
Zážitek, na který se jen tak nezapomíná, mají děti ze
Základní školy na ulici T. G. Masaryka v Litomyšli.
Jejich první školní den letos slavnostně zahájil prezi-
dent České republiky Václav Klaus. Jeho kroky vedly
především do tříd prvňáčků, ale pozdravil i ostatní
žáky školy a jejich učitele. Ze základní školy se prezi-
dent vydal také k litomyšlským gymnazistům.
Litomyšlskou základní školu si hlava státu vybrala
mezi stovkami dalších. „Prezident dostane spoustu
pozvánek, kam by měl přijet. S manželkou se ještě
rozdělíme, abychom byli alespoň na dvou místech
a stihli toho více,“ vysvětluje Václav Klaus a dodává:
„Z došlých dopisů se vždy snažíme vybrat ten nejhez-
čí. Pan ředitel Jirsa napsal moc hezký dopis, tak jsme
ukázali prstem na tuto školu.“ Pavel Jirsa k tomu
doplňuje: „Dost se mě lidé ptají, co předcházelo
tomu, že pan prezident přijel právě k nám. Chtějí
vidět dopis, ale ten je úplně normální. Když jsme měli
desáté výročí školy, tak k nám nikdo nepřišel. Řekl
jsem si: Já je všechny naštvu a dostanu sem někoho
významného. Od Václava Havla nepřišel žádný ohlas,
ale od Václava Klause přišla alespoň omluva. Tak jsem
psal každý rok a letos to vyšlo,“ vysvětluje ředitel
základní školy. 
Celá škola, s výjimkou prvňáčků, které prezident nav-
štívil ve třídách, se shromáždila v aule. Vidět zblízka
prezidenta si nenechal nikdo ujít. Václav Klaus všem
popřál, aby se jim ve škole líbilo. „Zejména těm, kteří
jsou tady poprvé a i těm zkušeným. Přeji vám všem,
abyste se během školní docházky naučili co nejvíce,
protože člověk se toho potom nikdy nenaučí tolik,
kolik se naučí ve škole. Pokud to nestihne v tuto
chvíli, pak mu to vždy v jeho životě hodně moc
chybí,“ uvedl prezident. Ovšem i žáci mohli říci pár
slov a položit Václavu Klausovi třeba i záludné otázky.
První se přihlásil šesťák Dan, který ohromil svými
znalostmi politiky. Jeho příchod na pódium byl
doprovázen slovy ředitele školy: „Tak Dane, pojď pro-
símtě nahoru. Paní učitelka se bála, že to budeš ty.“
Dan pak pronesl otázku: Kdo nakonec vyhrál volby?
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Prezident České republiky Václav Klaus v jedné ze tříd letošních prvňáčků.

„To přeci víte, kdo měl nejvíce hlasů,“ odvětil prezi-
dent. Ovšem Dan se nedal odradit a začal vysvětlovat
situaci po volbách. „Až o víkendu uvidím vnoučata,
musím porovnat, co vědí šesťáci o těchto věcech. Těší
mě, že se o tyto veřejné záležitosti zajímáš,“ odpově-
děl překvapený prezident. Druhý dotaz položila Karo-
lína ze čtvrté třídy, kterou zajímalo, proč vlastně
prezident přijel na jejich školu. Přestože chvíli před-
tím vysvětloval důvod svého příjezdu, odpověděl pre-
zident i na tento dotaz. Třetímu žáčkovi školy se
podařilo pobavit nejen všechny přítomné, ale
i samotného prezidenta, když jej oslovil: ,Pane trené-
re, kolik máte členů ochranky? „Myslím, že panu pre-
zidentovi to bylo příjemné. Bylo to hezké a určitě byl
rád, že někdo sportuje,“ uvádí k této situaci ředitel
školy Pavel Jirsa. Poté již hlava státu přešla do tříd
prvňáčků.                                                          strana 2 >

Litomyšlský zámek
boduje v návštěvnosti
Na litomyšlském zámku mají důvod k oslavě.
Ze statistiky návštěvnosti totiž vyplynulo, že je
jediným objektem ve správě Národního památ-
kového ústavu, kde se podařilo zvýšit návštěv-
nost oproti loňskému roku. Navíc již v srpnu
dosáhly tržby ročního obratu. „Přestože v letoš-
ním roce je návštěvnost památek spíše klesající,
na Státním zámku Litomyšl se podařilo k 31.

srpnu překročit počty návštěvníků z roku
2009. Dále jsme k tomuto datu splnili plán
tržeb stanovený k 31. 12. 2010,“ uvádí hrdě
kastelánka Jana Sehnalová a dodává: „Co se
vzrůstajícího počtu návštěvníků týká, domní-
vám se, že tomu vděčíme zatraktivněním celého
zámku. Otevřeli jsme nové prohlídkové trasy -
zámecké podzemní chodby a zámecká věž, po
dobu Smetanovy Litomyšle speciální prohlídky
zákulisím festivalu. Uskutečnila se prázdnino-
vá akce Letem světem v Litomyšli na zámku,
pořádáme koncerty v muzeu klavírů, a v sou-
časné době jsou velmi žádané noční prohlídky.
Velký počet návštěvníků také přinášejí svatební
obřady, kterých už bylo na sedmdesát. Otevření
zámeckého šenku v srpnu rovněž přilákalo
nové návštěvníky.“                                strana 9 >
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otevřená radnice

RaM přijímá nabídku Sboru Církve bratrské
v Litomyšli k využívání nového kostela na Moravské
ulici jako smuteční obřadní síně pro poslední
rozloučení s občany. Po dokončení stavby a její
kolaudaci bude sepsána smlouva mezi Městem
Litomyšl a Sborem Církve bratrské v Litomyšli, která
stanoví vzájemné podmínky užívání a vymezí časový
prostor pro konání smutečních obřadů.
Předpokládaný termín dokončení stavby: IV.Q/2010
– II.Q/2011. RaM pověřuje starostu města jednáním
o podmínkách užívání prostor jako smuteční obřad-
ní síně.

RaM souhlasí s podáním požadavků na změnu
jízdních řádů autobusové dopravy na lince Litomyšl
- Česká Třebová, která by zavedla nové spoje
ve dnech 31. prosince a 1. ledna. 

RaM bere na vědomí předložený protokol
o otevírání obálek a zprávu o vyhodnocení nabídek
na veřejnou zakázku malého rozsahu „Stopovací
zařízení - Město Litomyšl“. Jako nejvýhodnější
vyhodnotila nabídku firmy „ROSIMPEX s.r.o.“.
Veřejná zakázka je uznatelný náklad v rámci přiz-
nané dotace na nákup stopovače od Mas
Litomyšlsko o.p.s. 

RaM souhlasí v souladu s usnesením RaM
č. 778/2009 o vypracování studie cyklostezek
v okolí Litomyšle s uzavřením smlouvy o dílo s fir-
mou Optima Vysoké Mýto na zhotovení studie násle-
dujících dvou cyklostezek: úsek Litomyšl - Poříčí,
úsek Litomyšl - Vysoké Mýto.

RaM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt
„Rekonstrukce lesních cest - Město Litomyšl – II.
etapa“ z Programu rozvoje venkova. Projekt řeší
opravu části lesní cesty „Modřinka“. Předpokládané
celkové výdaje projektu 2 549 tis. Kč bez DPH.
Dotace ve výši 1 657 tis. Kč bez DPH, spoluúčast
města 892 tis. Kč bez DPH. 

RaM souhlasí se zpracováním studie okružní
křižovatky v prostoru stávající křižovatky na komu-
nikaci I/35 u Sokolovny. Zpracovatel - Ing. Novotný,
Atelier MOK, Pardubice. 

RaM souhlasí s členstvím města Litomyšle
v dobrovolné vlastivědné společnosti Sdružení přá-
tel Pardubického kraje, Klášterní 54, Pardubice. 

Z rady města

ZaM vyjadřuje znepokojení nad postupem Pardu-
bického kraje v probíhající redukci středních škol.
ZaM zásadně nesouhlasí s jakýmkoliv omezováním
výuky ve středních školách v Litomyšli. Gymnázium
má dlouholetou tradici i dostatek žáků na to, aby
nebylo ve své výuce omezováno.

