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Bezmála dvaaosmdesátiletý sochař Olbram Zoubek žije
střídavě v Litomyšli a v Praze, kde pracuje ve svém ate-
liéru. Druhý adventní víkend prováděl návštěvníky stá-
lou expozicí svých soch a plastik ve sklepení
litomyšlského zámku, a to i přesto, že si po operaci
kolenních kloubů musí při chůzi ještě stále pomáhat
francouzskou holí. Seznamoval zájemce o své práce

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

Mistr Olbram Zoubek vyprávěl o sochách
na zámku. Našel zde také po smrti své manželky, nada-
né sochařky Evy Kmentové, svou druhou životní part-
nerku a druhý domov. 
V roce 1989 se aktivně účastnil listopadového převratu
jako člen akčního výboru a také proto jsou jeho pozděj-
ší práce útlé a pokroucené - budí dojem vyčerpanosti
a smutku. “Sametovou revoluci jsem prožil hodně

aktivně a po ní jsem byl veli-
ce unavený. Snad proto jsem
dělal unavené sochy,”
vysvětluje Olbram Zoubek.
Svou vnitřní potřebu tvorby
musí sochař naplňovat
i potom, co překročil osmde-
sátku a tak tráví hodně času
ve svém ateliéru kousek
od Karlova náměstí v Praze.
Po náročném víkendu stráve-
ném ve sklepeních litomyšl-
ského zámku si ještě hned
následující týden ve středu
12. prosince udělal čas
na skupinu dětí z II. základ-
ní školy v Litomyšli. Rozho-
vor s žijící legendou českého
sochařství jim byl odměnou
za jejich úsilí a výtvarnou
práci pro hnutí Stonožka -

Na vlastních nohou. Děti malovaly Mistrovy sochy
umístěné ve sklepení a sponzorskými dary se jim poda-
řilo získat 3 700 korun pro hnutí Stonožka. V pražském
sochařském ateliéru se pak dozvěděly, že když vzniká
socha, umění má prostor jen chvíli. Potom už přichází
na řadu několik druhů řemesel a těžká práce. “V Řecku
měl každý druh umění svoje múzy, bylo jich devět, ale
sochařství, malířství a architektura žádné neměly, pro-
tože byly tehdy považovány za řemeslo,” prozradil
svým posluchačům uznávaný sochař. Děti, které mají
rády výtvarné umění, poznaly, jak jemné jsou plátky
zlata charakteristické pro některá Mistrova díla. Přes-
tože si Olbram Zoubek žádal tu nejpoctivější žákyni,
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Žákyně II. základní školy u hliněného modelu Hygie.

Sochař s pomocí své vnučky Evy vysvětluje dětem postup při výrobě grafických listů.

aby jí do ruky vložil útržek zlatého lístku, jakmile jej
promnula mezi prsty, ztratil se. Tak nicotná je hmota
jemně vytepaných plátků ryzího zlata ke zlacení soch,
přitlačuje se k podkladu jen dechem. “Vydrží přitom
povětrnostní vlivy stejně jako podklad a naopak čím
jemnější plátky ke zlacení jsou, tím je jejich cena
vyšší,” přiblížil zajímavosti dokončování svých soch
Olbram Zoubek a dodal: “Zlacení na vnějších sochách je
všechno pravé, na plastiky uvnitř budov se používá
metal, protože je odolnější proti hospodyním, jejich
prachovkám a neprodře se.”
Všechny pracovní postupy demonstroval na přípravě
sochy Hygie, kterou nyní tvoří na objednávku děkaná-
tu lékařské fakulty. Vzpomínal také na výrobu náhrob-
ku pro Olgu Havlovou, kdy v ateliéru do hliněné
předlohy obtiskl Václav Havel svůj prst a socha na náh-
robku je odlita i s touto jeho stopou. 
Mistr, jehož díla spolehlivě poznáte podle žlábků, vklá-
dá do soch svoji lásku a obdiv k antickému umění právě
prostřednictvím pravidelných stop svých prstů. Připo-
mínají sloupy starých chrámů a vedle biblické symboli-
ky a osobních vzpomínek autora na nejbližší
a milované osoby nesou také pokornou úctu k nejstar-
ším známým kořenům sochařského umění.

Text a foto Eva Hudečková

především s niternými pohnutkami, které ke vzniku
vystavených soch vedly. “Velkou skupinu tvoří podoby
mých manželek, dětí, rodičů a přátel - například trojice
soch Otec, Matka a Syn, to jsem já a moji rodiče,” při-
znává mezi vystavenými Biblí inspirovanými díly
sochař. Dalším oblíbeným Zoubkovým tématem je
antická mytologie, která ho inspirovala ke ztvárnění
soch Ifigenie, Agamemnona a Meneála.
Potom, co sejmul posmrtnou masku Jana Palacha
a v roce 1970 zhotovil náhrobek Janu Zajícovi, musel se
začít živit restaurováním památek. S Václavem Boští-
kem, Zdeňkem Palcrem a Stanislavem Podhrázským
sedmnáct let v Litomyšli restaurovali sgrafita

Startují veletrhy cestovního ruchu 
Leden je každoročně startovacím měsícem
pro veletrhy cestovního ruchu, které jsou jedním
z důležitých nástrojů pro nalákání návštěvníků
do našeho města. Ve spolupráci se sdruženími,
jejichž členem je i město Litomyšl, a s místním
informačním centrem se i letos informace a mate-
riály o Litomyšli dostanou na nejvýznamnější
české i zahraniční veletrhy. 
Prvním významným veletrhem v roce je brněnský
Regiontour, který se koná od 10. do 13. ledna a je
nově doplněn o prezentaci kongresové a incentivní
(podnětné) turistiky M.I.C.E. Novinkou bude i pre-
zentace svazku obcí Českomoravské pomezí, který
zde představí nejen své nové logo, ale celou turis-
tickou oblast pod sloganem “Českomoravské pome-
zí hraje všemi barvami”. Lákat budeme na klidnou

dovolenou plnou zážitků. Významným znakem
pro naši oblast je rozmanitost a také poměrně velká
koncentrace měst a malá vzdálenost mezi nimi. Pro-
tiváhou městské turistice plné památek a kulturní-
ho vyžití může být relaxace v krásné přírodě, cyklo
či pěší turistika. Litomyšl bude samozřejmě k vidění
i v expozici CzechTourismu. Zde bude mít své místo
sdružení Česká inspirace i České dědictví UNESCO.
Obě sdružení budou lákat na kulturu - Česká inspi-
race na akce, festivaly, výstavy, České dědictví
UNESCO zase láká za památkami - nově  i prostřed-
nictvím několika soutěží. Také v projektu M.I.C.E.
(meetings, incentives, congresses & exhibitions
industry) bude mít Litomyšl své želízko v ohni -
bude jím prezentace Evropského školicího centra.

Pokračování na str. 13
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Lehkou mysl v Litomyšli v roce 2008
Na sklonku uplynulého roku jsme požádali o rozhovor
starostu města Michala Kortyše. Přestože byl velmi
zaneprázdněn, rád si našel čas a podělil se s námi o své
postřehy a zkušenosti nabyté během dosavadního
volebního období v této funkci.

Pane starosto, už více než rok jste ve funkci sta-
rosty. Co v tomto uplynulém období považujete
pro sebe za nejdůležitější?
“Pochopil jsem chod města a hierarchii úředníků -
alespoň těch mně nejbližších. Chtěl bych touto cestou
poděkovat především oběma místostarostům, emerit-
nímu starostovi Miroslavu Brýdlovi i tajemníkovi Pul-
gretovi, kteří měli se mnou trpělivost  a pomohli mi
v začátcích. Teď už se konečně můžeme naplno věno-
vat tvůrčí práci. Absolvoval jsem poprvé třítýdenní

maraton operního festivalu
Smetanova Litomyšl, který byl
spojen s velkou výstavou Fran-
tiška Kupky - ten mi dal hodně
zabrat. Stejně tak návštěva pre-
zidenta republiky byla organi-
začně dost složitou akcí.
Přinesly ale řadu dobrých příle-
žitostí k navazování kontaktů s lidmi, kteří vládnou
pravomocemi v důležitých oblastech. Jistě mě tento
rok v určitých ohledech změnil. V podnikání musí být
člověk někdy ráznější a tvrdší v jednání s lidmi, práce
pro Litomyšl mě v tomto směru posunula trochu jinam,
obrousila tvrdé hrany mého vystupování. Příprava čer-
pání financí z Evropských fondů byla už v běhu,

nastoupil jsem do rozjetého vlaku, ale na konci roku
ještě stále není úplně jasno, jak to všechno bude. To je
má noční můra na přelomu roku.”

V čem bude spočívat těžiště Vaší práce v příštím
roce?
“Jen co si trošku přes vánoční svátky odpočineme
a nabereme všichni síly, jedeme dál. Musíme všechny
svoje síly použít na ‘dolování’ peněz z Evropských
fondů. Mým největším cílem je schválení žádostí. Když
se to povede, následovat budou výběrová řízení
na dodavatele a zahájení staveb. Samozřejmě nebude-
me opomíjet běžné a v minulosti naplánované opravy
a údržbu města” 

Je možné, že všechny připravené projekty nebu-
dou podpořeny. U kterého by Vás to mrzelo nejvíce?
“Nejvíc bych chtěl, aby se povedlo prosadit bazén,
i když si uvědomuji, že to Město finančně zatíží. Vzhle-
dem k tomu, že nyní připravujeme strategický plán
a lidé oslovení průzkumem se vyjádřili, že nejvíc jim
ve městě chybí bazén, i na krajském úřadě jsem obha-
joval tuto akci. Realizaci bazénu považuji za důležitou
pro místní občany, nikoliv pro turisty. Myslím, že v 21.
století si tento komfort zaslouží, protože bazén
a zastřešený zimní stadion patří už ke standardnímu
vybavení každého města. Argument kraje, že kryté
plavecké bazény jsou dosažitelné všude v okolí, se mi
snad podařilo vyvrátit. Když tento problém totiž ucho-
píme obráceně, vyjde v tomto ohledu v rámci kraje
Litomyšl jako exotické město. Tento projekt podáváme
do operačního programu Rozvoj a udržitelnost měst
a obcí, i když víme, že jeho cena je vysoká a peněz je
málo. Považujeme ho však za natolik důležitý, že zva-
žujeme i dotování akce z našich prostředků.”

Co byste sobě a Litomyšlanům chtěl popřát
do roku 2008?
“Byl bych rád, kdyby nám všichni litomyšlští patrioti
drželi palce, aby se podařilo město povznést, když už
jsou na obzoru finanční prostředky. Moc stojím o to,
abychom projektovou přípravu a žádosti o evropské
peníze dotáhli zdárně do úspěšného konce. Mým přá-
ním také je, aby se v průmyslové zóně usadil nějaký
menší investor, který by zaměstnal zhruba 50 lidí. To
považuji za klíčové v rozvoji našeho desetitisícového
města. Navazuje na to jistě i bytová výstavba, kterou
v tomto roce také chystáme. Lidem v Litomyšli bych
chtěl popřát pevné zdraví a lehkou mysl v roce 2008.”    

Eva Hudečková

Jako nejlepší příklad urbanistického zásahu
v Čechách považuje jeden z předních českých urba-
nistů architekt Jan Mužík historické jádro Litomyš-
le. “Náměstí s obrovskou plochou podloubí,
nabídka obchodů, kaváren a hospod je pro mě jed-
ním z nejkrásnějších historických a zároveň
obchodních center,” řekl pro časopis Respekt Mužík
a dodal: “Když to trochu zlehčím - je to pro mě nej-
krásnější forma supermarketu.” To, že Litomyšl
a její soudobá architektura je v popředí zájmu nejen
českých architektů, potvrdila ve středu 12. prosince
otevřená výstava s názvem Litomyšl a moderní
architektura 1990 - 2001. Prezentaci litomyšlské
architektury v Regionálním muzeu ve Slovinském
Hradci připravila paní Eva Dvořáková za Slovinsko -
českou ligu Maribor ve spolupráci s asociací archi-
tektů Obecní dům Brno. 
Pracovní diskuse s digitální prezentací a promítá-
ním litomyšlského dílu Šumných měst (s anglickými
titulky), která otevření výstavy předcházela, se
zúčastnila paní Ivana Hlavsová, velvyslankyně
České republiky ve Slovinsku, bývalý velvyslanec
Slovinska v České republice a ředitel památkového
ústavu doktor Damjan Prelovšek a řada slovinských

Česká skupina nemohla nevyužít této příležitosti
k návštěvě Lublaně, aby se v rodném městě seznámila
s díly jednoho z největších evropských architektů 20.
století Josipa Plečnika. (Studoval ve Vídni, kde získal
respekt zejména stavbou Zacherlova paláce, označo-
vaného za jednu z prvních moderních staveb rakous-
ké metropole. V rodné Lublani projektoval univerzitní
knihovnu, centrální náměstí, kostely, mosty přes
Lublanici a další. V roce 1920 byl na doporučení spol-
ku Mánes pověřen prezidentem Masarykem úpravami
zpustlého areálu Pražského hradu a také letní rezi-
dence v Lánech. Splnil nelehké zadání - vytvořit
z Hradu sídlo hlavy demokratického státu, zpřístupnil
ho veřejnosti a doplnil o nové prvky. Práce pro Hrad
považoval za velkou poctu a prováděl je zadarmo.
V Praze nám zanechal ještě jednu významnou stavbu -
kostel Nejsvětějšího srdce Páně na Vinohradech, který
nyní aspiruje na statut památky UNESCO). 
Moderní architekturu si česká delegace jela pro-
hlédnout do rakouského Štýrského Hradce. “Tuto
cestu i výstavu vnímám jako vynikající příležitost
šířit dobré jméno současné Litomyšle za hranicemi
naší republiky,” hodnotí význam této zahraniční
cesty starosta Litomyšle Michal Kortyš a uzavírá:

Litomyšl se chlubí 
architekturou ve Slovinsku

Fotografie prezentují současnou moderní architekturu ve Štýrském Hradci, který byl vyhlášen kulturním městem Evropy. Je
dáváno za příklad města, kde se podařilo začlenit moderní architekturu do historické části města.

architektů. Českou stranu reprezentoval architekt
Aleš Burian, herec a spoluautor cyklu Šumná města
David Vávra, emeritní starosta Litomyšle a krajský
radní ing. Miroslav Brýdl, současný starosta města
Michal Kortyš a také vedoucí oddělení rozvoje
města ing. Antonín Dokoupil. “Litomyšl byla vybrá-
na proto, že je dobrým příkladem realizace moderní
architektury v historických městech,“ soudí staros-
ta města Michal Kortyš a dodává: “S českými archi-
tekty, kteří na zahájení výstavy přijeli, mohli jejich
slovinští kolegové diskutovat velmi fundovaně,
protože oblast kolem Slovinského Gradu je staveb-
ními památkami bohatě obdařena.” 

“Všechny významné účastníky jsme pozvali
k návštěvě Litomyšle a těšíme se, že je v letošním
roce budeme moci naším městem provést.”
Litomyšl je hluboko v podvědomí řady vzdělaných
lidí po celém světě, kteří oceňují dosavadní spolu-
práci Litomyšle a renomovaných architektů - napří-
klad doktorand Tokijské univerzity David Mervart
Litomyšl přirovnává ke Cambridge. Představitelé
a přiznivci města však neustávají ve svém úsilí
o propagaci současných i budoucích aktivit při roz-
voji města. Také popularita je dobrým argumentem
pro některá důležitá rozhodnutí.   

Eva Hudečková, foto Antonín Dokoupil

Úpravy cen vodného
a stočného
Od 1. ledna 2008 dochází v Litomyšli, stejně jako
v jiných městech, k nárůstu cen vodného a stočného.
Velkou měrou se v růstu cen odráží zvýšení sazby DPH
z pěti na devět procent. I po těchto úpravách zůstava-
jí ceny vody v Litomyšli pod úrovní cen v okolních měs-
tech ještě před zdražováním (Svitavy 42,90, Polička
47,00, Moravská Třebová 45,00).
Rada města Litomyšle 4. prosince za svém zasedání sta-
novila ceny vodného a stočného od 1. ledna tohoto
roku takto: ceny bez DPH - vodné 18,99 Kč/m3 (zvýše-
no o 0,99 Kč/m3) - stočné 19,08 Kč/m3 (zvýšeno o 0,89
Kč/m3), ceny s DPH -  vodné 20,70 Kč/m3 - stočné 20,80
Kč/m3. Celková cena v roce 2008 bude 41,50 Kč/m3.
Na zvýšení ceny o 3,50 Kč pro domácnosti se podílí
zvýšený odvod DPH státu (DPH se zvyšuje z 5 na 9 %),
což představuje 1,60 Kč. Zvýšené nájemné Městu,
které bude použito na plánované investiční akce
do systému v očekávané výši asi 200 milionů korun, je
promítnuto do celkové částky položkou ve výši
0,55 Kč. Posledním faktorem je zvýšení ceny náklado-
vých položek (pohonných hmot, elektrické energie,
poštovného, mezd, odměny provozovatele) a předsta-
vuje navýšení o 3,7 % - v absolutní hodnotě 1,35 Kč.      

Ing. Pavel Jiráň,
vedoucí odboru místního hospodářství
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Pro žádost z operačního programu Životní prostředí
Evropské unie má Město Litomyšl připravený projekt
Rekonstrukce a doplnění čističky odpadních vod
a kanalizace. Litomyšl po rekonstrukci čističky
za 100 milionů korun, vybudováním osmi tisíc
metrů kanalizace na Lánech, v Nedošíně
a po rekonstrukci vybraných úseků kanalizace také
v hodnotě 100 milionů korun, bude připravena čistit
odpadní vody tak, jak Evropská unie vyžaduje. “Ne
nepodstatnou částí v tomto projektu bude také
rekonstrukce stávajících kanalizačních sítí, ať už
bezvýkopovou nebo výkopovou metodou.“
upřesňuje vedoucí odboru místního hospodářství
Pavel Jiráň. Město by se mělo na financování
spolupodílet 20 procenty nákladů, tedy zhruba
částkou 40 milionů korun. 
“Město Litomyšl má velké problémy s tím, že celé
stojí na podzemních vodách. Proto se
do kanalizačního systému stahují balastní vody,
které enormě hydraulicky zatěžují čističku.
V podstatě není třeba je čistit. Tyto balastní vody by
měly jít do řeky, ne do kanalizace,” objasňuje důvod
nutnosti rekonstrukce kanalizace v celém centru

města Pavel Jiráň. Současné opravy kanalizace
na Smetanově náměstí s tímto projektem souvisí jen
částečně, je to jedna část rekonstrukce kanalizace
bezvýkopovou technologií. Na tyto práce nejsou
čerpány žádné dotační tituly, jsou prováděny v režii
provozovatele kanalizační sítě. Ten mohl díky
svolení rady města zvýšené tržby v roce 2004 použít
na vytvoření finanční rezervy na opravy.
“Bezvýkopová oprava kanalizační sítě na Smetanově
náměstí spočívá v tom, že do stávající kanalizační
sítě se zavádí textilní rukávec, který má v sobě
pryskyřici. Pak se do něj zavede vzduch a rukávec
přesně vykopíruje tvar stoky. Pryskyřice zvýšením
teploty uvnitř vytvrdne a ve stávající kanalizační
stoce vytvoří ještě jednu stoku, která je tvrdá,
únosná a hladká a zamezí všem průsakům
a netěsnostem,” vysvětluje postup prací
na kanalizaci Pavel Jiráň. Tato speciální technologie
se hodí pro památkové čtvrti, protože není nutné
rozkopávat celé náměstí a provádí se v těchto
místech především proto, aby se zamezilo průsakům
balastní vody. 

Eva Hudečková

Kanalizace v Litomyšli brzy
dosáhne evropské úrovně

Změna pravidel přidělování bytů v domech 
s pečovatelskou službou

Město Litomyšl přijalo novou
směrnici č.8/07, která upravuje
pravidla přidělování bytů v domech
s pečovatelskou službou (dále jen
DPS). V kompletním znění je tento

dokument trvale zveřejněn na webových stránkách
města www.litomysl.cz v sekci “Bydlení v Litomyšli”.
Nová směrnice přinesla zásadní změny v tom, že
seznam žádostí o bydlení v DPS nově povede odbor
místního hospodářství MěÚ Litomyšl. Stávající
nevyřízené žádosti, jejichž evidenci dosud
provádělo Centrum sociální pomoci, budou převzaty
do evidence nové. Kontakty na pracovníky odboru
jsou: 461 653 362 (461 653 360)
Tiskopisy nových žádostí budou k vyzvednutí
v podatelně MěÚ Litomyšl, Bří Šťastných 1000,
v recepci Centra sociální pomoci, Zámecká 500
(domov pro seniory) nebo v recepci Domova
s pečovatelskou službou, J.E. Purkyně 1150.
Elektronická podoba je k dispozici také na výše
uvedených stránkách města mezi “formuláři”
odboru místního hospodářství v sekci “Městský
úřad”. Součástí vyzvednutých formulářů budou

i výpis ze směrnice (Pravidla pro přidělování bytů
v DPS) a pravidla k bodovému hodnocení žádosti.
“Po vyplnění tiskopisu si žadatel telefonicky,
případně osobně, domluví setkání se sociálními
pracovníky, na kterém budou jeho žádosti
přiděleny body podle stanovených pravidel,”
objasňuje postup žadatelů ing. Pavel Jiráň
a dodává: “Sociální pracovník provede přidělení
počtu bodů, žádost převezme a předá ji na odbor
místního hospodářství. Zde bude evidence vedena
podle dosaženého počtu bodů, který je poté
rozhodující pro návrh na přidělení uvolněných
bytů.” Žadatelé se mohou obracet na pracovníky
odboru sociální péče MěÚ Litomyšl, tel. 461
653 434, 461 653 430, pracoviště J. E. Purkyně 918
nebo Centra sociální pomoci, tel. 461 614 861,
461 654 903, Zámecká 500. 
Zdůrazňujeme, že směrnice zachovala původní
základní podmínky pro přijetí žádosti do evidence -
žadatelem je starobní důchodce nebo osoba s plným
invalidním důchodem a jeho trvalé bydliště žadatele
je na území města nebo ve spádové obci po dobu
nejméně tří let. 

“V oddůvodněných případech může bytová komise
schválit výjimky, “ upozorňuje Pavel Jiráň a upřes-
ňuje: “Jedná se například o situaci, kdy má žadatel
rodinné zázemí na území města, je možné zohled-
nit také původní vztah k městu.” Množství přiděle-
ných bodů je závislé především na zdravotním
stavu a kvalitě současného bydlení. Minimální
bodové ohodnocení pro přijetí žádosti bude 12
bodů. 
Pro současné žadatele o byt v DPS se novou směrni-
cí mění pouze to, že pokud budou chtít nahlásit
změnu údajů v žádosti uvedených nebo získat
informace o pořadí své žádosti, budou se nově obra-
cet na pracovníky odboru místního hospodářství
na výše uvedených telefonních číslech, nebo osob-
ně na pana Jaroslava Samka, č. dveří 33 (případně
u ing. Pavla Jiráně č. dveří 27). 
Protože se kanceláře odboru nacházejí v nejvyšším
patře úřadu, měly by být využívány především tele-
fonické kontakty, nebo může být návštěva nahláše-
na na podatelně úřadu a jednání se uskuteční
v přízemních prostorách Městského úřadu.

-red-

V roce 2008 se podle nové obecně závazné vyhlášky
města mění výše poplatku za svoz komunálního
odpadu - každý poplatník uhradí ročně 456 korun.
Poplatek se zvyšuje o 24 korun proti roku 2007.
“Zvýšení jsme odvodili od částky, která odpovídá
zvýšení fakturační částky firmy LIKO Svitavy a.s.
za svoz komunálního odpadu,” vysvětlil důvod
postupu Města vedoucí odboru místního hospodář-
ství Pavel Jiráň a dodal: “Podle zákona město může
stanovit maximální úroveň poplatku 500 korun,
rozhodlo se však pokračovat cestou nižších poplat-
ků v podpoře obyvatel města, kteří velmi intenziv-
ně třídí odpad.” Sleva 44 koruny na každého
obyvatele představuje doplatek města v celkové

Za komunální odpad si 
v letošním roce mírně připlatíme

výši asi půl milionu korun, který však je plně kryt
příjmy za tříděný odpad od společnosti EKO - KOM.
“Tržby za tříděný odpad jsou 1,3 milionu korun,”
informuje o hospodaření Města v této oblasti Pavel
Jiráň a dodává: “Zbývající část tržby, tedy zhruba
800 tisíc korun, používáme na nákupy nových kon-
tejnerů a financování vícenásobných svozů třídě-
ného odpadu, které nejsou součástí základní
fakturační částky.” Je tedy možné konstatovat, že
díky vysoké intenzitě třídění odpadu mají obyvate-
lé Litomyšle nejen nižší poplatky za svoz komunál-
ního odpadu ve srovnání s okolím, ale také celková
finanční bilance odpadového hospodářství Města
je díky tomu vyrovnaná.                                         -red-

Na prosincovém zasedání Zastupitelstva města Lito-
myšl byl schválen 1. Střednědobý plán rozvoje sociál-
ních služeb mikroregionu Litomyšlsko na roky 2008 -
2010. Tím byl naplněn  jeden z cílů projektu, který byl
finančně podpořen z fondů Evropské unie. 
“Většinou si uvědomujeme, že současná životní úro-
veň v našich podmínkách je relativně dobrá v porovná-
ní s některými jinými částmi světa a to samo o sobě
nám umožňuje zabývat se “vyšším stupněm kvality
života”. Tím mám na mysli nejen délku života a dobrou
životní úroveň, ale především lidskou důstojnost
a úctu k životu ve všech životních etapách a životních
situacích”, napsal v úvodníku Plánu rozvoje místosta-
rosta města ing. Jan Janeček.
Na jeho vzniku se v pracovních skupinách podílelo
téměř 30 osob. Byli to nejen odborníci ze sociálních
služeb, ale i ti, kteří služby využívají a sami mají co říct
k tomu, jak si jejich pomoc v blízké budoucnosti před-
stavují a co by potřebovali.
Zájemcům o prostudování Střednědobého plánu roz-
voje sociálních služeb je tento materiál volně přístup-
ný na webových stránkách www.kpsslitomysl.cz. Tyto
stránky obsahují zajímavosti z komunitního plánování
sociálních služeb a jejich zřízením chceme zvýšit
informovanost veřejnosti o současných možnostech
využívání sociálních služeb v našem regionu.
Schválený plán je živým materiálem, ze kterého bude-
me v době jeho platnosti čerpat. Postupně dojde
k hodnocení jeho naplňování a snaze splnit vše, co
bylo na dané období naplánováno. V roce 2010 pak
bude připraven další, v pořadí již 2. Střednědobý plán
rozvoje sociálních služeb mikroregionu Litomyšlsko. 
Všem, kteří se setkávali v pracovních skupinách
a podíleli se na práci a tvorbě plánu, patří velké podě-
kování. S jeho schválením však jejich úloha nekončí.
Budou nadále spolupracovat a setkávat se. Chápeme
to nadále jako velmi důležité. Našim společným cílem
je udržovat komunikaci a úzkou spolupráci mezi jed-
notlivými poskytovateli sociálních služeb v mikroregi-
onu a postupně všechny přeměnit na služby moderní,
které se dokáží pružně přizpůsobovat a zajišťovat
potřeby a požadavky těch, kterým jsou určeny. 

