
nit památce Karla Píče a položila na jeho hrob kytici.
Po jeho odchodu esperantská činnost ve městě uti-
chla, před pěti lety se místní esperantisté rozhodli ji
obnovit. U příležitosti tohoto malého výročí v součas-
né době pořádají výstavu v Městské knihovně. Krásné
obálky upoutají hlavně filatelisty, na své si přijdou
i sběratelé pohlednic. Mapa světa ukazuje, kde všude
mají litomyšlští esperantisté své přátele. V úterý 20.
března proběhla v Městské knihovně také beseda
o esperantu, kterou zahájila ředitelka Městské kni-
hovny Jana Kroulíková. Jiří Pištora z esperantského
klubu v České Třebové seznámil posluchače s historií
esperanta, vyprávěl o jeho vzniku a svých zážitcích
z cest, které mohl díky esperantu podniknout. Zdena
Novotná, předsedkyně třebovského klubu a současně
i učitelka esperanta v České Třebové, v Opatově
a v Brandýse nad Orlicí, nám vysvětlila, jak jednodu-
chá je gramatika esperanta a povyprávěla o svých
cestách a vystoupeních s dětmi v zahraničí. Oba před-
nášející jsou i čestnými členy ČES. Rozvinula se disku-
ze o možnostech esperanta, o vzájemných vztazích
mezi esperantisty a o možnostech levného cestování
a poznávání jiných zemí. Každoročně se setkají na tři
tisíce esperantistů z více než 65 zemí světa při světo-
vém kongresu, který se letos koná v japonské Jokoha-
mě. Kromě celosvětových kongresů se konají i národ-
ní konference a sjezdy. Letos pořádá ČES konferenci
v Poličce. Každý měsíc se konají regionální setkání.
V sobotu 10. března proběhlo setkání v Poličce, které-
ho se zúčastnili i zástupci litomyšlského kroužku.
Pokud má některý z čtenářů zájem si vyměňovat
korespondenci s kterýmkoli státem světa, stačí zvlád-
nout esperanto, které je tak jednoduché. Rádi vás
mezi sebou uvítáme. Esperanto se v našem regionu
učí i děti na základní škole, není ale pozdě začít
s esperantem ani v penzi. O tom by vám mohl vyprávět
například pan František Klejch z Litomyšle.      

Libuše Dvořáková

Pondělí - pátek 17.00 - 21.00 - nevýjezdová
LSPP složená ze zdravotní sestry LSPP a lékaře
RLP v prostorách cévní ambulance chirurgického
ambulantního traktu monobloku; 
tel. 461 655 519.
Sobota 8.00 - 17.00 - výjezdová LSPP složená
ze zdravotní sestry LSPP a lékaře Nemocnice
Litomyšl v prostorách cévní ambulance chirur-
gického ambulantního traktu monobloku; 
tel. 461 655 519.
Neděle 8.00 - 17.00 - výjezdová LSPP složená
z praktického lékaře a zdravotní sestry LSPP
v prostorách svých ambulancí (Sanatio a.s. -
poliklinika Bří Šťastných 645 a ambulance
MUDr. M. Plaché).
Neděle 8. dubna - MUDr. Plachá - ordinace ul.
9. května 810; tel. 461 615 415
Pondělí 9. dubna - MUDr. Hrouzek - ordinace
MUDr. Leichterové Sanatio a.s.; tel. 461 614 425
Neděle 15. dubna - MUDr. Sláma - ordinace
MUDr. Řemínka Sanatio a.s.; tel. 461 614 634
Neděle 22. dubna - MUDr. Mareš - ordinace
MUDr. Večeři Sanatio a.s.; tel. 461 614 878
Neděle 29. dubna - MUDr. Leichterová - Sanatio
a.s.; tel. 461 614 425
Služby LSPP organizuje MUDr. A. Slezáčková.

Služby LSPP v dubnu

DETOXIKAČNÍ METODA MARY STAGGS DETOX
www.bodydetox.cz

Vám pomůže nastartovat tělo v jarní očistě organismu
Na kosmetice O. Dlouhé v Litomyšli,  tel.: 731 114 485

Další služby: turbosolarium - nové trubice, masáže zad a šíje, nové 
kosmetické ošetření francouzskou kosmetikou Mary Cohr
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Církve v Litomyšli si vás dovolují srdečně pozvat
na slavnostní bohoslužebná shromáždění
o Velikonocích 

Církev bratrská 
6. 4. Bohoslužba na Velký pátek bude od 17.00
8. 4. Bohoslužba na Boží hod velikonoční od 9.00 
(v rámci shromáždění vystoupí dětské hudební
těleso - “Berušky”) 

Církev českobratrská-evangelická
6. 4. Bohoslužba na Velký pátek bude od 9.00 
(s vysluhováním Večeře Páně) 
8. 4. Bohoslužba na Boží hod velikonoční od 9.00 
(s vysluhováním Večeře Páně)
9. 4. Bohoslužba na Pondělí velikonoční od 9.00 
(s hostem) 

Církev československá-husitská
5.4. Bohoslužba na Zelený čtvrtek od 16.30
(s vysluhováním Večeře Páně)
6. 4. Bohoslužba na Velký pátek bude od 16.30
8. 4. Bohoslužba na Boží hod velikonoční od 8.30
(s vysluhováním Večeře Páně)
Trstěnice
8. 4. Bohoslužba na Boží hod velikonoční od 11.00
(s vysluhováním Večeře Páně)

Církev římsko-katolická 
5. 4. Bohoslužba na Zelený čtvrtek od 17.45
6. 4. Bohoslužba na Velký pátek od 17.45
7. 4. Bohoslužba na Bílou sobotu od 19.30
8. 4. Bohoslužba na Boží hod velikonoční od 7.35,
10.15, 17.45
9. 4. Bohoslužba na Pondělí velikonoční 7.35,
10.15, 17.45

Velikonoční bohoslužby
Děkujeme touto cestou kolektivu JIP chirurgického
oddělení Nemocnice Litomyšl v čele s vedoucím léka-
řem MUDr. Lopuchovským a všem sestrám za oběta-
vou péči o naši maminku a manželku paní Helenu
Kociánovou v posledních dnech jejího života.
Dík patří kolektivu sanity RZP za jejich první ošetření
a rychlý odvoz do nemocnice. Srdečné díly vyslovuje-
me také kolektivu ošetřovatelské služby Farní charity
Litomyšl, všem jejím sestrám za obětavě vykonáva-
nou rehabilitaci, jakož i další laskavou pomoc.
Poděkování patří i slečně Mgr. Haně Dalíkové za její
logopedická cvičení.                          Rodina Kociánova

Děkujeme touto cestou veškerému personálu gyne-
kologicko - porodnického oddělení litomyšlské
nemocnice za perfektní péči při narození naší dcery
Aničky. 

Eva a Richard Horákovi, Benátky

Poděkování

“Není to tak dávno, co jsem měl zvláštní sen” , říká
náboženský spisovatel Gerhard Engelsberger. “Měl
jsem ve snu rozhovor s Bohem - jak a kde, to už nevím
- a rozhodující otázka, kterou jsem se v tomto rozho-
voru zabýval, byla tato: proč musí lidé zemřít? Proč je
život ohraničený? A Bůh mi chtěl právě odpovědět,
když v tom mě probudil budík. Napsal jsem si tento
sen a komentář k němu. Tak to bude vždy. Krátce před
vyřešením této otázky, všech otázek jsme vytrženi ze
snu do roviny všedního dne naší skutečnosti”. 
Je to pravda, přátelé, tato otázka zůstává rozhodující
i tehdy, kdy nedostáváme žádnou odpověď. Lidé oče-
kávají od náboženství a tím i od křesťanské víry odpo-
věď na otázku týkající se smrti. Smrt není odpověď,
nesmí být odpovědí na smrt - říkají lidé.
Na tuto životně důležitou otázku existují nádherné,
i když tajemstvím zahalené odpovědi ze Starého
zákona o vydařeném životě, plnících se nadějích.

Chci při této příležitosti užít slova proroka Izaiáše ve
25. kapitole. “Pán zástupů připravil na této hoře
(chrámová hora v Jeruzalémě) tučnou hostinu Zničí
smrt navždy”.
Přijde čas podle proroka, ve kterém divoká zvířata
i krotká zvířata budou žít vedle sebe v pokoji - tedy
dnes bychom řekli, že bude harmonie života bez
ubližování mezi člověkem a ostatním stvořením. ( Iz
11, 6 -9).
Tyto hluboké sny lidstva o vydařeném, naplněném
a ničím neohroženém životě se nacházejí i v jiných
kulturách a náboženstvích. Ještě ale nemají své
místo v reálném životě. Jsou utopiemi (u-topos -
řecké slovo mluví o něčem, co nemá místo ani podo-
bu). Nemohou ukázat tady a teď - to je ráj, tady
najdeš reálně existující pokoj.
My, křesťané, věříme, že vzkříšením Ježíše - což je
hlavní obsah slavení Velikonoc - se napsala poslední

kapitola odpovědi na smrt. Naděje dostává místo, má
podobu, už není utopií. Není pravdou viděnou zdale-
ka. Velikonočním tajemstvím říkáme světu: vaše sny
se splnily, vaše naděje mají hlavu a patu. To Bůh
vzkřísil Ježíše Nazaretského. A s Ježíšem se ještě víc
otevřel příběh vzkříšení všech.
Velikonoční nedělí začíná nová doba, v ní pak může-
me rozdělovat bez strachu, že budeme mít málo.
Můžeme být bez strachu, že něco zmeškáme. Můžeme
vytvořit pokoj bez strachu, že budou na nás vidět
chyby. Můžeme milovat bez strachu, že něco ztratíme.
Můžeme být bez strachu před smrtí, a každá z nás je
vlastně částí tohoto velkého příběhu vzkříšení.
Velikonoce nejsou obchod s kraslicemi, kuřátky,
vajíčky atd. Je to pozvání k silné víře, že smrt i ta
naše je už Kristem překonána a nastává nový život
ničím neomezený.

P. František Beneš

Velikonoční zamyšlení

Svátky Ježíšova vzkříšení 
Velikonoce, též Pascha (z latinského Pascha) či
Pesach (hebrejsky - pesach - tj. přejití) jsou nejvý-
znamnějším křesťanským svátkem, který připadá
na březen nebo duben. V křesťanském pojetí jsou
Velikonoce oslavou vzkříšení Ježíše Krista z mrtvých,
které se stalo po jeho smrti na kříži. O slavení Veliko-
noc křesťany nemáme zmínek v Novém zákoně, nej-
starším svědectvím o Velikonocích je Velikonoční pro-
mluva Melitona ze Sard z 2. století. Slavení Velikonoc
se tedy v církvi objevilo velmi brzy. Svátky Ježíšova
vzkříšení jsou významově provázány s židovskou
oslavou Pesachu a dodnes v sobě nese prvky této
židovské oslavy.
Velikonoční symboly
Beránek - Symbol beránka je přítomný již v předkřes-
ťanských tradicích. V židovské tradici symbolizoval
Izrael jako Boží stádo, které vede Hospodin. Zároveň
Židé na Velikonoce pojídali beránka jako připomínku
svého vysvobození z Egypta. V křesťanství je beránek
jedním ze symbolů Ježíše Krista, neboť obrazně podle
křesťanské víry je symbolem bezbranného a čistého
stvoření, které se obětovalo za spásu světa. 
Kříž - Kříž je dnes nejdůležitějším z křesťanských sym-
bolů, protože Kristus byl odsouzen k smrti ukřižová-
ním. Tento trest patřil k trestům nejvíce krutým
a ponižujícím, a přesto ho Bůh podle křesťanské víry
použil jako nástroj k smrti svého Syna, aby svět byl
spasen. 

Oheň - Velikonoční bohoslužba začíná zapálením veli-
konočního ohně, který symbolizuje vítězství Ježíše
Krista nad temnotou a smrtí. Od tohoto ohně se pak
zapaluje velikonoční svíce. 
Svíce - Svíce je v mnoha kulturách chápána jako zna-
mení života. Velikonoční svíce symbolizuje vzkříšené-
ho Krista - tento symbol pochází ze starověkého slave-
ní Veliké noci, při níž se zapaluje svíce (zvaná též paš-
kál) od ohně. Takto zapálená svíce se v průběhu veli-
konoční bohoslužby noří do křestní vody, je ozdobena
znamením kříže a symboly Á a Ů, tj. začátku a konce
věků, jimiž je Kristus. Tato svíce se potom zapaluje
po celou velikonoční dobu až do letnic a při každém
křtu - aby se naznačilo, že křest patří k Velikonocům.
Tato svíce se též rozžíhá při křesťanském pohřbu
na znamení toho, že zemřelý, stejně jako Kristus, pro-
šel branou smrti; a církev se za něj modlí, aby vstal
k novému životu s Bohem. 
Vajíčko - Protože vajíčko obsahuje zárodek života,
bylo v mnoha kulturách symbolem plodnosti, života
a vzkříšení. V souvislosti s lidovou tradicí vznikl zvyk
malovat tato vejce; důvodem pojídání vajec o Veliko-
nocích byla zřejmě i skutečnost, že vejce se nesměla
jíst v postní době. V křesťanství se vejce vykládá jako
symbol zavřeného hrobu, z něhož vstal Kristus, jako
symbol nesmrtelnosti. 
Zajíček - Ačkoli mnoho nenáboženských tradic má své
kořeny v křesťanské symbolice, některé Velikonoční

symboly můžeme vystopovat až z předkřesťanské
doby. Například zajíček má zřejmě původ v pohan-
ských rituálech oslavujících příchod jara. 
Pomlázka - Tento v Česku důvěrně známý symbol
Velikonoc má také původ ve starých pohanských zvy-
cích.