ZaM souhlasí s umístěním areálu firmy CIMBRIA
HMD Litomyšl do průmyslové zóny Benátská - sektor
E. Firma žádá o 20 000 m2 za účelem výstavby
v první etapě administrativní budovy (cca 600 m2)
a výrobní haly (cca 5 000 m2) na lehkou strojíren-
skou výrobu, v další etapě rozšíření až o další dvě
výrobní haly. Předpokládaný počet zaměstnanců 110
výroba, 25 administrativa (dnes v Litomyšli 50).
Zájemce vypracuje projekt pro územní řízení, který
upřesní polohu a velikost prodávaného pozemku
a poté bude prodej znovu předložen ke schválení
s konkrétním geometrickým plánem a projektem.
Rezervace pozemku pro tento záměr dle tohoto
usnesení do 30. 6. 2011.

ZaM vydává Obecně závaznou vyhlášku města
Litomyšl č. 01/10, o místním poplatku za provozo-
vaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické
herní zařízení povolené ministerstvem financí podle
jiného právního předpisu.

ZaM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 600
000 Kč Sboru církve bratrské v Litomyšli na dostav-
bu nového kostela. 

Ze zastupitelstva
Město zpoplatnilo
videoterminály
Novela zákona o místních poplatcích umožňuje vybírat
peníze také od provozovatelů jiných technických her-
ních zařízení, tzv. videoterminálů. Doposud mohla
města zpoplatnit pouze výherní hrací přístroje. Lito-
myšlští zastupitelé na svém zasedání 14. září rozhodli
o vydání vyhlášky, kterou zavádí místní poplatek
za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné tech-
nické herní zařízení povolené ministerstvem financí
podle jiného právního předpisu. 
„V současné době máme v Litomyšli 57 klasických pří-
strojů a asi 53 ostatních terminálů,“ vyčísluje situaci
tajemník Městského úřadu v Litomyšli Bohuslav Pul-
gret a dodává: „Jediné, co můžeme dělat, že je zpo-
platníme.“ Novela loterijního zákona, která by dávala
obcím a městům pravomoci při povolování dalších pří-
strojů na svém území, totiž neprošla. Radnice tedy
sahají alespoň po jejich zpoplatnění. 
Sazba poplatku za každý výherní hrací přístroj nebo
jiné technické herní zařízení na tři měsíce činí od 1
000 Kč do 5 000 Kč. „My jsme se rozhodli pro maximál-
ní taxu 5 000 Kč. Předpokládaný výnos vyčíslený od 1.
října do konce roku je 215 tisíc korun,“ sděluje tajem-
ník. Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
nově zahrnuje kromě výherních terminálů také rulety
i kurzové sázky.                                                            -bj-

Město zakoupí 
Šik Jasana Zoubka
Zastupitelé na svém posledním jednání odsouhlasili
koupi sochy Jasana Zoubka „Šik“. Ta je v současné
době umístěna nad schody v Klášterních zahradách.
Cena díla je 600 tisíc korun, 400 tisíc půjde ze spon-
zorských darů.
„Původní cena byla 800 tisíc korun. Díky sponzor-
ským darům jsme se dostali na třetinovou částku,“
upřesňuje starosta Litomyšle Michal Kortyš a dodává:
„Dvě stě tisíc na zakoupení nabídli manželé Režovi
a dalších 200 tisíc manželé Zoubkovi.“ Po koupi zřej-
mě dojde k přemístění díla, ovšem v rámci Klášter-
ních zahrad. „Bude o tom jednáno. Architekt Zdeněk
Sendler, který je autorem projektu Klášterních
zahrad, určí nové místo,“ sděluje starosta. „Musíme
dbát i na duchovno. Původní záměr Klášterních
zahrad byl, aby sloužily jako volná galerie soch,“
vysvětluje Michal Kortyš.
Kamenný Šik byl do zahrad umístěn v roce 2007
v rámci 3. ročníku Smetanovy výtvarné Litomyšle.
Autor o díle říká: „Fascinuje mě skrytá paměť krajiny.
Myslívám na události, které se v ní odehrály. Morové
rány, hladomory, stěhování a přesídlování národů,
pogromy, genocidy, bitvy a války. Sousoší Šik, jakási
sevřená sestava útočníků či obránců, je reflexí těch-
to představ.“                                                                  -bj-
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Letos III. ZŠ otevřela dvě třídy po 22 žácích. „Přeji
vám, aby ten školní rok hezky začal, aby se vám tady
líbilo, abyste se něco naučili a moc nezlobili,“ řekl
Václav Klaus a krátce žáčky vyzpovídal. Padaly dotazy
na prázdniny, na to jak se malí školáci těšili do lavic
a jestli už umí číst a psát.
„Předpokládám, že pro děti to byl velký zážitek,“ hod-
notí návštěvu prezidenta ředitel školy Pavel Jirsa.
„On je pro nás takovou názornou pomůckou. Když se
děti učí o nějakém zvířátku, tak ho vycpané přinese-
me. Máme ale i vlastivědu a jsem přesvědčen, že

i když budou děti v důchodu, tak si budou pamato-
vat, že v roce 2010 byl prezidentem Václav Klaus,“
míní ředitel. 
Poté Václav Klaus navštívil Gymnázium Aloise Jirás-
ka, kde pohovořil se studenty. Mimo jiné vyjádřil svůj
názor na státní maturity. „Já bych plně důvěřoval
školám a jejich ředitelům, kteří je vedou. Nevěřím
úředníkovi ministerstva školství, který si myslí, že je
moudřejší než tito ředitelé,“ pronesl prezident. 
Návštěvou gymnázia byl oficiální program v Litomyš-
li ukončen. Letos Václav Klaus zamířil do Smetanova
rodiště již podruhé.                    Text a foto Jana Bisová

Vysílač pro Litomyšlskou televizi 
těsně před spuštěním

Právě v těchto dnech se postupně instaluje na stře-
še panelového domu U Školek technologie nového
vysílače programu CMS TV Litomyšl. Oproti původ-
ním plánům došlo k téměř dvouměsíčnímu zpoždě-
ní, zaviněnému zdržením ve výrobě a technicky
složitému vynesení jednoho z komponentů na stře-
chu domu. Na opakované telefonické dotazy nyní
tedy odpovídáme všem divákům najednou: Ano,

zařízení je už v Litomyšli. Vysílač by mohl být
v provozu v průběhu druhého říjnového týdne.
Před měsícem jsme, na základě uskutečněných
měření, snížili výkon prvního vysílače na ul. J. E.
Purkyně. Ten vysílá dál, ale bude zároveň sloužit
k trasování na nový distribuční vysílač, který má
pokrýt většinu zbývajících lokalit ve městě. Pokud
máte zájem přijímat litomyšlskou televizi, doporu-
čujeme pokud možno využít služeb odborných
firem nebo specialistů na instalaci satelitních při-
jímačů. Seznam některých z nich naleznete
na www.cms-tv.cz v rubrice „aktuality“. 
Parametry pro naladění CMS TV v Litomyšli: 
formát DVB-S, frekvence 11.785 Mhz 
symbolová rychlost 19125, opravný kód 2/3 
název (identifikace) „DVL“
Pro ty, kdo nyní nepřijímají náš program, znovu
připomínáme, že jsme od 1. července t. r. spustili
nové webové stránky - www.cms-tv.cz - kam umis-
ťujeme úplně všechny od té doby vyrobené pořady.
Výběr reportáží CMS TV z archivu od roku 2006 lze
navíc nalézt na portálu www.nasetelevize.cz.
Vaše názory, připomínky, náměty na reportáže
nebo upozornění na poruchy ve vysílání pište, pro-
sím, na e-mail: litomysl@cms-tv.cz. Petr Horák

Jeden z komponentů nového vysílače museli na budovu
panelového domu vynést hasiči pomocí plošiny. Tuto
akci pojali jako cvičení. 
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Kombinace označení celé strany a vybraných 
osobností jiných stran na volebním lístku je možná! 