Dana Šedá, koordinátorka 
komunitního plánování sociálních služeb

Sociální služby 
mikroregionu podle
nového plánu
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V pondělí 17. prosince byla Regionální radou regionu
soudružnosti Severovýchod vyhlášena dlouho očeká-
vaná a důležitá výzva pro předkládání žádostí
o poskytnutí dotace v rámci Regionálního operačního
programu NUTS II Severovýchod (zkráceně ROP SV).
První výzva, která byla ukončena v polovině listopadu,
byla určena na dvě oblasti podpory - 1.1. Rozvoj regio-
nální silniční dopravní infrastruktury a na 5.1. Podpo-
ra aktivit spojených s realizací a řízením ROP SV.
Žadateli mohly být pouze kraje a jimi zřizované orga-
nizace či řídící orgán ROP SV Rada regionu soudržnos-
ti. Na první výzvu bylo určeno celkem 1248 milionů Kč.
V pořadí druhá výzva je určená pro tyto oblasti podpor:
2.2 Rozvoj měst, 2.3 Rozvoj venkova, 3.1 Rozvoj
základní infrastruktury a doprovodných aktivit
v oblasti cestovního ruchu a 3.2 Marketingové aktivi-
ty a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu.
Výzva potrvá do 28. března 2008 a žádosti o poskytnu-
tí dotace je možno podávat v sídle Regionální rady
soudržnosti Severovýchod v Pardubicích. Během toho-
to období je možné konzultovat veškeré projektové
záměry potenciálních žadatelů s pracovníky tohoto
úřadu. Dosáhnout na dotace a realizovat tak svůj pro-
jektový záměr mohou nejen kraje, obce a města, ale
také podnikatelé i neziskový sektor. Podpořeny budou
projekty s minimální výší celkových způsobilých výda-
jů 5 milionů Kč u opatření 2.2. Rozvoj měst a 3.1. Roz-
voj základní infrastruktury a doprovodných aktivit
v oblasti CR, respektive 1 milion Kč u opatření 2.3 Roz-
voj venkova a 3.2. Marketingové a koordinační aktivi-
ty v oblasti cestovního ruchu. Uvolněny byly finanční
prostředky určené pro roky 2007, 2008 a 2009. Přesné
finanční vyjádření naleznete v tabulce. 
Finanční alokace je určena pro celý region soudržnos-
ti Severovýchod, což znamená, že se kraj Pardubický
bude dělit s krajem Královéhradeckým a Libereckým.
Finanční plán pro období 2007 - 2013 je pro oblasti

podpor 2.2, 2.3, 3.1 a 3.2 v rámci ROP SV 7466 milio-
nů Kč. Pro tyto oblasti podpor v této výzvě je nyní alo-
kováno 2860 milionů Kč, tj. cca 38,30 %. 
Projekty nezakládající tzv. veřejnou podporu mohou
dosáhnout ve všech oblastech podpory na dotace
z rozpočtu Regionální rady v rozmezí 90 - 92,5 % vč.
národních zdrojů. Projekty zakládající veřejnou pod-
poru mohou žádat o dotace z rozpočtu Regionální rady
v rozmezí 40 - 60 %. 
Jaké projekty mohou být z Regionálního operačního
programu finančně podpořeny? Například výstavba
a modernizace infrastruktury pro sportovní a volnoča-
sové aktivity, projekty na posílení infrastruktury slu-
žeb občanské vybavenosti, projekty zaměřené
na rekonstrukce stravovacích a ubytovacích zařízení,
budování cyklotras a mnohé další. 
Veškeré podrobnosti, včetně všech prováděcích doku-
mentů a kontaktů na pracovníky Regionální rady
v Pardubicích, naleznou zájemci na www.rada-severo-
východ.cz.
Mezi potencionální žadatele o dotace z EU se řadí
samozřejmě i Město Litomyšl. V současné době připra-
vuje Město Litomyšl do Regionálního operačního pro-
gramu tyto projekty: Krytý plavecký bazén v Litomyšli,
Multifunkční centrum Kotelna, Autocamp Litomyšl,
Turistická hájenka na Kozlovském kopci, Centrum sta-
dion v Litomyšli, Vyhlídková věž v Litomyšli. 
V rámci tzv. Integrovaného operačního programu pra-
cujeme na revitalizaci Zámeckého návrší a v rámci ope-
račního programu Životní prostředí budeme podávat
projekt na rekonstrukci kanalizace a čističky odpad-
ních vod. 
Další projekty připravují sdružení a dobrovolné svazky
obcí, kterých je Litomyšl členem, například České
dědictví UNESCO či Českomoravské pomezí. 

Bc. Jaromír Drábek, 
Odbor rozvoje a investic

Vyhlášeny první výzvy v rámci 
Regionálního operačního programu

NUTS II Severovýchod

Oblast podpory

2.2 Rozvoj měst

2.3 Rozvoj venkova

3.1 Cestovní ruch

3.2 Marketingové a koordi-
nační aktivity v oblasti
cestovního ruchu

Celkem

Potencionální příjemce

kraje, obce s více než 5 tis. obyvateli;
organizace zřizované nebo zakládané
kraji a obcemi; dobrovolné svazky
obcí; nestátní neziskové organizace;
zájmová sdružení právnických osob;
hospodářská komora a její složky;
zájmová sdružení PO

obce s počtem obyvatel v rozpětí 500 –
5000 obyvatel; dobrovolné svazky
obcí, NNO; kraje; organizace zřizované
nebo zakládané kraji a obcemi; hospo-
dářská komora a její složky; zájmová
sdružení PO

podnikatelské subjekty; kraje; obce,
dobrovolné svazky obcí; NNO; organi-
zace zřizované nebo zakládané kraji
a obcemi; zájmová sdružení PO

kraje; obce; organizace zřizované nebo
zakládané kraji a obcemi; dobrovolné
svazky obcí; NNO; zájmová sdružení PO

Příklady možných projektů

např. regenerace historických, kultur-
ních a technických památek, revitali-
zace náměstí, parků a dalších
veřejných prostranství včetně veřejné
zeleně, regenerace a revitalizace
urbánních brownfields, výstavba a
modernizace infrastruktury pro spor-
tovní a volnočasové aktivity

např. revitalizace a regenerace náměs-
tí, návsí a parků a dalších veřejných
prostranství vč. veřejné zeleně a par-
kovacích ploch

budování parkovacích kapacit pro
návštěvníky, projekty hippoturistiky,
venkovské turistiky, adrenalinové turis-
tiky, pevnostní turistiky a relaxační
turistiky

tvorba materiálů na prezentaci a pro-
pagaci turistických oblastí; zpracování
různých strategických dokumentů

Finanční alokace na 2. kolo výzvy
pro roky 2007, 2008, 2009

939 547 419,- Kč
tj. cca 38,59%

458 340 780,- Kč
tj.cca 38,59%

1 364 237 946,- Kč
tj. cca 38,59%

97 928 226,- Kč
tj. cca 31,85%

2 860 054 371,- Kč

Ze zastupitelstva
ZaM souhlasí se záměrem výstavby modlitebny

Církve bratrské.
ZaM souhlasí s umístěním firmy BOHEMIA TEX-

HOUSE, s.r.o., případně jejich dceřiných společností
BOHEMIA TECHNICAL TEXTILES, s.r.o., VALE-
BOHEMIA, s.r.o., do průmyslové zóny Benátská - sek-
tor E. Firma žádá o cca 15000 m2 za účelem výstavby 3
výrobních hal a možného dalšího rozvoje, zabývá se
výrobou a zpracováním technických vláken, zejména
v oblasti tepelných, akustických a elektrických izolací.
Nyní zaměstnává asi 70 zaměstnanců, ročně počet
zaměstnanců roste o cca 10 %. Zájemce vypracuje pro-
jekt pro územní řízení, který upřesní polohu a velikost
prodávaného pozemku a poté bude prodej znovu před-
ložen ke schválení s konkrétním geometrickým plá-
nem a projektem. 

ZaM schvaluje převod finančních prostředků
ve výši 4 660 000 Kč z prodeje za byty v roce 2007
na Fond dlouhodobého rozvoje. 

ZaM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí
finanční dotace na úhradu prokazatelné ztráty ve veřej-
né linkové dopravě - provozování MHD s firmou Zlato-
vánek spol. s.r.o. Smlouva bude na dobu neurčitou
s roční výpovědní lhůtou. Maximální výše dotace bude
stanovena na současnou hodnotu 82 000,- Kč čtvrtlet-
ně s tím, že bude v prvnímu čtvrtletí každého kalendář-
ního roku přepočtena o oficiální míru inflace. 

ZaM souhlasí s předloženým Střednědobým plánem
rozvoje sociálních služeb Mikroregionu Litomyšlsko
na léta 2008 - 2010, který bude předán Krajskému
úřadu Pardubického kraje, odboru sociálních věcí jako
podklad pro financování sociálních služeb. Zpracovaný
plán sociálních služeb Mikroregionu Litomyšlsko bude
také pokladem pro tvorbu strategického plánu města. 

ZaM rozhodlo o pořízení regulačního plánu “Mari-
ánská ulice a ulice Na Máchadle” a lokality Na Lánech. 

ZaM rozhodlo o pořízení nového územního plánu
pro Město Litomyšl podle § 6 odst. 5 písm. a) a § 44
písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů. ZaM určilo pana Michala Kortyše za zastupi-
tele, který bude spolupracovat s pořizovatelem. ZaM
ukládá odboru výstavby a územního plánování zpraco-
vat návrh zadání.

Pozn.: sloupec Celkový finanční plán na 2007-2013 byl přepočítán kurzem KB 26,61CZK/EUR ze dne 27.12.2007. Výzva pro oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center zatím nebyla vyhlá-
šena.

Celkový finanční plán
na 2007-2013

2 434 953 372,- Kč

1 187 846 903,- Kč

3 535 591 429,- Kč

307 442 680,- Kč

7 465 834 384,- Kč
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Žáci, kteří se mohli od prvního prosince v první třídě
III. základní školy v Litomyšli učit už v moderní třípo-
dlažní školní budově, postavené podle projektu Aleše
Buriana a Gustava Křivinky, mají dnes jen krůček
k dospělosti. Škola byla postavena v letech 1995 -
1997 a poskytla moderní učební prostory dětem, které
se do té doby učily na několika různých místech v Lito-
myšli. “Ve škole byly dva počítače, s připojením
na internet jsme tehdy ještě neuměli zacházet a ani
jsme ho nepotřebovali,” vzpomíná na tu dobu ředitel
školy Pavel Jirsa. 
Škola se za deset let své existence může pochlubit
vítězstvím Klubu mladých debrujárů v mezinárodní
soutěži První legová liga, žák Petr Fila se v celostátní
soutěži psaní dopisů umístil také na medailové pozici
a žákyně Kateřina Burešová získala medaili na mist-
rovství republiky ve stolním tenise. Zvláštností je tu
například výuka výtvarné výchovy v šestém ročníku
v anglickém jazyku.

Podobnost možná jen čistě náhodná s počátky exi-
stence školy napadla ředitele školy při oslavách výro-
čí. “Když jsme před deseti lety otvírali školu, také jsme
neměli žádného ministra školství. Tehdy jsme čekali,
kdo na post šéfa resortu přijde, jaký dravec, který
resort pozvedne - a byl to Tomáš Sokol. Teď čekáme,
která šelma pozvedne české školství znovu - a je to
Ondřej Liška. Jenom doufám, že školství i nadále
nebude resortem, kde lišky dávají dobrou noc,” proje-
vuje svůj osobitý humor ředitel Jirsa. 
Velký prostor v rámci oslav dostali žáci k prezentaci
svých školních i mimoškolních aktivit. V kulturním
programu, který se při příležitosti Dne otevřených
dveří konal 3. prosince v aule školy, předvedli žáci
svoje hudební dovednosti na různé nástroje, pobavili
svoje spoužáky nápaditou módní přehlídkou, předved-
li ukázky tanců i karate. Velký úspěch mělo také
vystoupení dětí z rehabilitační třídy.  

Eva Hudečková, foto I. Hudeček 

Nejmladší základní škola
v Litomyšli slavila

Inzerujte v Lilii! ceník na www.litomysl.cz/lilie
kontakt: lilie@litomysl.cz

Vánoční besídka v podání žáků školní družiny. Oslavy desátého výročí školy v pohybu...

Z rady města
RaM schvaluje seznam hrobů významných osobnos-

tí a náhrobků umělecké hodnoty předložený komisí
pro péči o hroby v majetku města a památné hroby.
Zároveň RaM vyslovuje uznání paní předsedkyni komi-
si Aleně Randákové a všem členům, kteří se na výše
uvedeném seznamu podíleli. RaM jmenuje v soula-
du se statutem obecně prospěšné společnosti Smeta-
nova Litomyšl nové členy správní rady této
společnosti: pana Michala Kortyše, bytem Litomyšl,
Jiráskovo nám. 55 a pana Radomila Kašpara, bytem
Litomyšl, T.G.Masaryka 788. RaM schvaluje návrho-
vou část strategického plánu rozvoje města Litomyšl
pro období 2008 - 2015. 

V Litomyšli aktivně působí víc než osmdesát spolko-
vých, kulturních a sportovních organizací. Město je
podporuje tím, že poskytuje prostor pro prezentaci
jejich aktivit v ročence, v městském zpravodaji Lilie,
v místní kabelové televizi či na internetových strán-
kách www.litomysl.cz
Zastupitelstvo města Litomyšl podporuje činnost spol-
ků také finančně. Každý rok je v rozpočtu schválen
nezanedbatelný obnos peněz, který je během roku
rozdělován mezi spolky. Výši konkrétní dotace schva-
luje rada města, případně zastupitelstvo města
na návrh rady. Zákon o obcích umožňuje radě zřizovat
tzv. poradní orgány - v tomto případě jsou zřízeny
komise kulturní, sportovní a školská. 
Již před několika lety přijala rada města grantový
systém, který určuje, jakým způsobem mají komise
pracovat při rozdělování těchto peněz. V letošním roce
dochází ke změně pro ty organizace, které využívaly
nebytové prostory Města. Dohody o výpůjčkách byly
ke konci roku 2007 změněny na standardní nájemní
smlouvy a tím byly plošně zrušeny skryté nefinanční
dotace.  „Tento fakt se projeví například také při pro-
nájmech, za které Evropské školicí centrum účtovalo
neziskovým organizacím sníženou částku,“ informo-
val nás Pavel Chadima, vedoucí majetkoprávního
oddělení odboru rozvoje a investic Městského úřadu
v Litomyšli. Všechny tyto zvýšené náklady na činnost

Spolky, nadace a sdružení mohou žádat
opět o dotace na činnost či na akci

spolkových organizací je možné zahrnout do žádosti
o příspěvek.
Základem systému jsou dva druhy příspěvků. Spolky
(nadace, sdružení) mohou získat dotaci buď na čin-
nost nebo na akci. Komise vycházejí při svém rozhod-
nutí z informací, které musí žadatel o dotaci vyplnit
do daného formuláře. V případě dotace na činnost je
důležitým údajem počet členů spolku, výše požadova-
ného příspěvku ve vztahu k celkovému rozpočtu,
žadatel by měl popsat činnost spolku apod. V případě,
že spolek nedodá do 14. ledna 2008 zprávu o činnosti
za předchozí rok, může rada města finanční příspěvek
zkrátit, případně ho neudělit vůbec. K tomuto kroku
bylo přistoupeno z důvodu neukázněnosti některých
žadatelů o příspěvek ve vztahu k výroční publikaci
Města. Formuláře žádostí o poskytnutí dotace na rok
2008 na podporu činnosti spolku nebo na podporu
konání jednorázové akce jsou k dispozici v podatelně
městského úřadu, v informačním centru nebo
na www.litomysl.cz. Také pro tento rok jsou stanoveny
dvě uzávěrky přijímání žádostí - konec ledna a konec
května. Agendu příspěvků kulturním organizacím
a spolkům vede odbor kultury a cestovního ruchu
(vedoucí ing. Severová) a agendu příspěvků sportov-
ním organizacím odbor školství, sportu a volného času
(vedoucí Mgr. Nádvorníková).                                   

-red-

První uzávěrka je koncem ledna!

Český Krumlov slavil 15. výročí zapsání historického
centra města na seznam UNESCO. Při této příležitosti
Město Český Krumlov a Centrum pro pomoc dětem
a mládeži vyhlásily soutěž pro žáky základních škol
a víceletých gymnázií. Projekt se jmenoval Průvodce
mým městem a zúčastnilo se ho sedm škol z Českého
Krumlova. Všichni účastníci (40 dětí a 10 dospělých)
přijeli 11. prosince do Litomyšle proto, aby dvě nejlep-
ší práce v rámci projektu prezentovali dětem ze III.
základní školy. Jejich společný den byl zahájen pre-
zentací v aule školy a po společném obědě si je hosti-
telé rozdělili a ukázali jim zajímavosti Litomyšle.
Ve dvě hodiny odpoledne se nakonec všichni sešli
na zámeckém návrší a prohlídku města završili u lito-
myšlského zámku. “Prohlídka zámku byla naprosto
úžasná. Průvodkyně dětem výklad podala tak, že jsme
byli všichni nadšeni,” ocenila schopnosti i vědomosti
Magdy Žákové místostarostka Českého Krumlova Jitka
Zikmundová, která Litomyšl navštívila už několikrát
privátně i při příležitosti jednání členských měst Čes-
kého dědictví UNESCO. Historické centrum Litomyšle
ale českokrumlovské žáky nijak neohromilo, hodně
staré budovy jsou u nich téměř všude. Možná právě
proto více ocenili moderní architekturu, která navíc
slouží dětem “Světlou, prosklenou školu a její vybave-
ní našim hostitelům moc závidíme. Také jídelnu tu
máte super,” svěřily se se svými nejsilnějšími dojmy
z návštěvy Litomyšle žákyně Základní školy Linecká
v Českém Krumlově Lucie Prokešová, Barbora Valeko-
vá a Kristýna Nováková. “Mě nadchl ten váš potok,
kterému se říká řeka Loučná,” neodpustil si trochu
pichlavou poznámku žák s exotickým původem Arben
Tafallari. Přiznal však, že i on dobře ví, jak takto
nevinná říčka umí kolem ní žijící obyvatele potrápit.
“Náměstí je nádherné, takové obchůdky, jako jsou
tady, v Krumlově nemáme, zámek je úžasný, ale přede-
vším tahle škola! V tom se s dětmi shodnu, že je úplně
skvělá,” přidala se k dojmům dětí před odjezdem
z Litomyšle učitelka českokrumlovské Základní školy
Za nádražím Markéta Morongová. Nejsilnější dojem
v malých i velkých návštěvnících z Českého Krumlova
zanechala litomyšlská moderní architektura. Přestože
je Litomyšl právem hrdá na své historické kulturní
dědictví, i stopy současného vývoje mají svoji nespor-
nou hodnotu a jsou pro návštěvníky Litomyšle atrak-
tivní.                       -eh-

Nejsilnější dojem 
zanechala litomyšlská
moderní architektura
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Moderní souprava, která bude od jara jezdit na trati
mezi Chocní a Vysokým Mýtem, byla představena
veřejnosti 1. prosince za účasti náměstka hejtmana
Pardubického kraje Ivo Tomana a vedoucího osobní
dopravy Českých drah pro Pardubický kraj Michala Ště-
pána. Na trati Choceň - Vysoké Mýto si ji toho dne
mohli otestovat cestující dvou odpoledních spojů, ti
ostatní si budou muset na první svezení počkat
do jara. 
Nyní slouží Českým dráhám čtyři tyto modernizované
soupravy. Jezdí na tratích Pardubice - Hlinsko a Žďá-
rec u Skutče - Polička. Nasazeny budou také na trati
mezi Pardubicemi a Holicemi. Další soupravy budou
Českým dráhám dodány v roce 2008. Od jarních měsí-
ců by měla pátá souprava jezdit mezi Českou Třebovou
a Letovicemi, šestá bude určena pro zmíněnou trať
Choceň - Vysoké Mýto. Pro maximální využití soupravy
na trati bude výhledově upraven jízdní řád tak, aby
většina vlaků mezí Chocní a Vysokým Mýtem byla
vedena soupravou Regionova. Ostatní doprava mezi
Vysokým Mýtem a Litomyšlí bude nadále zajišťována
stávajícími motoráčky řady 810.                                  -eh- V sobotu 1. prosince jezdil mezi Chocní a Litomyšlí

parní vlak. Mikulášskou jízdu s anděly a čerty si
nenechaly ujít stovky rodičů se svými dětmi.
“Renovace této parní lokomotivy proběhla téměř
na koleně v roce 1995 v depu kolejových vozidel
v České Třebové, od té doby udržujeme stroj v provo-
zu,” říká člen Společnosti železniční Česká Třebová
Ladislav Landa. Lokomotiva 310.922 byla vyrobena
jako průmyslová, do roku 1970 byla používána
Ministerstvem národní obrany, od které ji v nepo-
jízdném stavu získalo zmíněné sdružení. Jejich
lokomotiva se uplatnila i na filmovém plátně. Vybra-
li si ji tvůrci filmu o hudebním skladateli Leoši
Janáčkovi a některé záběry pořízené v okolí České
Třebové zůstaly nadále ve filmovém archívu. Je tedy
možné, že se lokomotiva, která každoročně vozí
mikulášskou suitu společně s dětmi a jejich rodiči
mezi Chocní a Litomyšli, objeví v některém z dalších
filmů z naší historie. Podobnou akci pořádají želez-
niční nadšenci na Letohradsku a Českotřebovsku.

-eh- foto Ivan Hudeček 

Vloni na jaře byl zahájen projekt Kopalovo město,
který čtyřikrát za rok seznámí veřejnost s hvězdnou
oblohou. Setkání se čtyřikrát v roce opravdu konalo
a kdo zvládl přijít na první setkání, mohl pozorovat
po přednášce hvězdnou oblohu. Ostatní setkání se
konala za nepřízně počasí a pozorování po přednáš-
kách se nemohla uskutečnit. 
“Astronomům z Úpice se v Litomyšli moc líbilo
a nechtějí svoje návštěvy a kontakty s Litomyšlí úplně
přetrhat,” sdělila na konci roku vedoucí odboru škol-
ství Milada Nádvorníková a dodala: “Domluvili jsme se
na tom, že budou jezdit i v roce 2008, ale tentokrát to
bude setkání k pozorování Slunce.” Tyto přednášky
budou zahájeny v červnu, v době výročí narození
Zdeňka Kopala, větší hvězdářskou konferencí. Násle-
dovat bude pozorování Slunce v červenci a v srpnu.
“Prázdninový termín jsme zvolili záměrně, protože v té
době máme hodně dětí na Špitálku, které bychom tam
mohli poslat,” těší se Milada Nádvorníková.              -eh-

Rok 2008 bude
věnován Slunci

Nový ročník ocenění dobrovol-
níků Den D 2008 byl slavnost-
ně vyhlášen ve čtvrtek 13.
prosince. Galavečer se bude
konat 6. března ve Východo-
českém divadle a historicky
poprvé budou oceňováni nejen dobrovolníci Pardu-
bického kraje, ale celých východních Čech, tedy
obou východočeských krajů, Pardubického i Králo-
véhradeckého. Odměněni symbolickou keramickou
soškou anděla budou ti, kteří v sociální, zdravotní
kulturní, výchovně - vzdělávací či ekologické oblas-
ti dobrovolně a zdarma pracují pro své okolí. “Prosí-
me všechny, kteří ve svém okolí znají nějakého
dobrovolníka, aby jej nominovali na ocenění,” vyzý-

Oceňte práci dobrovolníků - nominujte
je na galavečer Den D 2008!

vá všechny předseda a výkonný
ředitel občanského sdružení
SKP - CENTRUM Jan Vojvodík
a upřesňuje: “Ze zaslaných
nominací vybere komise slože-
ná z osobností obou východo-

českých krajů čtrnáct oceněných v kategoriích
Odměna odborné komise, Hlasuje kraj, Hlasuje
veřejnost, Hlasují média, Hlasují partneři.” 
Nominace je možné zasílat až do 10. února 2008
na adresu SKP - CENTRUM, Den D, Jungmannova
2550, 530 02 Pardubice. Nominační formuláře je
možné si vyzvednout na všech městských a obecních
úřadech, zájemci je rovněž naleznou na www.skp-
centrum.cz. -red-

Tento projekt byl v Základní škole v Trstěnici spuštěn
ve školním roce 2006/2007. Dlouhodobě má žáky
seznamovat s nutností ochrany životního prostředí -
starají se o čistotu a zeleň kolem školy, třídí odpad (ve
škole byly rozmístěny barevné kontejnery), dohlíží na
úsporné zacházení s energiemi ve škole i doma, sezna-
mují se s možnostmi recyklace. V hodinách pracovního
vyučování vyrobili chlapci dřevěné budky a krmítka
pro ptáky, rozmístili je po okolí a v zimním období se
budou jejich návštěvníkům starat o potravu. 
Součástí projektu byla 4. října exkurze do čistírny
odpadních vod v Přelouči a v Transformu v Lázních
Bohdaneč, kde se recykluje plastový odpad. Tento pro-
jekt je finančně podporován Pardubickým krajem.