Připravil  Daniel Smetana

Přijměte pozvání na vyprávění o exotické zemi prová-
zené mnoha fotografiemi. O své zážitky z měsíční
cesty po ostrovech Alor, Flores, Komodo, Bali, Lombok
a souostroví Gili se s vámi podělí Dr. Vlastík Bílý. Doz-
víte se mnoho zajímavého o životě domorodců, nábo-
ženství, zdravotnictví, školství, o dopravě, uvidíte
obrázky velrybářů s jejich úlovkem, snímky podmoř-
ského života včetně setkání se žraloky v podmořské
jeskyni. Beseda se koná 7. května od 18.00 hodin
v prostorách Zámeckého pivovaru v Litomyšli.
Vstupné je dobrovolné, výtěžek bude v celé výši použit
k uhrazení nákladů na léčebné vakcíny pro T. N., osmi-
letého chlapce z České Třebové s těžkou vrozenou
nemocí.

Přednáška s vůní
exotiky
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K naší velké radosti se po dvou letech snažení a “lobo-
vání” na městském úřadě uskutečnila přestavba býva-
lé skautské klubovny a ještě dříve skladu uhlí na čítár-
nu, studovnu a místo s veřejně přístupným interne-
tem. Jelikož se jedná o prostory v přízemí knihovny,
nabízí se velká příležitost handicapovaným čtenářům
využívat služeb této studovny a čítárny, kam bude
bezbariérový přístup. Současně tak vznikla i místnost
pro přednášky, určené menšímu okruhu posluchačů.
Věříme, že i naši čtenáři uvítají možnost klidného stu-
dia či čtení časopisů a novin v příjemném interiéru.
Přestavba původních prostor na chodbičku s automa-
tem na kávu, komfortním WC (i pro vozíčkáře) a studo-
vnu a čítárnu si vyžádala zhruba půlmilionovou inves-
tici. Vybavení místnosti regály, pultem, pracovním
stolem, stolečky, křesílky a stolky pod počítače stálo
cca 80 tisíc korun a pořízení výpočetní techniky a tis-

kárny (4 PC s LCD panely a laserová tiskárna) cca dal-
ších 85 tisíc korun. Většinu zařízení jsme pořizovali
z loňského rozpočtu, ale pult na časopisy a regály jsme
platili z prostředků na tento rok. Nábytek jsme si
nechali udělat na míru, protože místnost má sloup
uprostřed a klenuté stropy. Výsledný dojem - čítárna
působí velmi útulně.
A to ještě není všechno. Máme v plánu vybudovat ven-
kovní čítárnu ve vnitrobloku, kam by se vcházelo
právě z této studovny a čítárny. Do letošního rozpočtu
se nepodařilo tento projekt zařadit, ale pan starosta
při slavnostním zahájení provozu čítárny v březnu při-
slíbil, že bude náš plán podporovat. A tak se těšíme, že
snad nejpozději do dvou let přibude knihovně příjem-
ný venkovní prostor, zvoucí k posezení a čtení pod
širou oblohou.

Jana Kroulíková, ředitelka Městské knihovny

40 let - 3. dubna 1987 zemřel v Praze Josef Koráb,
malíř, grafik, žák Maxe Švabinského, ilustrátor.
Jeho tvorba s náměty Litomyšle v galerii i v rodi-
nách. Narodil se v Litomyšli.
95 let - 3. dubna 1912 se narodil v Litomyšli Pravoš
Martinek, malíř, grafik, ilustrátor, profesor na gym-
náziu v Třeboni, syn profesora a malíře Václava Mar-
tinka v Litomyšli.
125 let - 7. dubna 1882 se narodil Jaroslav Šejnoha,
diplomat, malíř, francouzský legionář, pracovník
Československé národní rady v Paříži, spolupracov-
ník představitelů odboje za 1. sv. války v Paříži,
diplomat a velvyslanec v Pobaltských státech, Indii,
Egyptě ad.
65 let - 16. dubna 1942 padl Josef Sedláček, rotný
čs. letectva v Anglii.
105 let - 4. dubna 1902 se narodil v Litomyšli Josef
Formánek, člen brigády čs. vojska ve Španělsku,
potom žil v ilegalitě, člen odbojové politické organi-
zace, vysoký funkcionář, zatčen a popraven během
II. světové války.
335 let - 10. dubna 1672 zemřel v Praze Marous
Marci z Kronlandu, lékař a filozof. Dětství a studia
prožil v Litomyšli. Rektor Univerzity Karlovy v Praze.
180 let - 13. dubna 1827 se narodil ve Vysokém Mýtě
Hermenegild Jireček, právník, spisovatel. Studo-
val v Litomyšli. Autor spisku O Růžovém paloučku
aj.
385 let - 16. dubna 1622 se v Litomyšli narodil Eze-
chiel Sýkora, malíř a rytec ve Slezsku.
135 let - 20. dubna 1872 se narodil v Litomyšli Anto-
nín Metyš, hudební pedagog, autor Houslové školy,
překladatel.
65 let - 20. dubna 1942 zemřel v Mauthausenu Edu-
ard Urx, literární kritik. Za II. světové války se ukrý-
val v Poříčí u Vašků.
20 let - 21. dubna 1987 zemřela Marie Vladyková,
provdaná Rogallová, operní solistka divadel
v Čechách (i Národního), dále divadel v Německu.
V Litomyšli zpívala i na Smetanově Litomyšli. Naro-
dila se 17. května 1939 v Litomyšli.
100 let - 25 dubna 1907 se narodil v Rychnově
u Hlinska Jan Černý, sklářský výtvarník, malíř, řez-
bář. Učitel na Živnostenské škole v Litomyšli, dále
na Sklářské škole v Železném Brodu.
120 let - 27. dubna 1887 zemřel v Litomyšli Antonín
Šanta, děkan, spisovatel, školní inspektor, starosta
Vlastimilu, spoluzakladatel Sokola v Litomyšli a dal-
ších národních spolků ve městě. Pohřben v hrobce
litomyšlských děkanů na hřbitově.
95 let - 25. dubna 1912 se narodil v Litomyšli Zde-
něk Dostál, studující. Popraven 30. června 1942
v Pardubicích.                                    

Připravuje  Miroslav Sobotka

Městská knihovna otevřela novou
studovnu a čítárnu 

Kalendárium Litomyšle
na duben 2007

Jan Cimický - Trápení lásky, Régis Jauffret - Blázinec,
Mika Waltari - Dohra, Jonathan Coe - Pár trotlů, Joan-
ne Harris - Spi, bledá sestřičko, Gabriel Márquez - Zlá
hodina, Khashoggi - Amira z harému, Peter Mayle -
Dobrý ročník, Milan Fridrich - Mazlení s vepři, aneb Tu
a tam po Evropě, Jan Zenkl - Munkdorf, Philip Dick -
Planeta, která neexistovala, Lukjaněnko - Poslední
hlídka, Robert Ludlum - Amblerova výstraha, Andy
Mac Nab - Den osvobození, Murakami - Kafka
na pobřeží, Gary A. Birken - Embolie, Hilary Freeman -
Hořký akord lásky, Pascal - Neohrožená, Robert Parker
- Příliv, Mukhtar Mai - Zneuctěná, Pittnerová - Stíny
hříchu, Steven Preece - Mezi mariňáky, Hofmanová -
Láska není minulost, Josef Fousek - Na cestách s andě-

ly, J.M. Coetzee - Pomalý muž, Huub Buijssen -
Demence, Angličtina, Zdraví dítěte, Impelluso - Metro-
politan Museum New York, Bartolena - Musée D’Orsay,
Nová encyklopedie českého výtvarného umění - 3. díl,
Tomšíček - Almanach včelařského spolku pro Litomyšl
a okolí, Šárka Rezková - Kus mého života s jiřím Brab-
cem, Bordonove - Ludvík XV., Cinger - Prokletí slav-
ných, Hana Motyčková - To nejzajímavější z české pří-
rody, Dumoulin - Cvičíme v těhotenství, Dumoulin - Ve
formě po porodu, Eva Kulhánková - Písničky a říkadla
s tancem, Harrington - Moderní sociální teorie, Besse-
rová - Jiří Adamec, Linda Jones - Originální bižuterie
z drátků, Hodrová - Citlivé město, Dějiny německé lite-
ratury, 13. komata, Zdraví pro třetí věk.

Nové knižní tituly v Městské knihovně

Oznamujeme našim příznivcům, že se po skautském
sněmu 22. února, který se koná pravidelně po 3 letech,
výrazně omladilo vedení skautského střediska.
Tzv. středisková rada je složena z vedoucího střediska
- byl zvolen Ing. Petr Kopecký, výchovnými zpravodaji
se stali pro chlapecký kmen Mgr. Lukáš Dvořák a pro

dívčí Mgr. Jana Dvořáková, dále jsou ve vedení
Ing. Lucie Fišerová, Vladimír Vejrosta, Ing. Fr. Májek,
J. Kulichová. Za střední generaci udržuje kontinuitu
Ing. Ota Bydžovský, Ing. Jana Brestová a MUDr. Hana
Vejrostová. Mnoho elánu a hodně nadšených dětiček
přeje bývalá středisková rada. 

Změna ve vedení skautského střediska v Litomyšli 

V dubnu uplyne 30 let od úmrtí pana Bohumíra Nová-
ka z Osíku. Vzpomínáme.              Dcera a syn s rodinou

Vzpomínka

KOUPÍM POŠTOVNÍ ZNÁMKY, celé sbírky, větší množství i pozůstalost 
po sběrateli. Platím v hotovosti, nejvyšší možné ceny. Informace na tel.: 724 229 292

Všichni jste srdečně zváni na přednášku, v které vám
slovem i obrazem přiblíží život v jihozápadní Tanzánii
manželé Avel a Mirjam Baldínští z Prahy, zakladatelé
neziskového misijního sdružení MBÚ, jež několik let
staví projekt rozvojové pomoci Alamano Agape ke
zmírnění choduby rodin v oblasti Mbega. Přednáška se
koná 27. dubna od 19.30 hodin v sále kulturního domu
v Horním Újezdu. Na vaši návštěvu se těší pořadatelé.

Afrika snů a skutečností
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Po přečtení článku v TRSu a Lilii, ve kterém pan
RNDr. Kolisko popisuje, jak přišel spasit po 360 letech
litomyšlské gymnázium, jsem si položil otázku, kdo je
vlastně jeho autorem. Srovnám-li jazykovou košatost
a vytříbenost popisu kritické situace na gymnáziu
po mém třináctiletém ředitelování s vystoupením
pana RNDr. Koliska v TV (“Média mě zklamaly”), mám
pocit, že ve škole byli ředitelé dva...
Nezasvěcený čtenář by se mohl domnívat, že pan -
tehdy ještě - Mgr. Kolisko přišel na téměř středověké
učiliště (“muzejní vybavení”) bez tekoucí vody, elek-
třiny, internetu a s plnými sklady nevyužitých počíta-
čů. Zatímco žáci snili o dataprojektoru a multimediál-
ní učebně, učitelé je nutili používat břidlicové tabul-
ky. Zatímco na jiných školách sledovaly hygienu
na WC fotobuňky, na gymnáziu musel pan školník
každoročně natírat žlábky asfaltem. Ještě že pan
RNDr. Kolisko neměl problémy se střechou školy, ta
vydržela (na rozdíl od jiných střech) i loňské návaly
sněhu. 

Článkem na sebe pan RNDr. Kolisko prozradil, což asi
neměl v úmyslu, že postrádá vlastnosti potřebné pro
funkci ředitele složité instituce, kterou škola dnes be-
zesporu je. K jejímu plynulému a úspěšnému chodu
totiž nestačí jen špičkové materiální vybavení. Bez
skromnosti a určitého nadhledu vedoucího pracovníka
nad činností svých předchůdců a podřízených, bez vzá-
jemné důvěry a respektu nezachrání tvůrčí a přívětivou
atmosféru školy ani jednotné síťové prostředí se super-
rychlým internetem. Kdo je schopen realizovat náklad-
né investice, mezinárodní granty a projekty na straně
jedné a na straně druhé se nechá šikanovat svými zlot-
řilými, línými a závistivými podřízenými, studentským
parlamentem, členy školské rady, odborovou organiza-
cí a nedokáže uchránit “jinou učitelku - svoji manžel-
ku” od dlouhodobého psychického nátlaku, nemá

na místě ředitele co dělat. Bývalý ředitel Kolisko nako-
nec sám píše, že se “postupně stával nepřijatelným
ředitelem”. 
Z článku jsem také vyrozuměl, že osoba blízká panu
řediteli jako předsunutá hlídka provedla, jak my,
vojáci v záloze, říkáme, rekognoskaci terénu a vypo-
zorovala, že v posledních letech řídila školu místo mě
moje dlouholetá zástupkyně, která se nehodlá svého
vedoucího postavení vzdát ani po příchodu nového
ředitele. Proto bylo zřejmě nutné zástupkyni odvolat,
urychleně vymazat její funkci z www stránek školy
a páně ředitelovo jméno ozdobit nově získaným titu-
lem. Tomu se říká aktualizace stránek jako řemen!
Jsem přesvědčen, že hlavním cílem článku pana
RNDr. Koliska byla msta za nezvládnutou situaci
a snaha co nejvíc očernit a poškodit školu. Na snůšku
nesmyslů, překroucených skutečností, lží a ješitné
sebechvály jinak reagovat neumím.    

Otakar Karlík
ředitel Gymnázia A. Jiráska v. v.

Jen jeden a půl roku na Gymnáziu A. Jiráska?

Studenti gymnázia 
sestrojili robota

Gymnázium má novou ředitelku 
na svém jednání ve čtvrtek 22. března tyto výsledky
potvrdila. Na místo ředitele Gymnázia A. Jiráska
v Litomyšli jmenovala od 1. dubna tohoto roku
Mgr. Ivanu Hynkovou z Vysokého Mýta, která nastou-
pila do funkce v pondělí 2. dubna.           

-eh-

Dětský divadelní spolek “Radovánek” při III. ZŠ zve
všechny své  příznivce v úterý 24. dubna na představe-
ní pohádky “Elixír a  Halíbela”, dále se představí
roztleskávačky s písničkami  “Saxana a Pipi dlouhá
punčocha” a na závěr hudební klipy dětí  “Písničkový
koktejl života”. Začátek představení je v 15.30  hodin
v aule III. ZŠ, vstupné dobrovolné.