Následující postup je stručným výtahem ze zákona
č. 491/2001 Sb. přizpůsobený počtu 23 volených
zastupitelů v Litomyšli.
Na jednom společném volebním lístku budou uvedeni
kandidáti všech volebních stran a uskupení. Volič
může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastu-
pitelstva města má být zvoleno. V Litomyšli to je 23
zastupitelů.
Volič hlasuje na hlasovacím lístku tak, že označí
v rámečku před jménem kandidáta nebo v rámečku
před názvem strany křížkem toho kandidáta nebo tu
stranu, pro kterou hlasuje.
Volič může na hlasovacím lístku označit křížkem nejvý-
še jednu volební stranu. Jednotlivých kandidátů může
volit více, ale jejich počet nesmí překročit 23.  
Volič má možnost vybrat si ze tří možných způsobů

volby:

Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího líst-
ku, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlaso-
vacích lístků. Pokud se volič neodebere do tohoto
prostoru, nebude mu hlasování umožněno. V prostoru
určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič může hla-
sovací lístek upravit jedním z uvedených způsobů:
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce

před názvem volební strany pouze jednu volební

stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany
v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu 23 – tolik, kolik
činí počet členů zastupitelstva města, který má být
v Litomyšli volen. Pokud by byla označena tímto způso-
bem více než jedna volební strana, byl by takový hlas
neplatný.
2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů kříž-

kem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kte-

rékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů,
kolik členů zastupitelstva města má být zvoleno, tj.

nejvýše 23. Počet členů zastupitelstva, který má být
v jednotlivých obcích zvolen, je uveden v záhlaví hlaso-
vacího lístku. Pokud by bylo označeno tímto způsobem
více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový
hlas neplatný.
3. Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předcho-

zích bodech, kombinovat - lze označit křížkem jednu
volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidá-
ta další kandidáty, pro které volič hlasuje, a to v libo-
volných samostatných sloupcích, ve kterých jsou
uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán
hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené
volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím
lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu
volených členů zastupitelstva města. Pokud tedy je
v Litomyšli voleno 23 členů zastupitelstva a je označe-
na volební strana s 23 kandidáty a kromě toho 5 kandi-
dátů individuálně ze sloupců dalších volebních stran,
získávavá hlas těchto 5 kandidátů a označené volební
straně je dáno 18 hlasů, a to pro kandidáty na prvních
18 místech. Pokud by byla tímto způsobem označena
více než jedna volební strana nebo více kandidátů, než
je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.
Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do úřední obálky.
Hlasovací lístek, který není na předepsaném tiskopise,
je neplatný.
Kdy je tedy hlasovací lístek neplatný:

a) jestliže volič neoznačil na hlasovacím lístku ani
volební stranu, ani žádného kandidáta,
b) označil-li volič na hlasovacím lístku křížkem ve čtve-
rečku v záhlaví sloupce volební strany více než jednu
volební stranu,
c) označil-li volič na hlasovacím lístku křížkem v rámeč-
ku před jménem kandidáta více kandidátů než 23,
d) jestliže hlasovací lístek nebyl vložen do úřední obálky,

e) jestliže je hlasovací lístek přetržen,
f) je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků
do téhož zastupitelstva.
Další vlivy na platnost volby:

Je-li na hlasovacím lístku označena volební strana
křížkem ve čtverečku v záhlaví jejího sloupce a součas-
ně jsou označeni kandidáti této volební strany křížkem
v rámečku před svým jménem, k označení kandidátů se
nepřihlíží. Poškození přeložením hlasovacího lístku
nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrné
potřebné údaje. K jiným než zákonem stanoveným
úpravám hlasovacího lístku se nepřihlíží.
Výsledky voleb zjišťuje Český statistický úřad, a to
poměrně složitým výpočtem přesně stanoveným záko-
nem. Až poté je jasné, kteří kandidáti budou tvořit
nové zastupitelstvo.                              Milena Holasová

Jak dopadlo losování
volebních čísel?
V první školní den se na Městském úřadu v Litomyšli
uskutečnilo veřejné losování pořadí volebních stran
a hnutí, které se účastní komunálních voleb v termínu
15. – 16. října. Losování provedli zaměstnanci radnice,
kteří mají osvědčení podle zvláštního právního předpi-
su. „V minulosti bylo losování zpochybněno, tak jsme
nyní sezvali všechny zástupce stran. Pokud zákon
neřekne něco jiného, pak veřejná losování budeme
dělat i v budoucnu,“ sděluje tajemník Městského
úřadu v Litomyšli Bohuslav Pulgret. Losování dopadlo
následovně: 
1 – Občanská demokratická strana
2 – Česká strana sociálně demokratická
3 – Nestraníci pro Litomyšl
4 – PATRIOT - sdružení nezávislých kandidátů
5 – Komunistická strana Čech a Moravy
6 – Křesťanská a demokratická unie - Československá

strana lidová
7 – Zelená pro Litomyšl - Zdravý život i našim dětem 

(Strana zelených)
8 – Sdružení nezávislých kandidátů  "Generace 89"
9 – TOP 09 - FÓRUM OBČANŮ LITOMYŠLE
10 – Věci veřejné                                                           -bj-

Komunální volby se blíží. Někteří členové Zastupitel-
stva města Litomyšl již do nového zastupitelstva
nekandidují. Většinou jsou to lidé, kteří šli do voleb
s nadšením a elánem hned po roce 1989. Stáli u zrodu
demokracie a téměř 20 let pracovali pro nás a naše
město. Práce zastupitele je postavena na dobrovolnos-
ti každého z nás, a také na ochotě Litomyšlanů dát
nám ve volbách svůj hlas, a tím dát najevo svoji spoko-
jenost s naší prací. Chtěl bych touto cestou jmenovitě
poděkovat Ing. Janu Janečkovi, který několik voleb-
ních období zastával funkci místostarosty, a čtyři
roky také starosty města, Mgr. Vladimíru Novotnému
v nelehké funkci místostarosty, MUDr. Janu Jouklovi,
radnímu, Mgr. Vladimíru Šauerovi, který za své půso-
bení v zastupitelstvu oddal již neuvěřitelných tisíc
párů a MUDr Vladimíru Žákovi, zastupiteli a předse-
dovi Redakční rady Lilie. Přeji všem hodně úspěchů
v osobním životě a ještě jednou děkuji za nelehkou
práci pro blaho našich občanů.
Zároveň děkuji všem členů Zastupitelstva města Lito-
myšl, kteří v uplynulém volebním období ovlivňovali
celkový rozvoj našeho města.  Myslím, že se nám větši-
nou dařilo preferovat věci dobré pro Litomyšl před stra-
nickým hlasováním. Věřím, že tento celorepublikově
ojedinělý trend bude pokračovat i ve volebním období
2010 - 2014 a Litomyšl bude i nadále vzkvétat.

Michal Kortyš, starosta města 

Poděkování
zastupitelům

Redakční rada Lilie se loučí a hodnotí
Redakční rada (RR) Zpravodaje Města Litomyšle Lilie
byla jmenována a schválena Zastupitelstvem města
Litomyšle a začala pracovat od září 2009. Členy redakč-
ní rady byli jmenováni zastupitelé Ing. Josef Janeček,
Mgr. Vladimír Šauer, MUDr. Vladimír Žák a odborníci
z oblasti médií Petr Horák a Boris Kudláček. 
RR se zaměřila nejen na obsah připravovaných článků,
ale především na dodržování Pravidel a Statutu Zpravo-
daje Města Litomyšle Lilie. Na svých jednáních řešila
zařazení některých příspěvků, vhodnost zveřejnění,
besedovala s grafikem, se členy o. s. Patriot,
stanovila podmínky soutěže Lilie 20 aj. Byla
provedena opatření v rozsahu stránek
a přesnějšího rozdělení a umístění příspěvků
ve standardních lokacích, zavedena interne-
tová rubrika Co se do Lilie nevešlo, upřesněn rozsah
příspěvků, úprava inzertní části, změnami prošel také
kalendář akcí Kam v Litomyšli. RR řešila rozsah přís-
pěvků, problém hranice mezi pozvánkou a reklamou
a jedenkrát kvalitu tisku fotografie v zaváděcích výtis-
cích. Vzhledem k současné nepřehledné předvolební
situaci musela velmi citlivě řešit otázky předvolebních
reklamních inzerátů, kde Pravidla Lilie a ceník inzerce
striktně nestanovily podmínky, a mohly tak umožnit
vzniku některým dohadům správného posouzení.
Redakční rada se také snažila reagovat na podněty
z řad občanů. 
Vzhledem k tomu, že redakční rada je pouze poradní
orgán, navrhovala řešení některých problémů a necha-
la rozhodnutí o rozsahu, obsahu a náplni na radě města
a starostovi. 
I když podle statutu by se redakční rada měla scházet
minimálně 1x za čtvrt roku, frekvence pracovních jed-
nání byla častější. Kromě toho řešili členové redakční
rady některé příspěvky a dotazy operativně prostřed-
nictvím elektronické pošty.
Po zhruba jednoroční činnosti vydává Redakční rada
Lilie toto hodnocení: Lilie – Zpravodaj Města Litomyšle