Mgr. Hana Sotonová, 
Základní a Mateřská škola Trstěnice

Projekt “Zelená škola”

Sociální služby mikroregionu
Litomyšlsko - 6. část  

Farní charita Dolní Újezd
Charitní pečovatelská a ošetřovatel-
ská služba
Posláním Charitní pečovatelské služby
je usnadnit lidem složitou životní

situaci způsobenou nemocí, zdravotním omezením
nebo vysokým věkem a umožnit jim prožití důstoj-
ného života v prostředí domova a podpora zachová-
ní jejich přirozených vztahů s rodinou a místním
společenstvím. 
Organizace poskytuje pečovatelskou službu
na území Dolního Újezdu a jeho blízkého okolí.
Mimo služby osobám, setrvávajícím ve svých domo-
vech, zajišťuje rovněž péči o obyvatele Domu s pečo-
vatelskou službou v Dolním Újezdě, v jehož
prostorách má své sídlo.
Zaměstnanci FCH Dolní Újezd pomáhají uživatelům
při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při
osobní hygieně, poskytují pomoc při zajištění stra-
vy, při úklidu, zajišťují doprovod a případně dopra-
vu k lékařskému ošetření a zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím. Pečovatelská
služba se poskytuje v pracovní dny od 7.00 hodin
ráno do 15.00 hodin odpoledne. Za poskytnuté
pečovatelské služby hradí uživatel částku dle aktu-
álního ceníku pečovatelských služeb. Uživatel,
který má přiznaný příspěvek na péči, může samo-

zřejmě využít tuto částku na úhradu za poskytované
služby.
Ošetřovatelská služba je určena akutně i chronicky
nemocným občanům. Je poskytována na základě
ordinace ošetřujícího nebo odborného lékaře v roz-
sahu domluvené a ordinované péče 7 dní v týdnu, je
hrazena zdravotní pojišťovnou a zajišťují ji kvalifi-
kované zdravotní sestry. Ošetřovatelskou službu
zajišťuje organizace na území 14 obcí mikroregionu.
V rámci oblasti, ve které organizace zajišťuje pečo-
vatelskou a ošetřovatelskou službu, zapůjčuje také
seniorům, zdravotně postiženým a jejich rodinám
kompenzační pomůcky (mechanické vozíčky, kloze-
tové židle, elektrické polohovací postele, antideku-
bitní matrace s kompresorem, chodítka, hrazdy
k polohování pacienta...). Tyto pomůcky pomáhají
zvládat běžné životní úkony, napomáhají k větší
soběstačnosti a rodinným příslušníkům usnadní
péči o nemocného nebo zdravotně postiženého.
Pomůcky se zapůjčují ve všední dny v kanceláři
Farní charity, telefonní kontakt - 731 598 854. 

Kontaktní údaje:
Farní charita Dolní Újezd, Dolní Újezd 613, 569 61
Tel. 461 631 672, mobil: 604 547 794, 731 598 854

Připravuje Dana Šedá

Regionova až do Litomyšle nedojede

Krajem jezdil
Mikulášský vlak

Regionova na trati Choceň - Vysoké Mýto při propagační
jízdě.
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V litomyšlské knihovně byla 24. prosince ukončena
výstava k pátému výročí existence Parkinson klubu
v Litomyšli. 
Parkinsonova nemoc je chronické, velmi pomalu se
rozvíjející onemocnění, které nelze vyléčit, lze je však
léčit, přesněji potlačit či omezit příznaky onemocnění.
Příčina vzniku nemoci není dosud známa - obvykle
začíná ve středním věku, vzácností však není ani vznik
v pozdějším či ranějším věku kolem 40 let. Touto
nemocí trpěl již zesnulý papež Jan Pavel II., boxer
Muhamad Ali či herec Michael J. Foxx, který touto
nemocí trpí od svých 30 let a velice aktivně podporuje
její výzkum. Ten odhalil, že příznaky nemoci způsobu-
je nedostatek látky zvané dopamin při předávání
informace mezi nervovými buňkami, které jsou zodpo-
vědné za hybnost. Prvními projevy postižených paci-
entů jsou netypické potíže, jako je bolest kloubů,
pocit tíže končetin, pocit ztráty výkonnosti, poruchy
spánku, zácpa, tichost a monotónnost hlasu, zhoršení
písma, deprese, pocit snížení sexuální výkonnosti.
Později, někdy až po letech, se objevují tři typické pří-
znaky: třes, svalová ztuhlost a celkové zpomalení
pohybů. S tím souvisí i omezená mimika, a šouravá
chůze. U pacientů se často objevuje tzv. paradoxní
kinéza, díky ní jsou nemocní za určitých podmínek

Na Parkinsonovu nemoc platí rehabilitace
schopni krátkodobě velmi obratných pohybů. Toho se
snaží využívat rehabilitační péče. Ta podporuje
významně farmakologickou stimulaci vylučování
dopaminu. Ve stadiu klinického výzkumu je neurochi-
rurgické řešení a transplantace.
Rehabilitace se zaměřuje na cvičení kořenových klou-
bů, uvolňování šíjového a mimického svalstva, procvi-

čování jemné motoriky, dechovou gymnastiku, nácvik
stoje a správného držení těla, chůze a souhybu konče-
tin, relaxaci a nácvik sebeobsluhy. Pomáhá také
hudební doprovod cvičení a předcvičování fyziotera-
peuta. 
Protože se onemocnění týká převážně starších lidí, je
dobré doplňovat fyzické cvičení i hrami zaměřenými
na cvičení pozornosti a paměti. Tato cvičení vede
ing. Iva Pekníková, která absolvovala kurz tréninku
paměti. Parkinson klub Litomyšl vedle dalších rehabi-
litačních aktivit dvakrát do měsíce pronajímá bazén
na rehabilitačním oddělení Nemocnice Litomyšl. Jeho
členové chodí cvičit ve tříčlenných skupinách pod
dohledem pracovníků rehabilitačního oddělení. 
Přínos Parkinson klubu je významný i v oblasti rehabi-
litace sociální. Samotná účast a návštěvy klubu jsou
sociální rehabilitací, či chcete-li psychoterapií. Paci-
enti s postiženým pohybovým aparátem si svůj stav
velice dobře uvědomují a často se za něj stydí. Z toho
vyplývá postupná izolace, pasivita, vyhýbání se běž-
ným činnostem, což zpětně prohlubuje a zhoršuje pro-
jevy nemoci. V Parkinson klubu se schází lidé
s podobnými obtížemi a problémy, tím jsou si blízcí,
dokáží se podpořit a vidí, že existují lidé, kteří mají
podobné starosti.                        -eh-  foto Ivan Hudeček

Koncem měsíce ledna si každoročně připomínáme
životní jubileum české obrozenecké spisovatelky,
organizátorky, vlastenky a výborné kuchařky Magda-
leny Dobromily Rettigové, jejíž život a jméno zůstanou
navždy spojeny s naším městem. Sbor paní a dívek
k této příležitosti pořádá již podvanácté tradiční spo-
lečenský večer, na který srdečně zve všechny své příz-
nivce z Litomyšle i okolí. Neodmyslitelnou součástí
večera se již staly soutěže o nejlepší domácí pečivo, jak
je doporučovala i paní Magdalena, k jejímuž odkazu se
Sbor paní a dívek hrdě hlásí.
V letošním roce nabízíme soutěž o nejlepší slané peči-
vo k vínu a k přátelskému posezení. V programu veče-
ra zazpívá Sbor paní a dívek méně známé české
a moravské písně, jako host večera vystoupí Mužský
pěvecký sbor z Litomyšl a k dobré pohodě a poslechu -

Večer Magdaleny Dobromily Rettigové
v Litomyšli již podvanácté

a podle chuti i k tanci - zahraje dechový orchestr
Bekras pod vedením Josefa Krále. Všem účastníkům
nabídnou členky pěveckého sboru tradičně trochu
sladkého domácího pečiva podle receptů naší oslaven-
kyně. 
Večer se koná v sobotu 26. ledna ve velkém sále Sme-
tanova domu v Litomyšli, začátek je v 19 hodin. Výrob-
ky slaného pečiva do soutěže se budou přijímat
od 17.30 do 18.30 hodin v malém sále Smetanova
domu. Výsledky soutěže vyhlásí odborná komise o pře-
stávce večera. Upřímně zveme ke společenskému
posezení a zábavě milé hosty a těšíme se na hojnou
účast. Vstupenky budou k dispozici v předprodeji
v Informačním centru na Smetanově náměstí již dva
týdny před konáním akce. 

Sbor paní a dívek, foto archív sboru a I. Hudeček 

Jana Valdhansová - Kroužilová přiblížila při malé oslavě
pětileté existence litomyšlského Parkinson klubu v Litomyšli,
která doprovodila vernisáž výstavy v městské knihovně,
rehabilitační činnost členů.

Až do konce ledna můžete posílat hlasy v anketě
o nejatraktivnější místo v ČR v roce 2007. Již druhý
ročník této soutěže vyhlásil časopis Travel in the Czech
republic. Hlasování je velmi jednoduché. Stačí
na adresu travel@mf.cz zaslat mail se třemi nejoblíbe-
nějšími městy či obcemi České republiky a stanovit
pořadí oblíbenosti (tedy např. 1. místo ..., 2. místo ...,
3. místo ...). Z každé e-mailové adresy může být zaslán
jeden hlasovací lístek. Výsledky ankety budou vyhlá-
šeny u příležitosti veletrhu cestovního ruchu Holiday
World 2008, který se koná od 14. do 17. února v Praze.

Na Boží hod opustil soubor originálních kreseb Fran-
tiška Kupky, které byly v létě vystaveny v Zámeckém
pivovaru v Litomyšli, Českou republiku. Kupkova
kolekce Člověk a Země putovala do Uruguaye, kde byla
otevřena v přímořském letovisku Punta del Este výsta-
va těchto děl. Doprovázeli je kurátor výstavy a spoluma-
jitel souboru Jiří Lammel z Litomyšle, galerista Zdeněk
Sklenář a litomyšlská výtvarnice Zdena Olivová. 

Webové stránky sdružení České dědictví UNESCO
jsou v provozu od června roku 2007 a do konce roku je
navštívilo 26,5 tisíce lidí. Největší návštěvnost jsme
zaznamenali v listopadu a v prosinci po spuštění dvou
soutěží “Vezmi svých třicet kamarádů na výlet
za UNESCO!” a “Vyfoť sebe s památkou UNESCO a pošli
nám tyto úlovky!”. První soutěž je určena pro děti
do 18 let a má uzavírku koncem ledna 2008. Druhá
soutěž je pro turisty nad 18 let a uzávěrka je koncem
dubna. Podrobnosti na www.unesco-czech.cz.

Sbor paní a dívek z Litomyšle. V loňském programu vystoupili Formani ze Slatiňan.

Zápis do 1. tříd na modré a červené škole
Vážení rodiče budoucích žáků prvních tříd,
snižování počtu narozených dětí ovlivňuje počty žáků v našich základních školách. Ekonomické možnosti provo-
zu škol nedovolují, aby docházelo ke snižování počtu žáků a otevírání stálého stejného množství tříd. Proto jsme
jako ředitelé základních škol U Školek (červená) a T.G. Masaryka (modrá) nalezli dohodu a stanovili plán počtu
otevíraných prvních tříd. Od roku 2005 tak otevíráme střídavě dvě a jednu třídu. Pro zápis na školní rok 2008/09,
který se uskuteční v úterý 29. ledna od 14 hodin, bude zapisovat ZŠ U Školek (červená) dvě třídy a ZŠ T.G. Masa-
ryka (modrá) jednu třídu. 
Abychom podpořili kvalitu výuky na obou školách, dohodli jsme se i na rámcovém počtu zařazovaných žáků, aby
celkový počet dětí ve třídách byl optimální. Prosíme tedy rodiče budoucích prvňáčků, aby školu svých dětí vybí-
rali s ohledem na tuto skutečnost. Děkujeme vám za pochopení a těšíme se na spolupráci                             

Mgr. Daniel Janata, ředitel ZŠ U Školek (červené), Mgr. Pavel Jirsa, ředitel ZŠ T. G. Masaryka (modré)

Před novou budovou tiskárny H.R.G. v průmyslové
zóně se to 21. prosince hemžilo kapříky. Všichni zaměst-
nanci totiž dostali od svého zaměstnavatele jako malý
dárek štědrovečerní rybu, pro kterou tak nemuseli
v předvánočím shonu do centra.                         PLACENÁ INZERCE
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Hodiny rychle ubíhají, pamatuj na konec
Přemýšlení o hledání smysluplných hodnot a vizí...
Na staré radnici v Novém Městě nad Metují nechali
kdysi napsat pod sluneční hodiny tato slova: “Hodi-
ny rychle ubíhají, pamatuj na konec.“
Mnozí vstupují do Nového roku s nejrůznějšími
předsevzetími, plány a vizemi. Málokdo si asi plánu-
je svůj život z pohledu jeho konce. Přesto je to
nesmírně důležité. 
Filosof Martin Heidegger řekl, že “vědomí pravého
bytí se začíná odvíjet od zpředpřítomnění si smrti.“
A autor světového bestselleru “Sedm návyků vůd-
čích osobností“ S. R. Covey radí manažerům, aby
konečné cíle svého podnikání odvíjeli s vědomím

konce svého života. “Představte si, jak by asi vaše
rodina,  přátelé a obchodní partneři hodnotili váš
život po vaší smrti?... To, co by vyzvedli jako klady,
může být směrodatné jak pro stanovení vašich hod-
not, tak pro vaše  další  vize v podnikání…“ radí
Covey.
I Bible mluví o tom, abychom ve svých hodnotách
a vizích mysleli na konec. V Žalmu 103 se praví:,,Člo-
věk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jak polní
kvítí, sotva ho ovane vítr, už tu není, už se neobjeví
na svém místě.“ Bible však jde dál. Jde za konec lid-
ského života. Ježíš řekl: „Já jsem vzkříšení i život.
Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít.“ 

Slavný muzikál autorské dvojice Milan Uhde
a Miloš Štědroň Balada pro banditu v režii Karla
Brožka dospěl v Klicperově divadle v Hradci Krá-
lové 12. prosince roku 2007 k rekordní dvou-
stovce, zároveň tak po téměř osmi letech i ke
své derniéře. Nikolovi (Tomáši Lněničkovi) se
v průběhu času vystřídaly hned čtyři Eržiky -
Kamila Sedlárová, Andrea Marečková, Anna
Remková a Isabela Smečková Bencová.
Litomyšlský rodák Tomáš Lněnička je členem
uměleckého souboru Klicperova divadla v Hrad-
ci Králové od roku 1993. Nyní ho můžete vidět
v inscenacích Krajina Harolda Pintera, Čert
a Káča, Kat a blázen, Petrolejové lampy a Proda-
ná nevěsta. Účinkuje také v inscenaci vizionář-
ského dramatu Karla Čapka R.U.R.
Derniéra představení se chystá na 11. února
2008. Velký úspěch u kritiky slavila také komor-
ní balada Silnice. Režisér Martin Stropnický
v hradeckém Klicperově divadle podstoupil
obrovské riziko, když na jeviště převedl věhlas-
ný film s nezaměnitelnými herci, navíc ještě
od Federica Felliniho, a obstál se ctí. Fellini
našel pro roli siláka Zampanó Anthonyho Quina,
Stropnický si vybral Tomáše Lněničku. Přestože
tato hra měla premiéru v květnu letošního roku,
na programu ji v nejbližších měsících nenajdete.
Gelsominu ztvárnila také Isabela Smečková
Bencová, která je v současné době na mateřské
dovolené.       -eh-  Foto archív Klicperova divadla

Muzikál Balada 
pro banditu po dvousté
a naposledy

Církve v Litomyšli srdečně zvou ke společným modlit-
bám, které se uskuteční 14. 1. - 18. 1. 2008 v rámci Ali-
ančního týdne modliteb. Téma: Návrat ztracených
synů. Začátky vždy v 18 hodin.
14. ledna - pondělí v Církvi československé husitské 
15. ledna - úterý v Církvi bratrské 
16. ledna - středa v Církví římskokatolické  
17. ledna - čtvrtek v Církvi českobratrské-evangelické 
18. ledna - pátek v Církvi československé husitské 

Už popáté představili členové Českého sdružení přátel
betlémů - Betlemáři Litomyšlska unikátní exponáty,
kterými na deset adventních dnů zaplnili prostory
Evropského školicího centra v Zámeckém pivovaru
a dotvořili tak atmosféru předvánočního času. 
Na výstavě byly k vidění betlémy ze sbírek členů, jejich
vlastní řezbářská tvorba i betlémy zapůjčené, například
od paní Vyčichlové z Velkého Poříčí od Hronova, která
jej vytvořila z hronovického těsta. Vedle tohoto materi-
álu a lipového dřeva použili tvůrci také kukuřičné šustí

Betlemáři Litomyšlska prožili advent aktivně
nebo papír. Snad nejpohnutější historii z 27 vystave-
ných skvostů má torzo valašského betléma ze soukro-
mé sbírky, kde je jen několik figurek a chybí dokonce
i Ježíšek, jesličky i anděl. Tradičně na výstavě nechybí
historické betlémy pánů Jandery a Štantejského. Letos
přibyl betlém, jehož autorem je zřejmě pan Fischer,
německý řezbář, který kdysi působil v Litomyšli. Nedíl-
nou součástí expozice byla i výzdoba od Evy Vaňkové. 
Řadu exponátů vystavili také Vojtěch Večeře a jeho
dědeček Jiří Slabý, kteří se výrobě betlémů z lipového
dřeva věnují společně. Šestnáctiletý student litomyšl-
ského gymnázia už vyřezal čtyři kompletní betlémy.
Ten poslední, sestávající z dvanácti základních figur
a oveček, během uplynulého roku vyrobil na přání lito-
myšlského Regionálního muzea. Tímto originálním
dílem doplnilo svoji vánoční výstavu Dětský svět, která
potrvá do 13. ledna. “Kdyby to ale nebylo domluvené,
raději bych se věnoval doplňování společného betlé-
mu, to mi připadá mnohem zajímavější.  U dalších
figurek už totiž může řezbář popustit uzdu své fanta-
zie a to je mnohem zajímavější práce,”svěřuje se se
svými plány Vojta Večeře, který má další plány -
s dědečkem už hodně dlouho přemýšlejí o velké plasti-
ce. “V létě to zkusíme, v průběhu roku nemám na řezá-
ní moc času, učím se do školy a věnuji se i hudbě,”
vypočítává mladý řezbář svoje priority.                    

-eh-
Vánoční koledy zazpívaly v úvodu výstavy betlémů v Zámec-
kém pivovaru dívky z dětského pěveckého sboru ZUŠ.

Alianční týden modliteb

Tradiční Lidový ples
Srdečně zveme na tradiční Lidový ples, který se koná
v sobotu 19. ledna ve víceúčelovém zařízení Skalka
v Lubné. Hraje taneční orchestr Combo 2. Bohatá tom-
bola a myslivecká kuchyně. Začátek ve 20 hodin.

Litomyšlská římskokatolická farnost pořádá v lednu
ples rádia Proglas (pro lidi z celé naší země), ale také
tradiční benefiční ples.
Již šestým rokem je výtěžek plesu věnován potřebným.
V minulých ročnících výtěžek podpořil zakoupení
polohovacího lůžka a antidekubitní matrace pro LDN,
vybavení terapeuticko - rehabilitační místnosti ve
Speciální škole, bazén do mateřské školy, vybavení
informačního centra pro volný čas na 1. základní
škole. Letos  podpoříme Domov na zámku v Bystrém u
Poličky, který poskytuje sociální péči osobám s men-
tálním postižením od 3 let věku. Přijďte se pobavit a
zároveň tím někomu pomoci. Všichni jste srdečně
zváni 2. února od 20 hodin do Lidového domu v Lito-
myšli. Vstupenky v předprodeji IC od 21. ledna. K tanci
a poslechu hraje Combo 2.                        Karel Dvořák

Benefiční ples 2008 

Farní charita Litomyšl pořádá 6. ledna ve 14 hodin
v Lidovém domě v Litomyšli jako odměnu tříkrálovým
koledníkům Tříkrálový koncert křesťanské rockové
hudební  skupiny Eliata. Vstupné dobrovolné, výtěžek
koncertu bude věnován do Tříkrálové sbírky. Více se
dozvíte na www.lidovy-dum.cz 

Tříkrálový koncert 

Režisér Martin Stropnický při zkoušce hry Silnice
s Tomášem Lněničkou.

Vážení spoluobčané, chtěla bych vám všem, kteří jste
nám projevili svoji přízeň návštěvou letošní výstavy,
poděkovat za uznání a často vysoká ocenění naší práce
v roce 2007 (viz kniha návštěv).
V nemalé míře děkuji za pomoc sponzorům výstavy -
H.R.G. tiskárně Litomyšl; Pekárnám NOPEK Vysoké
Mýto; Vinotéce U Mydláře Litomyšl – Ing. Cenkovi;
Zahradnictví Klička Osík a dále subjektům, které naši
činnost podporují celoročně již několik let – panu Van-
žurovi za poskytování schůzovních prostor v restaura-
ci Slunce, panu Skřiváčkovi za možnost bezplatného
umístění informační skříňky a pochopitelně Evropské-
mu školicímu centru Litomyšl, díky kterému jsme zís-
kali možnost nyní už každoročního umístění expozice
v nádherných prostorách.
Kouzlo zahájení letošní výstavy 30. listopadu umocni-
lo vystoupení učitelek a žáků ZUŠ Bedřich Smetany
v Litomyšli a úvodní slova Mgr. Romana Koška, předse-
dy kulturní komise Městského úřadu v Litomyšli
a ředitele Regionálního muzea Litomyšl. Pan ředitel
nám navíc velmi významně vypomohl s problémem
uložení části inventáře pobočky.
Potěšující pro nás betlemáře je fakt, že betlemářství
fandí i mladá generace. To se ukázalo při koncertním
vystoupení studentů Gymnázia Aloise Jiráska v Lito-
myšli, doprovodném nedělním programu naší výstavy,
při kterém přednesli pásmo rockově upravených koled
a vánočních písní. Další skupina studentů stejné školy
nám velmi ochotně a obětavě pomohla při přípravě
a likvidaci výstavy – i jim velice děkujeme.        

Danuše Slabá, předsedkyně pobočky

Co bychom udělali, kdyby nám zbýval už jenom  den
života? Někdo by poklekl a usmířil se s Bohem. Jiný by
zašel za svými bližními , aby se s nimi skrze odpuštění
usmířil a pokusil se napravit, co pokazil.  Někdo by si
třeba našel čas, aby svým milovaným konečně projevil
lásku. Jiný by si dal do pořádku své majetkoprávní
vztahy a tak dál. Mnozí z nás by asi udělali to, co
považují za důležité a na co si prozatím nenašli čas. 
Kéž by pro mnohé z nás vstup do roku 2008  přinesl
nalezení hodnot a vizí, které nejen  z pohledu
“konce“, ale zejména z “pohledu věčnosti“  přináše-
jí smysluplný a trvalý užitek.

Daniel Smetana, kazatel Církve bratrské 

Poděkování
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Válečný rok 1918 v Litomyšli - leden
Na podzim letošního roku chystá litomyšlské muzeum
u příležitosti výročí vzniku Československa výstavu
a cyklus přednášek o první světové válce a jejích
výsledcích. V celém ročníku Lilie budou vycházet člán-
ky o dění ve městě během roku 1918, které budou
v jednotlivých dílech mapovat události příslušného
měsíce v kontextu celého válečného období.
Nový rok 1918 zastihl Rakousko-Uhersko stále ještě
stojící zpříma, ovšem zevnitř již skrznaskrz prolezlé
chorobami. A kráčet mohlo, zvláště po ztroskotání taj-
ných jednání o separátním míru, jen s podporou spoje-
neckého Německa. Zdálo se sice, že se blýská na lepší
časy, ale další vývoj měl ukázat, že monarchii nepomů-
že ani blížící se vítězství na východní frontě a ústup
Italů za řeku Piavu, že k nasycení hladovějícího lidu
nepostačí obilí vzrostlé z ukrajinských černozemí, že
liberální politika mladého císaře Karla přišla příliš
pozdě... To vše se podepisovalo i na tváři Litomyšle
a osudech jejích obyvatel. Extrémní životní podmínky
odhalily řadu společenských rysů skrytých pod malo-
městskou fasádou. Svého prvního vrcholu dosáhly
v nedávném 19. století většinou spíše jen doutnající
sociální rozpory, nacionalismus i skrytý antisemitis-
mus.
Nenasytná armáda potřebovala další a další vojáky.
Odvody probíhaly opakovaně, muži tak neměli jistotu,
že se vyhnou válce, ani když byli původně shledáni
služby neschopnými. V lednu 1918 se konal pravidelný

odvod osmnáctiletých mladíků. To byla vždy příleži-
tost k česko-německému soupeření. Čechy nenechá-
valy chladnými především velkoněmecké fáborky
zdobící vozy nebo saně německých branců. Ale nahlas
to najevo nedávali, málokdo zatím věřil, že by mohl

Částečná historie jedné třídy
Od narození jsem žil a chodil do škol v Zábřeze
na Moravě. Zábřeh byl ze dvou třetin českým okre-
sním městem a desítky okolních obcí byly ryze
české. Proto tu též bylo svépomocí již za Rakouska
postaveno české matiční gymnázium. Do něho
jsem chodil od primy do sexty. V roce 1938 při mni-
chovském diktátu - po zradě Anglie a Francie -
v rámci tak zvaného 5. pásma připadlo celé české
Zábřežsko s více než stem tisíc obyvatel k Němec-
ku. Znamenalo to konec českých středních škol.
Dověděli jsme se to z rádia na poslední chvíli.
A tak dne 10. října 1938 jsem s rodiči odjížděl
posledním vypravovaným vlakem přes Českou Tře-
bovou do Litomyšle, kde žil otcův bratr. Ve stejném
vlaku s námi jeli profesoři našeho gymnázia man-
želé Anna a Alois Knotkovi. 
Hned po nouzovém ubytování u strýce v Líbánkách
jsem šel požádát o přijetí do septimy na gymnáziu.
Bylo zde však reformní reálné gymnázium
a v Zábřeze bylo reálné. A tak jsem byl dva roky
pozadu ve franštině a dva roky jsem měl navíc
v latině. Ve zbytku roku 1938 a v roce 1939 přišla
ještě do naší třídy řada dalších spolužáků z okupo-
vaného pohraničí, nejvíce z uzavřeného vojenské-
ho gymnázia v Moravské Třebové. Třídním
kolektivem a kantory jsme byli velmi dobře přijati
a též Litomyšlané se k nám chovali velmi pěkně,
snad až soucitně jako k oběti německé perzekuce. 
Mimo stálý styk se spolužáky jsem hledal další
kontakty na mimoškolní činnost. Vstoupil jsem
do šachového kroužku, později mezi mladé
záhraďské hasiče. Brzy mě však nejvíc zaujalo
divadelní ochotničení. Toto bylo však velmi brzy
ochromeno německým běsněním za heydrichiády
v letech 1942 a 1943. Tak byl popraven můj přítel
z výboru ochotnického spolku Jirka Šperl, dále
spolužák Mirek Cziviš, kterého ráno odvlekli
z lékařské ordinace a večer hlásilo rádio, že byl
popraven pro schvalování atentátu. Po celém
městě byly 10. a 18. června 1942 vylepovány červe-

no černé plakáty oznamující desítky popravených.
Litomyšl byla v tomto směru jedním z nejvíce postiže-
ných měst!
Ale i v této tvrdé realitě jsme museli hledat cesty, jak
dál žít. Vzhledem k tomu, že byly uzavřeny vysoké
školy, zůstávala většina naší třídy v Litomyšli a hleda-
li jsme nějaké zaměstnání. Mně se podařilo uchytit se
v České pojišťovně, ale brzy na to jsem byl totálně
nasazen. Dojížděl jsem ke Stratílkům do Vysokého
Mýta. Když došlo k částečnému uvolnění spolkové čin-
nosti, věnoval jsem se převážně ochotnickému diva-
dlu, a to jak hraní, tak režii. 
Po osvobození v roce 1945 se značná část naší třídy
rozešla do svých předválečných domovů a další
na znovu otevřené vysoké školy. Začali jsme se scházet
celkem pravidelně po pěti letech. Kapitánem a svola-
vatelem naší třídy byl Jarek Novotný, který byl z Lito-
myšle a ve třídě byl od primy. Vystudoval práva, byl
zaměstnán v Praze a tak se několik setkání uskutečni-
lo v Praze - na Vikárce, v EXPO restauraci, u Zemanů.
Scházelo se nás kolem pětadvaceti.
Když však velmi brzy zemřel, pověřili mě spolužáci
svoláváním dalších schůzek. Setkání jsem svolával již
jen do Litomyšle. V roce 1980 na srazu po čtyřiceti
letech od maturity se nás sešlo dvacet. O deset let
později nás bylo ještě čtrnáct a toto setkání se usku-
tečnilo v rámci oslav 350. výročí vzniku litomyšlského
gymnázia. V roce 1995 nás přišlo na setkání již jen
sedm a po šedesáti letech od maturity se mohlo
zúčastnit již jen šest bývalých studentů. Od té doby
zůstáváme spolu již jen v telefonickém či písemném
kontaktu.
Náplní našich setkání bylo zpočátku povídání o našich
pracovních i mimopracovních aktivitách, o našich
životních partnerech a dětech, později o vnoučatech,
cestování a poslední setkání byla již převážně zaměře-
na na naše nemoci a jiné neduhy. 
Pokusil jsem se sestavit též přehled o našich vybra-
ných povoláních, i když tato byla ovlivněna uzavřením
vysokých škol za okupace. 