Pozvánka 
na vystoupení

Krásný jarní čas vám chtějí zpříjemnit děti svými veli-
konočními vajíčky vyrobenými z barevných víček
a vystavenými v supermarketu Albert. Veselé Velikono-
ce vám přejí děti a vychovatelky III. ZŠ.

Velikonoční vajíčka

Lidový dům nabízí Pokračovací taneční kurz pro mlá-
dež. Kurz se  skládá z pěti lekcí, vždy v pátek večer
od 13. dubna. Kurzovné  600,- Kč za osobu, přihlášky
do 20. března. Kontakt: 461 619183, 731 460 663
a v kanceláři Lidového domu.

Pokračovací taneční 
pro mládež

Divadelní soubor Naostro o.p.b., VOŠP a SPgŠ Litomyšl
(vedoucí Aneta Kopecká) uvede 26. dubna od 19 hodin
v zámeckém divadle v Litomyšli premiéru představení
Kráska a zvíře podle hry Františka Hrubína (Dramatic-
ká úprava Aneta Kopecká).  Vstupné: dospělí 50,- Kč,
studenti a děti 20,- Kč.                                             -red-

Kráska a zvíře

PRÁCE Z DOMU
Hledáme telefonistky pro zajímavou práci z domu.
Vhodné pro komunikativní ženy na MD, studentky nebo  penzistky.
Informace na tel.: 777 012 538, e-mail: info@forteunity.cz

Městské úřady Litomyšl, Svitavy, Polička, Moravská
Třebová ve spolupráci s Okresním mysliveckým spol-
kem ve Svitavách pořádají ve dnech 27., 28. a 29.
dubna v kulturním domě v Opatovci chovatelskou pře-
hlídku trofejí ulovené zvěře za rok 2006 v honitbách
okresu Svitavy. Akce se uskuteční s tímto programem:
Pátek 27. dubna od 12.00 do 14.00 hodin přejímka tro-
fejí, od 14.00 do 18.00 hodin hodnocení trofejí zvěře
hodnotitelskou komisí. 
Sobota 28. dubna od 8.00 do 16.00 hodin výstava pro
veřejnost, na místním hřišti  proběhne od 8.00 hodin
jarní svod mladých psů loveckých plemen.
Neděle 29. dubna od 8.30 hodin - oficiální hodnocení
přehlídky pro myslivecké hospodáře a zástupce jedno-
tlivých honiteb, hodnocení odlovu pracovníky státní
správy myslivosti, odboru životního prostředí měst-
ských úřadů ORP. Po ukončení hodnocení proběhne
okresní myslivecký sněm zúčastněných zástupců
všech mysliveckých sdružení v okrese Svitavy.

Přehlídka trofejí zvěře

Porotce při posuzování jedné z trofejí v loňském ročníku.

Ve středu 14. března proběhlo na Krajském úřadě
v Pardubicích konkurzní řízení, při kterém komise
vybírala nejvhodnější kandidáty na post ředitelů pro
tři školy v Pardubickém kraji - v Třemošnici, Svita-
vách a na Gymnáziu v Litomyšli. Pořadí uchazečů
předložila komise Radě Pardubického kraje, která

Nejenom studiu, ale také
modelářské a programátorské
činnosti se věnují někteří stu-
denti Gymnázia Aloise Jiráska
v Litomyšli. Svoji zručnost pro-
kázali již na podzim Marek Vot-
roubek a Petr Bubeníček, kteří

předvedli návštěvníkům školy v rámci Dne otevřených
dveří své vznášedlo. Jedná se o model, sestavený
z běžně dostupných materiálů (polystyrén, dřevěná
překližka, igelitový pytel), který na jeden pár akumu-
látorů vydržel asi 15 minut projíždět školou. 
Dalším výtvorem, který předvedli ve škole studenti
sexty Marek Votroubek a Jan Král, byl robot označený
“AS6-LWR”. Na základě vlastní fantazie a zručnosti
a bez jakékoliv odborné pomoci zkonstruoval Marek
model, který je bezdrátově ovládán vysílačem s dosa-
hem až 500 metrů. Honza vytvořil program zajišťující
automatický chod. Tato šestinohá “příšera” je schopna
pohybu vpřed, vzad, otáčení na místě i při chůzi. V nej-
bližší době má být doplněna mikrokamerou se sníma-
čem zvuku s dosahem až 100 metrů a s funkcí přímého
přenosu na televizní přijímač.
Šikovní sextáni předvedli svého robota ve škole, zod-
pověděli odborné i laické dotazy diváků a na závěr
dodali: “Určitě to není poslední robot, kterého jsme
postavili. Už nyní plánujeme něco většího s pásy
a funkcí přesouvat objekty, samozřejmě bude mít
i elektronické oko.”
Možnost získání dalších informací, obrázků a videí je
na adrese: Marek.Votroubek@seznam.cz

Inka Píchalová
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Kino SOKOL
461 612 505

Ú
t  

3. 4.
St     4. 4.
Čt     5. 4.
Pá   6. 4.

Ne   8. 4.
17.00

Ne     8. 4.

Út
10. 4.

St  11. 4.

Čt
12. 4.

Pá  13. 4.

Ne
15. 4.

Út 
17. 4.

St 
18. 4.

Čt 
19. 4. 

Pá 20. 4.

Ne
22. 4.

17.00

Ne
22. 4.

Po 23. 4.
9.30

Ú
t  24. 4.

St
25. 4.

Čt
26. 4.

Pá 27. 4.
Ne  29. 4. 
Ne 29. 4.
15.00
17.00

GOYOVY PŘÍZRAKY •
 Film

 U
SA/Španělsko/ČR. České publikum

se konečně dočkalo nového film
u režiséra M

iloše Form
ana,

držitele dvou Oscarů a tří Zlatých glóbů. H
rají: Javier Bardem

,
Natalie Portm

an aj., 110 m
inut. Vstupné 70 Kč •

T**

M
AH

ARAL - TAJEM
STVÍ TALISM

AN
U

•
 Film

 ČR. Začíná dram
at-

ické pátrání po pokladu. H
rají: Bára Seidlová, Bořivoj Navrátil

aj. Režie: Pavel Jandourek, 100 m
in. Vstupné 40,- Kč

•

ŽIVOT TĚCH
 DRU

H
ÝCH

•
Film

 SRN. Kde je m
oc neom

ezená,
soukrom

í nic neznam
ená. H

rají: M
artina Gedeck, U

lrich M
ühe,

Sebastian Koch aj. Režie: Florian H
enckel von Donnersm

arck,
130 m

inut. Vstupné 55 Kč •
T *

ŠTĚSTÍ N
A DOSAH

•
Film

 U
SA. Chraňte si své sny. H

rají: W
ill

Sm
ith, 

Thandie 
New

ton, 
B

rian 
H

ow
e 

aj. 
Režie: 

Gabriele
M

uccino, 115 m
inut. Vstupné 65 Kč •

T

OBSLU
H

OVAL JSEM
 AN

GLICKÉH
O KRÁLE•

Film
 ČR. Dlouho

očekávaný 
film

 
Jiřího 

M
enzela 

podle 
slavného 

rom
ánu

Bohum
ila H

rabala. H
rají: O. Kaiser, I. Barnev, M

. Lasica aj. Režie
a scénář: Jiří M

enzel, 120 m
inut. Vstupné 70 Kč •

*

CESTA DOM
Ů

•
Čínský film

. Projekt 100.V okouzlujícím
 příběhu o

lásce a ztrátě jsou ve hře dvě srdce. Film
 byl natočen na m

otivy
rom

ánu „ Rem
em

berance“ spisovatele Bao Shi. H
rají: Zhang Ziyi,

Sun H
onglei aj.  Režie: Zhang Yim

ou, 90 m
inut. Vstupné 60 Kč •

T

KRÁLOVN
A •

 Film
 GB/Francie/Itálie. Strhující a jedinečný

pohled režiséra Stephena Frearse za zavřené dveře královského
paláce královny Alžběty II., těsně po tragické sm

rti princezny
Diany. H

rají: H
elen M

irren, M
ichael Sheen aj., 100 m

inut.
Vstupné 60 Kč •

 T
*

ROCKY BALBOA
•

Film
 U

SA. Nic nekončí, dokud to doopravdy
neskončí. H

rají: Sylvester Stallone, Burt Young aj. Režie:
Sylvester Stallone, 100 m

in. Vstupné 55 Kč •
 T

ŠARLOTIN
A PAVU

ČIN
KA •

Film
 U

SA. Pom
oc přichází shora.

H
rají: Dakota Fanning, Julia Roberts, aj. Vstupné 40 Kč •

 

H
U

DBU
 SLOžIL, SLOVA N

APSAL
•

 Film
 U

SA. Není com
eback

jako com
eback…

 H
rají: H

ugh Grant, Drew
 Barrym

ore, Brad
Garrett aj. Režie: M

arc Law
rence, 105 m

inut. Vstupné 65 Kč•
 T

*

KRTEK A VÍKEN
D•

Pásm
o dětských pohádek pro nejm

enší.
Vstupné 20 Kč •

VRATN
É LAH

VE •
Film

 ČR. Aby m
ohlo být vítání, m

usí být
napřed loučení. H

rají: Zdeněk Svěrák, Daniela Kolářová, Jiří
M

acháček
aj. Režie: Jan Svěrák, 95 m

inut. Vstupné 75 Kč •
 

PAST N
A žRALOKA

•
Film

 U
SA. Vtipná anim

ovaná pohádka pro
m

alé i velké diváky. Když kořist vrací úder. Režie: H
ow

ard
E.Baker, John Fox. Český dabing, 80 m

inut. Vstupné 40 Kč •

Kultura •
 hudba •

 výstavy •
 přednášky

>
Začátky představení vždy v 19.30 hodin (pokud není uvedeno jinak)
předprodej vstupenek v IC Litom

yšl, tel. 461 612 161

Regionální m
uzeum

461 615 287
Sm

etanův dům
461

613
239

>
otevřeno: Ú

t - Ne 9 - 12 a 13 - 17 hodin. Vstupné na výstavy a přednášky:
základní: 20 Kč, poloviční: 10 Kč (děti, studenti, důchodci, držitelé průk. ZTP)

do 13. 5.

do 22. 4. 

Ú
t  17. 4.

17.00

Čt   19. 4.
10.00

celý den

Ne   22. 4.
14.00

St
11. 4.

Čt
12. 4.

Ú
t

24. 4.

Čt
26. 4.

Ú
t   

1. 5.
Čt     3. 5.
Pá    4. 5.

474.LH
V - SLAVN

OSTN
Í KON

CERT k 60. výročí znovuobnovení
Litom

yšlského sym
fonického orchestru. Ú

činkují: Litom
yšlský

sym
fonický 

orchestr, 
B

. 
M

atoušek 
(housle), 

A
. 

Strejček
(recitace) - v předplatném

, předprodej v IC (tel. 461 612 161)

BÁJEČN
Á LÉTA POD PSA

- divadelní představení. Ú
činkuje:

Klicperovo divadlo H
radec Králové - zařazeno v předplatném

,
předprodej v IC Litom

yšl (tel. 461 612 161)

KON
CERT ZU

Š B. Sm
etany - v m

além
 sále. (17.00 hodin)

D
VA M

U
ŽI V ŠACH

U
- divadelní představení. Ú

činkují:
O.Navrátil, M

. M
aděrič, P. H

obzová, K. Petrová, O. Brancuzský -
zařazeno v předplatném

, předprodej v IC (tel. 461 612 161)

M
IG 21

- koncert. Pořádá M
ajáles o.p.s.

KON
CERT ZU

Š
B. Sm

etany - v m
além

 sále.  (17.00 hodin)
SPIRITU

ÁL KVIN
TET - koncert

Lidový dům
461

619 183
Pátky
19.30

So  14. 4.
So   21. 4.
20.00
Ne  22. 4.
14.00
St     2. 5.
20.00
Čt     3. 5.
20.00
So     5. 5.
20.00

od
13. 4. do

11. 5. POKRAČOVACÍ TAN
EČN

Í KU
RZ PRO M

LÁDEŽ
Pro absolventy základního tanečního kurzu letošního i

z
let

m
inulých (učitel tance J. Bílek). Přihlášky přijím

ám
e do

10. 4. 
Vikariátní DISCO - DJ, nealko bar (20.00)
OLDIES PARTY - DISCO VEČER nejen pro střední generaci, disco
hity 60. - 90. let uvádí DJ M

ojm
ír

APRÍLOVÉ ODPOLEDN
Í ČAJE PRO DŘÍVE N

AROZEN
É

- k
tanci

a
poslechu hraje M

alý taneční orchestr z
Č.Třebové.

KRÁSKA A
ZVÍŘE

- divadelní představení souboru Pedagogické
školy. Pořádá M

ajáles o.p.s.
Soutěž M

ISS-ÁK 2007. Pořádá M
ajáles o.p.s.

M
ISS M

AJÁLES 2007 - soutěž a
m

ajálesová dance party 

PORTRÉTY A
PROFILY

Fotografie Olgy Sejkotové a
Leoše Tučka

vznikaly během
 cest v

letech 2000 - 2006 v
m

arockém
 Fezu,

tuniském
 Sfaxu, v

Sýrii a
Egyptě.

ŽIJÍ S
N

ÁM
I …

 PŘÍRODA VE
M

ĚSTĚ LITOM
YŠLI Ve

spolupráci
s

M
ěstem

 Litom
yšl, DDM

 Litom
yšl a

Střední školou zahradnic-
kou Litom

yšl. Vedle seznám
ení s

m
ístní faunou a

florou je pre-
zentována širší problem

atika m
ěstské zeleně na

veřejných pro-
stranstvích, některé realizované ipřipravované projekty.
ISLÁM

, ISLAM
ISM

U
S A

ISLÁM
SKÝ U

TOPISM
U

S
- cílem

 před-
nášky je rozlišit tři nezam

ěnitelné roviny uvažování o
islám

u:
islám

 jako historické náboženství, islám
 jako součást politické

ideologie islam
ism

u, islám
 jako základ společenské utopie.