(ve srovnání s nahodile získanými zpravodaji podob-
ných měst jako Litomyšl) patří mezi kvalitní a kladně
hodnocené městské zpravodaje. Tím, že jeho vydávání
je vedle reklamy dotováno z rozpočtu Města Litomyšle,
může být zpravodaj distribuován do každé domácnosti
v Litomyšli a integrovaných obcí zdarma. Vedle tištěné
podoby vychází Lilie i v elektronické podobě, takže ke
zpravodaji mají přístup i osoby, které dlouhodobě žijí
mimo Litomyšl. Lilie se stala skutečnou kronikou
města. Jsou zveřejňovány nové vyhlášky, usnesení

rady a zastupitelstva. Na kritické dopisy
a stížnosti odpovídá starosta nebo zodpo-
vědné osoby. Lilie pravidelně zveřejňuje
zdravotnické a lékárenské služby, významné
a mimořádné události, jubilea, akce a čin-

nost škol, sportovců, spolků, církví, jsou zde zveřejňo-
vány rozhovory, vzpomínky, historie města atd.
Většina členů je s obsahem i rozsahem Lilie spokojena.
Velmi dobrá úroveň a kvalita Lilie je zásluhou odpověd-
né redaktorky Michaely Severové, obětavé a vysoce
odborné práce redaktorky Jany Bisové i grafika Jiřího
Mělnického z tiskárny H.R.G. Litomyšl.
Po více jak jednoleté činnosti, po získání poznatků
a zkušeností končí současné redakční radě mandát.
Po komunálních volbách bude novým zastupitelstvem
jmenována jiná redakční rada. Přejeme novým členům
Redakční rady Lilie příjemnou činnost, málo nebo
vůbec žádné problémy, hodně tvůrčích nápadů a novi-
nek, mnoho zajímavých příspěvků, pouze spokojené
čtenáře a především pozitivní lito-myšlení. 
Občanům města přejeme, aby se jim Lilie i nadále každý
měsíc stávala zdrojem informací, poučení, ale přede-
vším pomohla nám všem se stále více zajímat o dění
v naší krásné Litomyšli. Zvýšila hrdost na to, že jsme
obyvateli naší nádherné lokality, jakých je nejenom
u nás, ale i v celé Evropě, opravdu moc málo!

MUDr. Vladimír Žák, předseda RR 
a Mgr. Vladimír Šauer, člen RR
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Městský bazén Litomyšl otevírá už za  
Novostavba krytého plavec-
kého bazénu v Litomyšli
navazuje na dlouhodobou
koncepci rozvoje rekreačně
sportovního areálu Černá
hora, která byla zpracována
architektem Alešem Buria-

nem již v roce 2000. Připomeňme, že zde byl postupně
rekonstruován Městský stadion Černá hora s atletický-
mi drahami, fotbalovým a tréninkovým hřištěm, tribu-
nou letního stadionu, realizován krytý zimní stadion,
vystavěna Tenisová hala SPORT (tenis, squash, bow-
ling), včetně venkovních kurtů a nafukovací haly. 
Krytý plavecký bazén, který je situován v místě býva-
lých tenisových kurtů, přímo sousedí s areálem měst-
ského letního koupaliště, jenž bylo vybudováno za 1.
republiky a zásadně zrekonstruováno počátkem deva-
desátých let minulého století. V rámci rekonstrukce
byl vystavěn nový technologický objekt, malý bazén s
tobogánem a zrekonstruován velký plavecký bazén.
Součástí areálu jsou i rekreační plochy se vzrostlou par-
kovou zelení. 

stran chráněný masivem proti ochlazování. Použité
izolace a konstrukce zabezpečují objektu dlouhodo-
bou životnost a úsporný provoz. Samozřejmostí je pak
splnění tepelně technické normy pro energeticky
úsporné budovy”, upřesňuje architekt Novák. 

Vývoj celkových nákladů na výstavbu bazénu:

Přípravné práce na výstavbu byly zahájeny již v roce
2006. Tehdy Rada města Litomyšl (RaM) stanovila
maximální náklady na výstavbu bazénu ve výši 70
milionů Kč. Po předložení prvních skic a projednání
daného tématu RaM přehodnotila svoje stanovisko
a zvýšila limit na 100 milionů Kč. V průběhu zpraco-
vání jednotlivých stupňů projektové dokumentace
byl na základě požadavků RaM navyšován stavební
program (např. přidáním rozsáhlého wellness)
na konečnou cenu 240 milionů Kč. S ohledem
na možnosti čerpání evropských dotací byl však sta-
vební program zkorigován na odhadovanou částku
183 milionů Kč s tím, že soutěž na dodavatele stavby
tuto částku snížila na výslednou konečnou cenu 116
milionů Kč. Předpokládáme, že přibližně 50% z této
částky získá Město Litomyšl z Regionálního operač-
ního programu NUTS II Severovýchod.       

Projekt Krytý plavecký bazén v Litomyšli: 

- zahájení stavby: červenec 2009
- dokončení stavby: říjen 2010
- investor: Město Litomyšl 
- technický dozor: FORT s.r.o.
- zhotovitel: PKS INPOS a. s.
- manažer projektu: OHGS s.r.o.
- architekt: DRNH architektonická kancelář 

Základní popis: 

- plavecký bazén: 5 drah o délce 25 metrů (do bazénu
se vejde 428 m3 vody, plní se tři dny hloubka do
poloviny bazénu 1,2 m, druhá polovina 1,8 m) 

- neplavecký, dětský bazén (do malého bazénu se
vejde 103 m3 vody, hloubka od 0,7 m do 1,2 m,
vstupní sedací schody, vzduchovače – vodní sopka
a tři chrliče, využitelné také pro masáž zad a šíje)

- bazén vířivky – obsahuje vzduchovalo a masážní trysky
- tobogán – tobogán o celkové délce 64 metrů prochází

venkovním prostorem a ve své dojezdové části se
navrací do halového výběžku a končí dojezdovým žla-
bem 

- venkovní výplavový bazén – osazen anatomicky
tvarovanými sedacími lavicemi s provzdušňovací-
mi tryskami (perlinkou) 

Hala krytých bazénů: 

- technologická část s vodním hospodářstvím umís-
těna v suterénu budovy

- 1. NP je věnováno veřejnosti ve spojitosti s vodní
rekreací 

- ve 2. NP je umístěna opět technologická část, pře-
vážně strojovna vzduchotechniky  

- bazénová hala je navržena jako samostatný objekt s
možností sezónního propojení s areálem venkovní-
ho koupaliště 

Návštěvní doba Městského bazénu Litomyšl

Kondiční Kojenci Školy Plavecký Vodní Těhotné Veřejnost

plavání pro školky oddíl aerobik ženy

veřejnost

Po 8.15 – 11.30 12.00 – 21.00

Út 6.00 – 8.00 8.15 – 11.30 12.00 – 20.00

St 8.15 – 11.30 20.00 – 21.00 12.00 – 20.00

Čt 6.00 – 8.00 8.15 – 11.30 12.00 – 21.00

Pá 8.15 – 11.30 12.00 – 21.00

So 8.00 – 21.00

Ne 8.00 – 21.00

Na úterý 12. října naplánovala stavební firma PKS
INPOS a.s. ve spolupráci s Městem Litomyšl Den
otevřených dveří Městského bazénu Litomyšl.
Bazén bude tímto dnem spuštěn do tzv. testovací-
ho provozu. Půjde o první a zároveň poslední pří-
ležitost podívat se do technického zázemí
bazénu. V rámci testovacího provozu jde přede-
vším o seřízení všech technologií tak, aby byl
bazén co nejlépe připraven na 18. října, kdy je
naplánována kolaudace. V případě, že bude vše v
pořádku, může být bazén otevřený již v úterý 19.
října pro veřejnost. Nejzazší termín, kdy se milov-
níci koupání dočkají otevření bazénu, je však

1. listopadu. Sledujte, prosím, webové stránky
města Litomyšl (www.litomysl.cz), kde budou
vyvěšovány nejaktuálnější informace. V rámci
Dne otevřených dveří čeká návštěvníky nejen pro-
hlídka bazénu, ale také bohatý doprovodný pro-
gram. Před bazénem se v rámci Karibik párty
od 14.00 do 18.00 vystřídají dvě výborné kubán-
ské kapely Atarés a Son Caliente, proběhne pravá
barmanská show, ale také losování o volné lístky
do bazénu. Návštěvníci si také budou moci o 50 Kč
výhodněji koupit poukázky na permanentky
do Městského bazénu Litomyšl. Tak tedy neváhej-
te a přijďte si prodloužit léto!