JUDr. Jaroslav Franke, t.č. Zábřeh na Moravě

Vzpomínka na studia na gymnáziu v Litomyšli 
v letech 1938 – 1940

podářství bylo rozvráceno. Stát se snažil nenechat se
srazit do kolen, improvizoval, rekvíroval, zavedl přídě-
lový systém. Ten byl stále rozšiřován, v lednu 1918 tak
byly zavedeny i “tabáčenky”. Přihlásili se o ně ovšem
také nekuřáci, aby měli s čím obchodovat na černém
trhu, když legální cestou bylo obtížné sehnat i to nej-
nutnější. Nedostatek byl také uhlí, proto byly zimní
prázdniny ve školách prodlouženy až do Tří králů a až
do března měla být omezena doprava na železnici.
Po ní v lednu přijeli další váleční uprchlíci - Židé
z Bukoviny. Původně byli umístěni na Trutnovsku, ale
tam byly problémy se zásobováním potravinami ještě
horší než zde. Uprchlíci nebyli obvykle příliš oblíbeni
místními lidmi, které cizí kultura nezajímala a brali
utečence jen jako přítěž, zvlášť když se jich po městě
a okolí pohybovaly tisíce. Dráždil je jiný přístup k živo-
tu, slušné podpory od státu, které utečenci pobírali
a díky nimž nemuseli pracovat. Na druhé straně zdejší
obyvatelé dokázali soucítit se svými krajany. V lednu
proto mohli do Litomyšle přijet první “národní hosté”,
chudé děti z Prahy, které se přijely trochu vykrmit
na venkov. Ale i přes válku a všechny potíže s ní sváza-
né se lidé chtěli bavit, ještě v roce 1914 se drželi zpát-
ky, když jejich blízcí trpěli a umírali na frontách. Brzy
jim však otrnulo - v lednu 1918 byl uspořádán např.
studentský věneček gymnázia. “Tak se už bez ohledů
na válku tancuje všeobecně, jelikož se snad konce
války nedočkáme.”                            Petr Chaloupka, RML

nastat nějaký zásadní politický obrat. Posmutnělí Češi
a nadšení Němci z okolních vesnic tak spolu soupeřili
při odvodech hlavně ve zpěvu písní a tentokrát přijeli
na vyzdobených saních k odvodní komisi zasedající
v hotelu Zlatá hvězda dokonce i Češi. Vzájemná antipa-
tie se měla naplno ukázat až příští měsíc při rukování.
Armáda potřebovala také hmotnou podporu. Ale hos-

Němečtí mladíci jedou k odvodům

Seznam abiturientů reformovaného reálného

gymnázia v Litomyšli - maturantů v r. 1940

Božena Svatá - redaktorka • Věra Březinová - úředni-
ce v potravinářství • Milena Paďourová - učitelka •
Jaroslava Dostálová - sociální pracovnice • Jindřiška
Melšová - úřednice • Stáňa Tšponová - učitelka •
Vlasta Baizová - administrativní pracovnice • Eva
Knoulichová - lékárnice • Liběna Rissplerová - úřed-
nice • Věra Štolcová - krátce úřednice, jako Židovka
byla až do konce války v koncentračních táborech.
Přišla o celou rodinu a vzala si život. • Eva Tichá -
zemřela půl roku po maturitě na angínu (nebyl peni-
cilin). • Eva Lošanová - učitelka • Oldřich Petrovický
- lékař • Václav Truhlář - inženýr ekonom • Karel
Veselý - kněz římskokatolické církve • Miroslav Dobr-
kovský - vikář církve československé • Josef Klíma -
učitel • Václav Mikulecký - kazatel církve českobratr-
ské • Josef Štika - lesní inženýr • Zdeněk Štolc - bratr
spolužačky Věry, za války zahynul v koncentračním
táboře • Jaroslav Novotný - právník • Čestmír John -
inženýr ekonom • František Machata - důstojník ČSA
• Vladimír David - úředník • Jaroslav Franke - práv-
ník • Jan Glos - právník • Miroslav Cziviš - popraven
10. června 1942 za Heydrichiády • Radoslav John -
inženýr ekonom • Václav Dušek - lesní inženýr • Vla-
dimír Fidra - učitel • Jan Zeman - úředník • Jaromír
Folprecht - obchodník • Vladimír Štěpánek - adminis-
trativa v dopravě • Karel Hošek - úředník • Zdeněk
Urban - administrativa • Jiří Zahrádka - inženýr eko-
nom • Miroslav Chocholouš - inženýr ekonom • Josef
Zeman - inženýr stavitel mostů, vynálezce. Psal o něm
Ladislav Mňačko v povídce “Most bez autora”, v níž je
popsána podle pravdy situace, kdy nebyl ani pozván
na otevření jeho unikátního mostu.
Dle povolání vzešlo z naší třídy 11 úředníků, admi-
nistrativních pracovníků, 5 inženýrů různých
oborů, 5 učitelů, 3 právníci, 3 kněží, 2 lesní inžený-
ři, lékař, lékárnice, důstojník ČSA, sociální pracov-
nice, redaktorka a obchodník.
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Ve čtvrtek 6. prosince se v Zámeckém pivovaru konalo
slavnostní zakončení Litomyšlské univerzity třetího
věku. Letošní ročník měl dvě témata - jarní semestr
Parky v našem okolí, podzimní  - Literární doteky.

Ukončení Litomyšlské univerzity 3. věku
V tomto tématu budou účastníci pokračovat i na jaře.
Od roku 1999 do roku 2006 organizovalo LU3V Cent-
rum sociální  pomoci Litomyšl, od roku 2007 se přípra-
vy přednášek ujala Městská knihovna.     foto M. Škrdla

Pro učitelky mateřských škol a učitele 1. stupně
základních škol se v měsíci říjnu uskutečnilo dvou-
denní soustředění, které vedla paní Mgr. Dagmar
Nováková, předsedkyně o.s. Institut Filia v Praze.
Kromě teoretických informací získali všichni účastníci
metodický materiál pro drogovou prevenci v mateř-
ských školách a na 1. stupni základních škol a knihu
pohádek Panenka Jablenka a kluk Viktor. 
Dne 4. února se od 16.00 do 19.00 hodin máme mož-
nost setkat s paní Mgr. Novákovou ještě jednou. Ten-
tokrát v Evropském školicím centru v Litomyšli. Bude
zde připraven seminář pro pedagogy, kteří neměli
možnost se zúčastnit akce na podzim, ale hlavně
pro zájemce z řad rodičů dětí předškoláků a prvního
stupně základní školy. Navíc každý rodič získá pohád-
kovou knížku zdarma. 
Proč již s touto problematikou začínat v tak útlém
věku? Naše děti jsou ve věku, kdy získávají první
poznatky o světě. Vytvářejí si první postoje k jednotli-

vým skutečnostem. A čím dříve budu mít v povědomí
fakt, že není dobré například ochutnávat vše, co roste
v přírodě, nebo co mi někdo dá, tím víc budou
v budoucnu uchráněny od různých problémům. Jsou
to právě pohádky, které umožňují dětem vstřebávat
potřebné výchozí znalosti o dobru a zlu. 
Hlavním cílem této knížky je pomoci dětem začít chá-
pat, co je zdraví, i to, že se zdraví může nevhodným
způsobem poškodit. Děti se naučí, že v přírodě existu-
jí vedle sebe různé rostliny, které mohou být dobré
k léčení, ale mohou také ublížit. A to je základ poznat-
ků z této oblasti, kterou děti mohou dále získávat. 
Přihlášky je možné zasílat na adresu milada.nadvorni-
kova@litomysl.cz nebo telefonicky: 461 653 350,
461 653 351, 461 653 352. Cena semináře je stanovena
na 50 Kč, manželská dvojice hradí 50 Kč dohromady. 

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

Panenka Jablenka a kluk Viktor
Prevence závislostí v předškolním věku a u dětí 1. stupně  základních škol

Projektový Den Afriky, který učitelé a žáci ZŠ v Zámec-
ké ulici uspořádali ve spolupráci se společností Člověk
v tísni, přivedl ve středu 19. prosince do této školy
internistu z litomyšlské nemocnice Vincenta Zoundji-
ekpona, původem z Beninu a alespoň na dálku Samue-
la Danquaha z Ghany, spolupracovníka společnosti
Humanitas Africa. Afričany doplnily dvě ženy -
MUDr. Eva Maršová, která spolu se svým manželem
MUDr. Miroslavem Maršou v letech 1972 - 1977 působi-
la v bývalé severní Rhodesii, dnes Zambii, a Mariana
Ermlová, dobrovolnice ze společnosti Člověk v tísni.
Cílem projektu je přiblížit Afriku v její rozmanitosti
a zároveň upozornit na problémy, které tento konti-
nent trápí. Skupiny žáků druhého stupně pracovaly
v celkem šestnácti dílnách, o jejichž zaměření vypoví-
daly jejich názvy - Afrika - kolébka lidstva, Život
na ulici či Dětští vojáci. Na příkladu dětí z tohoto kon-
tinentu, které nemají střechu nad hlavou, hladoví
a nikdy se nenaučí číst ani psát, docházejí naše děti
k poznání, jak se mají dobře a k rozhodnutí těm znevý-
hodněným pomoci. Od roku 2004 se díky projektu,
který je realizován s pomocí českých skautů, postavilo
v Etiopii pět škol pro 1200 dětí. Ve čtvrtém ročníku
sbírky se zatím vybralo přes dva miliony korun,
za které by se měly v chudé východoafrické zemi
postavit další dvě školy.
Lékařka Eva Maršová považuje za nejpalčivější pro-
blém Afriky hlad a nedostatek peněz na očkování dětí.
“Většina nemocí tak způsobuje mnohem závažnější
problémy. Hladovění má za následek mimo jiné i nedo-

statek bílkovin, což ovlivňuje i jejich duševní funkce,”
soudí Eva Maršová. Podle litomylšského lékaře Vin-
centa Zoundjiekpona Afriku nelze vnímat jako celek,
její země se liší svým jazykem, kulturou i tradicemi.
Velkou část problémů způsobují země západního
světa, které často zcela úmyslně Afričany rozdělují,
aby mohly využít jejich bohaté přírodní zdroje surovin.
Den poté proběhla v I. základní škole peněžní sbírka,
jejíž výtěžek pomůže právě při stavbě škol v Etiopii.
Není to poprvé, kdy školáci pomohli potřebným daleko
za hranicemi naší země. Podobná akce na pomoc obě-
tem zemětřesení v Thajsku a následné vlny tsunami
před třemi lety přinesla téměř 14 tisíc korun.

Eva Hudečková, foto Ivan Hudeček

Školáci poznali černý kontinent 
s rodilým Afričanem

Městská policie Litomyšl z funkce správce Městského
psince pro opuštěné psy v Litomyšli - Pohodlí děkuje
firmám, které darovaly pro opuštěné a zaběhnuté psy
krmivo, pochutiny a vybavení pro psinec. Ulehčily jim
tím nepříjemnou etapu jejich psího života, kdy byli
nedobrovolně, ale bohužel někdy i záměrně odloučeni
od svého pána. 
Jedná se o prodejny: AKVARIUM pánů Kopeckého
a Popelky na Toulovcově náměstí v Litomyšli, SVĚT
ZVÍŘAT paní Heinischové na Smetanově náměstí
v Litomyšli, Supermarket ALBERT na Bělidlech v Lito-
myšli, vedoucí pan Klusoň. Poděkování patří i paní
Věře Binkové z Mařákovy ulice v Litomyšli, která věno-
vala granule po svém uhynulém psíkovi. 
Všem za němé tváře děkujeme a přejeme hodně úspě-
chů a pevné zdraví v roce 2008.

Poděkování
za pomoc obyvatelům
psince

Ani letos nebyly stonožkové děti z II. ZŠ U Ško-
lek ošizeny o “svůj” stonožkový koncert v praž-
ské Lucerně. Za svou pilnou práci pro Stonožku
byly opět odměněny vstupenkami, které ve
škole dostanou ti nejpilnější žáci zcela zdarma.
Na svou cestu do Prahy si však děti musí “vydě-
lat” samy sběrem starého papíru. Proto touto
cestou moc děkujeme firmě LIKO Svitavy, pře-
devším panu Ing. Josefu Gestingerovi, protože
jsou pro nás velkou oporou a velmi nám se sbě-
rem pomáhají. 
Další velké poděkování patří pražské firmě BDP-
Wakestone s.r.o. Czech Republic. Nejenom že
finančně podpořili naši výstavu “Maluj, kresli
sochy Olbrama Zoubka”, ale také žákům naší
školy a ZŠ Zámecká uhradili exkurzi do pražské-
ho ateliéru Mistra Zoubka. Také nás provedli
svou firmou, seznámili nás poutavým vyprávě-
ním se svou prací a provedli nás po pražském
letišti Ruzyni. Dopřáli tak našim žákům skuteč-
ně mimořádný zážitek. Všem jmenovaným tedy
ještě jednou upřímně děkujeme. Do nového
roku 2008 přejeme jen to nejlepší a doufáme, že
naše vzájemná spolupráce bude pokračovat. 

za žáky a učitele II. ZŠ U Školek
Mgr. Ludmila Drobná, foto Vladimír Šauer

Stonožkové zprávy 
ze II. ZŠ U Školek

MUDr. Eva Maršová při besedě s dětmi.

V roce 2007 byl zaznamenán rekordní počet 104 posluchačů. 
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Robert Ludlum - Bancroftova strategie, Katie Fforde
- Rajská zahrada, Sandra Brown - Poslední interview,
Sabine Kuegler - Volání džungle, Jonah Black - Černá
kniha, Wood Allen - Čirá anarchie, Eva Kantůrková -
Démoni nečasu, Dale Brown - Nervové centrum, Tom
Clancy - Splinter Cell, Kateřina Janouchová - Ukrade-
né dětství, Mary Clark - Děvčátka v modrém, Kay Hoo-
per - Dotek strachu, Mac Kinley - Letní bouřka, David
Morrel - Neznámá pravidla, Dorothy Garlock - Paprsky
štěstí, Lowell - Růžové údolí, Nora Roberts - Síla
ohně, Fern Michaels - Splněná přání, Linda Miller -
Za hlasem srdce, Robert Král - Ďábelský plán od příte-
le, Roman Cílek - Hnízdečko lásky a další povídky,
Ngaio Marsh - Nečekaný důkaz, James Chase - To není
moje věc, Leo Kessler - Operace Irák, Amanda Quick -
Řeka to ví, Květa Lagátová - Mušle a jiné odposlechy,
Hana Whitton - Anna Česká, Joyce Oates - Stýskání
po mámě, Llosa Vargas - Pizarrova míšenka, Robert
Parker - Stodolarová holka, Simona Monyová - Já

o koze, on o voze ..., Norman Mailer - Lesní zámek
aneb Hitlerův přízrak, Peter James - Vraždy v rezi-
denční čtvrti, Kamila Velikovská - Odsouzená, Céciel
Krug - Dáš si ráno kávu nebo čaj?, Milota Zelinová -
Hry pro rozvoj emocí a komunikace, Martin Štoll - Jan
Špáta, Edita Steinová - Vzpomínání, Jarmila
Bachmannová - Jak se to řekne jinde, Bruce Fogle -
Kdyby váš pes mohl mluvit ..., Originální ruční deko-
race, Ladislav Chmel - Věra Galatíková, Třináctá kom-
nata, Marián Labuda - Herec je stále na očích, Milan
Brychta - Dobré ráno, Ameriko!, Jan Šmíd - Obrázky
z Burgundska, Martin Mikyska - Jižní Amerikou přes
stolové hory do Bolívie, Jitka Škápíková - Báječný
svět, Malcolm Gladwell - Bod zlomu, Umberto Eco -
Dějiny ošklivosti, Filip Tesař - Etnické konflikty, Karel
Pacner - Rytíři lékařského stavu, Iveta Toušlová -
Toulavá kamera, Dáša Radimovská - Walda žije!,
Autem po Evropě, Perchta Pátá - Mé dítě má autis-
mus, Vysoké Tatry

505 let - od pravděpodobného narození Martina
Kabátníka, českého bratra z Litomyšle, cestovatele
do Jeruzaléma a Káhiry k hledání správnosti víry. 
65 let - 3. ledna 1943 zahynula v koncentračním tábo-
ře Osvětim Ludmila Kuželová, studentka litomyšlské-
ho gymnázia. Byla obětí staného práva v době
heydrichiády.
150 let - 5. ledna 1858 zemřel František Sales Hor-
ský, farář v Čisté (Litrbachy), katolický spisovatel.
40 let - 6. ledna 1968 zemřel Josef Portman, důchod-
ní (finanční správa města), knihovník, bibliofil a tis-
kař. Vydával umělecké knihy, které ilustrovali přední
grafici té doby. Své dílo odkázal Památníku národního
písemnictví a v domě jsou dnes vystaveny práce Jose-
fa Váchala, jeho přítele z let 1920-23 (Portmoneum).
140 let - 9. ledna 1868 se narodil v Litomyšli Josef
Táborek, učitel na chlapecké škole (ZŠ Zámecká)
a kulturní pracovník města.
145 let - 9. ledna 1863 se narodil v obci Tisová T. E.
Tisovský, vlastním jménem Tobiáš Eliáš, spisovatel.
Psal historické povídky, pořadatel sborníku Jiráskova
Litomyšl.
70 let - 11. ledna 1938 zemřel Stanislav Kunert, maji-
tel restaurace “Slunce”, velitel hasičů, divadelník
a člen dalších spolků.
100 let - 19. ledna 1908 zemřel Josef Luňáček, učitel
a hudebník, člen litomyšlského kvarteta a skladatel.
220 let - 21. ledna 1788 se narodil v Příbrami Bonifác
Buzek, piarista, vlastenec “litomyšlský Bolzano”.
120 let - 28. ledna 1888 se v Litomyšli narodil Karel
Hošek, pokladník spořitelny a hudebník. Byl kapelní-
kem městského dechového souboru.

Připravuje Miroslav Škrdla

Nové knižní tituly v Městské knihovně

Kalendárium Litomyšle
na leden 2008

Program pro rodiny s dětmi, zvídavé a permanentní  čtenáře
Městská knihovna Litomyšl byla jednou z 90 kni-
hoven, které se připojily k akci “Den pro dětskou
knihu”. Ale protože jsme chtěli, aby knihovnou
“hýbaly” nejen děti, uspořádali jsme současně
“Den otevřených dveří”. Program byl zaměřen
na adventní období a blížící se Vánoce - vyprávění
o zvycích našich předků, výroba svícínků a vánoč-
ních řetězů, vyzdobení vánočního stromu v kni-
hovně a taneční vystoupení skupiny “Vínek”
z Janova u Litomyšle. Zlatým hřebem byla beseda
se spisovatelem Františkem Řečinským, autorem
knihy “Drak Kalvác”. Besedě předcházela cílená
spolupráce se třemi mateřskými školami a všemi 1.
třídami třech základních škol. Zapůjčili jsme
do tříd tuto knihu a děti či paní učitelky četly
a poté malovaly. Vyhlásili jsme totiž výtvarnou
soutěž “O nejkrásnějšího draka Kalváce”. Nakonec
se zapojila i škola z Vidlaté Seče a Speciální škola
z Litomyšle. Sešlo se tedy velké množství draků,
ztvárněných pastelkami, křídami barvami. Výkre-
sy jsme vyzdobili celé dětské oddělení i chodbu
v patře. Vybrat nejhezčí a nejnápaditější bylo
opravdu obtížné. Nakonec jsme určili tři nejzdaři-
lejší výkresy podle věkových kategorií. Pan Řečin-
ský byl skutečně ohromen množstvím

Kalvácových dvojníků. Při besedě vyprávěl, jak se drak
polepšil a začal sekat dobrotu. A také naznačil, jaká
další dobrodružství Kalvác zažije v další knize, kterou
už má napsanou. Jen ještě sehnat vydavatele ...
Po besedě nám věnoval pro vítěze pěkné barevné
diplomy a perníky v podobě hrdiny Kalváce. A do kniž-
ního daru napsal “Litomyšlským dětem kamarád-
sky...”. A přesně tak s nimi besedoval. Pana
Řečinského tedy vřele doporučujeme ...

A co napsat závěrem? Chybky se našly, chtělo to
větší propagaci, aby byli spokojeni i knihkupci,
kteří u nás neprodali téměř nic... Ale každá věc
chce svůj čas. Roli asi sehrálo i to, že 1. prosinec
připadl na sobotu a řada rodin odjela pryč. 
Ale za umělecký dojem bychom dostali určitě vyso-
kou známku, protože vánoční nálada tu dýchala
ze všech koutů.

Jana Kroulíková, foto Ivan Hudeček

Vystoupení folklorního souboru Vínek z Janova. Beseda s autorem knihy Drak Kalvác Fr. Řečinským

Chtěla bych touto cestou ze srdce poděkovat interní-
mu oddělení Litomyšlské nemocnice, především panu
primáři MUDr. Dunajovi a paní doktorce Račekové
za vstřícné a laskavé jednání a všem sestřičkám,
za příkladnou péči o mého tatínka pana Jana Cettla
v posledních dnech života. Každému bych přála, aby
byl v poslední dny tak spokojen jako on. Ještě jednou
moc děkuji.                                             Iveta Hofmanová

Poděkování
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V minulém “šálku” padla jednoduchá věta: “Příprava
je prostá, ortodoxní, zaléváme vroucí vodou a nechá-
me pět minut louhovat.” To je naprosto srozumitelné.
Jak je pak možné, když se s někým dostaneme do roz-
pravy, že “to chutnalo jinak tady či onde?”
Pojďme se tedy podívat na alchymii přípravy čaje
zblízka. Nebudeme tu věnovat pozornost lékáren-
ským doporučením, která se  týkají množství čaje
a teploty vody. Tyto hodnoty jsou běžně dostupné
na sáčku s čajem a jsou v podstatě jen orientační.
Co tedy činí připravený čaj Čajem?
Je to předpoklad čisté hlavy. Pokud se vám povede
jaksi nemyslet na všelijaké prkotiny, co se člověku
stále honí hlavou, jen tak mimochodem vezmete to
správné množství čaje, zalijete ho žádaným množ-
stvím vody a když se nenecháte ničím vyrušit, stane
se, že se rozhodnete nápoj v jediný možný okamžik
slít.
Blahopřeji. Připravili jste si váš první Čaj. Platí, že
snáze se Čaj připraví v prosté, uklizené prostoře. Když
je okolí čisté, tak se hlavu daří držet čistou. S potíže-
mi se Čaj připravuje uprostřed hanebného nepořád-
ku, tedy bordelu (věřte mi, vím o tom své). Proč si
jednoduše nepomoci uklidit mysl úklidem místnosti?
Takže tak je to. Není důležité, zda jste majiteli výkon-

ného čajového nádobíčka, nebo jestli se převlékáte
na přípravu čaje do japonského kimona a ze stříbrné
dózy odsypete do dlaně trocha listí za šest set. Tako-
vé okolnosti mohou i dobře uklizenou mysl rychle
rozházet myšlenkami. “Opatrně s tím čínským porce-
lánem, abych si ho neťuknul.” Nebo dokonce: “Jsem
borec, mám kimono.” Výsledkem je pití obyčejného
čaje s obyčejným člověkem, který nemá o Čaji ani
páru, zato si o sobě myslí, že je - neobyčejný.
Jestliže máte něco napito, což není zas tak důležité,
spíše pokud jste již pochopili Čaj, setkali se s ním
a rozumíte si, pak se k vám jednoho dne jistě dostane
pravé nádobí, které učiní vaše pití Čaje radostnějším,
vznešenějším a opravdovějším.
Pro sáčkový čaj zpracovávaný průmyslovým způso-
bem z prachové drtě, která zbude po kvalitním čaji,
jenž se dostává na trh jako sypaný, není tento přístup
k přípravě Čaje vhodný ani možný. Ani ne tolik fád-
nější chutí či tím, že je to ve skutečnosti několik čajů
smíchaných dohromady ani tím, že je zabalen v kusu
papíru. Je to celou jeho podstatou, proč se vůbec
objevil na světě. Je tu proto, abychom při jeho “dělá-
ní” nemuseli mít čistou hlavu. Vhodit a pít! Nejedná
se o ctihodný čaj, nýbrž čaj konzumní.