Zvláštní pozornost bude věnována vztahu těchto jevů k
násilí. 

Přednášejícím
 je spoluautor výstavy “Portréty a

profily”, religi-
onista ThM

gr. Leoš Tuček.

Doprovodný program
 v

rám
ci Dne Zem

ě:
JAK SE OŠETŘU

JÍ STROM
Y - Praktická ukázka práce strom

olez-
ce v

koruně strom
u s

odborným
 kom

entářem
 (Jiráskova ulice

naproti budově m
uzea)

TVORBA H
ERBÁŘE

- ukázka herbářů sm
ožností zapojení návštěv-

níků do
tvorby vlastního herbáře. Po

celý den bude vystaven ipro-
slulý M

athioliho herbář z
roku 1546 ze sbírek m

uzea.
VÝSADBA LÍPY - výsadba nové lípy na

m
ístě její nedávno skáce-

né předchůdkyně, jejíž km
en si m

ůžete prohlédnou před budo-
vou m

uzea. 

M
usic club Kotelna

461 615 297
>

Začátky vždy ve 20 hodin 

DANCE PARTY - do 21.00 h vstup zdarm
a

JAKSI TAKSI- koncert + after party (vstupné 90,- Kč)
PEN

DL + BG CW
RKOT

- koncert (vstupné 50,- Kč)
DANCE PARTY - do 21.00 h vstup zdarm

a
SU

N
SET BLVD.- koncert, křest CD + after party (vstupné 80,- Kč)

IN
SPIRACE AN

IFESTEM
- anim

ované film
y oceněné na AniFestu

2006 (16.00)
DANCE PARTY - do 21.00 h vstup zdarm

a
GAIA M

ESIAH
- koncert + after party (vstupné 150,- Kč)

DANCE PARTY - do 21.00 h vstup zdarm
a

ČR - Bělorusko (velkoplošná projekce utkání na M
S v ledním

 hoke-
ji ´07) M

U
SIC PARTY - dj´s m

ilhaus &
 m

agdi-da
STO ZVÍŘAT

- koncert + after party (vstupné 140,- Kč)
ČR - Rakousko (velkoplošná projekce utkání na M

S - 16.15)
ČR - U

SA (velkoplošná projekce utkání na M
S - 20.15)

St 
4. 4.

Pá 
6. 4.

So
7. 4.

St 
11. 4.

Pá 
13. 4.

Po
16. 4.

St 
18. 4.

Pá 
20. 4.

St    25. 4.
Pá   27. 4.
20.15
So   28. 4.
Ne  29. 4.
Ú

t    1. 5.

Dům
 dětí a m

ládeže
461 615 270

KRAJSKÁ STIGA LIGA (17.30)
VELIKON

OCE V
DDM

- výroba kraslic (9.00 - 13.00)
Litom

yšlský pohár 2007 - 4. kolo turnaje ve
stiga hokeji (14.00)

LITOM
YŠLSKÝ VŠEVĚD

- jarní kolo oblíbené soutěže

DEN
 ZEM

Ě,pořádá DDM
 Litom

yšl:
Soutěžní dopoledne

pro děti z
M

Š - v
M

Š Lidická
Soutěžní dopoledne pro žáky ZŠ a

Gym
názia - zám

ecký areál
Dvě exkurze do

Nedošínského háje s
odborným

 výkladem
 

- s
využitím

 dopravy M
H

D, sraz v
8.30 a

10.30 h v
Nedošíně

Exkurze pro učitele s
odborným

 výkladem
, Budislav - Chotěnov

- odjezd autobusu v
7.30 h od

M
Ú

 Litom
yšl

Rodinné odpoledne
v

Nedošíně (13 - 17)
H

ledám
e přírodovědce pro 21. století - soutěž v

DDM
 (12 - 16)

Vítání ptačího zpěvu
(Daw

n Chorus Day) 2007 - sraz v
7:45 h

u
benz. čerpadla u

železniční zastávky Litom
yšl-zastávka

Další akce V
rám

ci oslav Dne Zem
ě viz Reg. m

uzeum
 a

M
K

Středy
Čt  

5. 4.
So

7. 4.
16. 4. - 
2. 5.

Ú
t  17.4.

Čt  19. 4.

Pá 20. 4.

So
21. 4.

Po 23. 4.
Ú

t   1. 5.

do
6. 6.

OBRAZY JOSEFA M
ATIČKY•

 Dům
 U

 Rytířů
Výstava obrazů. 

>
otevřeno denně krom

ě pondělí 9 - 16, So - Ne a svátky 9 - 12, 13 - 16

M
ěstská galerie

461 614 765

>
Začátky vždy v 19.30 hodin (pokud není uvedeno jinak)
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Ve středu 11. dubna se ve Smetanově domě v Litomyš-
li koná slavnostní koncert Litomyšlského symfonic-
kého orchestru u příležitosti 60. výročí znovuobno-
vení jeho činnosti. Tento přední neprofesionální sym-
fonický orchestr, jehož historické tradice spadají hlu-
boko do 19. století, je v posledních letech pravidelným
hostem na vysokomýtských hudebních pódiích ( dub-
nové symfonické koncerty v Šemberově divadle,
adventní koncerty společně se smíšeným pěveckým
sborem Otakar atd.).
Nadcházející koncert je rovněž věnován dalšímu
významnému hudebnímu výročí - po loňských osla-
vách 250. výročí narození W. A. Mozarta si letos kul-
turní svět připomíná 180 let od úmrtí dovršitele
hudebního klasicismu - Ludwiga van Beethovena.
Jeho díle bude proto věnována první půlka slavnostní-
ho koncertu.
Program připravovaného koncertu je dramaturgicky
navýsost zajímavý a originální. Jak bylo již avizováno,
v první části programu zazní díla letošního jubilanta,
Ludwiga van Beethovena . Orchestr se sólistou Bohu-
slavem Matouškem ( jedním z nejlepších současných
českých houslistů, který sólově i s různými ansámbly

koncertuje v podstatě po celém světě)  předvedou oba
krajní póly Beethovenovy hudby - dramaticky až pate-
ticky vyhrocené orchestrální předehry Egmont a Cori-
olan společně s lyricky vřelými Romancemi pro hous-
le a orchestr G a F dur, v nichž naplno zaznívá Beet-
hovenova líbezná melodičnost a nepřehlédnutelný
citový náboj.
Druhá půlka programu je pak věnována zřejmě nejčist-
šímu českému hudebnímu romantikovi Zdeňku Fibi-
chovi. Za svého života nebyl tak úplně pochopen,
v poslední době však jeho popularita doma i za hrani-
cemi prudce vzrůstá. K nejosobitějším Fibichovým
skladbám patří jeho koncertní melodramy na básně
z Erbenovy Kytice Vodník a Štědrý den. Geniální bala-
dický, téměř hororový Erbenův text zde Fibichova
hudba, sama o sobě naprosto unikátní, ještě více
povyšuje v naprosto dokonalé symbióze slova a hudby.
Orchestr při provedení obou slavných melodramů
doprovodí pražského herce a recitátora Alfréda
Strejčka, jehož osobitě zabarvený hlas a nesporné
recitační umění jsou pro tato díla jako stvořené.
Litomyšlský symfonický orchestr řídí Jan Šula. 
Smetanův dům, Litomyšl, 11 dubna, 19.30 hodin.

Slavnostní koncert Litomyšlského 
symfonického orchestru

se sólisty Bohuslavem Matouškem a Alfrédem Strejčkem Z Kroužku Jihočechů
Zveme členy i příznivce Kroužku Jihočechů na schůz-
ku, která se koná 19. dubna od 18 hodin v salonku
restaurace Slunce. Paní Jana Kroulíková bude před-
nášet o životě a díle Karla a Josefa Čapka.     Výbor KJ

Spolek patchworku
V sobotu 17. března jsme se opět sešly na 3. ZŠ, aby-
chom se naučily něco nového. Přišla spousta členek,
ale i dalších věrných příznivkyň patchworku. Vzor
“Růžová zahrada” nám přijela předvést pražská lek-
torka Renata Bažantová, mimo jiné autorka jedné
z prvních knih o patchworku. Den byl bezva, dobroty
napekla a o dílnu se starala Eva z Brna, jedna z našich
členek a výsledné “růže” byly jedním slovem nádher-
né. Už se těšíme na dílnu další, v pořadí již šestnác-
tou. 

Zahájení modelářské
sezony 2007
Spolek leteckých modelářů Litomyšl se chystá zahájit
novou letovou sezonu na modelářském letišti Vlkov.
Tradiční jarní otevírání vzletové plochy se tentokrát
uskuteční v neděli 29. dubna a členové SLML a jejich
hosté z okolních modelářských klubů zde předvedou
ve statických i letových ukázkách všechny novinky,
které v jejich dílnách vznikly v průběhu letošní zimy.
Nebudou chybět ani atraktivní aerovleky, letové
ukázky obřích modelů, špičková akrobacie nebo velmi
oblíbené vzdušné souboje modelů letadel. Nebude
chybět ani zasvěcená poradenská služba pro začínají-
cí modeláře.
Spolek leteckých modelářů Litomyšl proto srdečně
zve všechny zájemce a příznivce leteckého modelář-
ství na neděli 29. dubna ve 14.00 hodin na modelář-
ské letiště ve Vlkově. Přijďte společně s námi strávit
příjemné jarní odpoledne. V případě nepříznivého
počasí se akce uskuteční o týden později, tedy v nedě-
li 6. května ve stejnou dobu.

Spolek leteckých modelářů Litomyšl

Z akcí pořádaných v Lidovém domě si mohou vybrat
všichni, od těch nejmenších až po jejich prarodiče.
Pro děti se v únoru konal Dětský karneval se spoustou
masek, her, příjemné hudby a dobré zábavy. Karneval
se opravdu vydařil, takže se můžeme o příštím maso-
pustu těšit na další.
Pro “náctileté”, kteří se chystají vstoupit do společ-
nosti, je připraven od září víkendový Základní taneční
kurz pro mládež. Kurz bude probíhat v sobotu navečer,
takže se případně dá stihnout i diskotéka, v neděli si
odpočinout, přes týden v klidu zvládat školní povin-
nosti a po Novém roce využít zkušenosti v plesové
sezoně. Přihlášky se budou přijímat už od června.
Komu se tanec líbí a chce se naučit více, ať přijde 13.
dubna na Pokračovací taneční, která navazují
na základní taneční. Kurz je určen také pro ty, kteří
mají taneční pár let za sebou a rádi by si osvěžili svoje
taneční umění. Skládá se z pěti pátečních lekcí,
na kterých si dobře zatancujete v sále s dostatkem pro-
storu. Ještě se můžete připojit, hlásit se mohou také

dívky a chlapci jednotlivě. Ošizeni nezůstanou ani
rodiče těchto mladých, tzv. mladší a střední “střední
generace”, protože pro ně, a nejen pro ně, ale pro
všechny, kteří mají rádi písničky 60. až 90. let, chtějí
se pobavit a odreagovat od všedních starostí, je při-
praven na sobotu 21. dubna DISKO VEČER “Oldies
party” s DJ Mojmírem, který zahraje naše i zahraniční
super hity. 
A na podzim budou opět dvoje taneční pro dospělé,
kurz pro začátečníky a pro pokročilé.
A už nám zbývají jen ti dříve narození. Ti rádi přichá-
zejí každý měsíc pobavit se s Malým tanečním orchest-
rem na nedělní akci, nyní s novým názvem Odpolední
čaje pro dříve narozené. Novinkou na čajích je
také tombola, stálicí bohaté občerstvení za dostupné
ceny a příjemná atmosféra.
Informace o všech akcích naleznete na www.lidovy-
dum.cz, na www.litomysl.cz a na tel. 731 460 663
a 461 619 183. Těšíme se naviděnou v Lidovém domě.

Hana Šauerová

Lidový dům je otevřen pro všechny
generace

Hledám společníka
do zavedené obchodní firmy

Tel.: 606 223 698

Jsou nejenom rivalové, ale i kamarádi
Mezi pětačtyřiceti soutěžícími na jubilejním 30. roční-
ku Celostátní soutěže vyšších a středních pedagogic-
kých škol v České republice – Hudebním festivalu
Krnov - nechyběl ani pěvecký sbor KOS z litomyšlské
pedagogické školy. Pěvecké soubory si změřily síly
v nejrůznějších kategoriích, jako například sólový,
muzikálový, vokální a klasický zpěv či hra na nástroj.
‘Kosáci’ si domů dovezli neuvěřitelných dvanáct oce-
nění. Zúčastnili se soutěží v téměř všech kategoriích
a pokaždé sáhli na vítězné vavříny nebo stříbrné oce-
nění. Patřilo jim nejen absolutní vítězství v rámci fes-
tivalu, ale i cena za nápaditou dramaturgii a vynikají-
cí provedení soutěžního programu, stejně jako cena za
dirigentský výkon. „Porota ocenila soutěžní vystoupe-
ní jako mimořádné, převyšující úroveň ostatních
sborů,“ konstatoval sbormistr KOSU Milan Motl po pří-
jezdu do Litomyšle. Letos byl festival obohacen o sbo-
rovou dílnu. „Na 200 zpěváků z deseti pedagogických
škol se po soutěžích setkávalo na sborových dílnách.
Ty byly pořádány za účelem nácviku společných skla-
deb, kterými byl festival ukončen v rámci slavnostního

závěrečného koncertu,“ podotýká k akci sbormistr
KOSU. Díky této novince, kterou mimochodem navrhli
právě členové litomyšlského ansámblu, se podařilo
setřít atmosféru rivality. Podtržen tak byl fakt, že
mladí lidé se rádi setkávají i mimo soutěžní klání.