Zveme vás na den otevřených dveří
ve stylu Karibik párty

Ceník vstupného

Dospělí: 80 Kč na 1,5 hod. 
Děti do šesti let: 30 Kč na 1,5 hod.
Děti od šesti do patnácti let: 50 Kč na 1,5 hod. 
ZTP a důchodci: 50 Kč na 1,5 hod. 

Kondiční plavání dospělí: 6.00 - 8.00, 50 Kč

Permanentní vstupenky na 10 vstupů/1,5 hod.: 
Dospělí: 700 Kč
ZTP, důchodci, děti 6 - 15 let: 450 Kč

Architektonické a urbanistické řešení je přísně podří-
zeno místu a účelu stavby. Místo je definováno dote-
kem výrazného morfologického výběžku se vzrostlou
zelení a zatravněnými plochami, svažujícími se z
masivu Černé hory směrem k městu s novodobou
výstavbou sportovních budov. „Navržený objem haly
krytých bazénů je v maximální možné míře redukován
rozředěním do jednotlivých stavebních modulů,
měkce modelovaných do organických křivek vnějšího
pláště, aby navozoval na směr plynutí svahu Černé
hory,“ dočteme se v Souhrnné technické zprávě pro-
jektu pro provedení stavby a v citaci můžeme pokra-
čovat: „Zatravněné plochy plynule přecházejí
ve střešní plášť haly s plechovou krytinou. Jednotlivé
objemové moduly haly se setkávají ve společném
oblém vrcholu, odkud pak opět klesají formou jednot-
né pultové střechy k západní hranici pozemku. Projev
stavební intervence je tak potlačen na maximum, s
prioritou pohledové minimalizace objektu ze všech
viditelných stran města. „Koncept řešení nesleduje jen
formální důvody, ale především úsporu energie. Zemi-
na získaná při hloubení základů a podzemního podla-
ží je využita pro navážku a tou je pak objekt ze dvou
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několik dní
Suterén budovy (1. PP): 

- energetické centrum: plynová kotelna, trafostanice
a strojovna ústředního vytápění a technologické
prostory vodního hospodářství umístěné pod bazé-
novými ochozy

- zázemí pracovníků a obsluhy: šatna, sociální zaří-
zení, denní místnost a dispečerské pracoviště 

Přízemí objektu (1. NP):

- trakt se společnými šatnami a převlékárnami 
- trakt s hygienickým zázemím a provozním komple-

mentem (vířivka, parní místnost s předsíňovou
ochlazovnou, sklady bazénových potřeb a místnost
plavčíka s prosklenou čelní stěnou)

- trakt s vnitřními bazény – bazénová hala: plavecký
bazén, neplavecký bazén        

- hlavní vstup vede do vstupní haly s pokladnou
- před hlavním vstupem do haly: parkoviště kočárků

a kol, sklad odpadků, vodoměrná místnost a míst-
nost měření a regulace plynu

- vstupní hala (foyer) doplněna o možnost občerstve-
ní, sezením a WC pro veřejnost    

- ve vazbě na vstupní halu je kancelář provozovatele 
- na letní pobytovou terasu je vstup přes dojezdovou

halu  
- výplavový bazén je osazen anatomicky tvarovanými

sedacími lavicemi s provzdušňovacími tryskami
(perlinkou)

2. nadzemní podlaží: 

- elektrorozvodna
- sklady 
- strojovna vzduchotechniky 

Sadové úpravy: 

- oproti původnímu stavu došlo k významnému
zhodnocení celého prostoru  

- budova bazénu „vyrůstá“ z okolního terénu díky
terénním modulacím – vlnám (vlnobití)

- na vlnách do různé výšky vyveden parkový trávník 
- část s tobogánem a venkovním bazénem oddělena

okrasnou zelení od okolních pozemků  
- stávající listnaté stromy doplněny vzrostlými 

Rovné příležitosti:

- bazén je bezbariérový – plavání je jeden z nejlep-
ších prvků pro regeneraci pohybového ústrojí
a poúrazovou rekonvalescenci   

- projekt přispěje ke zlepšení služeb seniorům a rodi-
nám s dětmi 
Rozhodnutí o projekčním zpracování a realizaci
projektu předcházela iniciativa občanů Litomyšle
a okolí v období leden 2005 až červen 2006, která
ústila v petici na podporu výstavby krytého plavec-
kého bazénu v Litomyšli s podpisy 2 170 osob. 

Udržitelný rozvoj: 

V rámci stavby jsou využity obnovitelné zdroje energie
– rekuperační jednotka. V průběhu následujícího roku
bude instalováno tepelné čerpadlo, které využije ener-
gii odpadního tepla z odděleného systému teplé
odpadní vody ze sprch, bazénových kanálů a další.
Bazén s travnatými pásy na střeše je příkladem, jak
lze i takového objemné stavby zakomponovat
do terénu přírodě blízkým způsobem .
Došlo k revitalizaci zelených ploch, vč. pokácení nej-
více nemocných a poškozených stromů. Stromy byly
ve velké míře zachovány. Některé jsou však na hrani-
ci životnosti a budou skáceny po zapojení nové
výsadby.        

Michaela Severová, tisková mluvčí Města Litomyšl, 
foto. A. Dokoupil

Je nám deset a jsme stále krásné

Klášterní zahrady v Litomyšli oslavily deset let. Město
jim uspořádalo narozeninovou oslavu, která se usku-
tečnila 10. a 11. září v rámci Dnů otevřených dveří
památek. Dvoudenní program byl plný hudby a vzpo-
mínek. Vzpomínek lidí, kteří stáli u zrodu současné
podoby místa odpočinku a zábavy, vyhledávaného
Litomyšlany, ale i turisty. 
V pátek 10. září do Litomyšle přijeli pozvaní architek-
ti, aby se zúčastnili semináře, věnovaného desetile-
tým Klášterním zahradám i architektuře v Litomyšli
vůbec. Samozřejmě dorazili i autoři projektu Klášter-
ních zahrad. „Jsem rád, že jsem se toho mohl účast-
nit. Člověk nemá vždy takové štěstí. Shodou okolností
a dobré atmosféry se podařilo pěkné dílko a můžeme
být spokojeni,“ uvedl spoluautor architekt Václav
Babka a další z autorů projektu architekt Radko Květ
doplnil: „My jsme s tady s kolegou Babkou dělali celý
koncept urbanisticko-architektonického začlenění, to
znamená analýzu historického centra, dopravy, příjez-
dů, průchodů, průhledů a od toho se pak formuje celý
ten návrh, takže prostě zanalyzovat a udělat. Je to