Kamil Novotný 

Šálek čaje Kamila Novotného II.

Modelářský kroužek při Základní škole v Cerekvici
nad Loučnou začal znovu pracovat po dvouleté pře-
stávce, kdy ukončil činnost jeho vedoucí Martin
Eliáš. Do kroužku se přihlásilo osm žáků ze čtvrté až
sedmé třídy, aby záhy začali stavět balzová házedla.
Když získali letové zkušenosti, zúčastnili se Jarní
soutěže v Chocni, kde se jim opravdu dařilo - patřila
jim první tři místa. 
Bohatší o další zkušenosti se pustili do stavby větších
modelů kluzáků, které létají až do výšky sta metrů.
V dubnu roku 2006 s nimi v Chocni “vylétali” 4. a 5.
místo. “Chlapcům se soutěžní atmosféra líbí a také
organizátoři je přijali velmi pěkně,” říká jejich vedou-
cí Jindřich Krčmář z Litomyšle a dodává: “S vděčnos-

tí přijímají rady starších modelářů.” V dalším školním
roce se opět mladí modeláři scházeli ve školní dílně
a k těm zkušenějším přibyli dva zájemci. S vedoucím
stavěli modely o rozpětí 1200 mm. V kategorii háze-
del zahájili ti zkušenější soutěžní sezonu ve Svita-
vách, kde žákům z Cerekvice patřila místa na 8. až 13.
příčce. V Chocni na letišti se jim povedla umístění
na 2. až 8. příčce a v kategorii F1H si také odvezli
stříbro. V Ústí nad Orlicí už došlo i na nejvyšší příčku
a o měsíc později znovu v Chocni k prvnímu místu
přidali ještě čtvrté a osmé, čímž se probojovali
do krajského kola, které se knalo 12. května minulé-
ho roku v Ústí nad Orlicí. “Do příchodu bouřky to
vypadalo na velmi dobré umístění cerekvických žáků.
Potom ale nejlepšímu z nich model uletěl a bylo
po nadějích, celá soutěž tím pro ně skončila,”popisu-
je průběh soutěže Jindřich Krčmář.
Po dohodě s majiteli firmy Composit Airplanes
v Chocni navštívili za odměnu cerekvičtí modeláři
výrobu skutečných letounů. Dva z nich se dokonce
mohli proletět a prožít kouzlo výšky a pohybu vzdu-
chem. V tomto školním roce pracuje v kroužku šest
žáků, kteří začínají. Těm starším se v České Třebové
podařilo dosáhnout dvakrát na třetí a jednou
na čtvrté místo. “Je smutné, že v Cerekvici nežije
někdo zdatný, kdo by se chlapcům mohl věnovat
v příštích letech,” konstatuje současný vedoucí
Jindřich Krčmář, který zároveň přiznává, že hodně
záleží i na finanční přízni sponzorů.                    -eh-

Ve škole v Cerekvici pracují úspěšní modeláři

Benefiční koncert s Jiřím Bílým a jeho přáteli
K 50. výročí založení školy dostala 7. prosince Speciál-
ní škola v Litomyšli dárek - po třech letech úsilí o vyře-
šení přístupu do třípodlažní budovy pro imobilní žáky
byla firmou Vecom instalovaná hydraulická plošina. 
Ačkoliv prvotním impulsem ke shromažďování finanč-
ních prostředků byl charitativní koncert Báry Basiko-
vé v roce 2004, teprve když Město Litomyšl zařadilo
záměr a projekt Speciální školy do svého rozsáhlejšího
projektu města bez bariér, daly se věci do pohybu.
Rovným dílem se na nákladech ve výši jeden a půl mili-
onu korun podílel stát prostřednictvím ministerstva
školství a Pardubický kraj jako zřizovatel školy. Pří-
stup nebyl sice vyřešen klasickým výtahem, ale hyd-
raulickou plošinou kvůli finanční a administrativní
náročnosti. Nový přístup do všech podlaží je nyní
řešen ze zadního traktu budovy v sousedství gymná-
zia. 

Letecko-modelářský klub z Litomyšle zvolil na konci
listopadu v salonku restaurace Na Rovince v Dolním
Újezdu nového předsedu - stal se jím Jaroslav Vostřel
starší ze Sebranic.
Klub s více než čtyřicetiletou historií se může pochlu-
bit další úspěšnou sezónou. Jaroslav Vostřel mladší se
v kategorii F3J rádiem řízených termických modelů
nominoval do českého národního týmu, který se v čer-
venci tohoto roku zúčastní Mistrovství světa v Turec-
ku. Poslední dvě sezóny se kvůli stavbě rodinného
domu účastnil vrcholných soutěží pouze jako člen
podpůrného týmu. Na loňském mistrovství Evropy
v Trnavě tak pomohl seniorské reprezentaci k zisku
stříbrných a juniorské reprezentaci k zisku zlatých
medailí. Letecko- modelářskému sportu neodolali ani
Jaroslavovi mladší sourozenci - čtyřiatřicetiletý bratr
Vlastimil a šestadvacetiletá sestra Jana, kteří na Mist-
rovství republiky bojovali o přední umístění.

Úspěšnou sezónu má
za sebou také Rado-
van Plch z Dolního
Újezdu, který se
věnuje kategorii F3F,
tedy závodům rych-
lostních, rádiem
řízených svahových
větroňů. Koncem
září se stal v Tepli-
cích nad Metují
mistrem republiky.
Mistrovský titul
obhájil po dlouhých
třinácti letech, kdy

sbíral řadu “bramborových” medailí. Stejně dobře si
vedl i na mezinárodních závodech ve slovenských
Donovalech, kde skončil třetí. Právě tam bude v tomto
roce bojovat o titul mistra světa. Díky znalosti míst-
ních podmínek není rozhodně bez šancí... 
Stříbrný na mistrovství republiky byl Václav Vojtíšek
ze Sloupnice. Jeho životním úspěchem bylo druhé
místo na Mistrovství světa 2002 na Slovensku, v loň-
ském roce dokázal vyhrát seriál Eurotour. V polovině
uplynulé sezóny začal pokoušet štěstí ve vůbec nejtěž-
ší kategorii F3B, u které se hodnotí hned tři soutěžní
parametry - doba letu, klouzavost a rychlost. Václav
Vojtíšek se v roce 2008 pokusí dosáhnout na nejvyšší
evropský titul také v této královské kategorii.
Letecko-modelářský klub Litomyšl, který má dnes
zhruba dvacet členů, patří k nejstarším, ale také nej-
prestižnějším v republice. Václav Klejch, který stál
u jeho začátků, už v šedesátých letech stavěl modely
laminátové konstrukce a praxí získané zkušenosti
předával dalším zájemcům o výrobu letadel. Současné
výsledky na sportovním poli i v oblasti konstrukce
nových modelů a moderních technologií bohatou tra-
dici klubu jen podtrhují.                                             -eh-

Letecko-modelářský
klub bilancoval

Zahájení provozu se zúčastnil společně s místostaros-
tou Vladimírem Novotným a zástupcem dodavatelské
firmy také Jiří Bílý, který na páteční večer pozval
do Zámeckého pivovaru svoje hosty, aby dalším bene-
fičním koncertem přispěli do podpůrného fondu
školy. Aktivity Speciální školy v Litomyšli přijeli pod-
pořit Jiří Bílý, Ivan Hlas se svojí dcerou Kateřinou Svo-
bodovou a operní pěvkyně Edita Adlerová. “Výtěžek
15065,50 Kč bude věnován na podporu projektů žáků
Speciální ZŠ a MŠ Litomyšl. Děkujeme všem dárcům
i dalším, kteří nám s přípravou této akce pomáhali -
Městu Litomyšl, Evropskému školicímu centru, Hotelu
Sofia a VOŠP a SPgŠ,” oceňuje pomoc příznivců školy
Věra Pavlišová. Starší žáky speciální školy čeká na jaře
Škola v přírodě na Slovensku. “Cestovní náklady by
měly být z velké části pokryty z tohoto fondu, ” vysvět-
luje ředitel školy Jan Janypka.      -eh-  foto I. Hudeček

Slavnostní zahájení provozu hydraulické plošiny, která
usnaďňuje přístup imobilních žáků do tří podlaží budovy
Speciální školy.
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Kino SOKOL
461 612 505

St 
2. 1.

Čt   3. 1.
Pá   4. 1.

Ne  6. 1.

Út
8. 1.

St    9. 1.

Čt
10. 1.

Pá 11. 1.

Ne
13. 1.

17.00

Ne
13. 1.

Út
15. 1.

St 16. 1.

Čt
17. 1.

Pá
18. 1.

Ne
20. 1.

Út
22. 1.

St  23. 1.
Čt 24. 1.
Pá

25. 1.

Ne
27. 1.

Po
28. 1. 

9.30

Ú
t29. 1. 

St 30. 1.

P
O

S
L

E
D

N
Í P

L
A

V
K

Y
•

Film
 ČR. Nová česká rozm

arná kom
edie

s
Petrem

 Čtvrtníčkem
 v

hlavní roli. Dále hrají: R.H
rušínský, Jiří

Lábus, Kristina Farkašová, J. Polášek. Režie: M
ichal Krajňák,

90 m
inut, vstupné 70

Kč •
*

P
O

S
L

E
D

N
Í L

E
G

IE
 •

Film
 U

SA / V.Británie / Francie. Excalibur
byl ještě před králem

 Artušem
. Výpravný film

 z
období pádu

Řím
ské říše, který se natáčel m

im
o jiné ina Slovensku. H

rají: Sir
Ben Kingsley, Colin Firth aj. Režie: Doug Lefler, 100 m

inut,
vstupné 65

Kč •
T *

H
R

D
IN

O
V

É
 A

Z
B

A
B

Ě
L

C
I

•
 Film

 U
SA. Když si nebudeš stát za

svým
, vždycky prohraješ. H

rají: Robert Redford, M
eryl Streepo-

vá, Tom
 Cruise aj. Režie: Robert Redford, 90 m

inut, vstupné
60

Kč •
T *

K
R

Á
L

O
V

N
A

 A
L

Ž
B

Ě
T

A
: Z

L
A

TÝ
 V

Ě
K

 •
 Film

 V.
Británie. Žena.

Bojovnice. Královna. H
rají: Cate Blanchett, Clive Ow

en, Geoffrey
Rush aj. Režie: Shekhar Kapur, 110 m

inut, vstupné 60
Kč •

T *

R
A

T
A

T
O

U
IL

L
E

•
Film

 U
SA. Kom

edie pro skutečné fajnšm
ekry.

Anim
ovaný rodinný film

. Režie: Brad Bird, český dabing, 110
m

inut, vstupné 40
Kč •

K
U

R
Z

 N
E

G
A

TIV
N

ÍH
O

 M
Y

Š
L

E
N

Í •
 Film

 Norsko. Kino Art. Všechno,
co potřebujete vědět k

přežití. Vítejte v
klubu! H

rají: M
arian

Saastad Ottesen, Fridjov Saheim
 aj. Režie: Bard Breien,  85

m
inut, vstupné 65

Kč •
T *

R
E

S
ID

E
N

T E
V

IL
: Z

Á
N

IK
 •

 Film
 U

SA / V.
Británie / Něm

ecko.
Třetí závěrečná část trilogie Resident Evil: Zánik v

hlavních
rolích s

krásnou M
illou Jovovich. Režie: Russell M

ulcahy, 90
m

inut, vstupné 70
Kč •

T **

S
U

P
E

R
B

A
D

 •
Film

 U
SA. Jak si rozdělat roštěnku. H

rají: Jonah
H

ill, M
ichael Cera, Seth Rogen aj. Režie: Greg M

ottola, 110 m
i-

nut, vstupné 70
Kč •

T **

S
E

JM
I JE

 V
Š

E
C

H
N

Y
•

 Film
 U

SA. Nem
á jm

éno, nem
á m

inulost,
nem

á co ztratit…
 H

rají: Clive Ow
en, Paul Giam

atti, M
onica Bel-

lucci aj. Režie: M
ichael Davis, 90 m

inut, vstupné 70
Kč •

T *

Z
L

A
TÝ

 K
O

M
P

A
S

•
 Film

 U
SA. Vedle našeho světa existují i

jiné
světy. Zlatý kom

pas k
nim

 m
ůže ukázat cestu…

 H
rají: Nicole

Kidm
an, Sam

 Elliott, Eva Green aj. Režie: Chris W
eitz, český da-

bing, 110 m
inut, vstupné 70

Kč •

M
E

Z
I N

E
P

Ř
Á

TE
L

I •
Francouzský válečný film

. Nem
ám

e horšího
nepřítele než sam

i sebe. H
rají: Benoit M

gim
el, Albert Dupontel,

M
arc Barbé aj. Režie: Florent Em

ilio Siri, 110 m
inut, vstupné

65
Kč •

T **

O
TÉ

 V
E

L
K

É
 M

L
Z

E
 •

 Pásm
o dětských pohádek pro nejm

enší.
Vstupné 20

Kč •

C
H

Y
ŤTE

 D
O

K
T

O
R

A
 •

Film
 ČR. Kom

edie o
lásce a

jejích násled-
cích H

rají: M
ichal M

alátný, Tatiána Vilhelm
ová, Iva Janžurová

aj. Režie: M
artin Dolenský, 95 m

inut, vstupné 60
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

>
otevřeno: Ú

t - Pá 8 - 12 a 13 - 16 h, So - Ne a svátky 9 - 12 a 13 - 17 h.
Vstupné na výstavy a přednášky:  základní: 20 Kč, poloviční: 10 Kč (děti,
studenti, důchodci, držitelé průk. ZTP)

do
27. 1.

do 13. 1.
Pá

11. 1.
So

12. 1. 

Čt 
17. 1.

Pá 18. 1.
So 19. 1.

Ú
t 22. 1.

Čt 24. 1.
Pá

25. 1.
So

26. 1.

Ú
t

29. 1.
Čt 31. 1.

Pá   1. 2.
Ú

t   5. 2.
Čt    7. 2.
Pá  8. 2.

P
L

E
S

 G
ym

n
á

ziu
m

 L
ito

m
yšl(od 19.30 hodin)

P
L

E
S

 R
á

d
ia

 P
R

O
G

L
A

S
– pořádá Litom

yšlská farnost, hraje
skupina Com

bo 2 + DJ Radek H
abáň. Tom

bola. Vstupné: 250
Kč, 150

Kč na stání (předprodej v
IC)

- od 19.30
Zahájení kursu tance a

společenské výchovy (od 19.00 hodin) 
P

L
E

S
 S

P
g

Š
 a

V
O

Š
 Litom

yšl – 4. A
(od 20.00 hodin) 

P
L

E
S

 
V

E
R

TE
X

U
- vstupné 800,- Kč, rezervace a

více na
anna.m

etelkova@
saint-gobain.cz, tel. 461 651 194 (od 20.00)

Kurs tance a
společenské výchovy (od 19.00 hodin) 

Kurs tance a
společenské výchovy (od 19.00 hodin)

P
L

E
S

 S
O

Š
T a

V
O

Š
 L

ito
m

yšl(od 19.30 hodin) 
S

p
o

le
če

n
sk

ý v
e

če
r S

p
o

lk
u

 p
a

n
í a

d
ív

e
k

 L
ito

m
yšl

- již 12.
ročník, vystoupí M

užský pěvecký sbor, k
tanci a

poslechu
zahraje Bekras, vstupenky 14 dní předem

 v
IC Litom

yšl (od
19.00)
Kurs tance a

společenské výchovy (od 19.00 hodin)
Kurs tance a

společenské výchovy - 1. prodloužená, repro-
dukovaná hudba (od 19.00 hodin)
P

L
E

S
 TR

A
D

IN
G

 C
E

N
TR

E
,s.r.o. Litom

yšl (od 19.30 hodin) 
Kurs tance a

společenské výchovy (od 19.00 hodin) 
Kurs tance a

společenské výchovy (od 19.00 hodin)
P

L
E

S
 S

P
g

Š
 a

V
O

Š
 L

ito
m

yšl – 4. B (od 20.00 hodin)

Lidový dům
 

461
619 183

Ne
20. 1.

14 - 18
So  2. 2.
19.30

P
L

E
S

O
V

É
 P

O
S

E
Z

E
N

Í P
R

O
 S

E
N

IO
R

Y
- k tanci a poslechu hraje 

oblíbený M
alý taneční orchestr z Č. Třebové p. Borýska

FA
R

N
Í P

L
E

S
- pořádá Řím

skokatolická farnost, hraje COM
BO 2

Rodinné centrum
607 605 720

So
19. 1.

9.00
So  26. 1.
13

-19.00

K
U

R
Z

 M
ÍČ

K
O

V
É

 FA
C

IL
IT

A
C

E
- m

etoda prevence onem
ocnění

horních a dolních cest dýchacích
K

U
R

Z
 M

A
S

Á
Ž

Í D
Ě

TÍ A
 K

O
JE

N
C

Ů
- lektorka Jana Faitová

H
IS

T
O

R
IE

 
U

K
R

Y
TÁ

 
P

O
D

 
P

O
V

R
C

H
E

M
 

- 
S

TŘ
E

D
O

V
Ě

K
Á

 
O

S
A

D
A

U
K

O
S

TE
L

A
 S

V. B
A

R
TO

L
O

M
Ě

JE
 U

JE
V

ÍČK
A

 - výsledky záchranných
archeologických výzkum

ů provedených v
regionu v

roce 2006. 

Výstava D
Ě

TSK
Ý S

V
Ě

T N
A

P
Ř

E
L

O
M

U
 19

. A
2

0
. S

TO
L

E
TÍ A

B
E

TL
E

M
Á

Ř
V

O
JTĚ

CH
 V

E
ČE

Ř
E

.
M

uzejní krám
ek ve

kterém
 si m

ůžete zakoupit
knihy zFaltysova knihkupectví, víno zVinárny U

M
ydláře, floristické

dekorace, patchw
orkové drobnosti, svíčky aj.

M
usic club Kotelna

461 615 297
>

Začátky vždy ve 20 hodin 

ROCK PARTY - dj w
olf

3. Kolo SOU
TĚŽE AM

ATÉRSKÝCH
 KAPEL - ELIATA / JAZZIBABA

DANCE PARTY - do 21.00 h vstup zdarm
a

M
U

SIC PARTY - dj m
ilhaus

DANCE PARTY - do 21.00 h vstup zdarm
a

M
U

SIC COCTAIL - dj enzo
DISKOTÉKA 70.-90. let - dj alík
DANCE PARTY - do 21.00 h vstup zdarm

a
M

U
SIC PARTY - dj kom

ár
DANCE PARTY - do 21.00 h vstup zdarm

a

Pá  4. 1.
So

5. 1.
St

9. 1.
Pá

11. 1.
St 16. 1.
Pá

18. 1.
So 19. 1.
St

23. 1.
Pá

25. 1.
St

30. 1.

Předprodej vstupenek v IC Litom
yšl, tel. 461 612 161

Čt
31. 1. 

Pá
1. 2.  

H
ITM

A
N

•
 Francouzský film

. Nem
á jm

éno, nem
á m

inulost,
nem

á slitování…
 H

rají: Tim
othy Olyphant, Olga Kurylenko,

Dougray Scott aj. Režie: Xavier Genes, podtitulky, 90 m
in.

Vstupné 60
Kč •

*

Kostel Povýšení sv. Kříže
461 612 263

TŘ
ÍK

R
Á

L
O

V
Ý

 K
O

N
C

E
R

T - křesťanská rocková skupina Eliata •
kostel Povýšení sv. Kříže

Ne 
6. 1. 

14.00

Dům
 dětí a m

ládeže 
461 615 270

Litom
yšlská stiga liga v DDM

 - stiga hokej (17.30)
Litom

yšlský pohár 2008 ve stiga hokeji - 1. kolo (14.00)
Středy
So 19. 1.

H
eaven M

usic club
731 542 002

NOVOROČNÍ PUSH
KIN PARTY

- Dj Luky - od 20.00
DANCE PARTY

- Dj BoBo, vstup zdarm
a - od 18.00

PÁTEČNÍ STRIPTÝZOVÁ PARTY - Dj Spider - od 20.00
H

OT W
EDNESDAY PARTY

- Dj Kain, vstup zdarm
a - od 18.00

SEM
TEX NIGH

T
- Dj Pegas - od 20.00

M
UZIKA 2000 LITOM

YŠl - Djs: Japato, W
etty a hosté, vstup volný

od 21.00
TANEČNÍ LIGA PARTY

- Dj Pegas, vstup zdarm
a - od 18.00

STELLA ARTOIS BEER PARTY
- Dj Luky - od 20.00 

ZELENÁ BOŹKOV PARTY
- Dj Sw

esh Fresh, vstup zdarm
a - od 21.00 

H
EAVEN DANCE PARTY

- Dj BoBo, vstup zdarm
a - od 18.00

více na www.heaven-club.cz

Pá 
4. 1.

St
9. 1.

Pá
11. 1.

St
16. 1.

Pá
18. 1.

So
19. 1.

St
23. 1.

Pá
25. 1.

So
26. 1.

St
30. 1.

Dům
 Naděje 

461 618 305
P

ra
vid

e
ln

ý týd
e

n
n

í p
ro

g
ra

m
:

Klub Velryba - volnočasové aktivity pro m
ladší děti ve věku

6 - 9 let
Klub Velryba - volnočasové aktivity pro starší děti

H
lídání dětí - 2 - 6

leté děti, poplatek 50 Kč
Cvičení pro ženy a dívky, poplatek 20 Kč

Ú
terý

16 - 18
Středa
16 - 18
Čtvrtek 
8 - 12 
17 - 18 

Sm
etanův dům

461
613

239
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Slova moudrých: Člověk má rozum, aby rozezná-
val, a vůli, aby volil, cokoli je kde dobrého nebo
zlého. J. A. Komenský

V obřadní síni byli stavnostně přivítáni noví
občánci města: Hana a Pavla Lorencovy, Laura
Filová, Tereza Filipi, Adam Škeřík a Martin Bráz-
da

Své významné životní jubileum v říjnu osla-
vili spoluobčané:
80 let - Růžena Burdiaková, Marie Štursová -
Pohodlí, Eva Dvořáková, Vladimír Karlík, Jan
Doležal
85 let - Marie Růžková, Marie Rydlová, Anna
Lněničková
90 let - Vlasta Navrátilová
93 let - Blažena Motyčková - Nedošín

Všem blahopřejeme a do dalších let přejeme
hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:
Ivo Faiman, Oldříš a Lucie Novotná, Borová,
Milan Dušek, Lubná a Miroslava Wiesnerová,
Starý Podvorov, František Vostrčil, Choceň
a Jiřina Kubíková, Choceň, Jaroslav Nováček,
Koldín a Soňa Dostálková, Choceň.
Novomanželům přejeme mnoho spokojenosti,
manželské pohody a vzájemného porozumění.

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Mgr. Markétou Žákovou (63 let), Zdeňkou Falty-
sovou (78 let), Jiřinou Michlíčkovou (77 let),
Miroslavem Nádvorníkem (69 let). Vzpomínáme.

V. Kučerová, SPOZ

Prostory zahradnické školy ovládly i letos vánoční
dekorace vyrobené studenty zahradnické školy
pro zkrášlení litomyšlských příbytků. Vánoční výstava
navíc trvala tři dny, v sobotu 14. prosince však byla
otevřena výhradně pro zájemce o studium na zahrad-
nické škole, jejich doprovod a pro zahraniční návštěvy.
K drobným i rozměrným aranžím v teplých barevných
tónech opatřeným cenovkami v průběhu neděle a pon-
dělí přibývaly cedulky s nápisem “Prodáno” velmi
rychle - zájem o výstavu byl tradičně opravdu obrov-
ský. Stala se tak velmi zdařilou prezentací vysoké
úrovně floristické práce studentů i zahraničních akti-
vit školy a splnila jistě svůj účel nejen ve vztahu
k budoucím studentům či zahraničním partnerům, ale
také k litomyšlské veřejnosti. 
Tuto společnou vánoční mezinárodní výstavu partner-
ských zahradnických škol v Litomyšli připravili žáci
z Francie, Itálie, Polska, Slovenska, Holandska a České
republiky v návaznosti na podobnou akci, která se
konala na začátku prosince v Region Centre ve Francii.
Té se kromě studentů a profesorů litomyšlské zahrad-
nické školy zúčastnili reprezentanti partnerských škol
z Polska a Francie. 
Šest studentek z Lyceé Agricole v Beaunne la Rolande
se rozhodlo v Litomyšli květinami zpodobnit dětské
představy, které ve chvílích usínání známý prostor
kolem postýlky a za dveřmi ložnice mění v kouzelně
krásný prales plný fantastických barev a tvarů. Polské
floristky se drží tradičních materiálů a folklorních
inspirací. Slovenské květinářské umění je hodně blíz-
ké českým tradicím i možnostem, studentky ze sou-

sední země se také rozhodly pro pohádkový svět a kvě-
tiny jim pomohly vytvořit něžný koutek Sněhurky se
sedmi trpaslíky.
Mezinárodní aktivity škola rozšířila i přijetím devate-
náctileté Francouzky Céline Vroux ke studiu. Do České
republiky ji přivedl zájem o českou kulturu způsobený
českým původem dědečka i náklonnost k českému pří-
teli. Po dvou letech studia zahradní architektury
ve Francii ukončených diplomovou prací přerušila šes-
tiletý cyklus a z oblasti Verssailes, kde bydlí s rodiči
od svých čtrnácti let, přesídlila do východočeské ves-
ničky Lubné. Uvítala možnost studovat podobný obor
ve stejném městě, kde dokončuje studia i její přítel. 
Zahradnická škola v Litomyšli tak naplňuje myšlenku
evropské integrace v každodenním studiu i formou
příležitostných akcích.                    -eh- foto I. Hudeček

Floristika v Litomyšli mezinárodně

Na začátku prosince se ze zahraničního Vánočního
koncertního turné vrátil smíšený pěvecký sbor KOS
působící při zdejší  pedagogické škole. Kosáci zavítali
do tří zemí Evropské unie:  Německa, Holandska a Bel-
gie. Absolvovali celkem sedm  vystoupení. “Poděková-
ní za zorganizování akce si zaslouží  Europe Club
Litomyšl a vedení pedagogické školy, díky jejichž
finanční podpoře se turné mohlo uskutečnit,” říká
sbormistr  KOSu Milan Motl. “Součástí zájezdní šňůry
bylo i šestnáct  hudebně pohybových dílen ve třech
základních školách v Nizozemsku a Belgii. Radostná
a tvůrčí atmosféra, která během  dílen zavládla, byla
z velké části zásluhou Dany Urbánkové,  učitelky peda-
gogické školy, která tuto
aktivitu vedla. Jak  jinak,
než s grácií a šarmem sobě
vlastním. Děti, které se
dílen účastnily, reagovaly
nadšeně a bezprostředně,
což mnohé  napovídá
o pedagogických schop-
nostech této zkušené
pedagožky.  Ostatně z téže
domovské stáje je i samot-
ný kosácký sbormistr. 
Koncertní turné bylo
zahájeno v německém pří-
stavu Emden, a to  společ-
ným vystoupením se souborem Handlglockenchoor,
souborem  hrajícím na zvonky. Koncert se konal pod
záštitou honorárního  konzula Nizozemského králov-
ství pana Riepmy. A již zde, v úvodu své koncertní
šňůry, si Kosáci získali srdíčka místních  obyvatel.
Z Německa sbor zamířil do Holandska. V Delfzijlu ,
ve zdejším největším venkovském kostele v regionu, si
mohli  jako praví profesionálové vychutnat bouřlivý
několikaminutový  potlesk ve stoje. Země tulipánů
a větrných mlýnů se  nesmazatelně vepsala do myslí
účastníků turné. “Myslí si, že  je u nás feudalismus,
a že Česká republika je stále spojena se  Slovenskem,”
svěřila se se svými zkušenostmi jedna z Kosaček.
“Podle nich jsme zaostalá země, kde doma nemáme

Zpěv Kosu šířil dobré jméno Litomyšle
na zahraničním turné

internet a máme málo jídla,” dodala. Účinkování
sboru v Holandsku tak  vedle nesporného hlubokého
uměleckého zážitku mělo i další  pozitiva. Mezi ně je
nutno zařadit fakt, že alespoň část  zdejších obyvatel
si již opravila zkreslené informace o domovině lito-
myšlských zpěváků. Přes tento informační šum však
Kosáci odjížděli z Nizozemí nadšeni. “Je to země plná
kol,  lodí, potůčků a řek. Je plná oveček s modrými
a zelenými  zadečky, kraviček, chlupatých koní a pře-
krásné zelené trávy,  domečků z červených cihliček
a všude prodávají tulipány,”  konstatovala Ilona Zou-
harová, další účastnice turné. Jedním z vrcholů
Vánočního koncertního turné bylo účinkování v Rode-

nu,  partnerském městě
Litomyšle. Zde uspořádali
členové  spřáteleného
sboru VROLIK pro Kosáky
Mikulášskou besídku. S
Mikulášem zde tentokrát
nechodil proto čert, ale
Černý Petr.
Všude, kde sbor KOS
vystupoval, zanechal
po sobě nesmazatelný
dojem, a to jak z jednotli-
vých vystoupení, tak
i čistě lidský.  Svědčí
o tom četné ohlasy.