Zuzana Fruniová

V měsíci dubnu se chystáme na mezinárodní výstavu
do Prahy, která se bude konat v hotelu Pramen
o víkendu 7. - 8. dubna v Praze 9, za Černým mostem
3. Pokud budete chtít výstavu navštívit, dostanete se
tam metrem B stanice Rajská zahrada. 
Další pravidelnou akcí bude šicí dílna, která se bude
konat 14. dubna na 3. ZŠ v Litomyšli od 9 hodin.
Budeme se věnovat trapuntu a prošívání.

Antonie Chalupná
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Úterý 1. května
19.30 hodin - koncert skupiny
MIG 21 (Smetanův dům)
Středa 2. května
17.00 hodin - divadelní představe-
ní studentů Gymnázia dle Cimrma-
na “Záskok” (aula Gymnázia)

19.30 hodin - “Kráska a zvíře” - klasická inscenace
podle F. Hrubína - divadelní soubor “NAvOSTRO o.p.b.
VOŠP a SPgŠ” (Lidový dům)

Čtvrtek 3. května
9.00 hodin - pohádkové překvapení pro mateřské
školy - “O čertovi” (budova VOŠP a SPgŠ)
16.30 hodin - průvod studentů přes Smetanovo
náměstí
17.00 hodin - vyhodnocení nejlepších masek, štafeto-
vý běh  (Smetanovo náměstí)
17.30 hodin - vernisáž výstavy výtvarných prací stu-
dentů VOŠP a SPgŠ (budova VOŠP a SPgŠ) 
17.30 hodin - výstava výtvarných prací studentů SZaŠ
(budova SZaŠ)
17.30 hodin - vystoupení školních hudebních skupin
“K!X”, “PIED CREATION” a “MÁJKA STOJÍ U RYBNÍKA
BAND” (Toulovcovo náměstí) 
17.30 hodin - Výstava výtvarných prací studentů Gym-
názia (Buddy bar) 
18.00 hodin - Shakespeare - divadlo “Sen noci svato-
jánské” + Sonety, program studentů Gymnázia (sál
hostince U Černého orla)
19.00 hodin - zpívání na schodech - vystoupí pěvecký
sbor KOS VOŠP a SPgŠ a hosté 
- scénický tanec - soubor moderního scénického tance
C-DANCE Ústí nad Orlicí (Klášterní zahrady)
Koná se jen v případě příznivého počasí.         
20.00 hodin - soutěž Miss-ák 2007 (Lidový dům)
20.00 hodin - program Hanky Voříškové (čajovna
v Muzeu)

Pátek 4. května
8.00 hodin - turnaje v piškvorkách a sudoku (jídelna
VOŠ a SOŠT) 
8.00 hodin - utkání v kopané VOŠ a SOŠT - Gymnázium
+ VOŠP a SPgŠ (areál VOŠ a SOŠT)
8.30 hodin - MINIFIT MAJÁLES (Městská sportovní
hala)      
9.00 hodin - turnaj ve florbalu - Experience Floorball
Cup 2007 (tělocvična VOŠ a SOŠT)
9.30 hodin - turnaj v ringu (areál III. ZŠ Větrník)     
9.30 hodin - 2 utkání v minikopané dívek (areál VOŠ
a SOŠT)
10.00 hodin - 1 utkání v minikopané KANTOŘI -
STUDENTI (areál VOŠ a SOŠT)
10.00 hodin - turnaj v nohejbalu (hřiště za Gymnázi-
em)
10.00 hodin - utkání v minikopané KANTORKY -
STUDENTKY (areál VOŠ a SOŠT)
10.30 hodin - atletický trojboj naruby (areál III. ZŠ
Větrník) 
11.00 hodin - FIT LADY MAJÁLES - memoriál Šárky
Dvořákové (Městská sportovní hala) 
17.00 hodin - divadelní setkání - (pobytový most přes
Loučnou, Komenského náměstí, pod Music clubem
Kotelna)
19.30 hodin - rocková noc (Na Žabárně v Nedošíně) -
Zvrchudrát (Litomyšl), Visací zámek (Praha), Karpat-
ské horké (Bratislava), Hadry z těla (Janov) a další,
o přestávkách ohňový tanec a hry - Sahra Sabnam,
oheň

Sobota 5. května
13.00 hodin - promenádní koncert rock-grassové sku-
piny “Pendl” Litomyšl (Klášterní zahrady)
14.00 hodin - zábavný program škol (Klášterní zahra-
dy), v případě nepříznivého počasí se akce koná
v zámeckém kongresovém sále
19.30 hodin - majálesová dance party, volba MISS
MAJÁLES (Lidový dům)
19.30 hodin - hudební večer, skupina Žufan a jiné
(Music club Kotelna) 

Majáles litomyšlských
studentů 2007

Vyprávění o litomyšlských domech - 4
Dům čp. 19
nese renesanční prvky
pocházející ze 16. stol.
Dne 18. srpna 1781 posti-
hla město neobyčejně silná povodeň, kdy voda zaplavi-
la dolní náměstí až do výše tří metrů, než si zjednala
odtok právě tímto domem a městskou zdí za ním. Povo-
deň si tehdy vyžádala třicet devět obětí. Z toho jen dva-
cet na Bernardce, která byla zachvácena nejen vodou
z rozlité řeky Loučné, ale i tímto náhlým silným průto-
kem ze zaplaveného náměstí. Kolem roku 1814 byl dům
zcela přestavěn. I v tomto domě bývala restaurace,
zvaná U Kučerů.
V 2. pol. 20. stol. zde měl krejčovskou dílnu pan Miku-
lecký, dlouholetý kapelník městské hudby.

měla mandlovnu prádla
a žehlírnu především pán-
ských tvrdých límců, které
tehdy byly v módě.

Dům čp. 22
je výstavná dvoukřídlová a dvoupatrová budova školy.
Byla postavená roku 1907 v novorenesančním slohu
jako Ústav pro vzdělávání učitelek a Dívčí základní
a měšťanská škola.
Do roku 1905 zde stával panský mlýn s věží, původně
s vodárnou a nízkou brankou ve zdi, kudy vedla cesta
ke Karlovu. Majitelem mlýna byl do roku 1852 Antonín
Němec (1808-1881), který starý mlýn přestavěl
do podoby, jak jej známe z kresby Quida Šimka, nebo ze
starých fotografií. Antonín Němec, gardista z roku
1848, stál v čele vlasteneckého veřejného života Lito-
myšle. V roce 1852-1871 byl majitelem velkého mlýna
v srbském Bělehradě. Po smrti svého syna Antonína se
vrátil ze Srbska do Litomyšle a koupil dům čp. 147,
který přestavěl a zřídil tam hostinec U Hroznu. Od roku
1863 až do své smrti byl druhým okresním starostou
po benátském Matěji Hurychovi.
Mlýn patříval i Janu Škeříkovi, který ho opatřil novým
moderním zařízením a na fasádu instaloval pozoru-
hodný nápis, že se jedná o mlýn umělecký (moderně
vybavený). Po prodeji mlýna koupil J. Škeřík r. 1867
hotel Slunce. 
Když skončila činnost mlýna, bývala zde filiálka firmy
Rosenberger, od roku 1877 sídlila zde firma Kraus
a Lakenbacher a poté koncem 80. let firma Michlstadter. 
Po zbourání bývalého mlýna došlo na tomto místě
k výstavbě budovy školy. Byla tak odčiněna křivda
na litomyšlském školství. Po vydání nových školních
zákonů totiž nedošlo v Litomyšli po dobu čtyřiceti let
k žádné nové stavbě či přestavbě školy. Náklad na tuto
novou budovu činil pět set sedm tisíc tři sta třicet šest
korun (rakouských). Základy pro školu musely být
sedm metrů hluboké. Spodní voda, která se při hloube-
ní do nich dostala, byla ve dne v noci odčerpávána par-
ním strojem. Projekt na stavbu školy vypracoval archi-
tekt Dobroslav Hnídek a stavební práce provedla lito-
myšlská firma Josefa Kremla, která těsně před tím
dokončila stavbu Smetanova domu.
Z učitelů, kteří zde působili, je třeba připomenout ředi-
tele ústavu v roce 1910-1911 sociologa Arnošta Ino-
cence Bláhu, kulturní pracovníky Litomyšle Bedřicha
Šťastného, který zde byl profesorem od roku 1907
do roku 1922, a jeho bratra Oldřicha Šťastného, ředite-
le od roku 1917 do roku 1937. Jako profesorka kreslení
zde působila v letech 1933 až 1937 Ludvika Smrčková,
pozdější sklářská výtvarnice. V letech 1952 až 1953 zde
učil prof. Jiří Linha, zakladatel a vedoucí vokálního
souboru. Učitelem výtvarné výchovy byl sochař Ladi-
slav Faltejsek, autor busty B. Němcové na domě čp. 27.

Nárožní dům čp. 23
má hlavní fasádu orientovanou do Smetanova
náměstí. Dům je renesančního původu. Jeho pře-
stavba byla provedena roku 1814. Pozdějším majite-
lem byl Hugo Eisner, který zde měl výrobu prádla
a vlastnil objekt do roku 1939, kdy přešel do vlast-
nictví Východočeského elektrárenského svazu, pro-

vozní správa Litomyšl.
Tento podnik provedl
úpravu přízemních pro-
stor a sídlil zde do 1. pol.
70. let, kdy dům převzala
Jednota- lidové spotřební
družstvo Svitavy. Od roku
1994 sídlí firma Alteron,
spol. s.r.o. Litomyšl. 
V domě bydlel okresní
soudce JUDr. Bedřich Krej-
čí, který byl 5. května
1942 za heydrichiády
zatčen a 10. června 1942,
ve věku třicet čtyři let,
popraven.

Připravuje
Alena Randáková

pokračování

Jednopatrový dům čp. 21
v dispozici pozdně barokní stojí na původní gotické
parcele a má v přízemí zachovaný charakter chodby
s hřebínkovou klenbou. Dům byl novodobě secesně
upraven v roce 1907.
Roku 1857 se zde narodil profesor Julius Stoklasa, fyzi-
olog a agronom, spoluzakladatel české agrochemie.
Jeho otec Vojtěch Stoklasa zde měl holičství. Do Lito-
myšle se přistěhoval z Nových Hradů. Jeho syn Julius
studoval na litomyšlském gymnáziu, ale pro nechuť
k latině přešel na městskou reálku, ale ani zde nedostu-
doval a odešel na vyšší hospodářskou školu do Libverdy.
Po absolvování této školy, aby mohl studovat na Vysoké
škole ve Vídni, musel na litomyšlské reálce vykonat
doplňující maturitu. Stoklasa později studoval v Lipsku
a Paříži. Po studiu se stal ředitelem Státních výzkum-
ných zemědělských ústavů v Praze. Byl rektorem techni-
ky a spoluzakladatelem Československé akademie věd.
Stoklasa dosáhl světového významu v agrochemii a bio-
chemii. Když studoval ve Vídni, vracel se často do Lito-
myšle. Byl činným funkcionářem Akademického spolku
Smetana a roku 1880 se účastnil slavnosti zasazení
pamětní desky Bedřicha Smetany na domě čp. 61 za
Mistrovy účasti. V Litomyšli byl po dobu tří let členem
Řemeslnicko-rolnické besedy, střediska nově vznikající-
ho hnutí Mladočechů. Často přednášel o Darwinově teo-
rii o vzniku života. Stoklasa publikoval mimo celou řadu
vědeckých pojednání i několik článků kulturněhistoric-
kých, z nichž tři mají vztah k Litomyšli. Byl to však jeho
poslední projev zájmu o své rodiště. 
Mezi posledními majiteli domu čp. 21 patřil auto-
dopravce L. Pulkrábek a M. Pulkrábková, která zde
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Akademický malíř a restaurátor Jiří Látal se vrátil ze
své druhé cesty do Karibiku. Na Haiti se i tentokrát
jako dobrovolník olomoucké Katolické charity zapojil
do pomoci obyvatelům vesnice Baie de Henne v Zátoce
slepic. Během třítýdenního pobytu vyzdobil oltář kos-
tela svatého Archanděla Michaela z přelomu 18. a 19.
století nástěnnou malbou a s kameramanem Martinem
Strouhalem dokumentovali oblast, která potřebuje
podporu bohatší části světa. 
Avšak hlavním posláním cesty bylo rozšíření projektu
Adopce na dálku, který započal v roce 2005, také
do dalších místních farností. Smlouvu o tomto
důležitém kroku podepsal za českou stranu ředitel
olomoucké charity Václav Keprt. Finanční pomoc
z České republiky dnes míří do více než padesáti
haitských rodin žijících v Zátoce slepic, jejichž děti tak
mají možnost navštěvovat školu a vzdělávat se.
“Projekt narážel na haitský způsob myšlení, špatnou
komunikaci a organizační problémy. Chybí především
zpětná vazba od dětí, kterým posíláme pomoc. Tato
návštěva měla za úkol tento stav změnit,” vysvětluje
Jiří Látal, který na Haiti působil společně s děkanem
zábřežské farnosti Františkem Eliášem.
Pomoc směřuje k tomu, aby zdejší komunita bohatla
vlastním přičiněním. Dva týdny tak stavěli místní muži
a ženy za mzdu z finanční sbírky uspořádané v Česku
kamennou hráz oddělující moře od rezervoáru prame-
nité pitné vody. K tomu, aby se výrazněji zlepšily život-
ní podmínky místních obyvatel, je však zapotřebí roz-

šířit plochy pro pěstování zemědělských plodin, obno-
vit porosty datlovníků, fíkovníků a palem, které byly
kdysi vymýceny a nahradily je kaktusy rostoucí
na vyprahlé, kamenité půdě.
Již tři roky působí v oblasti český kněz z řádu oblátů
Roman Musil, o kterém se psalo v médiích především
v souvislosti s jeho únosem v hlavním městě Haiti
Port-au-Prince před více než jedním rokem. Právě on
v Baie de Henne díky finanční pomoci ze sbírek
z České republiky dostavěl první patro školy pro více
než tři sta dětí. Nová kantýna se (také s finanční pod-
porou Katolické charity ze Zábřeha) právě dokončuje.
“Nevládní organizace z Německa tu pomáhá při stavbě
zavlažovacího systému, dokončuje se instalace solár-
ních panelů pro výrobu energie k rozvodům pitné
vody. Svět není lhostejný, v tom vidím naději i motiva-
ci pro naši další práci. Za dva roky bych se chtěl
na Haiti vrátit. Věřím, že bude situace zdejších lidí
i díky projektům Katolické charity Olomouc zase
o poznání lepší,” říká Jiří Látal.
Do projektu Adopce na dálku se pochopitelně zapojila
i jeho rodina. Syn Jan, který nedávno dokončil studia
interaktivních médií na Literární akademii v Praze,
hodlá příběhům adoptovaných dětí na Haiti i jejich
donátorům v České republice věnovat dokumentární
film, který by měl upozornit na propastné rozdíly
v životě rodin u nás a na Haiti a zároveň ukázat, co nás
sbližuje. Tedy lásku k bližnímu a neutuchající touhu
po důstojném životě.        -ih- FOTO archív Jiřího Látala

Jiří Látal pomáhá lidem ze Zátoky slepic

V úterý 27. března byla v Galerii Univerzity Pardubice
otevřena 47. výstava. Ve vestibulu Univerzitní knihov-
ny, kde komorní univerzitní galerie sídlí, se pardubic-
ké veřejnosti představuje Lukáš Tůma se svojí výsta-
vou grafiky a plastik. Lukáš Tůma vystudoval na praž-
ské Akademii výtvarných umění v ateliérech Jiřího
Lindovského a Jindřicha Zeithammla. V současné době
působí v Litomyšli v Ateliéru výtvarné přípravy
na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice. Od roku
2004 je členem Sdružení grafiků Hollar. Výstava potr-
vá do 17. května. Galerie Univerzity Pardubice v Uni-
verzitní knihovně je otevřena tradičně od pondělí
do pátku od 8 do 18 hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin.
Vstup je zdarma.                                                        -red-

Pedagog vystavuje 
v univerzitní galerii

MIG 21 zahájí
tradiční Majáles

Dostavba školy

Fara v Zátoce slepic.