Sinatry a promítané záběry z Klášterních zahrad.
Ovšem zlatým hřebem oslav se stalo sobotní slavnostní
odhalení „kouzelné“ bronzové rybky. Jde o kopii zka-
meněliny, která byla před lety v Klášterních zahradách
objevena. Letos se rybka symbolicky vrátila do zdi,
z níž ji vyjmuli. „Jedná se o repliku skutečné fosílie,
a tak jsem musel zajet do Národního muzea. Tam mi
dali k dispozici originál a já musel šetrně sejmout odli-
tek,“ vzpomíná na vznik bronzové kopie autor, akade-
mický sochař Jiří Věneček. Rybka však není
jednotvárně jednobarevná. „Zelná by měla připomínat
moře. Zlatá barva je proto, aby bylo čitelné, že ryba má
šupiny a lidé pak mohli zvolit tři přání, které jim
splní,“ vysvětluje medailér a prozrazuje tím, proč je
ryba kouzelná. První tři přání pronesl ministr kultury
Jiří Besser, který se sobotního odhalení aktivně účast-
nil. „Když jsem byl osloven, abych řekl tři přání
a odhalil tuto krásnou bronzovou repliku 90 milionů
let staré fosilie, tak věřte, napadla mě řada vtipu
o rybáři, který chytne zlatou rybku,“ zavtipkoval
ministr, ale pak již vážně pronesl ona tři přání. „První
přání by bylo vládní. Říká se, že vláda rozpočtové

odpovědnosti Petra Nečase zatím dělá jenom samé
škrty. Ona jenom plní to, co je nutné, aby v této zemi
nastal ekonomický pořádek. Prosím, dejte nám na toto
čas, ať to můžeme provést. Druhé přání to je trošičku
sobecké. Je to přání ministra kultury. Já bych chtěl,
aby se z ministerstva kultury a všech organizací, které
zřizuje, podařilo vybudovat takovou instituci a takové
organizace, které by byly schopné v České republice
vytvořit podmínky pro kulturu a její rozvoj, pro památ-
ky a pro ochranu památkového fondu naší země. Pro-
středí, v němž by všichni, kteří se kulturou baví a živí,
měli skutečně spravedlivé a svobodné podmínky. Třetí
přání je úplně normální pro nás všechny. Chtěl bych,
aby všichni lidé na světě byli zdraví a žili v míru,“ pro-
nesl ministr, ala neodpustil si jedno speciální přání:
„Ať tuto rybku nikdy nikdo nevydloubne.“
Po slavnostním odhalení se pak již mohli lidé bavit
hudbou, zpěvem i divadlem. Program pokračoval až
do večera. Hudba zněla v saletu, v zámecké kapli
i Klášterních zahradách. K tomu všemu se připojily
Dny otevřených dveří památek, které přinesly další
možnosti zajímavých prohlídek a pohledů na Lito-
myšl zezdola i shora. V piaristické koleji byla výjimeč-
ně zpřástupněna nádherná Očistná kaple. Dny
otevřených dveří pokračovaly také v neděli. Rozhod-
ně to byl víkend, který stál za to. 

Jana Bisová, foto Petr Šilar a František Renza

taková skládanka z domina,“ vysvětluje a dodává: „My
jsme do toho vstoupili velmi razantně, nicméně
na jakýchsi historických stopách. Dělali jsme průzku-
my historické – starých map, parcelace, kde byla
zahrada klášterní, kde byl hřbitov, a to všechno se
časem měnilo. Vzali jsme určité historické stádium,
které se nám zdálo optimální.“ Hlavní motivy vítězné-
ho návrhu pak jsou „zahrada - divadlo, divadlo -
zahrada (dominanty kostelů s výhledem na pozadí his-
torického města)“, geometrické pojetí prostoru a pro-
pojení zahrad se zámeckým areálem a městem.
Zdeněk Sendler, doplňující trojlístek autorů projektu,
pokračuje: „Se zahradami jsme spokojeni. Fungují
přesně tak, jak jsme si představovali. Jsou volné, čisté,
panoramatické, nezatěžující lidi. Dostaly do hry
zámek jinak, než byl předtím. Nejsou uzavřeny, není to
takový prostor sám pro sebe. Ten záměr polyfunkční
zahrady pro širokou veřejnost a pro širší využití, ten se
naplnil.“ 
Současné ocenění projektu v mezinárodní soutěži
Trend Award, které převzali společně s městem
v polovině září, je podle architektů povzbuzením
pro další práci. „Každé ocenění potěší. Já jsem tomu
velice rád i za město, které tady vytvořilo podmínky
pro fenomén architektury nebo jistého kulturního
soudobého dědictví pro budoucnost. Když to hodno-
tím v evropském kontextu, pak klobouk dolů,“ míní
Zdeněk Sendler. Páteční den zakončily písně Franka
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Čtyři otázky pro lídry stran a hnutí, kandidující ve 

Michal Kortyš
lídr Občanské demokratické strany1

Redakce Lilie rozeslala lídrům stran a hnutí ve volbách do Zastupitelstva města Litomyšle čtyři otázky. Odpovědi kandidátů jsou seřazeny podle čísel, která byla, na základě   

1. Jmenujte jeden bod z vašeho programu, který
považujete za nejdůležitější a vysvětlete proč. 
Nejdůležitější, a myslím si, že nejen pro naši stranu,
bude udržet i v příštím volebním období vysoko
nastavenou laťku moderního a historického města,
které se ve všech směrech dynamicky rozvíjí. Proto
mezi vysoké priority patří například získání strategic-
kého investora do průmyslové zóny, který přinese
nová pracovní místa a zvýší zaměstnanost. Na zámec-
kém návrší pak chceme s rozvahou investovat získa-
ných 400 miliónů korun. 

2. Jaké konkrétní projekty plánujete realizovat
ve prospěch Litomyšle a jejich obyvatel v těchto
oblastech: bytová politika, podpora podnikání, cestovní
ruch a doprava.
V oblasti bytové politiky je to výstavba čtyř bytových
domů v lokalitě U nemocnice a podpora developerů,
kteří jsou ochotni stavět v Litomyšli bytové domy.
Postupně chceme také zainvestovat městské parcely

pro výstavbu rodinných domků. Podpo-
rujeme také výstavbu nového domova
seniorů. I nadále chceme nabízet volné
plochy v průmyslové zóně a nepřímo se
podílet na projektech, které pomohou
zvýšit zaměstnanost v Litomyšli. Co se
týká cestovního ruchu, úkolem města
je dobře se postarat především o památ-
ky, o bezpečnost a dobrou dopravní
dostupnost, parkování a propagaci.
Cílem je zdržet turistu v našem městě
déle než jedno odpoledne. Toho však lze
dosáhnout pouze ve spolupráci s poskytovateli
služeb. Důležité jsou pro nás i volnočasové aktivity
Litomyšlanů. Z prostředků EU plánujeme výstavbu
cyklostezek a in-line stezek, zdokonalit chceme
systém lyžařských běžeckých tratí a vybudovat moder-
ní dětská hřiště. Vytvořit chceme  také novou příměst-
skou klidovou zónu v Oseckém údolí. Litomyšl
chceme prezentovat jako centrum konání národních
i mezinárodních kulturních akcí, festivalů a město
kongresové turistiky. V oblasti dopravy se zasadíme
o urychlení výstavby R35 ve vzdálenější variantě

od Litomyšle, která vyvede dopravu
z města. Jednat budeme i o zřízení
spirálové okružní křižovatky místo
dnešní světelné. Prosadit chceme výstav-
bu nového parkovacího domu a pokračo-
vat ve výstavbě malých parkovišť a poté
změnit systém parkování v centru
města. V neposlední řadě chceme zacho-
vat vlakové spojení až do Litomyšle.

3. Jmenujte maximálně tři strany či
hnutí kandidující v letošních komunál-
ních volbách, se kterými byste rád ses-

tavil koalici a proč.
Jsme připraveni spolupracovat se všemi lidmi, kteří
jsou ochotni tvrdě pracovat na rozvoji města. V zastu-
pitelstvu preferujeme hlasování pro dobro Litomyšle
před stranickými půtkami. Věříme, že jedině tak bude
Litomyšl i nadále vzkvétat a bude se zde dobře žít. 

4. Proč by měli voliči dát preferenční hlas právě vám?
Protože jsme v Litomyšli tradiční a léty prověřená strana.
Osobně bych rád navázal na uplynulé funkční období,
dokončil úspěšně zahájené projekty a zúročil své
zkušenosti v získávání peněz z dotačních programů.

Ing. Marek Novohradský
lídr České strany sociálně demoraktické2

1. Jmenujte jeden bod z vašeho programu, který
považujete za nejdůležitější a vysvětlete proč.
Z pohledu sociální demokracie je především důležité,
aby Litomyšl nabízela dostatečný počet pracovních
příležitostí. Podnikatelská zóna Benátská není stále
zdaleka plně využita a je třeba si otevřeně přiznat, že
tento závazek, který měla ve svém programu většina
subjektů kandidujících v komunálních volbách před
čtyřmi lety, nebyl splněn. Jsme si plně vědomi, že
nejde o snadný úkol. Jsme však připraveni úzce spolu-
pracovat s vedením Pardubického kraje a aktivně
vyhledávat investory, kteří využijí předností našeho
města a vytvoří zde nová pracovní místa. Litomyšl je
v současnosti také významným turistickým centrem.
Řada pracovních míst je na cestovní ruch navázána.
Vedení města by proto mělo nadále pokračovat v pod-
poře cestovního ruchu s cílem přivést do města více
turistů a nabídnout jim služby, za kterými se k nám
budou rádi vracet.