“Budeme si vás pamatovat na dlouhou  dobu,” tvrdí
Caroline Persyn z belgického Roeselare. V superlati-
vech se vyjadřuje i bývalý profesor pedagogického
institutu Iselinge ve spřáteleném Doetinchenu Gerke
Hoekstra:  “Byl to špičkový výkon. Mezi posluchači byl
také bývalý kolega,  muzikální, ale i velmi cynický člo-
věk. Po koncertě byl ohromen  vystoupením sboru. Měl
slzy v očích.” Gerke Hoekstra se již  angažuje v organi-
zování dalšího turné pro litomyšlské zpěváky.  “KOS
skutečně zvítězil v naší části země,” ujišťuje profesor
a dodává: “Gratuluji a také blahopřeji řediteli lito-
myšlské  pedagogické školy Stanislavu Leníčkovi k tak
kvalitnímu sboru  a výborným pedagogům.” 

Zuzana Fruniová

Startují veletrhy
cestovního ruchu

Pronajmu garáž v Litomyšli v ulici 
17. listopadu. Tel.: 461  613 117

Dokončení z titulní strany 
Pro milovníky vlaků a památek UNESCO máme další
důležitou informaci. Po dobrých zkušenostech z prv-
ních dvou ročníků soutěže Vlakem za památkami
UNESCO byl vyhlášen ročník třetí. Na veletrhu Region-
tour v Brně, Slovakia Tour v Bratislavě a Holiday World
v Praze je opět možné ve stánku Českých drah či
ve stánku Českého dědictví UNESCO získat tzv. žolíka
včetně platné hrací karty pro rok 2008. Soutěž bude
probíhat od května do října a žolík nahrazuje návštěvu
jedné památky UNESCO. Účastníci soutěže sbírají
po předložení platné označené jízdenky razítka
v informačních centrech ve městech UNESCO v České
republice. Pokud hrací karta obsahuje alespoň tři
razítka, jsou cestovatelé zařazeni do slosování o velice
zajímavé ceny. V druhém ročníku soutěže se sešlo cel-
kem 569 platných hracích karet, z toho celkem 30 jich
mělo všech dvanáct razítek, žolíků bylo využito 130.     
Leden je začátkem nejen nového roku, ale i nového
maratónu veletrhů cestovního ruchu. Prezentace nej-
různějších turisticky zajímavých atraktivit probíhá
i v Utrechtu, Oslu, Stuttgartu, ve Vídni, Bratislavě,
Kodani a mnohých dalších evropských i světových
“cestoruchářských” velmocích. Některých veletrhů se
zúčastníme v rámci expozice CzechTourism, do vzdále-
nějších lokalit pošleme opět alespoň brožury a další
propagační materiály. Tímto způsobem jsme v uplynu-
lých dvou letech navštívili se sdružením České dědic-
tví UNESCO víc než dvacet zahraničních veletrhů.  
A proč to všechno děláme? Věříme, že i tento finančně
a organizačně náročný způsob propagace pomůže
do našeho města přilákat kvalitní návštěvníky se
zájmem o vše krásné a něžné, vždyť přesně taková umí
Litomyšl být.                              Ing. Michaela Severová,

vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu
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Vyprávění o litomyšlských domech - 13
Dům čp. 46
je jednopatrový se zajíma-
vým prvkem spojovací
chodbičky, která svědčí
o tom, že kdysi existoval mezi domy čp. 46 a čp. 47
průchod. Původ domu je goticko - renesanční. Z té
doby pochází klenba loubí. Přední trakt byl klasicist-
ně opraven včetně fasády v 19. stol.
V domě bydlel stavitel Theodor John (1824-1870).
Roku 1865 vystavěl budovu pro nově zřízenou reálku,
tehdy na Toulovcově náměstí, kde bývala poté Měš-
ťanská dívčí škola. Nyní budova slouží jako Sbor círk-
ve československé - husitské a je upravena
v novogotickém slohu. Roku 1869 postavil T. John
nedaleký hostinec U Hroznu. Veřejně se projevil jako
spoluzakladatel pěveckého spolku Vlastimil a Spolku
divadelních ochotníků.
Krátkou dobu zde bydlel Josef Šembera, starší bratr
A.V. Šembery. Oba narozeni ve Vysokém Mýtě. Josef
Šembera (1794-1868) byl inženýrem geometrem a sil-
ničním komisařem v Poličce a v Litomyšli. Studoval
vedle techniky i na AVU v Praze. Býval počítán mezi
naše přední kreslíře. Zachytil ve svých kresbách pře-
devším Prahu a řadu dalších měst včetně Litomyšle,
např. část náměstí s renesančním domem čp. 113
a v roce 1847 litomyšlský hřbitov. Tehdy mu zemřela
a byla zde pochována jeho krásná dvacetiletá dcera
Marie. 
V zadním traktu na Vodní valy bydlel prof. František
Nekud, který vyučoval na litomyšlském gymnáziu
od roku 1909-1933 latinu a řečtinu. V tomto zadním
traktu bývalo sklenářství a byt Antonína Kopeckého.
Zde trávil své mládí syn Bohdan Kopecký, který se
narodil roku 1928 v čp. 444 v Dolní ulici (dnes Havlíč-
kova). Malíř B. Kopecký studoval v Praze, kde byl
na AVU žákem profesora Otakara Nejedlého. V letech
1950-1975 žil a pracoval na Mostecku. Byl jedním
z prvních našich malířů, který zpodobnil průmyslo-
vou krajinu severních Čech. Nyní žije v Litomyšli
a v poslední době čerpá inspiraci ke svým obrazům
na Hawaji, na lávových polích bohyně Pelé.
Dům čp. 47
je v podstatě renesanční. Jeho klasicistní úpravy
pocházejí z konce 19. století.
Dům patříval Karlu Tobolářovi, který byl rolníkem.
Měl dva syny Františka (nar. 1844), který převzal
mlýn v srbském Bělehradě po mlynáři Antonínu Něm-
covi, a Karla (nar. 1846), který měl v domě mydlář-
ství. Karel Tobolář byl členem prvního městského
výboru, ustanoveného roku 1850. Ve výrobě mýdla
a svíček pokračoval i jeho syn Jaroslav, který tato
řemesla provozoval ještě za první republiky. Zemřel
roku 1938.
U Tobolářů bydlela Julie Mužíková (1840-1908), která
vyučovala měšťanské dcerky ručním pracím. Proslula
krásnými uměleckými výšivkami. Byla poličskou

rodačkou. Svůj velký
majetek odkázala lito-
myšlskému sirotčinci. Její
hrob na litomyšlském

hřbitově zdobí velký pískovcový secesní náhrobek,
do něhož je vtesán mramorový kříž s kovovou reliéfní
hlavou Krista. Z pravé strany náhrobku stojí sochy
dvou dětí - sirotků. Pomník byl navržen profesorem
Blažkem a vymodelován profesorem Suchomelem.
V Regionálním muzeu Litomyšl je uložen zajímavý
a umělecky hodnotný výuční list z roku 1808 s rytinou
Svatého kopečku u Olomouce, jehož autorem je Josef
Kolnecký (též Kohlneder). Na listě je německý text,
který říká, že výuční list patřil jedenadvacetiletému
řemeslníku Josefovi Pudilovi z čp. 47 v Litomyšli a byl
mu vystaven v Mohelnici (Muglitz) 11. prosince 1828.

Dům čp. 48
je řadový, hloubkové dispozice chodbového typu.
Původ domu je goticko - renesanční, později byl pře-

Deset let svého dětství prožil v domě čp. 48 (vlevo) spisova-
tel a básník Jiří Šotola, mimo jiné autor románu Kuře na
rožni.                                                           Foto Eva Hudečková

stavěn v klasicismu. Zadní trakt objektu dostal
po úplné přestavbě vlastní čp. 397 a je situován
na Vodní valy. V něm bývalo truhlářství Karla Jáněho,
později čalounictví Komunálních služeb.
V přední části domu bydlíval Ignác Fischer, člen první-
ho městského výboru z roku 1850.
Dne 6. února 1940 zde byl gestapem zatčen podplu-
kovník Josef Březina, manžel dcery Karla Jáněho.
Po propuštění byl znovu v únoru 1944 zatčen a 12.
října 1944 nacisty popraven.
Deset let svého dětství zde prožil spisovatel a básník
Jiří Šotola, narozen roku 1924 ve Smiradech. Jeho
otec byl na litomyšlském učitelském ústavu profeso-
rem češtiny. Jiří Šotola čerpal některé motivy pro své
práce z Litomyšle, jako pro svůj román Kuře na rožni
a pro sbírku milostných veršů Poste restante.  

Připravuje Alena Randáková   

Až u vás zazvoní tři králové a prokáží se pověřením Charity  Česká republika, otevřete jim
nejen dveře, ale také svá srdce.  Jsou totiž lidé, jejichž jediným proviněním je, že zestárli.
Jsou matky, které nemohou svým dětem dát, co je zapotřebí.  Jsou těžce nemocní, kteří
potřebují účinnou pomoc. Jsou lidé,  kteří radostnou zvěst vánoční vyslechnou na lavičce v
parku,  neboť nemají domov, který by provoněli purpurou.

Při koncertu Bekrasu, který se konal 16. prosince
v Lidovém domě v Litomyšli, moderátor Karel Vydra
z Prahy (z rodiny známých hereckých osobností) při-
pomněl skutečnost, že kdo prožije hodinu v prostředí,
které ho potěší, může si ze svého “věkového účtu”
odečíst nějaký čas - ať je to sport, divadlo nebo hudba.
Potom, co přijdeme domů, můžeme prodloužit to potě-
šení ještě tím, že otevřeme lahvinku dobrého moku
a znovu prožíváme s přáteli či rodinou ty radostné
chvilky. Nám je to ku prospěchu a naše zdravotnictví
to nic nestojí.
Tuto proceduru jsme si dopřáli uvedeného prosincové-
ho dne. Lidový dům zaplnily snad tři stovky diváků
a Bekras jim již podruhé zpříjemnil adventní čas. 
Koncert zahájila Slavnostní fanfára J. I. Linky prove-
dená z balkonů. V první polovině zazněly známé
i méně známé skladby, které zpívali Zuzana Švecová
a Marcela Pohorská, Radek Klusoň a Milan Michl. Bicí
bravurně zvládl syn kapelníka Josefa Krále Vladimír
z Příbrami.
Druhá část už zněla čistě vánočně a zpěváky v ní dopl-
nil Petr Jiříček. Známé koledy bylo slyšet i z hlediště.
Za srdce posluchače chytila skladba M. R. Procházky
Milky Way v sólovém podání Petra Čermáka na trubku.
V závěru koncertu zazněla s podporou diváků “vánoč-
ní hymna” Narodil se Kristus Pán. Není divu, že si divá-
ci vyžádali přídavek - vesele odlehčenou koledu
Kulhavá Kateřina z archivu Moravěnky. 
Těšíme se na další koncerty třeba v Klášterních zahra-
dách nebo u Smetanova domu v roce 2008. Těšíme se
i na další Vánoční koncert. Děkujeme všem, kteří nám
připravili milý nedělní podvečer v uspěchaném před-
vánočním čase.                                        Jaroslav Jiráček

Dobrá rada jak 
zastavit stárnutí

Pomozme lidem v nouzi! www.charita.cz       č.ú. 33001122/0800       DMS na číslo 87777

Tříkrálová sbírka v Litomyšli a okolí
se bude koledovat v sobotu 5. 1. 2008

Buďte milosrdní a přispějte do sbírky, která pomůže.
generální partner

Při hře na flétnu a zpěvu Petra Jiříčka (vlevo), bývalého
sbormistra litomyšlského pěveckého sboru L’Oktet, bylo
známé koledy slyšet i z hlediště.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2008
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Při pohledu do středověku se můžeme
mírně pousmát nad představou tehdejších
myslitelů, kteří zastávali myšlenku, že se
vše otáčí kolem Země. Současné poznání
nám říká, že tomu tak není - Země pokojně pluje neko-
nečným prostorem, přičemž obíhá kolem Slunce, které
dává Zemi životadárnou energii. V současnosti ale, už
bez úsměvu, se zdá, že se situace opakuje - občan
dodávající “finanční energii” státu obíhá kolem stát-
ních úřadů. Naštěstí toto myšlení začíná být nabourá-
váno pokrokovými mysliteli - v tomto případě z
Ministerstva vnitra České republiky, které přišlo s pro-
jektem Czech POINT.
Czech POINT - Co si můžeme představit pod anglicky
znějícím pojmem Czech POINT (“ček pojnt”)? Podle ofi-
ciálního výkladu se jedná o Český Podací Ověřovací
Informační Národní Terminál. Pracoviště Czech
POINTu jsou nebo budou na obecních úřadech, poš-
tách a dalších institucích, které o něj projeví zájem.
Tato pracoviště budou v počátku poskytovat ověřené
výstupy a výpisy z informačních systémů veřejné sprá-
vy. V roce 2008 budou pracoviště Czech POINTů pro
občany poskytovat:
- ověřené výstupy z katastru nemovitostí
- ověřené výstupy z obchodního rejstříku
- ověřené výstupy z živnostenského rejstříku
- výpisy z rejstříku trestů (neposkytuje ho Česká

pošta)

V praxi to znamená, že občan může o tyto
dokumenty žádat na kterémkoli pracovišti
Czech POINTu a tyto dokumenty mu budou
ověřeny a vydány za poplatek na počkání.

Rozsah poskytovaných služeb se bude nadále zvětšo-
vat, budeme vás o nich informovat. V roce 2008 bude v
rámci projektu Czech POINT probíhat příprava na mož-
ném převodu papírových dokumentů do elektronické
formy - to proto, aby občané měli například možnost
zasílat institucím potřebné doklady v elektronické
formě. V konečné podobě projektu by občan mohl své
záležitosti vyřizovat i z domova prostřednictvím inter-
netu.
Czech POINT na Městském úřadě Litomyšl
Do konce ledna 2008 Městský úřad Litomyšl zprovozní
pracoviště Czech POINT v hlavní budově Městského
úřadu (Bří Šťastných 1000). Toto pracoviště poznáte
podle oficiálního loga Czech POINTu. Z pohledu obča-
na se může jevit projekt Czech POINT jako další téměř
nepotřebná věc. Věřte mi, že z mého pohledu odborní-
ka v oblasti výpočetní techniky se jedná o opravdu
velký průlom v myšlení českého zákonodárství a veřej-
né správy, který povede k podstatně menší byrokratic-
ké zátěži nás všech. Ke konečným cílům, které si Czech
POINT vytknul, nás však čeká ještě dlouhá cesta. Další
informace o Czech POINTu naleznete na www.czechpo-
int.cz.                                               Ing. Pavel Sodomka, 

vedoucí oddělení informatiky MěÚ Litomyšl

Počátek konce obíhání občana kolem
úřadů aneb co je Czech POINT?

Na jedné z přednášek
ředitele Státního okres-
ního archivu Svitavy se
sídlem v Litomyšli
o litomyšlském biskup-
ství, konané v Městské
knihovně v Litomyšli
na podzim loňského
roku, vznesl emeritní
ředitel litomyšlského
gymnázia profesor Josef
Kovář dotaz týkající se
osudu podobizny lito-
myšlského biskupa
Jana IV. Železného, kte-
rou zmínil v prvním

svazku svého díla Historie města Litomyšle (1838)
regionální historik František Jelínek slovy “vyobraze-
ní téhož biskupa v celé osobní postavě v Praze, v kláš-
teře strahovském podnes viděti jest”. V této
souvislosti požádal ředitel litomyšlského archivu
o spolupráci představitele Strahovského kláštera
(přesněji Královské kanonie premonstrátů na Straho-
vě) v Praze. S laskavým svolením opata Strahovského
kláštera Michaela J. Pojezdného, O. Praem., mohli lito-
myšlští archiváři pořídit fotografie tohoto Janova por-
trétu a zároveň s poutavým zasvěceným výkladem
PhDr. Karla Dolisty zhlédnout veřejnosti přístupné, ale
i některé obtížněji dostupné prostory Strahovského
kláštera.
Dosud nepublikovaný fiktivní portrét kardinála Jana
Železného - v letech 1388 - 1418 litomyšlského bisku-
pa Jana IV. - zdobí spolu s dalšími figurálními malbami
letní refektář Strahovského kláštera v Praze. Jedná se
o malbu olejem na plátně velkých rozměrů, na němž je
Jan Železný zobrazen v životní velikosti. Jak uvedl
kurátor uměleckých sbírek a fondů Královské kanonie
premonstrátů na Strahově Mgr. Libor Šturc, “jedná se
o velmi kvalitní figurální malbu z portrétního cyklu,
v uměnovědné literatuře dosud nepublikovaného”,
přičemž “autorství tohoto konkrétního obrazu je

možné hledat v okruhu Karla Škréty (kol. 1670)”. Jde
o fiktivní portrét (vytvořený přibližně dvě a půl století
po prelátově úmrtí), na němž bývalého litomyšlského
biskupa prezentují tři základní “atributy”, a to oděv
kardinála s kardinálským kloboukem na levé paži, přil-
bice, plátová a sečná zbroj u nohou a zobrazení bitev-
ní vřavy po kardinálově pravici. 
Zde je jistě vhodné zmínit několik základních biogra-
fických údajů o Janovi Železném. Pocházel patrně
z pražského rodu Benešoviců; po vystudování pražské
univerzity dosáhl doktorátu z církevního práva a stal
se kanovníkem vyšehradské kapituly. V roce 1388 bývá
uváděn jako zvolenec (electus), o rok později již jako
litomyšlský biskup. Ve sporu krále Václava IV. s praž-
ským arcibiskupem Janem z Jenštejna stál litomyšlský
biskup Jan IV. zpočátku na králově straně; v roce 1394
však podpořil protikrálovskou opozici v čele s králo-
vým bratrancem, moravským markrabím Joštem,
a v roce 1402 pak protikrálovskou opozici vedenou
královým bratrem Zikmundem Lucemburským. Zik-
mund postavil litomyšlského biskupa dokonce do čela
zemské vlády a zasazoval se (byť neúspěšně) o Janovo
jmenování pražským arcibiskupem. Jan IV. Železný
proslul jako zarytý odpůrce husitství. Prvně je uvádě-
no jeho jméno v souvislosti se zápasem českého
duchovenstva s Janem Husem roku 1412. Po vyhlášení
klatby nad Husem měl být tento kazatel vydán buď
do rukou pražského arcibiskupa nebo litomyšlského
biskupa Jana. 1. listopadu 1414 byl v Kostnici zahájen
koncil, který měl ukončit období pontifikátu dvou
papežů a zvolit jedinou hlavu církve. Toto poslání
nesplnil. Pro naše dějiny má tento koncil ale význam
v tom, že do Kostnice byl povolán rovněž mistr Jan
Hus, aby zde obhájil své učení. Litomyšlský biskup Jan
Železný vystoupil na koncilu jako jeho žalobce.
Po upálení Jana Husa 6. července 1415 se litomyšlský
biskup Jan vracel do Čech jako legát koncilu, pověřený

Litomyšlský biskup Jan IV. Železný a jeho 
dosud nepublikovaný portrét

potíráním kacířství v Čechách; zde
však shledal jiné nálady, než oče-
kával. Vedle pražského arcibiskupa
Konráda z Vechty sice stanul lito-
myšlský biskup Jan v čele katolické
jednoty, záhy ale pochopil, že
Čechy jsou již příliš zachváceny
husitstvím a že v boji s husity může
uspět pouze na Moravě. Proto
v letech 1416 až 1418 usiloval o zís-
kání biskupského stolce v Olomou-
ci, což se mu roku 1418 zdařilo.
Odtud řídil a osobně vedl mnohé
válečné operace proti husitům.
V roce 1421 se stal administrátorem pražského arcibis-
kupství, roku 1426 byl kreován kardinálem a posléze
roku 1428 jmenován biskupem vácovským. Zemřel
v Ostřihomi 9. října 1430 a pohřben byl ve Vácově
(resp. Vácu). 
I když bývá litomyšlský biskup, resp. administrátor
pražského arcibiskupství a kardinál Jan Železný pre-
zentován zejména jako válečník, což ostatně potvrzu-
je i jeho dosud nepublikovaný fiktivní portrét (viz
výše) umístěný v letním refektáři Strahovského kláš-
tera v Praze, přesto je třeba vnímat jej též jako obrat-
ného diplomata a - vedle dalších litomyšlských
uměnímilovných biskupů (zejména Jana II. ze Středy
a Alberta ze Šternberka) - rovněž jako vysokého před-
stavitele kléru podporujícího rozmach knižní kultury
a iluminačního slohu v Čechách a na Moravě. Dokla-
dem toho může být Janův Pontifikál z roku 1415. Pozi-
tivní vztah Jana Železného k umění a ke slohu tzv.
“krásných Madon” dokládají jeho dochované pečeti,
které nelze chápat pouze jako sfragistický materiál,
nýbrž mimo jiné i jako drobné plastiky zhotovené otis-
ky pečetních typářů - mistrovských to děl zručných
rytců, mnohdy mimořádné umělecké hodnoty. Ze čtyř
mně známých typů pečetí z doby Janova litomyšlské-
ho episkopátu (1388 - 1418) užil na dvou z nich (tj.
na velké mandorlovitého tvaru a menší okrouhlé peče-
ti) hagiografický motiv prezentující celou postavu
Panny Marie. Dlužno dodat, že Jan IV. Železný položil
jako první litomyšlský biskup erbovní figury svého
znaku na čtvrcený španělský štít, když v prvním a čtvr-
tém poli umístil znak litomyšlské diecéze, tj. zlatý
heroldský kříž na černém poli a ve druhém a třetím
poli pak svůj rodový znak, tj. modré břevno na stříbr-
no-černě polceném poli.
V dostupné, zejména regionální literatuře byly zatím
uváděny rozměrné fiktivní portréty dvou biskupů se
vztahem k nejstarším dějinám Litomyšle. Jedná se
o figurální malbu od neznámého barokního mistra
prezentující polopostavu olomouckého biskupa Jind-
řicha Zdíka (kol. 1084 - 1150) a o obraz sedící polopo-
stavy litomyšlského biskupa Petra Jelita (kol. 1330 -
1387), namalovaný neznámým mistrem rovněž v obdo-
bí baroku. Oba portréty doplňují galerii litomyšlských
děkanů na místním proboštství. Fiktivní portrét uve-
deného litomyšlského biskupa, později kardinála
a administrátora pražského arcibiskupství Jana Želez-
ného dosud nikde publikován nebyl; proto považuji
za důležité jej litomyšlské veřejnosti alespoň tímto
způsobem představit.                            Oldřich Pakosta

Provádím veškeré drobné domácí opravy, 
údržba zahrad atd. Tel. 602 479 791.

Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat dětem a učitel-
kám MŠ  škola Zámecká za krásnou vánoční besídku,
kterou jsme 12.  prosince shlédli ve Smetanově domě.

Manželé Candrákovi, Litomyšl
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•vedoucí směny
•vedoucí expedice
• tiskař
•pomocník tiskaře
•strojník/technik
•skladník/řezač
• řezač
•knihařky
•pomocníci do knihárny

Kontakt: H.R.G. spol. s r. o.
Svitavská 1203 • Litomyšl
Ing. Václav Loufek • tel. 724 021 556

přijme ihned

zaměstnance i bez zkušeností v oboru
na tato pracovní místa:

do jednosměnného a vícesměnného pro-
vozu v nové tiskárně v průmyslové zóně.