V rámci turné k nové desce vystoupí skupina Gaia
Mesiah v pátek 20. dubna od 20 hodin v litomyšlském
Music clubu Kotelna. Časovaná bomba domácí rockové
scény, dámský tajfun Gaia Mesiah, právě dokončují
ve studiu s legendárním producentem Jazem Colema-
nem (s Čechomorem natočil mj. multi- platinové album
“Proměny”) své nové album. Jeho příprava byla prová-
zena silnými emocemi, což celkovému výsledku neu-
věřitelně prospělo. Zdá se, že ke splnění snu české
undergroundové kapely prosadit se v zahraničí je
opravdu blízko.
Kapela udělala výrazný pokrok od doby vydání debuto-
vého alba “Ocean” a vstoupila do nové dimenze. Řeče-
no slovy Jaze Colemana: “Tato hudba mě povznáší tak,
jako se to nepodařilo žádné jiné české kapele! Je velmi
pozitivní, plná vibrací nádherné energie.”

Gaia Mesiah v Kotelně

Po úspěšné sérii koncertů z loňského roku vyráží
kapela Jaksi Taksi na jejich druhou část nazvanou
Snowboardonline.cz Tour 07. V litomyšlském Music
clubu Kotelna vystoupí tato punkrocková skupina
v pátek 6. dubna od 20 hodin. 
Turné proběhne na podporu ještě stále aktuálního alba
s názvem “Zachovejte paniku”, z něhož se větší pozor-
nosti dostalo singlům “Škola” a “Jednou”, které zabo-
dovaly v několika televizních i rádiových hitparádách.
Druhý jmenovaný singl několikrát po sobě zvítězil
v hitparádě ESO či v hitparádě rádia Kiss.

Kapela Jaksi Taksi 
na svém turné zavítá 
do Litomyšle

V pražském klubu KC
Kaštan proběhne 19.
dubna ve 20 hodin křest
nového kompaktního
disku s názvem Ne
tělech ryb písničkáře
Jiřího Bílého. Kmotry
budou Ivan Hlas, Ivan
Prokop a za vydavatel-
ství Indies Records
Jaromír Kratochvíl.
V Bandu Jiřího Bílého
vystoupí Alena Průcho-
vá - zpěv, Helena Velická - cello, David Holý - kytara,
Jan Gregar - bezpražcová baskytara a Luboš Hnát -
bicí. V Litomyšli se na Jirku Bílého mohou těšit všich-
ni návštěvníci Toulovcových prázdninových pátků.
Pátek 10. srpna bude ve znamení pohodové muziky
tohoto litomyšlského rodáka.

Jiří Bílý pokřtí nové CD

Hudební skupina MIG 21, jejíž členové jsou čerstvými
držiteli ceny TV Óčko v kategorii Pop, zahájí letošní
Majáles koncertem ve Smetanově domě. Stroj s posád-
kou a hlavním pilotem Jirkou Macháčkem byli k slyše-
ní při nedávném Velikonočním turné v řadě českých
i moravských klubů a dokonce i na Slovensku. Jejich
představení byla plná nadčasových hitů (Snadné je žít,
Vlajky vlají, Malotraktorem) včetně dvou nových písní
(Svěřím se ti sněhuláku a Bývá mi úzko). Turné MIG21
mělo v podtitulu “u příležitosti vydání prvního DVD
skupiny Když ti vítr napne plachtu aneb Film o nejhezčí
kapele a aktuálního CD Best of”.  Předprodej vstupenek
v Informačním centru (tel. 461 612 161) začne v pon-
dělí 16. dubna 2007.
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Volejbalový klub Litomyšl
Neděle 1. dubna od 9.00 hodin - Litomyšl - Ústí n.O.
(kadetky - krajský přebor) - hala TJ Jiskra Litomyšl
TJ Jiskra Litomyšl - oddíl kopané
Neděle 8. dubna od 16.30 hodin - FC Skuteč (A - muži
KP), sobota 7. dubna od 14.15 + 16.30 hodin - TJ Lan-
škroun (starší a mladší dorost KP), neděle 22. dubna
od 17.00 hodin -   Sokol Dobříkov (A - muži KP), sobo-
ta 21. dubna od 14.45 + 17.00 hodin - SK Chrudim
(starší a mladší dorost KP), neděle 29. dubna od 13.30

+ 15.15 hodin - Sokol Řetová (starší a mladší žáci -
krajská soutěž), úterý 1. května od 17.00 hodin - SK
MK Polička (A - muži KP), úterý 1. května od 12.30 +
14.45 hodin - SK Třemošnice (starší a mladší dorost
KP) - vždy Městský stadion Černá hora.
Stiga HC Benátky
Sobota 7. dubna od 14.00 hodin - 4. kolo Litomyšlské-
ho poháru 2007 - DDM Litomyšl.
Tréninky jsou každou středu od 17.30 hodin v DDM
Litomyšli. Připravuje Zdeněk Kocman

Kam v dubnu v Litomyšli za sportem?

V sobotu 10. března zajížděly litomyšlské kadetky
do Trutnova k dalšímu těžkému zápasu přeboru
východních Čech. Po minulém nezdaru v Pardubi-
cích jsme potřebovali nutně vyhrát, abychom si
udrželi první místo v tabulce. Stál však proti nám
nelehký soupeř. Vždyť Trutnov byl před tímto
dvojzápasem o jedinou porážku za námi a v Lito-
myšli odehrál velmi vyrovnaná utkání. 
V sobotu 24. března děvčata odehrála poslední
domácí zápasy s Novou Pakou. Rozloučit se s námi
přišlo i početné publikum, kterému patří velký
dík za podporu. V neděli 1. dubna hrajeme posled-
ní dva zápasy sezóny na horké půdě v Jičíně.
K celkovému prvenství v soutěži nám stačí ukořis-
tit jednu výhru.

Trutnov - TJ Jiskra Litomyšl 51:69 a 70:76
V prvním zápase jsme měli stále mírně navrch. Byl
to především urputný souboj obran. V útoku se
obě mužstva střelecky dost trápila. Ve druhém
poločase jsme si získali slibný náskok a dokráčeli
k poklidnému vítězství. Do druhého střetnutí
jsme vstoupili ukolébáni výhrou a bylo to znát jak

na výkonu, tak na výsledku. Trutnov si brzy získal
hrozivé patnáctibodové vedení. Zlepšenou hrou
se nám však podařilo do poločasu vyrovnat
na 39:39. V poslední čtvrtině jsme na soupeře
vyrukovali se zónovou obranou, která platila
a rozhodující úsek hry jsme tak vyhráli 16:4.
V závěru jsme si takticky výborně zahranou kon-
covkou dokráčeli k další výhře.

TJ Jiskra Litomyšl - Nová Paka 78:45 a 72:49
Do prvního utkání jsme vstoupili suverénně bodo-
vou šňůrou 10:0 a hostům jasně naznačili, kdo
bude dnes držet taktovku ve svých rukou. Celý
zápas jsme byli jasně lepším týmem a navyšovali
naše skóre až na konečný rozdíl 33 bodů. Druhý
zápas byl vzhledem k našim chybám a důrazné
defenzívě soupeře vyrovnanější. V poločase jsme
vedli pouze o pět bodů 33:28. Ke zlomu utkání
nám v klíčové třetí čtvrtině pomohla naše preciz-
ní zónová obrana. I díky ní jsme před posledním
obdobím vedli 56:36 a v klidu si došli pro další dva
body.

Martin Šorf, předseda basketbalového oddílu

Basketbalistky opět vítězně!
Konečné 1. místo na dosah

Litomyšlské družstvo žen - zleva Markéta Zindulková, Vlasta
Syrová, Katka Burešová, Martina Krátká

Ač ještě všechny krajské soutěže nejsou ukončeny,
litomyšlské B družstvo žen již dobojováno má.
Ve společné divizní soutěži Královéhradeckého
a Pardubického kraje zvítězilo a zajistilo si tak
postup do kvalifikace o druhou ligu. Toto mladé
družstvo tvořené Katkou Burešovou - mladší žákyní,
Markétou Zindulkovou a Martinou Krátkou -
dorostenkami a v případě jejich neúčasti doplněné
vedoucí družstva Vlastou Syrovou, dokazovalo již
v první polovině sezóny, že jdou za svým cílem, jímž
je postup do druhé ligy.
Z prvních jedenácti utkání prohrála děvčata jediné
s Voděrady A těsně 4:6. V druhé polovině soutěže
tým pokračoval ve svých úspěších. Sice nezopakoval
vítězství z prvního kola nad Loko Pardubice a Slavií
Hradec Králové, ale naopak se vydařila vítězná
odveta proti Voděradům. Děvčatům se tedy podařilo
první příčku uhájit a dosáhnout tak prvního
kroku za vytčeným cílem. Druhý, jímž je vlastní

Litomyšlský stolní tenis se uchází 
o další místo v ligové soutěži

Pozvánka 
na jezdecké akce
7. a 21. dubna se od 13.00 hodin konají na pískovém
kolbišti v Litomyšli u Primátorské hráze Veřejné tré-
ninky. Odpolední program zahrnuje tři parkurové sou-
těže od 70 do 110 cm.  Občerstvení zajištěno.
Sobotní odpoledne 28. dubna bude v kryté hale
na Suché patřit dětským jezdcům. Od 13.00 hodin se
zde uskuteční Jezdecké hry pro děti na ponících i vel-
kých koních s pestrým programem, ve kterém nebu-
dou chybět jízdy zručnosti pro nejmenší či parkurové
soutěže pro zkušenější dvojice. 

Dramaturg a moderátor dětských pořadů (též autor
několika klipů) Honza Petráš zvolna dokončuje útlou
knížku s výše uvedeným názvem, která je plná zážitků
a převyprávěných příběhů z restaurací a hospůdek
města Litomyšle. Než dílko dokončí, chystá se autor
navštívit městský archív, a to kvůli historii těchto
pohostinství. Knížka by mohla spatřit světlo světa
ještě letos. Kromě jiných se ústřední kmotrou stane
zpěvačka Zuzana Stírská, která má na litomyšlském
hřbitově pochovaného pradědečka, zakladatele míst-
ního pěveckého sboru.
Honza Petráš stále a rád spolupracuje se skupinou
Věneband a jak říká, Litomyšl je pro něj oázou krásy
a klidu.                                                                             -red-

Osm přístavů
aneb zastavení v pohostinské Litomyšli 

Honza Petráš s rodinou zpěvačky Z. Stírské, v popředí malá
Sany Stírská, dnes herečka televizního seriálu Světla pasáže,
kde hraje dcerku Terezku.                           Foto archiv Z. Stírské

FINANČNÍ PŮJČKY
SNADNO A RYCHLE
• pro zaměstnané i důchodce

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

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

V Chomutově se 3. března konalo mistrovství České
republiky v dálkovém plavání. Tohoto mistrovství se
zúčastnila v barvách Plaveckého klubu Vysoké Mýto
Lucie Kůrková, žákyně třetí třídy Základní školy U Ško-
lek v Litomyšli. V kategorii desetiletých vybojovala
první místo na trati 3 km v čase 50:33 minut a stala se
tak mistryní České republiky.                          Dr. T. Břeň

Titul z bazénu Zavedená cestovní kancelář 
PŘIJME PRACOVNÍKA 

(PRACOVNICI). 
Věk nerozhoduje. Kontaktujte nás 

na e-mailové adrese: 
cestovka@seznam.cz

kvalifikace o druhou ligu, se uskuteční v červnu.
Držte palce. Vlasta Syrová
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Už počtvrté pozvali litomyšlští organizátoři účast-
níky seriálu Iscarex Cup 2007 i milovníky běhání
z řad široké veřejnosti na start Saucony Litomyšl-
ské dvanáctky. Z atletického stadionu v areálu
Černá hora do Strakova a zpátky běželo 24. března
celkem 164 sportovců rozdělených do 17 kategorií. 
Přestože počasí svými teplotami více připomínalo
jaro a nepršelo, sužoval běžce na trati silný vítr.
S přírodními vlivy i tvrdým podkladem trati vedou-
cí převážně po silnici, se v hlavní kategorii vypořá-
dali nejlépe vítěz Jaromír Janeš (28) z týmu SK OMT