2. Jaké konkrétní projekty plánujete realizovat
ve prospěch Litomyšle a jejich obyvatel v těchto

oblastech: bytová politika, podpora pod-
nikání, cestovní ruch a doprava.
Potřeba důstojného bydlení patří
k základním potřebám každého člověka
v jakémkoliv věku. Rostoucí nájmy,
vysoké náklady na nákup pozemku
a výstavbu rodinného domu komplikují
bytovou situaci zejména penzistům
a mladým lidem. Podpoříme proto další
výstavbu startovacích bytů pro mladé
a výstavbu nového domu pro seniory.
Pro drobné živnostníky a podnikatele je
nejdůležitější, aby jejich podnikání nebyly kladeny
zbytečné překážky a vedení města jim vycházelo
vstříc. Stávajícím i nově začínajícím podnikatelům
chceme pomáhat především v získávání prostředků
z evropských fondů v rámci programů na podporu pod-
nikání. V oblasti cestovního ruchu usnadníme orienta-
ci turistů ve městě instalací elektronických
informačních panelů v historickém centru s plánem
města a všemi důležitými informacemi. Naším cílem je
také zlepšit služby související s cestováním vlakem.   

3. Jmenujte maximálně tři strany či hnutí kandidující
v letošních komunálních volbách, se kterými byste rád
sestavil koalici a proč.

Ing. Miroslav Brýdl
lídr Nestraníků pro Litomyšl3

1. Jmenujte jeden bod z vašeho programu, který
považujete za nejdůležitější a vysvětlete proč.
Volební program je ucelený soubor návrhů a není
správné z něj vytrhovat jednotlivosti. Jednoduše se
však dá popsat směřování programu, a to je podle mne
to nejdůležitější. Náš program směřuje k reálným
cílům a nenabízí populistická řešení. 

2. Jaké konkrétní projekty plánujete realizovat
ve prospěch Litomyšle a jejich obyvatel v těchto
oblastech: 
bytová politika
Obecně zajistit podmínky pro kvalitní a příjemné byd-
lení v Litomyšli. Tedy nejen podporovat výstavbu
rodinných domů přípravou vhodných pozemků a jejich
zainvestováním, či přilákat investory ke stavbě byto-
vých domů, ale zaměřit se i na související parkové
úpravy, dětská hřiště, prostor pro volnočasové aktivi-
ty, upravené ulice s kvalitním městským mobiliářem.
Výstavba také musí odpovídat urbanistickému řádu

města; zdědili jsme po předcích město
krásné s kvalitní architekturou a měli
bychom je takové předat i našim násle-
dovníkům.
podpora podnikání
Podpoříme podnikání v rozvoji infra-
struktury. Budeme dále nabízet průmy-
slovou zónu pro podnikání také
prostřednictvím agentury CzechInvest ,
pečlivě však prověříme podnikatelské
záměry, abychom získali investory per-
spektivní, s dlouhodobou stabilitou
vytvořených pracovních míst. 
cestovní ruch a doprava
Cestovní ruch v Litomyšli je neodmyslitelně spojený se
zámkem. Proto s ním budeme spolupracovat, pomáhat
mu při získávání prostředků na obnovu, podporovat
jeho činnosti a akce v něm konané, podílet se na jeho
propagaci. Velkou příležitostí pro rozvoj cestovního
ruchu bude provoz zámeckého návrší podle projektu
podpořeného EU, důležité bude jeho správné nastarto-
vání. Snahou je udržet návštěvníky ve městě co nejdé-
le, proto má i pro cestovní ruch význam vybudování

Sociální demokracie se nebrání spolu-
práci s žádným ze subjektů kandidují-
cích v komunálních volbách. Všichni
máme společný zájem na dalším rozvoji
města a vytváření podmínek pro spoko-
jený život občanů Litomyšle a integro-
vaných obcí. Samozřejmě můžeme mít
rozdílný pohled na to, co považujeme
v dané chvíli za prioritní. Vzhledem
k tomu, že jsme dosud neměli možnost
seznámit se s volebními programy všech
politických stran a hnutí, nebylo by

odpovědné vymezit se předem ke kterémukoliv z nich.  
4. Proč by měli voliči dát preferenční hlas právě vám?

Do čela kandidátní listiny sociální demokracie jsem
byl nominován na základě rozhodnutí členů místní
organizace ČSSD. Tuto výzvu jsem po důkladném
zvážení přijal s tím, že jsem připraven využít svého
vzdělání, jazykového vybavení a zkušeností ze zahra-
ničních pobytů a zaměstnání v soukromém sektoru
i státní správě ve prospěch města a všech jeho občanů.  

cyklo-inline stezek, využívání strojně
upravených běžkařských tratí, nabídka
dobře vybavených sportovišť.
Pro návštěvníky města je však důležitá
také dopravní dostupnost a parkování.
Proto je pro nás prioritou co nejrychlej-
ší stavba rychlostní silnice R35 a vybu-
dování parkovacích domů především
v centru města a u nemocnice.

3. Jmenujte maximálně tři strany či
hnutí kandidující v letošních komunál-
ních volbách, se kterými byste rád ses-

tavil koalici a proč.
Koalice se sestavují až po volbách. Preferovat budeme
partnery, kteří chtějí navázat na to dobré, co vzniklo
v minulých obdobích a nehledají svoji identitu v nega-
ci.

4. Proč by měli voliči dát preferenční hlas právě vám?
Mám heslo: „Dělej co dělej, všem se nezachováš.“ Něco
za mnou zůstalo. Kdo chce, tak to vidí. Moje starost je,
kam se město bude ubírat i nadále, protože zde rád
žiji.



je to po volbách přejde. Když se totiž
podíváte na naše programy, jsou docela
podobné. Lišíme se pouze akcentací
některých témat a to je myslím
pro budoucnost Litomyšle dobré.
Chcete-li přece jenom znát můj politic-
ký odhad, pak si troufám tvrdit, že již
nebude vůle sestavit tzv. širokou koali-
ci, ale že poprvé po revoluci budeme mít
klasickou koalici a opozici. Ale to také
určitě není špatně.

4. Proč by měli voliči dát preferenční
hlas právě vám?
Protože naším nejdůležitějším předvolebním slibem je
používání zdravého rozumu a protože jsou na naší
kandidátce šikovní, poctiví a pracovití lidé, kteří
neslibují nesplnitelné. 

osobnost – odborník, se kterým mohu
ihned zasednout za stůl a domlouvat se
na konkrétních plánech, projektech
a řešeních. Vytváření koalice je pro mě
až druhořadou záležitostí. 
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 volbách do Zastupitelstva města Litomyšle
  veřejného losování, přidělena jejich stranám. S těmito čísly jdou do komunálních voleb a budou jimi označeny hlasovací lístky. 

Radek Pulkrábek
lídr Sdružení nezávislých kandidátů PATRIOT4

1. Jmenujte jeden bod z vašeho programu, který
považujete za nejdůležitější a vysvětlete proč. 
Informovanost komunikace a odpovědnost. Bez
objektivních a nestranných informací nemají občané
kontrolu nad prací zvolených politiků. Proto chceme
zrušit neveřejné semináře před zasedáními zastupitel-
stva, kde se vše kompletně předjedná a na zastupitel-
stvu pouze formálně odhlasuje. Po mnoha letech by
měl zpravodaj Lilie začít zveřejňovat i informace kri-
tické s alternativními názory k rozhodnutím vedení
Města. Pomocí pravidelných anket, peticí a místních
referend zapojit více občany. Hlasování rady a zastupi-
telstva zaznamenávat po jednotlivých zastupitelích.
Tím se kolektivní politická odpovědnost stane odpo-
vědností osobní. Každý volič by se mohl zpětně pře-
svědčit, zda jeho zastupitel naplňuje to, co sliboval
před volbami.  