V předvánočním čase se zaměřili strážníci na preven-
tivní pochůzky v centru města - kolem obchodů
a obchodních středisek, na parkovištích a místech
s větším výskytem lidí. Tato činnost se vyplatila, nebyl
zaznamenán zvýšený výskyt krádeží ani jiné majetko-
vé trestné činnosti. Největším problémem tak zůstala
v těchto dnech kritická dopravní situace, naprosto
přeplněná parkoviště a nervozní řidiči. 
Dva desetiletí chlapci házeli ve čtvrtek 20. prosince u
Smetanova domu bouchací kuličky, některé hodili
i do plastového odpadkového koše. Strážníci krabici
petard předali i s hříšníky otci. Prodavačka, která
pyrotechniku určenou osobám starším 18 let prodala,
byla vyřešena za přestupek. 
Městští strážníci zabránili tomu, aby v litomyšlských
ulicích přibyl jeden vrak motorového vozidla.
Na základě telefonického oznámení 15. prosince
po půlnoci přistihla společná hlídka městské policie
a Policie ČR v Nádražní ulici tři muže ze Slovenska,
kteří zde měli v úmyslu nechat vozidlo Š 120,  které jim
přestalo fungovat. Měli již odmotnovány registrační
značky a baterii. Za asistence strážníků majitel vozid-
la spolu s ostatními odtlačil vozidlo k sběrně železa,
která provádí likvidaci autovraků a strážníkům předal
doklady se žádostí o likvidaci, kterou Městská policie
hned druhý den zařídila.                                              -red-

Předvánoční mumraj
s Městskou policií

Vlastník: Město Litomyšl                           
Navrhovatel: Město Litomyšl
Dražebník: Dražební spolek s.r.o.,
Litomyšl
Nejnižší podání: 3 950 000,- Kč
Dražební jistota: 200 000,- Kč                  

Termín dražby: 15. 2. 2008
Místo konání dražby: 
zasedací místnost MÚ, Bří Šťastných
1000, Litomyšl
Termín prohlídek předmětu dražby:
bude stanoven v dražební vyhlášce

Město Litomyšl hodlá zpeněžit budovu
č.p. 62, část obce Litomyšl - Město,
na st.p.č. 395 spolu se st.p.č. 395 - za-
stavěnou plochou a nádvořím o výměře
250 m2 v katastrálním území a obci
Litomyšl, a to formou veřejné dobrovolné
dražby. Nemovitosti nejsou zatíženy žádný-
mi zástavními právy, věcnými břemeny ani
právem nájmu. 

Dražebníkem bude společnost Dražební
spolek s.r.o., Litomyšl, IČ 25942719.
Kontakt na dražebníka je tel. č. 461 618
666. V průběhu měsíce ledna 2008 bude
sepsána dražební vyhláška, ve které budou
upřesněny všechny podrobnosti, týkající se
dražby. Tato dražební vyhláška bude zveřej-
něna na úřední desce Městského úřadu
v Litomyšli a dále bude k dispozici v písem-
né či elektronické podobě na vyžádání
u dražebníka. 

Dražebník na vyžádání poskytne zájemcům
po sepsání dražební vyhlášky veškeré do-
stupné údaje.

DRAŽBA DOMU NA SMETANOVĚ
NÁMĚSTÍ V LITOMYŠLI

AUTOSERVIS Litomyšl
František Žabokrtský, Trstenická ulice, 

areál bývalých Silnic, nyní DUKOR

provádíme - měření emisí benzín - LPG 
- revize LPG - příprava a odvoz na STK

- diagnostika zahraničních vozidel

mobil: 604 335 830

pronajmu
skladové prostory v Litomyšli

případně i s kancelářemi
e−mail: ucetni@stratilek.cz

Přijmu brigádnici na 3 hodiny
denně - studentku nebo paní 

v  předčasném důchodu. 
Kontakt 603 776 527
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Vážené maminky, vážení tatínkové,
v prosincové Lilii jsme vás informovali o záměru
Jazykové agentury AKAIA a 2. mateřské školy
v Litomyšli otevřít třídu s anglicko-českým progra-
mem. Náplň programu tvoří výuka angličtiny
v denním rozsahu 2 x 45 minut s rodilým mluvčím
(1x dopoledne, 1x odpoledne) a 1 x 45 minut s čes-
kou vyučující, celkem tedy 3 vyučovací hodiny
denně. Kromě výuky je rodilý mluvčí přítomen
a komunikuje s dětmi při běžných aktivitách další

dvě hodiny denně. Předpokládaná kapacita třídy je
17 dětí, přičemž na výuku se skupina dělí na polo-
viny (tedy nejvýše 9 dětí ve skupině). Podrobnější
informace naleznete v minulé Lilii, na stránkách
www.akaia.cz/skolka nebo se s dotazy můžete
obrátit přímo na nás na adrese
skolka@akaia.cz a telefonních číslech 777 345
866, 608 200 467, 731 103 727. 
Za Jazykovou agenturu AKAIA Vám přeji krásný
a pohodový rok 2008.                                  Tomáš Fila

ANGLICKO-ČESKÁ ŠKOLKA

Na 1. stupni sebranické základní školy probíhá
již od začátku října každý sudý týden dvouhodi-
nový odpolední kroužek vybíjené pro dvě věko-
vé skupiny. Mladší skupina 27 dětí ze 2. a 3.
třídy trénuje v tělocvičně v Sebranicích s paní
učitelkou Dřínovskou, starší skupina dětí ze 4.
a 5. třídy v počtu 21 trénuje v tělocvičně v Lubné
s paní učitelkou Břeňovou. Je všeobecně
známo, že děti tohoto věku milují míčové hry
a vybíjenou obzvlášť.
Proto padlo rozhodnutí se tomuto sportu na 1.
stupni základní školy věnovat pravidelně a cíle-
ně zároveň i s úmyslem pěstovat v dětech jistá
pravidla, která se musí dodržovat nejen ve spor-
tu. Děti se při této hře učí spolupracovat ve sku-
pinách, v týmech, společné strategii, ovládání
emocí a zároveň navazují nová kamarádství. Co
je ovšem nejdůležitější - svůj volný čas tráví
smysluplně, užitečně, neběhají bezprizorně
po vsi a utužují si tělesnou kondici. Brzy pocho-
pí, že mít koníčka je velkou výhodou. A ve spor-
tování zvlášť.
Protože se žáci a žákyně obou věkových skupin
chtěli pochlubit veřejnosti, jak si při vybíjené
vedou, uskutečnil se 18. prosince v tělocvičně
v Lubné vánoční turnaj v tomto sportu. Na pře-
dem veřejně oznámenou sportovní akci se toto
úterní prosincové odpoledne přišlo podívat
mnoho příznivců z řad rodičů, kamarádů, přátel
a známých.
Naše družstva bojovala s vysokým nasazením,
se zaujetím, nikdo nehrál nečistě. Vymýšlela se
strategie, jak soupeře porazit. Napětí dýchalo
ze všech skupin. Každé sportovní soutěžení
musí mít přece vyhodnocení a to opravdu přišlo.
Ta sladká a radostná tečka v celkové hodnotě 3
tisíc korun na konci byla ta nejlepší! Byla poří-
zena díky sponzorství tzv. FONDÍKU, do něhož
finančně přispívají firmy z Litomyšle a okolí
a který je zřízen při Městském úřadu v Litomyš-
li. Za finanční dar velmi děkujeme.

Mgr. Marie Dřínovská

Vánoční turnaj 
ve vybíjené

Páni radní, pane řediteli Technických služeb, prosím
vás, choďte někdy také pěšky litomyšlskými ulicemi.
Pak uvidíte, že ještě v prosinci před Mikulášem jsou
kupy spadaného listí kolem Proboštského kostela, ZUŠ
nebo Muzea. A to již na Špitálku stál ozdobený vánoč-
ní strom. A ten podzimní nepořádek nikomu nevadil.
Kdo by měl upozornit? Možná i procházející městský
strážník?    Zdraví vás a vše dobré přeje Pavla Brýdlová

PS: Když jsem dělal starostu Litomyšle, měl jsem štěstí,
že tím procházejícím strážníkem byla moje žena Pavla. 

Miroslav Brýdl

KOUPÍM POŠTOVNÍ ZNÁMKY, OBÁLKY
A POHLEDNICE, celé sbírky, větší množství

i pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti,
nejvyšší možné ceny. 

Informace na tel.: 724 229 292

AGENTURA OK PLUS - SEMINÁŘE, KURZY, PŘEDNÁŠKY 
- ČESKÁ TŘEBOVÁ (Kalendář seminářů a kurzů - 1. pololetí 2008
16. ledna - Daně z příjmů a daňová reforma pro běžnou praxi fyzických a právnických osob
Ing. Pavel Běhounek - daňový poradce Praha VS 8000
17. ledna - Zdaňování mezd a platů 2007/2008 - roční zúčtování za rok 2007
Ing. Iva Rindová - Finanční ředitelství Hradec Králové VS 8001
31. ledna - Novinky v účetnictví podnikatelů a daních z příjmů v roce 2008
Ing. Jana Pilátová - auditor, daňová poradkyně, členka Rady KA ČR VS 8002
6. února - Daň z přidané hodnoty v návaznosti na účetnictví a daně z příjmů
Ing. Jiří Klíma - daňový poradce, člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně VS 8003
26. února - Daňové přiznání fyzických osob za rok 2007 - aplikace poznatků z praxe a změny pro rok 2008
Ing. Jindřich Klaška - metodik DPFO na FŘ Brno VS 8004
28. - 29. února - Zákoník práce a jeho novela v roce 2008
JUDr. Ladislav Jouza - MPSV Praha, spoluautor zákoníku práce VS 8005
3. března - Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2007
Květoslava Novotná - účetní a daňová poradkyně Brno VS 8006
5. března - Poskytování náhrad cestovních výdajů u zaměstnanců a ostatních osob ve světle nejčastějších
problémů v roce 2008 - JUDr. Marie Salačová - odbornice v oblasti náhrad cestovních výdajů VS 8007
19. března - Úvěry a půjčky, pohledávky, opravné položky, rezervy
Ing. Jiří Klíma - daňový poradce, člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně VS 8008
3.-4. dubna - Daň z přidané hodnoty v roce 2008 - diskusní seminář
Ing. Ivana Langerová - daňová poradkyně, vedoucí sekce DPH KDP VS 8009
17. dubna - Nemocenské pojištění 2008 - uplatňování v praxi
Jiřina Fráňová - vedoucí odboru sociálního pojištění MSSZ Brno VS 8010
22. dubna - Účetnictví v příkladech v roce 2008 s vazbou na daně z příjmů
Květoslava Novotná - účetní a daňová poradkyně Brno VS 8011
Adresa: Agentura OK plus, Staré náměstí 47, 560 02 Česká Třebová
Informace: Tel., fax: 465 533 289, tel.: 465 534 391, www.danovy-por.cz
Semináře se konají od 9:00 hod. v hotelu KORADO, Staré náměstí, Česká Třebová nebo
v malém sále Kulturního centra, Nádražní ul., Česká Třebová, dle rozpisu v pozvánkách.

Kolektiv lékárny U nemocnice přeje všem
svým pacientům v novém roce 

pevné zdraví.
Od ledna jsme pro vás připravili novinky, 

přijďte se na ně zeptat.

Výroba panelových hrobek, montáž 
Zhotovení nápisů, opravy (zlato, stříbro, barva)
Výroba a opravy pomníků – žula, mramor
Kuchyňské pracovní desky
Obklady krbů, pečící kameny
Lucerny, vázy - žula, mramor, bronz, nerez
Možnost návštěvy výstavní síně

•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

Choďte pěšky
ulicemi města
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Nejvyšší snahou karate není vítězství ani porážka,
ale zdokonalování vlastního charakteru

Těmito slovy začíná kroni-
ka oddílu Karate - DO při
TJ Jiskra Litomyšl,
od jehož založení uplynu-
lo v září 2007 dvacet pět let. K této příležitosti bylo
oddílu svěřeno 29. března 2008 pořadatelství pres-
tižního Mistrovství České republiky karate žen
a mužů v Litomyšli.
První počátky organizovaného karate v Litomyšli se
datují 9. listopadu 1982, kdy člen oddílu karate
v Hradci Králové Petr Dolejš (toho času student SPgŠ
v Litomyšli) zorganizoval veřejné ukázky karate,
spojené s náborem nových adeptů tohoto doposud
v Litomyšli a v širokém okolí nevídaného bojového
umění. Ukázky měly značný ohlas a na prvním ofici-
álním tréninku 11. listopadu se sešlo více než třicet
zájemců o tento sport. Sešlost byla opravdu rozma-
nitá, od místních rváčů přes lidi, kteří nikdy nespor-
tovali, až po atlety. Prvním místem tréninků byla
značně těsná tělocvična pedagogické školy, kam
jsme chodili pod hlavičkou sportovního kroužku
SSM SPgŠ.
Po sedmi měsících úmorné dřiny nás zbylo pouze
devět, kteří jsme byli připraveni na první páskování,
jež proběhlo 14. června 1983 v již zmíněné tělocvič-
ně. Zkušebním komisařem nám byl Arnošt Golas
z hradeckého oddílu. Tréma a snaha zacvičit co nej-
lépe nám svazovaly nohy, a tak nám zkušební komi-
sař některé techniky dával opakovat, dokud to
nebylo podle jeho představ. Nakonec se povedlo
a všech devět účastníků obdrželo bílý řemen. Byli
to: Miloš Pospíšil, Libor Chaloupka, Miloš Šmidber-
ský, Karel Janovský, Jan Severa, Pavel Severa, Josef
Prokop, Jiří Smékal a Václav Haupt.
Po posledním tréninku nám Petr Dolejš ještě poradil,
jak by měl oddíl, který bychom rádi v Litomyšli zalo-
žili, fungovat a jako předsedu oddílu doporučil nej-
staršího z nás, Karla Janovského. Potom začalo
veliké shánění sportovní jednoty, která by náš nový
oddíl (zatím ještě zájmový kroužek) vzala pod svá
křídla. Nakonec náš oddíl zakotvil díky panu Junge-
rovi u Tělovýchovné jednoty Jiskra Litomyšl, která
tenkrát vlastnila obě sportovní haly. 
Začátek oddílu Karate - DO při TJ Jiskra Litomyšl se
tedy vlastně datuje od úterý 6. září 1983, kdy byla

ve 20 hodin v hotelu
Slunce zahájena ustano-
vující schůze. Schůze se
samozřejmě zúčastnil

jako delegát Jiskry pan Junger a dalších 21 členů
nového oddílu. Byli to: Robert Ospald, Karel Janov-
ský, Miloš Pospíšil, Libor Chaloupka, Vladimír Popel-
ka, Jan Škeřík, Jiří Smékal, Radek Vodehnal, Martin
Večeře, Josef Prokop, Oldřich Dospěl, Luboš Pode-
šva, Miloš Šmidberský, Zdeněk Pohl, Ladislav Bed-
nář, Jaroslav Daňsa, Josef Bryčka, Pavel a Honza
Severovi, Miroslav Hájek, Pavel Rada a Vašek Haupt.
Jako nejdůležitější bod programu bylo zvolení prv-
ního výboru a schválení stanov. (Na složení výboru
a obsahu stanov se velkou měrou podílel ještě Petr
Dolejš, který se bohužel této ustanovující schůze
nemohl zúčastnit). Nakonec byly schváleny stanovy
oddílu o 14 odstavcích, které vzhledem k jejich roz-
sahu nemohu do tohoto článku opsat, a devítičlen-
ný výbor ve složení: Předseda - Janovský Karel, člen
výboru -  Bryčka Josef, hospodář - Severa Jan, eviden-
ce členů - Severa Pavel, jednatel - Prokop Josef, trenér
- Pospíšil Miloš,  Libor Chaloupka, člen výboru - Šmid-
berský Miloš, kronikář - Haupt Václav.
V roce 1984 jsme měli solidní tělocvičnu se zázemím
(šatny, sprchy aj.), plno elánu do další sportovní
činnosti a bílé řemeny, jediné, co nám chybělo, byli
noví mladí adepti, které bychom učili to, co nás Petr
Dolejš za uplynulý rok naučil (v mladistvé nerozváž-
nosti se nám zdálo, že toho umíme hodně). Proto
jsme se rozhodli uspořádat nový nábor spojený
s ukázkami. Začaly přípravy, na kterých se podílel
celý oddíl. Musela se zajistit hala, ozvučení, natisk-
nutí a vyvěšení plakátů, průvodní slovo se stručnou
historií i nástinem toho, co se od budoucích adeptů
očekává a v neposlední řadě (což zabralo nejvíce
času) secvičení samotných ukázek. Po více než
měsíci tvrdých příprav proběhly 16. února 1984
ve sportovní hale Jiskry Litomyšl první ukázky spo-
jené s náborem nových členů. Ukázky se vydařily
a v dalších dnech se tělocvična zaplnila novými
adepty. Chyběla však tenkrát koncepce, nábor tehdy
cvičil ve společné tělocvičně a vždy těsně před tré-
ninkem se rozhodovalo, kdo povede nábor a kdo
pokročilé.                                            -vh- pokračování

Halový fotbalový turnaj mladších přípravek (ročník
1999 a ml.)  byl prvním ze série, kterou v zimní pře-
stávce pořádá  litomyšlský oddíl kopané. Jeho vítězem
se stal celek Tesly  Pardubice, který v pěti utkáních
čtyřikrát zvítězil a jednou  remizoval, přičemž nedo-
stal ani jeden gól. Domácí mladíci  dosáhli na osmé
místo. Výsledky - skupina A: Svitavy -  Litomyšl 4:0,
MFK Pardubice - Tesla Pardubice 0:1, Svitavy -  Chotě-
boř 3:0, MFK Pce - Litomyšl 4:0, Tesla Pce - Chotěboř
4:0,  MFK Pce - Svitavy 0:0, Tesla Pce - Litomyšl 3:0,
MFK Pce -  Chotěboř 4:0, Svitavy - Tesla Pce 0:0, Chotě-
boř - Litomyšl  1:3. Pořadí: 1. Tesla Pce 10, 2. Svitavy 8,
3. MFK Pce 7, 4.  Litomyšl 3, 5. Chotěboř 0. Skupina B:
Vysoké Mýto - Dolní  Újezd 2:0, Junior Pardubice - AFK
Chrudim 0:0, Dolní Újezd -  Žďár nad Sázavou 4:0,
Junior Pce - Vysoké Mýto 0:2, AFK  Chrudim - Žďár 5:0,
Junior Pce - Dolní Újezd 5:3, AFK Chrudim -  Vys. Mýto
2:2, Junior Pce - Žďár 5:0, Dolní Újezd - AFK  Chrudim
2:3, Vysoké Mýto - Žďár 5:0. Pořadí: 1. Vysoké Mýto 10,
2. AFK Chrudim 8, 3. Junior Pce 7, 4. Dolní Újezd 3, 5.
Žďár  nad Sázavou 0. O umístění - o 9. místo: Chotěboř
- Žďár nad  Sázavou 0:0 (pen. 1:0). O 7. místo: Litomyšl
- Dolní Újezd  0:3. O 5. místo: MFK Pardubice - Junior
Pardubice 1:1 (pen.  0:1). O 3. místo: Svitavy - AFK
Chrudim 4:1. Finále: Tesla  Pardubice - Vysoké Mýto
2:0. Sestava Jiskry Litomyšl: Blajda -  Háněl, Tomšů,
Švec, Kadidlo, Chleboun, Flídr, Girčák, Zítko,  Renza,
Šauer.                                                       

Klub turistů Litomyšl pořádá lyžařské přejezdy Orlic-
kých hor,  Jeseníků a Vysočiny. Trasy jsou vhodné jen
pro zdatné lyžaře a  termíny těchto sobotních akcí
budou upřesněny podle aktuálních  sněhových podmí-
nek.
5. ledna – Orlické hory (Čenkovice, Buková hora,
Suchý Vrch,  Čenkovice - různé délky okruhů).
12. ledna Orlické hory (Hanička, Šerlich, Deštné -
trasy 25 -  35 km)
26. ledna – Vysočina (Nové Město na Moravě, Milovy -
volně  volitelné trasy 20 - 40 km)
9. února – Orlické hory (Šerlich, Hanička, Žamberské
lesy,  Klášterec nad Orlicí - trasy 25 - 35 km)
23. února – Jeseníky (Horní Morava, Kralický Sněžník,
Ramzová -  35 km)
8. března – Jeseníky (Červenohorské sedlo, Praděd,
Alfrédka,  Žďárský potok - 35 km)
Bližší informace podá Petr Popelka, Akvárium Lito-
myšl, tel.:  461 613 675

DAŇOVÝ PORADCE 
PaedDr. Petr Kratochvila
člen Komory daňových poradců ČR 
od roku 1994

nabízí pro Vaši firmu tyto služby:

zpracování daňových přiznání fyzických 
a právnických osob za rok 2007
daňové a účetní poradenství pro fyzické 
a právnické osoby
vedení účetnictví a daňové evidence plátců 
a neplátců DPH
zpracování mzdové agendy a vedení mezd
rekonstrukci a kontrolu účetnictví minulých
období

Kontakt:
tel., fax: 465 533 289, 465 534 391, 602 416 110
Staré nám. 47, 560 02 Česká Třebová
www.danovy-por.cz

Halový turnaj 
ve fotbale

Lyžařské přejezdy 
v zimě 2008

V letošním školním roce nám deváťákům škola popr-
vé svěřila první třídy. Každý z nás si v červnu vybral
podle jmen na seznamu “svého prvňáka”, o kterého
se měl od září starat. Komu které jméno patří jsme se
dozvěděli hned první den školy. Zatímco 3. září jsme
se setkali, další dny už nás čekala opravdová pečo-
vatelská práce. Provedli jsme prvňáky po škole,
doprovázeli jsme je na oběd a pomáhali jsme ve škol-
ní jídelně. Celý podzim jsme se s nimi setkávali při
různých hrách, kreslili jsme s nimi veselé obrázky,

Setkání největších 
s nejmenšími

navzájem jsme si ukázali své oblíbené dětské knížky
a četli jsme si v nich. Chystali jsme se také společně
na školní kolo soutěže ve skákání přes švihadlo
a dali jsme si dárky k Mikuláši. Když jsme se dozvě-
děli, že budeme mít “své prvňáky”, hodně jsme se
zarazili. Ale když jsme se s nimi seznámili, zjistili
jsme, že pečovat o ně bude příjemná zábava. Byla to
pro nás změna, které jsme se báli a mysleli jsme si, že
to bude nuda. Ale pečovat o malé děti nás příjemně
překvapilo a docela si to užíváme.             

M. Váňová a J. Pavliš IX. A, I. ZŠ Litomyšl

Děkujeme paním učitelkám Mgr. Vítězslavě Borovičko-
vé a Iloně Škeříkové ze speciální třídy I. MŠ za profesi-
onální a zvláště pak lidský přístup při každodenní
práci s našimi dětmi. Je radost svěřovat námi milova-
né děti do rukou učitelek, které jim svou láskou, obě-
tavostí a dobrosrdečností zaplňují jejich dětské
dušičky. Děkujeme, že učí naše děti toleranci a schop-
nosti pomoci tělesně i mentálně postiženým kamará-
dům. Ve středu 12. prosince pořádala I. MŠ vánoční
besídku ve Smetanově domě, všechna oddělení měla
moc krásné vystoupení, ale při pohledu na třetí oddě-
lení, kdy jde ruku v ruce zdravé dítě s handicapova-
ným, jak ho hladí a pomáhá mu s tanečkem nebo
básničkou, nezůstane jediné oko suché. Jsme rádi, že
v dnešní konzumní společnosti jsou naše děti vedeny
k úctě, lásce a porozumění. Paní Borovičková a Škeří-
ková ještě jednou velký dík a smekáme před Vámi.          

Za spokojené rodiče Romana Benková,
Markéta Váňová a Martina Jeništová

Poděkování



’07Město Litomyšl připravuje vydání výroční publikace Litomyšl 2007. Stejně jako v minulých
letech bude distribuována zdarma do všech litomyšlských domácností.
Kompletní informace. Naší snahou je, aby byla ročenka co nejúplnější a proto vyzýváme
všechny organizace i jednotlivce mající zájem o zveřejnění svých aktivit a činnosti, aby
nejpozději do 14. ledna 2008 zaslali tento vyplněný dotazník nebo jeho kopii na adresu:
Městský úřad Litomyšl, ing. Michaela Severová, Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl
nebo na e-mail: michaela.severova@litomysl.cz. Využít můžete také formulář umístěný
na www.litomysl.cz.
Reklama v ročence. Děkujeme všem, kteří se rozhodnete
v ročence inzerovat. Vaše prezentace je důležitá nejen jako
zdroj financování celého projektu, ale dokresluje celkový
život v našem městě. Máte-li zájem inzerovat v publikaci
Litomyšl 2007, můžete se již dnes, nejpozději však do
14. ledna 2007 přihlásit u ing. Severové, která Vám
sdělí podrobnosti. 
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Poslední trénink před Vánocemi vyměnili mladší žáci
HC Litomyšl hokejovou výzbroj a ledovou plochu
za sportovní oblečení a tělocvičnu se speciálním povr-
chem tatami. Ve snaze zpestřit náplň hokejových tré-
ninků a protáhnout svá těla trochu neobvyklým

způsobem naplánovali trenéři hodinový trénink v cvi-
čebním sále Veselka. 
Zde si mladí hokejisté pod vedením zkušených
instruktorů Lenky Seklové a Jiřího Koháka vyzkoušeli
tzv. Fitbox. První půlhodinu se věnovali cvičení při
hudbě na speciálně upravených boxovacích totemech,
které je založené na několika základních úderech
rukama a nohama, jejich kombinaci a změnách za úče-
lem zábavného protažení celého těla. Další půlhodin-
ka, která byla věnována strečinku a protažení těla,
byla také náročnou zkouškou pro trénované kluky.
Přestože dali instruktoři netradičním tréninkem hoke-
jistům pořádně zabrat, klukům se cvičení líbilo, cvičili
naplno a změnu uvítali.
Tímto bychom chtěli Lence Seklové a Jiřímu Kohákovi
poděkovat za zajímavý a odborně vedený trénink
a všem ostatním můžeme netradiční cvičení vřele
doporučit.

Jiří Voříšek, trenér mladších žáků HC Litomyšl

Hokejoví žáci vyzkoušeli fitbox
na Veselce

Základní informace  

Celý název organizace

Adresa

Telefon E-mail

Ředitel Počet zaměstnanců, členů nebo žáků

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

Připravujeme pro vás novou ročenku!

Dotazník

Společnost ARMAT spol. s r.o.
561 41  Řetová 82

přijme

VŠEOBECNÝ/Á ÚČETNÍ +
MZDOVÝ/Á ÚČETNÍ

požadavky: SŠ vzdělání, znalost
podvojného účetnictví
Nástup možný ihned.