Litomyšlská dvanáctka provětrala síly

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:

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

7. - 8. dubna MUDr. Zdena Králová, Litomyšl,
Družstevní 69, 461 614 727
9. dubna MUDr. Patrik Krpčiar, Litomyšl, 
Mariánská 1137, 461 619 670
14. - 15. dubna MUDr. Marta Kučerová, Polička,
Smetanova 55, 461 724 635
21. - 22. dubna MUDr. Vladimír Oliva, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 614 614
28. - 29. dubna MUDr. Jana Pokorná, Litomyšl,
9. května 809, 461 615 414
1. května MUDr. Pavel Procházka, Litomyšl, 
kpt. Jaroše 404, 461 612 733
5. - 6. května MUDr. Jitka Sejkorová, Polička, 
Husova 25, 606 202 501

Poslední příprava 
dorostenců Jiskry
Poslední přípravná utkání před jarní části fotbalových
soutěží sehráli starší a mladší dorostenci Jiskry Lito-
myšl s těmito výsledky:
24. února - starší dorost: Minerva Boskovice - Jiskra
Litomyšl 2:4 (0:1). Branky: Pešek L. 2x, Hanus, Faltys.
Mladší dorost: Minerva Boskovice - Jiskra Litomyšl 4:2
(1:2). Branky: Popelka 2x
4. března - starší dorost: SK Polička - Jiskra Litomyšl
3:1 (1:1). Branka: Libor Pešek
Mladší dorost: SK Polička - Jiskra Litomyšl 2:5 (2:2).
Branky: Kundera Petr 4 x, Jiskra.
10. března - starší dorost: SK Vysoké Mýto - Jiskra
Litomyšl 2:3(1:1). Branky: Válek, Král, Pechanec.
11. března - mladší dorost: S. Dolní Újezd - Jiskra Lito-
myšl 4:2 (1:2). Branky: Sršeň 2x
17. března - starší dorost: Jiskra Litomyšl - TJ Lan-
škroun 2:0 (2:0). Branky: Vomočil, Malý.
Mladší dorost: Jiskra Litomyšl - TJ Lanškroun 0:3(0:2).
Generálku na mistrovské utkání, které se hrálo 31.
března ve Svitavách, sehráli naši dorostenci v sobotu
24. března na Tesle Pardubice.              Zdeněk Kocman

Skončil zimní turnaj
ve squashi
Ve třetím zimním turnaji neregistrovaných hráčů
ve squashi zvítězil J. Fulík, který ve finále porazil
J.Pečinku. Na třetím místě skončil R. Kovář. Mezi
ženami byla nejúspěšnější T. Kysilková před St. Wette-
rovou. 
Závěrečný čtvrtý turnaj zimní série ve squashi se usku-
tečnil 10. března a přilákal 22 neregistrovaných soutě-
žících. Mezi ženami byla nejúspěšnější T. Kysilková
před St. Wetterovou a E. Hajrovou. Vítězem mužské
kategorie se stal J. Fulík, druhé místo získal R. Kovář,
třet obsadil J. Pečinka. 
Současně byli vyhlášeni tři nejúspěšnější hráči celé
série. V kategorii žen bylo celkové pořadí stejné jako
v posledním turnaji, v mužské kategorii se o první
a druhé místo podělili J. Pečinka a J. Fulík, třetí skon-
čil R. Kovář.                                                                 -red-

Pardubice, choceňský Josef Siegl na druhém místě
(vítěz skupiny Muži B) a třetí Ondřej Jeníček
z ústeckoorlické Jiskry, který zároveň vyhrál
v kategorii juniorů.
Tato trojice již od začátku závodu udávala tempo,
v jeho polovině si vypracovala dostatečný náskok
před svými pronásledovateli a zhruba čtyři kilo-
metry před cílem si menšími rozestupy rozdala
karty pro pořadí v cíli. Zvláště úctyhodný je výkon
Siegla, který i ve svých 49 letech dosahuje skvělých
výsledků.                                                   -eh- foto I.H.

Účastníci závodu krátce po startu. Vítěz hlavního závodu Jaromír Janeš z Pardubic.

BYDLENÍ V LITOMYŠLI:
Byt 1+1 (38 m2), SLEVA, OV, panel, 8. NP, pěkné
místo, okna na JZ. • Velký byt 4+1 (86 m2), družst.,
panel, 1.NP, nová kuchyň a koupelna, dřevěné pod-
lahy, dlažby. • RD v klidné čtvrti,  SLEVA 4+1, plyn.
ÚT, garáž, dílna, zahrádka. • Domek vesnického
typu, pozemek 730 m2, rekonstrukce nebo demo-
lice a stavba nového RD. Byt 2+1 k pronájmu •
Družstevní byt 3+1 za 1.200.000,- Kč

OBCHODY  V LITOMYŠLI:
Prodejna blízko centra 26 m2, sklad 6,3 m2, par-
kování u domu. • Prodejna se sklady a zázemím
240 m2 v centru města.

POZEMKY V LITOMYŠLI:
• zainvestované pozemky, můžete hned stavět!
• zajímavý pozemek blízko centra 1252 m2.
• pozemky pro RD a rekreaci blízko přírody.
• pozemek pro průmyslové využití.

POZEMKY V OKOLNÍCH OBCÍCH:
Janov u Lit. – pozemky pro RD v dobrém místě. 
Dolní Újezd u Lit. – 305 m2, JV svah, projekt na malý
domek. • Budislav u Lit. – pro RD, 928 m2, okraj
obce. • Janov u Lit. - pozemek pro průmyslové
využití.

VESNICKÁ STAVENÍ / REKREACE : 
Řikovice SLEVA uzavř. dvorek, 1+1 + 2 místnosti
výměnku, zahrady 2508 m2. • Cerekvice n. Louč. –
uzavř. dvorek, 1 místnost, 3 komory, zahrady
1352 m2, Cena: 420.000,- Kč. • Budislav u Lit. - zděná
chata 4+1, dílna, všechny sítě, zahrada 204 m2. 

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

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

“Tak strašlivou zimu
nečekal nikdo z nás,”
zpívá se v parodii
od královéhradecké fol-
kové skupiny Lokálka.
Letošní zima byla pro
řadu lidí opravdu straš-
livá, pro vyznavače
motoskijöringu zcela
určitě.
O letošním mistru
republiky v tomto spor-
tovně motoristickém
odvětví s názvem Orion
- Mitas Cup 2007 totiž rozhodl jediný závod.
Konečné pořadí stanovil kvůli velice špatným
sněhovým podmínkám výsledek lednového závo-
du v Klášterci nad Orlicí. Mistry republiky se stali
Švorc s Drašnarem (KTM 250), titul vicemistra
získali Roušavý s Čížkem (Honda 450 4T) z pořá-
dajícího Orionu, bronz patří bratrům Šrolerovým
(KTM 450 4T) z Klášterce. 
V desetileté historii mistrovství se tak stalo

podruhé, když počasí
nepřálo hned úvodní-
mu ročníku. Mistry
republiky se tehdy stali
po jediném startu Pavel
Čiháček a lyžař Jiří
Kafka z Dobrušky. Sho-
dou okolností rozhodl
rovněž závod v Klášter-
ci, který je pova-
žován za kolébku
motoskijöringu u nás.
Pořadatelé věří, že
příští sezóna bude opět

ta pravá, motoskijoringová. Závěrečné setkání
účastníků mistrovství republiky 9. března v Dob-
řanech se uskutečnilo před zraky osmdesáti
diváků a v přítomnosti televizních kamer. Deko-
rovány byly nejlepší dvojice a s aktivní činností
se tu rozloučil jeden ze zakladatelů motoski-
jöringu u nás Josef Špaček. Pomyslnou štafetu
od něho převzal žamberecký Jaroslav Lipenský.     

-ih- Foto Marek Bartoníček

Skončila strašlivá zima, soudí 
vyznavači motoskijöringu

Inzerujte
v Lilii!
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50letý 178 cm vysoký Litomyšlák štíhlé postavy
hledá touto cestou ženu, která také nechce být
sama. Tel.: 607 942 857. Prodám 100 ks THUJA
na živé ploty, nekontejnerované. Tel.: 723 445 953.
Najdu přítele, kamaráda? Je mi 64 let. Tel.: 775 039
389. Hledám paní, která ušije snímatelné potahy
na křeslo - ušák. Tel.: 604 323 622. Kdo je ochoten
od roku 2007 sekat, usušit a odvézt seno pro zvířa-
ta z mé zahrady? Budu mu velice vděčná. Zahrada
1500 m2 na rovině. Tel.: 607 744 568. Prodám levně
2 ks dřevěné poličky - selská jizba, 1 ks cep z roku
1940, kompletní kávový servis z Domažlicka, mušelí-
nový přehoz na dvě postele, bílé damaškové povleče-
ní na 2 postele, bílá bavlněná prostěradla, dveře
vnitřní 2/3 prosklené 80/197 - 2 ks, plné 60/197 - 1
ks, venkovní kulatý plastový stůl a 4 židle zelené,
plechovou nabídkovou tabuli na zboží. Tel.: 461 615
240. Prodám tříšuplíkový mrazák Calex M - 144
ve velmi dobrém stavu, užitkový objem 133 dm3 -
litrů, mrazící teplota - 18 až - 22 stupňů, originální
návod k obsluze. Dále prodám přívěsný vozík za
osobní auto ve velmi dobrém stavu, nosnost 350 kg
s nepromokavým víkem. Po dohodě je možné věci
prohlédnout, cena dohodou. Tel.: 608 635 600. Pod-
zim života chci prožít s tebou. Lásku za lásku.
Nekuřačka 59 let, zavolej na tel.: 739 817 809. Pro-
dám dveře celé prosklené se zárubní, obloukové 2 x
93 cm, oblouková okna pevná 3 ks 82x 89 cm, nový
dvoudřez 156 x 62 cm, hliníkový stolek 82 x 84 cm
a barové židle. Tel.: 736 210 918. Prodám traktor
Fiat Bucher 45 P.S. bez SPZ. Velmi dobrý stav. Tel.:
736 210 918. Prodám dětské kolo 200,- Kč, autose-
dačku polohovatelnou, atest, dobrý stav - cena 690,-

Kč (původní 2400,-). Tel.: 604 796 142. Koupím
dům na náměstí nebo pozemek v centru. Koupím
byt. Tel.: 737 777 845. Nabízím pozemek na zave-
zení hlínou atd. Asi 50 tun. Tel.: 737 777 845. Pro-
dám byt 3+1 na Komenského nám. v osobním vlast-
nictví, 2. patro. Cena 1, 8 milionu korun. Tel.: 736
102 734. Prodám trubkovou konstrukci na zahrad-
ní domek 2,2 x 3 x 2 m, dveře, podlaha, snadná mon-
táž. Cena 3000 korun, komplet na malou cirkuli,
motor patkový - novější, 2870 ot./min. 1,5 kW, hří-
del Liliput s kot. průměr 20 cm. Cena 2000 korun.
Motor 370 W, 1420 ot./min, hřemenice, nástavec
na brusný kot. Cena 700 korun. Tel.: 465 421 271
nebo sms na 736 790 421. Prodám suchý chléb,
pečivo ke krmení. Levně. Tel.: 723 628 523. Umyji
okna po malířích, kolaudaci kanceláře, vygruntuji,
provedu veškerý úklid levně a rychle. Tel.: 723 628
523. Koupím malou chatu. Tel.: 723 628 523. Hle-
dám privát pro 4 - 5 studentek na školní rok 2007 -
8. Tel.: 777 890 104. Prodám dřevo: vzduchosuché
řezivo, kleštiny (160x80mm), podlahová prkna
a prkna na obložení v délce 6m. Množství asi 25m3.
Cena dohodou. Tel.: 608 303 373. Prodám skútr
Aprilia 50 cm3, r.v. 94, cena 18000 Kč, Tel.: 776 788
417. Nabízím starožitnou sadu šálků - 6 ks, sklo,
černý hyalit, silně zlacené, r. 1830, cena dohodou.
Tel.: 739 307 646. Hledáme podnájem nebo privát
pro tři studentky od září letošního roku. Tel.: 774
950 899. Prodám zahrádku v kolonii  Rozkvět.
Bližší informace na tel.: čísle 723 333 823. Prodám
menší lavice s čalouněním - levně. Tel.: 461 615 359.
Mladá rodina koupí stavební  pozemek pro stavbu
rodinného domu v Litomyšli a v nejbližším okolí. Za
nabídku předem děkujeme. Volejte, prosím,  na tel.:
604 606 257. Aktivní VŠ 32 hledá dívku, která by se
mnou turisticky navštívila Alpy a historická místa
v SRN, Rakousku a Itálii. Tel.: 776 802 355. Hledáme
privát pro 4 - 5  studentek na školní rok 2007 -
2008. Tel.: 777 890 104.

Bezplatná inzerce Informační místo
pro podnikatele a jeho
expozitury na Svitavsku
Oblastní kancelář Krajské hospodářské komory Pardu-
bického kraje ve Svitavách provozuje v rámci projektu
Informační místa pro podnikatele 1 RM ve Svitavách
a 3 expozitury - v Litomyšli, Poličce a Moravské Třebo-
vé. InMP poskytne MSP bezplatně pomoc a obecné
informace týkající se podnikatelského prostředí v ČR
a EU, legislativy ČR a EU, poradenství při zahájení pod-
nikání, programů podpory MSP na regionální a celo-
státní úrovni, vzdělávacích programů v rámci regionu
a centra, produktů Centra pro evropskou integraci
Hospodářské komory ČR, CEBRE, EuroInfoCentra,
BusinessInfoCentra, CzechTradu, ČMZRB a dalších
institucí na podporu MSP. RM Svitavy sídlí na adrese
Kijevská 423/8, 568 02 Svitavy, tel.: 461 568 239, fax:
461 568 240, e- mail: RMSvitavy@inmp.cz. Expozitura
v Moravské Třebové sídlí v budově Městského úřadu
na ulici Olomoucká 2, 571 01 Moravská Třebová, Odbor
dopravy, tel.: 461 353 195, mobil: 605 700 631, úřední
hodiny jsou v úterý od 8.00 do 11.30 hodin. Expozitu-
ra v Litomyšli sídlí v budově Městského úřadu na ulici
J.E. Purkyně 918, 570 01 Litomyšl, v zasedací místnos-
ti Odboru dopravy, tel.: 461 653 459, mobil:
605 700 631, úřední hodiny jsou ve středu od 8.00
do 11.30 hodin. Expozitura v Poličce sídlí v budově
hotelu OPUS na ulici Družstevní 893, 572 01 Polička,
mobil: 605 700 631, 724 613 968, úřední hodiny jsou
ve čtvrtek od 8.00 do 12.00 hodin. V nepřítomnosti
pracovníka je možné kontaktovat kancelář ve Svita-
vách na uvedených číslech nebo volat na mobilní tele-
fon 605 700 631.