OBRÁBĚČ KOVŮ
požadavky: vyučen v oboru

Nástup možný ihned.
Bližší informace na tel.:

602 615 309 nebo e-mail:
armat@armat.cz

Životopisy zasílejte na výše uvedenou
adresu nebo na  armat@armat.cz

k rukám Ing.  Blažkové

Možná jedna z prvních vlaštovek v unifikované
kopané vyletěla v předvánočním týdnu z Litomyšle až
do slovenského Púchova. V naší republice se tomuto
sportu, který se provozuje především v rámci
Speciálních olympiád, zatím moc lidí nevěnuje.
Na Vánoční turnaj, který se konal 20. prosince
v Púchově, obdrželi pozvání žáci Speciální školy
a jejich partneři (zkušenější sportovci z gymnázia).
“Moc hezky se na Slovensku o naše děti postarali -
zajistili ubytování i stravu pro našich pět žáků
a gymnazisty,” vzpomíná na úžasné přijetí ředitel
Speciální školy Jana Janypka. Jeho svěřenci jako

Speciální škola přivezla pohár z Púchova
jediní z Čech a bez předchozího tréninku byli zařazeni
do druhé divize méně zkušených hráčů. Mezi osmi
družstvy byl i tým z Kremnice, který se zúčastnil
turnaje v unifikovaném fotbale v Šanghaji. “Divizi
méně zkušených jsme vyhráli - pohár, medaile a trička
udělaly všem moc velkou radost. Navíc náš žák Tomáš
Vašek byl vyhodnocen jako nejlepší střelec obou divizí,
což svědčí o velmi dobré partnerské spolupráci
a respektu k pravidlům unifikovaného fotbalu našich
hráčů,” hodnotí sportovní účinkování litomyšlské
speciální školy na Slovensku Jan Janypka. 

Eva Hudečková

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.cz

VÝBĚR PRO LITOMYŠL A OKOLÍ:
BYDLENÍ LITOMYŠL:
rodinný dům v klidné části města, st. parc. 144
m2, zahrada 177 m2,garáž.
Byt 3+1 (70 m2) + sklep, lodžie. Nová plast. okna.
Klidný a slunný.
zainvestované pozemky, můžete hned stavět!
zajímavé pozemky blízko centra 2 x 626 m2.

PRONÁJMY LITOMYŠL:
pronájem nebyt.prostor s možností bydlení.
Přízemí (90 m2) – vhodné na sklad. II. NP (54 m2),
vhodné pro obchod, kanceláře, byt..
pronájem nebyt. prostor cca 20 m2 vč. soc. zaří-
zení, po rekonstrukci, blízko centra, od 1. 1. 08.
pronájem prostor v přízemí prům.objektu v okr.
části města, 4 místnosti o celk. pl. 88 m2.
pronájem bytu 2+1, na náměstí, volný od 1. 2. 2008.

GARÁŽ V LITOMYŠLI:
lokalita Řetízek, zděná, vrata plech. výklop., el.
světelná. Možnost slevy.

VESNICKÁ STAVENÍ / REKREACE:
Dolní Újezd objekt s výrob. a obyt. částí. Vodovod, el.,
DČOV, plyn. přípojka. Vhodné pro bydlení i podnikání.
Osík – řad. rodinný dům u hl.komunikace. Byt
3+1, ÚT, veř. vodovod, ČOV. St. p. 169 m2.
Lezník – býv. zem. usedlost, elektro nefunkční,
možný vodovod, žumpa, venkovní záchod. St. p.
719 m2. Pro všestranné využití.
chata Strakov – v chat. kolonii, suterén zděný,
horní část roubená a prkenná, st. p. 23 m2.
Sebranice – býv. statek, veř. vodovod, možný
plyn, elektro odpojeno. Špatný staveb. – technický
stav. St. p. 1102 m2, zahrada 1669 m2.

HHLLEEDDÁÁMMEE::  eexxtteerrnníí  ssppoolluupprraaccoovvnnííkkyy  nnaa  ŽŽLL
pro oblast Litomyšle, Svitav, Poličky.

V případě, že nás oslovíte s nabídkou nemovitosti:
• stanovíme optimální cenu Vaší nemovitosti
• zajistíme její nabídku na 10 internetových

serverech
• zajistíme Vám kompletní realitní servis včetně

obstarání úvěru a pojištění.

Naši kompletní nabídku najdete na
wwwwww..ccoonnssuullttvvkk..cczz
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V dalším dvoukole florbalové Pardubické ligy mužů
potvrdili hráči FBC Peaksport Litomyšl své postavení
v tabulce soutěže, a své soupeře jasně přehráli. 
V prvním utkání s FTC Vysoké Mýto hráči Litomyšle
soupeře zatlačili hned od začátku, a po první třetině,
vyhrané v poměru 5:0, bylo o osudu zápasu vcelku roz-
hodnuto. Druhá třetina byla vyrovnanější a skončila
smírně. Ve třetí třetině střelecky dominovali opět hráči
Litomyšle, a dalšími čtyřmi brankami v síti vysokomýt-
ských brankářů (ve třetí třetině vystřídal Danka Jireč-
ka, jedničku domácího týmu, Josef Rázek) rozhodli
utkání jasně ve svůj prospěch. V tomto utkání si tři
hráči FBC připsali po čtyřech bodech v kanadském
bodování, Michal Joch 4+0, Ladislav Štancl a Marek
Mandík 2+2.
Druhé utkání s týmem Orel Přelouč probíhalo téměř
ve stejném duchu. Od začátku utkání hráči Litomyšle
přehrávali svého soupeře ve všech směrech a po záslu-
ze i toto utkání vyhráli rozdílem třídy. V tomto zápase
se nejvíce dařilo Marku Mandíkovi a Ladislavu Štanc-
lovi (oba 2+2) i nejstaršímu hráči týmu Martinu Klej-
chovi (2+1). Sestava Litomyšle: Řezníček - Štancl,
Stříteský, Bouška, Šeránek - Joch, Klejch, Mandík,
Hrubeš, Maloch, Tobek, Holub, Dvořák.
11. kolo: FBC Peaksport Litomyšl - FTC Vysoké Mýto
10:2 (5:0; 1:1; 4:1), branky a asistence: 3. Štancl
(Klejch), 8. Tobek (Maloch), 8. Mandík, 12. Joch
(Štancl), 12. Hrubeš (Tobek), 16. Joch (Mandík), 32.
Joch (Štancl), 41. Joch (Mandík), 42. Mandík, 44.
Štancl - 25. Hrdina, 40. Hrdina, vyloučení: 1:5; využi-
tí: 1:0; oslabení: 1:0; rozhodčí: Vokatý, Volf.
Další utkání 11. kola: FbK Orlicko-Třebovsko - SK Supy
Žamberk 10:3, FBC REAST TJ Jablonné n/O - TJ Sokol
Choceň 7:2, FBC Respect Heřmanův Městec - Orel Pře-
louč 4:4, FBC Piráti Sokol Chrudim - Sokol Fajtrs Par-
dubice E 3:4, Sokol Pardubice D - FBC Letohrad B 4:3.

Dalších šest bodů FBC Peaksport 
Litomyšl v Pardubické lize

12. kolo: FBC Peaksport Litomyšl - Orel Přelouč 9:2
(3:1; 4:1; 2:0), branky a asistence: 5. Joch (Mandík),
8. Klejch (Mandík), 13. Štancl (Tobek), 19. Maloch
(Štancl), 21. Maloch (Štancl), 23. Štancl (Dvořák), 24.
Mandík (Klejch), 31. Mandík (Šeránek), 39. Klejch
(Dvořák) - 5. Pleskot, 16. Blažek (Lapka) vyloučení:
1:3; využití: 0:0; oslabení: 0:0; rozhodčí: Vokatý, Volf.
Další utkání 12. kola: SK Supy Žamberk - FBC REAST TJ
Jablonné n/O 4:1, FbK Orlicko-Třebovsko - TJ Sokol
Choceň 10:0, FTC Vysoké Mýto - FBC Respect Heřma-
nův Městec 5:4, Sokol Fajtrs Pardubice E - Sokol Pardu-
bice D 3:4, FBC Piráti Sokol Chrudim - FBC Letohrad B
2:4.
Za zmínku stojí i úspěchy našich mladých hráčů, kteří
se v klubu připravují na svou první sezónu. Na turnaji
v Heřmanově Městci získali jak chlapci (pod vedením
trenérů Ládi Štancla a Tomáše Malocha), tak dívky
(trenéři Martin Klejch a Filip Holub) první místa
v kategoriích 14 - 18 roků. Starší žáci se zúčastnili
i turnaje Natalia Cup 2007 v Holicích a přivezli pohár
za druhé místo, když ve finálovém utkání podlehli až
na samostatné nájezdy.                        Vojtěch Jakubík

Obecní úřad v Chotovicích a Farní charita u sv. Jose-
fa pořádala prvního prosince Čerchmantské odpo-
ledne. Protože Mikuláš měl přijít ve středu, podařilo
se uspořádat sportovní odpoledne ve stolním tenise.
Děti si od 14 hodin zahrály každý s každým a dospě-
lí hráli od 16 hodin. Zúčastnilo se 30 hráčů v obou
kategoriích. Nejlepší mezi dětmi byl Petr Vomáčko,
druhé místo obsadil Michal Vágner a třetí místo
vybojovala na zelených stolech Anička Kudrnová.
V soutěži dospělých se prosadil mladý Petr Vomáčko,
který skončil na prvním místě po těžkém souboji se
Stanislavem Sokolem. Ten obsadil čestné druhé
místo a třetí skončil Jiří Sádecký. Mikuláš sice
nerozdával dárky osobně, ale nadílku pro každého
zanechal. Občerstvení za přispění pana Sokola bylo
zcela zdarma a děkujeme panu Mackovi za dobrou
Černou horu, kofolu a občerstvení. Těšíme se na Sil-
vestrovský turnaj a všechny srdečně zveme.

Radka Macková

Čerchmantský stolní
tenis v Chotovicích

Mladíci předvedli vynikající hokej
Skvělý sportovní zážitek nám v páteční předvánoční
podvečer připravili mladí hokejoví reprezentanti
Švédska a Finska, kteří do Litomyšle zamířili sehrát
jedno z posledních přípravných utkání před MS 20,
které se koná v Pardubicích a v Liberci. To, že šlo
v tomto utkání také o konečné zařazení do týmu,
donutilo všechny hokejisty k maximálnímu výkonu.
Jejich nasazení a bojovnost, společně s hokejovým
uměním u několika stovek diváků, vyvolalo chvílemi
projevy uznání na otevřené scéně. Utkání se hrálo
ve strhujícím tempu s plným nasazením a mantinely
jen duněly. Hrálo se sice tvrdě, ale férově, málokdy byl
vidět nějaký podpásový zákrok, na které jsme z naší
krajské soutěže zvyklí. Kvalita a rychlost přihrávek,
razance střel a kombinace celých pětek ukazovaly, že
se hraje opravdu světový hokej. Švédští hokejisté byli
od začátku utkání trochu lepším mužstvem, což

v deváté minutě dokázali prvním gólem. Finům se
ve 25. minutě podařilo snížit, nicméně Švédové se
opět ujali aktivity a postupně zvýšili skóre na 3:1. Ale
Finové dřeli, bojovali o každý puk a jejich snaha vyús-
tila čtyřicet vteřin před závěrečnou sirénou ohlašující
konec druhé třetiny ve snížení.
Do třetí třetiny Finové vlétli jako uragán a po necelých
dvou minutách hry bylo vyrovnáno - nájezdy na jednu
či druhou branku se střídaly jako na kolotoči. Ve 44.
minutě Švédové opět skórovali, boj se trochu přiost-
řil, dokonce došlo i na drobnou šarvátku a nějaké to
vyloučení. Finové byli v této části hry malinko lepší,
jejich snaha o vyrovnání byla více než zřetelná, čas
bohužel utíkal příliš rychle. Nezbývalo než pokusit se
o odvolání brankáře. Tento tah hned po vhazování
nevyšel. Asi tři stovky přihlížejících diváků se určitě
nenudily, mnozí z nich tak pěkný, rychlý a kombinač-

ní hokej dlouho neviděli. Všichni hráči na ledě necha-
li duši a potlesk pro obě mužstva byl zasloužený. Švéd-
sko 20 - Finsko 20 5:3 (1:0,2:2,2:1)

Jiří Mlejnek, foto Zdeněk Samek

1. FBC Peak sport Litomyšl 10 10 0 0 64:19 30
2. Fbk Orlicko - Třebovsko 10 8 1 1 71:24 25
3. Sokol Pardubice D 12 7 2 3 45:30 23
4. Sokol Fajtrs Pardubice E 12 6 0 6 51:53 18
5. SK Supy Žamberk 10 5 2 3 46:47 17
6. TJ Sokol Choceň 12 5 1 6 29:63 16
7. FBC Respect H. Městec 10 4 3 3 40:28 15
8. FTC Vysoké Mýto 12 4 2 6 43:53 14
9. ASPV Holice 10 4 1 5 41:49 13

10. FBC Letohrad B 12 3 3 6 37:47 12
11. FBC Reast Jablonné  12 3 1 8 39:67 10
12. FBC Piráti Chrudim 10 2 3 5 35:39 9
13. Orel Přelouč 10 0 1 9 29:51 1

Momentka z dramatického přípravného utkání švédských
a finských hráčů do 20 let v Litomyšli.
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Rozpis služeb 
stomatologie 
(soboty, neděle, svátky 8 - 11 hodin)
5. - 6. ledna - MUDr. Patrik Krpčiar
Litomyšl, Mariánská 1137, tel.: 461 619 670
12. - 13. ledna - MUDr. Marta Kučerová
Polička, Smetanova 55, tel.: 461 724 635
19. - 20. ledna - MUDr. Vladimír Oliva
Litomyšl, Mariánská 1137, tel.: 461 614 614
26. - 27. ledna - MUDr. Zdena Králová
Litomyšl, Družstevní 69, tel.: 461 614 727
2. - 3. února - MUDr. Pavel Procházka
Litomyšl, Kpt. Jaroše 404, tel.: 461 612 733
9. - 10. února - MUDr. Jitka Sejkorová
Polička, Husova 25, tel.: 606 202 501

Případné změny budou zveřejněny na zubní
poliklinice v Litomyšli, Kpt. Jaroše 404 nebo 

na www.pardubickykraj.cz

ZHUBNETE 
A VÁHU SI UDRŽÍTE. GARANTUJI VÝSLEDEK

(KILA, CM).
731 476 943 • www.hubnete.cz/maki

simackova@unet.cz

HC Hlinsko - HC Litomyšl 3:6 (2:2,1:1,0:3)
Do Hlinska jeli litomyšlští hokejisté 16. prosince
s nelehkou úlohou. V případě, že chtějí pomýšlet
na postup do vyřazovacích bojů krajské ligy, potřebova-
li přivézt body. Celý zápas domácí jen dotahovali,
o vítězství se nakonec rozhodlo až ve třetí třetině, když
se Litomyšli podařilo vstřelit dva góly v jedné minutě.

Litomyšl je noční
můrou Hlinska

Prohra v Chotěboři
HC Chotěboř - HC Litomyšl 5:4 (2:2,1:1,2:1)
Litomyšlští hokejisté zajížděli 19. prosince do Chotě-
boře. První část hry začala pro hosty celkem dobře,
škoda jen, že na konci třetiny nevyužili přesilovku.
Na začátku druhé třetiny byl vyloučen Matys
a v poslední vteřině oslabení šli domácí poprvé
do vedení. Po necelých dvou minutách bylo díky Pavlá-
kovi opět vyrovnáno. Stav 3:3 sliboval velký boj
v poslední části. Poslední třetina probíhala se střída-
vým vylučováním na obou stranách, které nakonec
odnesl Dospěl zraněním a osobním trestem. Litomyšl-
ským hokejistům se nakonec podařilo v čase 57:17
minut vyrovnat, ale čárová rozhodčí hlavnímu sudímu
jeho rozhodnutí rozmluvila. 

Nevidomý hledá hospodyni, která by se mu mohla ales-
poň 1x či vícekrát v týdnu (dle domluvy) věnovat
(např. číst, psát, počítat, chodit na procházky). Tel.:
606 872 691. • Prodám družstevní byt 2+1 (větší)
Mařákova ul. Litomyšl. Plocha 66 m2. Nová okna,
původní jádro, 7. patro, pěkný výhled na město. Mož-
nost snadného převodu do osob. vlastnictví. K nastě-
hování ihned. Bez RK. Cena 1 250 000 Kč. Tel.: 776 617
040. • Prodám zděný nadstandardní byt v osobním
vlastnictví 120 m2 v Litomyšli. Tel.: 737 852 268. • Pro-
dám velmi levně elektrickou pečící troubu. Tel.: 461
615 531. • Prodám řadovou garáž v cihelně na Osík.
Tel.: 737 808 768. • Koupím dům na náměstí nebo
pozemek v centru, koupím byt v Litomyšli. Tel.: 737
777 845. • Prodám byt 3+1 na Komenského náměstí,
v osobním vlastnictví, po rekonstrukci. Cena 1,8 mili-
onu korun. e-mail: OK1@email.cz. • Koupím tašky
Bramac, činky stavitelné. Tel.: 737 777 845. Prodám
mušelínový přehoz a háčkovaný přehoz na manželské
postele, dětskou dřevěnou ohrádku, barový pult a vit-
rinu na zboží (zařízení bistra), nabídkovou tabuli čer-
nou, průmyslový ventilátor, okno dřevěné 150/210
zdvojené, dvoje dveře vnitřní 80/197, 2/3 prosklené,
dveře vnitřní 80/197 plné, trámy vybourané 80 let
staré, pánské oblečení na střední postavu a věk. Tel.:
607 744 568. • Prodám dva starší automobily, Škoda
Favorit Pick-up, Škoda Favorit 136 L. Cena dohodou.
Kontakt: 775 998 869. 

Inzerce

Kamenictví 4K
Karel Kopecký, 561 18 Němčice 87

Tel.: 461 610 227, 776 643 713
• Kompletní kamenické 

a kamenosochařské práce
• Výroba kuchyňských desek 
a jiných interiérových doplňků.

• Dlažební kostky světlé a tmavé

Mařákova 365  •  570 01 Litomyšl  •  tel. 461 618 196
po, út, st, čt: 10 - 22 hod., pá, so: 10 - 1 hod. ne: 10 - 22 hod.

některé z našich ukrajinských specialitukrajinské speciality
restaurace
salonek
soukromé
akce
víkendové
grilování
denní menu
velký výběr
vín
klimatizované prostory
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Taneční škola AMOR otevírá

KURZY ORIENTÁLNÍHO
TANCE v Litomyšli 
Zahájení v pátek 4. ledna 2008,
v 17.00 a 18.30 hodin v budově ZUŠ TUNEL.

Přihlášky a informace na tel.: 728 684 634 nebo na e-mailové
adrese: A.Moravkova@quick.cz 

- případně další informace najdete na:
www.amor-orient.com

Znamenal zahájení nové tradice v adventní době-
pobavit se i udělat něco smysluplného pro ostatní.
O předtančení se 1. prosince v Lidovém domě postara-
la taneční škola Danza, vysoupili Maruška a Dan Šim-
kovi. Bohatá tombola přinesla výtěžek 7500 korun,
který pořadatelé - Skupina nezávislých poradců Her-
balife - věnovali Mateřské škole ve Rvišti. Získané pro-
středky budou použity na výstavbu hřiště u této
mateřské školy.

V Litomyšli se konal 
1. wellness ples
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HC Litomyšl - HC Moravská Třebová 5:8 (1:3, 2:1,
2:4)
Mužstvo značně oslabené o řadu kmenových hráčů
nezvládlo 26. prosince závěr utkání a s tradičním sou-
peřem nakonec prohrálo. Největší bolestí týmu byla
děravá obrana, přesto až do 48. minuty utkání prohrá-
vali domácí pouze o jeden gól. Branka inkasovaná při
zbytečném oslabení nakonec zlomila zoufalou snahu
domácích o změnu výsledku v jejich prospěch. 

Poslední utkání roku 
hokejistům vůbec 
nevyšlo

TJ Jiskra Litomyšl - oddíl stolního tenisu
Sobota 19. ledna od 9.00 hodin  - Litomyšl  B - Jánské
Lázně (Divize žen), neděle 20. ledna od 14.00 hodin -
Litomyšl  B - Trutnov (Divize žen), sobota 26. ledna
od 17.00 hodin - Litomyšl A -  Mor. Slávia Brno B (3.
liga muži), neděle 27. ledna od 10.00 hodin - Litomyšl
A - Koral Tišnov (3. liga mužů),  neděle 20. ledna
od 9.00 hodin - Litomyšl  B - Králíky A (2. třída mužů
skupina B), od 13.30 hodin Litomyšl B - Orlice A (2.
třída mužů  skupina B) - vždy  hala  TJ Jiskra Litomyšl

TJ Jiskra Litomyšl - basketbalový oddíl
Sobota 5. ledna - SŠB  Pardubice (ženy), neděle 6.
ledna - Litomyšl - Studánka Pardubice (ženy), neděle
13. ledna  - Litomyšl - Ústí  n. O. (ženy), sobota 19.

ledna (1. turnaj ženy), neděle 20. ledna - Litomyšl -
Studánka Pardubice (ml. dorostenky), sobota 19.
ledna - Litomyšl - Hradec Králové (minižákyně) - vždy
hala TJ Jiskra Litomyšl         

Hokejový oddíl Litomyšl
Pátek 4. ledna od 19.30 hodin - Litomyšl - Hlinsko
(junioři), neděle 6. ledna od 9.00 hodin - Litomyšl -
Světlá (st. žáci), od 11.00 hodin - Litomyšl - Světlá
(ml. žáci), od 17.00 hodin - Litomyšl - Chrudim B
(muži), sobota 12. ledna od 9.00 hodin - Litomyšl -
Choceň (4 + 5. třída), od 11.00 hodin - Litomyšl - Cho-
ceň (mini 3. třída), pátek 11. ledna od 19.30 hodin -
Litomyšl - Choceň (junioři), neděle 13. ledna od 9.00
hodin - Litomyšl - Pardubice (mini 3. třída), od 11.00
hodin Litomyšl - Pardubice (4. + 5. třída),

Kam v lednu za sportem od 17.00 hodin - Litomyšl - Světlá n.S. (muži), sobota
19. ledna od 17.00 hodin - Litomyšl - Chotěboř (junio-
ři), sobota 19. ledna od 9.00 hodin - Litomyšl - Skuteč
(st. žáci), od 11.00 hodin - Litomyšl - Skuteč (ml.
žáci), neděle 20. ledna od 9.00 hodin - Litomyšl -
Polička (st. žáci) od 11.00 hodin - Litomyšl - Polička
(ml. žáci), od 17.00 hodin - Litomyšl - Hlinsko (muži),
středa 23. ledna od 18.30 hodin - Litomyšl - Chotěboř
(muži), sobota 26. ledna od 9.00 hodin - Litomyšl -
Hlinsko (starší žáci), od 11.00 hodin - Litomyšl -  Hlin-
sko (mladší žáci), sobota 26. ledna od 17.00 hodin
Litomyšl - Chrudim (junioři), neděle 27. ledna od 9.00
hodin - Litomyšl - Skuteč (4. + 5. třída), od 11.00
hodin  - Litomyšl - Skuteč (mini 3. třída), středa 30.
ledna od 18.30 hodin - Litomyšl - Žďár n. S. (muži) -
vždy Zimní stadion Litomyšl

Stiga - liga 
Každou středu od 17.30 hodin v Domě dětí a mládeže

Připravuje  Zdeněk Kocman

Prosincová utkání krajského přeboru první třídy
ve volejbale mužů potvrdila, že o postup do vyšší sou-
těže se, pokud nedojde k něčemu neočekávanému,
zřejmě po skončení jarní části utkají litomyšlští volej-
balisté se Sokoly z Hnátnice. V polovině soutěže mají
téměř vyrovnané pozice na čele tabulky, jen Litomyšl
prohrála více setů. O vedení se litomyšlští volejbalisté
připravili v předposledním kole podzimní části při
domácím utkání s Energetikem Chvaletice, kdy v tie-
breaku prohráli první utkání. “Hráli jsme trochu osla-
beni o některá hráče ze základní sestavy, ale na to se
nechci vymlouvat,” komentuje prohru kapitán týmu
Karel Novotný ml. a dodává:  “Opatovice prostě hrály
dobře.” Druhé celkem s převahou vyhráli 3:1. Jejich
rivalové na čele tabulky však v prvním prosincovém
utkání zůstali na štítě stejného soupeře, také v prvním
zápase a v tie-breaku, což naznačuje opravdu vzácnou
shodu sil. 
Soutěž pokračuje v lednu - 19. ledna zahajuje Litomyšl
v Kerharicích, které jsou zatím na třetí příčce, v sobo-
tu 26. ledna mohou vidět příznivci volejbalu zápas
s posledním týmem tabulky Českou Třebovou B. Proto-
že systém soutěže dovoluje pouze vítězi skupiny hrát

Volejbal mužů v polovině
o postup do vyšší soutěže, souboj o čelo tabulky bude
velmi náročný - Litomyšl bude usilovat o body s největ-
šími rivaly na jejich hřištích - v Kerharticích a 23. břez-
na v Chvaleticích. Ze současného pohledu nejdůleži-
tější souboj se ale odehraje na palubovce Městské
sportovní haly 1. března, kdy přijede do Litomyšle tým
Sokola Hnátnice. Udělejte si poznámku do svých
kalendářů, diářů a přijďte v 10 hodin dopoledne
litomyšlské volejbalisty povzbudit k co nejlepšímu
výkonu.

1. Sokol Hnátnice 18 16 2 50:9 (5.56)      34 
2. VK Litomyšl A 18 16 2 50:14      (3.57)      34
3. Sokol Kerhartice 18 14 4 44:19 (2.32)      32 
4. VK Spartak Choceň A 18 11 7 37:26 (1.42)      29 
5. Energetik Chvaletice A 18 11 7 40:30 (1.33)      29 
6. Sokol Chrudim 18 7 11 29:41 (0.71)      25 
7. VK Spartak Choceň B 18 5 13 27:47 (0.57)      23 
8. Sokol Pardubice A 18 5 13 24:46 (0.52)      23 
9. Jiskra Ústí nad Orlicí B 18 3 15 16:48 (0.33)      21 

10. Sokol Česká Třebová B 18 2 16 15:52 (0.29)      20

Eva Hudečková

Tabulka po 16. kole
1. HC Světlá n. Sáz. 16 11 0 2 3 71:50 35
2. HC Žďár n. Sáz. 17 10 1 1 5 100:70 33
3. HC M. Třebová 16 9 1 3 3 74:64 32
4. HC Chotěboř 16 7 2 0 7 74:59 25
5. HC Litomyšl 17 8 0 1 8 84:80 25
6. HC Choceň 16 6 2 1 7 70:68 23
7. HC Hlinsko 17 2 4 0 11 63:108      14
8. HC Chrudim B 17 3 0 2 12 59:96 11