KADEŘNICKÉ STUDIO

CHANTALLE
BALMAIN PARIS

Prodlužování vlasů
• prodloužení vlasů během 60 minut
• zvětšení objemu během 15 minut
• použití 100% přírodních vlasů
• aplikace na bázi rostlinného keratinu 

a vosku
• široký výběr přírodních i moderních  

barevných odstínů
• konzultace zdarma

DLOUHÉ 100% PŘÍRODNÍ VLASY
OD 5 000,- Kč

Info na tel. 461 614 499

K PRODLOUŽENÍ VLASŮ V MĚSÍCÍCH
DUBEN a KVĚTEN DÁREK NAVÍC!

Sobota 5. 5. prezentace prodlužování
vlasů včetně ukázky (10.00 až 15.00)

sl. Marcela Hrnčiariková
tel. 605 072 411

sl. Lada Osinková – tel. 737 848 565

V sobotu 28. dubna se od 10.00 do 11.30 hodin usku-
teční 35. ročník lesního běhu Černou horou. Každý
účastník si může zvolit podle vlastních sil a chutě
vzdálenost 1,2 km, 3 km a 6 km. 

Běh Černou horou

PROFISTAV s. r. o. Litomyšl přijme:

tesaře (tesař - lešenář, stavební truhlář) 
řidiče nákladního vozidla 
požadavky - řidičský průkaz typu C, E, profesní průkaz, 
zájemci nad 50 let - včetně psych. testů

řidiče nákladního vozidla  s průkazem na autojeřáb 
řidiče nákladního vozidla se strojním průkazem na domíchavač betonu
požadavky stejné jako  u řidiče NV včetně průkazů na jedn. funkce

strojníka  - na čelní kolové nakladače (malé i velké)
- na rypadla kolová a pásová 

požadavky - platný průkaz strojníka, řidičský průkaz typu  C.
Nabízíme technické zázemí a odpovídající finanční ohodnocení. 
Nástup: duben 2007
Kontakt: žádosti zasílejte prosím na adresu PROFISTAV s.r.o., Tyršova 231, 570 01 nebo 
plskova@profistav.cz, Ludmila Plšková, personální oddělení 461 612 050, 
faltys@profistav.cz, Marek Faltys, vedoucí dopravy a mechanizace 461 612 086
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•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

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

značkový prodej a servis v Litomyšli!

PŘIJMEME opraváře 
malých strojů

motorové pily, křovinořezy, vyžínače
a další zahradní technika

ke každému stroji dárek!

Firma LB tech a.s.
Moravská 786, Litomyšl

Tel.: 461 353 501
Fax: 461 353 502

přijme
VEDOUCÍHO 

MONTÁŽNÍ ČETY
pro výstavbu 

inženýrských sítí
Požadujeme: střední

vzdělání ve stav. oboru
praxe v oboru výhodou

STROJNÍKY

Obecní úřad Tržek nabízí 
K PRONÁJMU

BYT 3+KK
v nástavbě nad obecní prodejnou.

Podmínkou pronájmu je 
zajištění prodeje potravin.

Informace na tel: 608 806 150. 
Písemné nabídky zasílejte 

na adresu OÚ Tržek 21, 
570 01 Litomyšl.

PŘIJMU SERVÍRKU do restaurace
Lidový dům v Litomyšli
kulečníková herna, restaurace
vyučení v oboru výhodou. Tel.: 605 485 818

- vzdělání VŠ (SŠ) + praxe v oboru
Nabízíme: 
- odpovídající mzdové ohodnocení
- odpovědnou a zajímavou práci - zázemí stabilní společnosti 
- trvalý pracovní poměr - možnost profesního růstu

Nástup možný ihned nebo dle dohody.
Kontakt: PLS, spol. s r.o., Havlíčkova 1118, 570 01 
Litomyšl, e-mail: pls@pls.cz, tel.: 602 289 540, 
606 639 795. Životopis zašlete na výše uvedené adresy.

Hledáme pracovníka do pozice

přípraváře, zakázkáře
stavební výroby

Požadujeme: 

ROZŠÍŘENÍ PRACOVNÍ DOBY
PEDIKÚRA IRENA ŘÍHOVÁ
B. Němcové 148, Litomyšl (vchod dvorem)

úterý 13.00 - 18.00, středa 9.00 - 16.00
čtvrtek 13.00 - 18.00

Dále dle domluvy na tel. čísle: 603 851 917

DCK REKREA LITOMYŠL s.r.o.
Toulovcovo nám. 156, Litomyšl
Tel. 461 612 291, fax: 461 612 281
rekrea@worldmail.cz • www.rekrealitomysl.cz

HOLANDSKO - Květinové korzo 18. 4. - 22. 4. 2007 5 490,- Kč
SLOVINSKO s návštěvou Terstu 11. 6. - 16. 6. 2007 5 690,- Kč
RAKOUSKÉ ALPY, MĚSTA SEVERNÍ ITÁLIE
s koupáním u moře 16. 7. - 22. 7. 2007 9 350,- Kč
ŠUMAVA 8. 7. - 14. 7. 2007 4 990,- Kč
VYSOKÉ TATRY 11. 8. - 18. 8. 2007 4 950,- Kč
a mnoho dalších zájezdů

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA!

Velké množství zájezdů LAST MINUTE od CK: Exim Tours, Firo Tour,
Čedok, Alexandria, Blue Style, Vítkovice Tours, Sunny  Days, ...

SLEVA 3% při zakoupení zájezdu do 30. 4. 2007

VÝSTAVBA 
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 

Kosmetický salon
TREND 

Lucie Filipčíková
tel: 777 159 351

provozní doba:
dle objednávek

• celkové ošetření pleti
• barvení řas a obočí
• trvalá na řasy
• epilace, depilace
• mikromasáž
• manikura
• pee shine
• líčení

Ropkova 51, 570 01 Litomyšl
Smetanovo náměstí 

(v ulici u věže)
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Zveme vás do naší skvělé restaurace na speciality ukrajinské kuchyně

HYPOÚVĚR - ÚROK OD 3,99%
- splatnost až 24 roků

- nízké požadavky na bonitu 
žadatele

podrobné informace získáte 
v kanceláři

Ropkova 51, 570 01 Litomyšl, 
tel: 461 615 614

Upozorňujeme na změnu 
pracovní doby

Pondělí - 13.00 - 16.00 hodin
Úterý - zavřeno
Středa  - 14.00 - 16.30 hodin
Čtvrtek - 13.30 - 16.00 hodin
Pátek    -    13.00 - 14.30 hodin

Schůzku lze dojednat i mimo 
vyznačenou pracovní dobu.
Hana Černá  777 657 413

Firma FAULHAMMER s.r.o.,
Tržek 38, 570 01 Litomyšl

přijme pracovníka na pozici 

ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO 
výrobny krmných směsí v Tržku u Litomyšle.

Požadavky: středoškolské vzdělání, 
minimálně vyučen.

Nástupní plat: 13 000 Kč, 
po zapracování na funkci zástupce

vedoucího VKS další možné navýšení
platu

Nástup možný ihned. Kontaktní osoba: 
Ing. Václav Lněnička, 777 040 914, 

461 614 740, fmk@lit.cz

Hotel Zlatá Hvězda Litomyšl
Vás srdečně zve na tradiční 

KULINÁŘSKÉ HODY
3x3 - SPECIALITY ZE ZELÍ

ve dnech 19. - 22. dubna

Přij�te ochutnat z rozšířené 
nabídky jídelního lístku.

Pronajmu garáž - lokalita “Cihelna”. 
Tel.: 732 329 398.

Kosmetika Marino
Martina Částková
tel.: 775 660 950

•příjemné prostředí
•kvalitní kosmetika

•seriozní práce
•nízké ceny

Na Vaši návštěvu se těší 
Vaše kosmetička 
Martina Částková

Nabízím privát 
na Komenského

náměstí. 
Tel. 737 777 845

Oznámení
Nemocnice

Litomyšl
Změna

odběrového
místa krve
Od 23. dubna bude
odběrová místnost
umístěna v přízemí

nové  budovy
neurologie. Provozní

doba - pondělí až
pátek od 6.00

do 14.00 hodin.
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Hokejisté Litomyšle krajskými vicemistry!
Litomyšlští hokejisté stáli krůček od dalšího titulu
přeborníka Pardubického kraje. Vzhledem
k nešťastné prohře v druhém finálovém duelu
na choceňském ledě, kdy neudrželi dvoubrankové
vedení a v prodloužení inkasovali rozhodující gól,
došlo k rozuzlení boje o titul až ve třetím vzájem-
ném utkání v Litomyšli. V něm už ale domácím
chyběly síly. Mistrem Pardubického kraje v ledním

svědkem výborného hokeje plného nasazení
a chuti do hry. Po vyrovnané první třetině, v které
zužitkovali početní převahu domácí, převzali
otěže zápasu hosté, jimž napomohla nejen domá-
cí nedisciplinovanost, ale i fakt, že velmi oslabené
Litomyšli (nehráli například Zadina a Zdeněk Jou-
dal) začaly kvapem docházet síly a hrála v křeči.
“Choceň dnes hrála srdíčkem, její hráči byli discip-
linovaní a není jim co vytknout. Rozhodla druhá
třetina, kdy jsme dostali  laciný gól na 1:1,
a nedisciplinovanost našich hráčů,” hledal příčiny
neúspěchu trenér Litomyšle Jan Velinský.
Druhé místo jeho celku není zklamáním. Je prav-
da, že hráči Litomyšle odešli v závěru fyzicky, ale
připomeňme, že hráli kvůli zraněním několika
svých reprezentantů oslabení a v závěru klíčového
utkání dohrávali při pětiminutových trestech. 
HC LITOMYŠL - HC Spartak CHOCEŇ 1:5 (1:1,
0:3, 0:1). Konec finálové série 1:2 (10:2, 4:5 PP,
1:5). Rozhodčí: Hribik - Rulíček, Hájek; delegát
Chlaň. Sestava Litomyšle: Pavlíček (od 38. Port-
lík), Jakubec - Provazník Lojek - Voleský - Šedivý,
Matys - Mimra Dospěl - Pešina - Dítě, Joukl - Čech
- Lustyk. Připraveni Fajfr, Šauer a Doseděl. 
Konečné pořadí Krajského přeboru mužů 2006
- 2007: 1. Choceň, 2. Litomyšl, 3. Chotěboř,
4. Staré Jesenčany, 5. Moravská Třebová, 6. Svět-
lá nad Sázavou, 7. Hlinsko, 8. Polička, 9. Skuteč. 

-red- foto I.H.

Trenér Velinský u týmu končí
Bývalý československý reprezentant, před nedávnem
ještě aktivní hráč a hrající trenér HC Litomyšl Jan
Velinský ohlásil konec svého účinkování v oddíle.
Velinský působil v Litomyšli třináct let. Nejraději
vzpomíná na zisk titulu přeborníka kraje v sezóně
2004 - 2005, ale i letošní druhé místo považuje za
ohromný výsledek. “Je to úspěch. S tímto kádrem
ano,” soudí. 

“V Litomyšli mám kamarády,
určitě se tu objevím častěji
a budu zdejšímu hokejovému
klubu fandit i v dalších sezó-
nách,” slibuje Velinský. 
Za jeho práci pro litomyšlský
hokej mu patří veliký dík. 

-red- foto I.H.

hokeji pro sezónu 2006 - 2007 se tak po výsledku
1:5 stali hráči choceňského Spartaku. 
Zápas přilákal na litomyšlský zimní stadion
rekordní návštěvu. Více než 1400 diváků bylo

Nejlepším v kraji poblahopřáli starosta města Michal
Kortyš a předseda výkonného výboru Zbyněk Kusý.

Maminka sněhové
královny byla
Litomyšlačkou
Asi málokdo z Litomyšláků ví, že maminka
dnes slavné běžkyně na lyžích Kateřiny Neu-
mannové Zdena vyrůstala v našem městě. Před
tím, než se rodiče malé Zdenky Mulačové
odstěhovali krátce po 2. světové válce
do Písku, bydleli v Litomyšli. Ve vilce u řeky
Loučné mezi Smetanovým domem a dnešní
zubní ambulancí obývali byt v prvním patře.
Dědeček slavné lyžařky Katky tady působil
jako obvodní lékař.
Před čtyřmi lety navštívila paní Zdena Neu-
mannová Litomyšl znovu. Spolu se skupinou
píseckých důchodců se zastavila také před
vilou, kde jako dívenka bydlela. Setkala se tu
shodou náhod s Janem Vandasem, který se
podílel na opravě domu, a hodinu vzpomínali
na dětská léta. Přátelé z dětství se však mezi
tím viděli ještě v roce 1959. “Sloužil jsem
na vojně v Sušici. Do Písku to bylo blízko, a tak
jsem za Mulačovými odjel autostopem
na návštěvu,” vzpomíná Jan Vandas.                    

-eh-

Na fotografii zleva Ladislav Voříšek, Zdenka Mulačová
a Jan Vandas, z jehož archívu snímek pochází.