2. Jaké konkrétní projekty plánujete realizovat
ve prospěch Litomyšle a jejich obyvatel v těchto

oblastech: bytová politika, podpora pod-
nikání, cestovní ruch a doprava.
Jakákoli konkrétní výstavba nám bude
v Litomyšli a okolí k ničemu, pokud se
zde nebude dobře žít. Potřebujeme mít
dobrou zaměstnanost, občanskou vyba-
venost, sportovní, kulturní a společen-
ské vyžití, kvalitní služby a obchod.
Potom je třeba udržet a zlepšit podmín-
ky pro podporu výstavby bytů a domů. 
- Pro podnikání je zapotřebí vytvořit
prostředí, kde mají všechny osoby
a subjekty rovné podmínky. Malé a střední podnikání
společně se živnostníky nám bude vždy tvořit zaměst-
nanost s největší udržitelností, a proto musí podpora
směřovat i tímto směrem. Velký investor si většinou
klade tvrdé podmínky nevýhodné pro město.
- Na základě zmapování současného stavu vytvořit
koncepci podpory cestovního ruchu. Účelně vynaklá-
dat prostředky na propagaci. Udržet turistu v Litomyš-
li déle než jeden den. V dopravě je největším
problémem neexistující obchvat města a nedostatek
parkovacích ploch. Je potřeba realizovat výstavbu

Ing. Bc. Miroslav Vacek
lídr Komunistické strany Čech a Moravy5

1. Jmenujte jeden bod z vašeho programu, který
považujete za nejdůležitější a vysvětlete proč. 
Základním bodem je určitě řešení otázky bydlení
ve městě. Chybí zde byty pro mladé rodiny (startovací
byty), byty pro rodiny sociálně slabé a víme, že je
nedostatečná kapacita bydlení pro seniory – například
domov důchodců. Bydlením vše začíná a odvíjí se
od něho všechny ostatní otázky života v Litomyšli
a integrovaných obcích.

2. Jaké konkrétní projekty plánujete realizovat
ve prospěch Litomyšle a jejich obyvatel v těchto
oblastech: bytová politika, podpora podnikání, cestovní
ruch a doprava
- V oblasti bydlení vidím jako nutnost zajištění nájem-
ních bytů pro mladé rodiny, které budou trvale
ve vlastnictví města. 
- Podnikání ve městě není jen průmyslová zóna
a obchody v centru města. Musíme také pamatovat
na podnikání v integrovaných obcích. Zde působí celá

řada podnikatelů a živnostníků, kterým
chybí například příjezdové komunika-
ce, plyn, možnost napojení na kanaliza-
ci a další, z pohledu města drobnosti.
Platí městu daně, vytvářejí pracovní
příležitosti, a tudíž mají mít srovnatel-
né podmínky pro svoji činnost. 
- V oblasti dopravy a cestovního ruchu
budu prosazovat výstavbu obchvatu
města. Tím se částečně vyřeší i otázka
parkování. Podstatnou část průtahu
městem je možné ihned zredukovat
do dvou až tří jízdních pruhů a tím vytvořit za mini-
mální náklady desítky parkovacích míst v minimální
vzdálenosti od centra. Dále lze poměrně snadno vybu-
dovat vícepodlažní parkoviště v místě stávajícího par-
koviště pod Základní školou TGM. 

3. Jmenujte maximálně tři strany či hnutí kandidující
v letošních komunálních volbách, se kterými byste rád
sestavil koalici a proč.
Komunální politika je především o hledání rozumných
řešení ve prospěch občanů města a integrovaných
obcí. V každé kandidující straně či hnutí je člověk –

Radomil Kašpar
lídr Křesťanské a demokratické unie -
Československé strany lidové 
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1. Jmenujte jeden bod z vašeho programu, který

považujete za nejdůležitější a vysvětlete proč. 
Pro další volební období bude příznačné převracení
každé koruny. Máme před sebou velké investice
(kanalizace a čistička, zámecké návrší apod.), ale také
splácení velkých dluhů. Proto rozumné hospodaření
bude tím nejdůležitějším úkolem budoucího zastupi-
telstva. Litomyšl byla ale vždycky šikovná a já doufám,
že i v době, kdy jde do tenkého, to všechno zvládne-
me.

2. Jaké konkrétní projekty plánujete realizovat
ve prospěch Litomyšle a jejich obyvatel v těchto
oblastech:
bytová politika
Jednak chceme stavět tzv. startovací byty pro mladé
tak, aby se dostali k bydlení, a pak chceme zainvento-
vat některé lokality pro individuální výstavbu tak,
abychom je následně prodávali za pořizovací cenu.
Doufáme, že tak vytvoříme obecně tlak na snížení cen
pozemků v Litomyšli.

podpora podnikání
Vždycky jsme se snažili dávat prostřed-
ky do naší podnikatelské zóny. Budeme
tak činit i nadále. Navíc chceme
na našem živnostenském úřadu otevřít
poradenské hodiny pro začínající pod-
nikatele.
cestovní ruch a doprava
V oblasti cestovního ruchu spoléhám
spíše na aktivitu ubytovatelů, restaura-
térů a dalších podnikatelů, kteří posky-
tují služby v oblasti cestovního ruchu.
Město určitě musí pomoci v propagaci, ale podnikat
většinou moc neumí.
Doprava je veliký problém. Těším se na dvě věci. Až
bude R35 za městem a až se naučíme chodit na nákup
ke „Kubíkovi“ pěšky, a ne autem.

3. Jmenujte maximálně tři strany či hnutí kandidu-
jící v letošních komunálních volbách, se kterými byste
rád sestavil koalici a proč.
Promiňte, ale to není správně položená otázka. Koali-
ce se sestavují, až když volič rozdá karty. Rétorika
některých našich soupeřů se mně opravdu nelíbí, ale
přisuzuji to jejich velké touze po úspěchu. Doufám, že

obchvatu, vytvořit koncepci parkování
v celém městě. Vybudovat záchytná
parkoviště a parkovací domy. Prosazo-
vat co nejrychlejší vybudování R35.

3. Jmenujte maximálně tři strany či
hnutí kandidující v letošních komunál-
ních volbách, se kterými byste rád ses-
tavil koalici a proč.
Vznikli jsme spontánně, kvůli nespoko-
jenosti s některými rozhodnutími vede-
ní Města. Programově je nám blízko
několik subjektů. V rámci eventuelních

koaličních jednání budeme vždy preferovat programo-
vou shodu a důvěryhodnost vyjednávajících partnerů. 

4. Proč by měli voliči dát preferenční hlas právě vám?
Ve volbách mně a ani mým kolegům nejde o osobní
úspěch. Prosazujeme systémovou změnu v přístupu
k občanům a jejich informovanosti. Pokud si voliči
přejí změnu, nechť volí naše kandidáty.  



Je nutné zpřetrhat stávající osobní
vazby mezi politiky a podnikatelskou
lobby, je jedno, o jakou stranu jde.
Jinými slovy, výměna osobností. Máme-
li konkrétně jmenovat, pak nezbývá než
doufat v takový posun u obou nových
pravicových stran.

4. Proč by měli voliči dát preferenční
hlas právě vám?
Možná i proto, že jako strana nedispo-
nující finančními prostředky, sázíme

na zdravý rozum a prostou chuť každého rozumného
člověka chtít věci měnit k lepšímu.
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Petra Benešová
lídr Sdružení nezávislých kandidátů „Generace 89“8

1. Jmenujte jeden bod z vašeho programu, který
považujete za nejdůležitější a vysvětlete proč. 
Tím bodem je: „Zapojení občanů do spolurozhodování
o životě ve městě“ – to je nejdůležitější východisko
našeho programu. Co to znamená v praxi? Chceme, aby
všude, kde je to jen možné (v oblasti školství, zdravot-
nictví, kultury, sportu, životního prostředí, bydlení...)
byli občané města zapojováni už do samotného pláno-
vání a přípravy „projektů“, aby měli možnost ovlivnit
věci, které pak budou ovlivňovat jejich životy. Zname-
ná to občany informovat o připravovaných záměrech,
provádět šetření mapující jejich potřeby - ankety,
pořádat otevřená diskusní setkání, workshopy
na principu komunitního plánování. Cílem je, aby vše,
co v Litomyšli vznikne, bylo vnímáno jako „naše“, pro-
tože jsme to tak chtěli.

2. Jaké konkrétní projekty plánujete
realizovat ve prospěch Litomyšle a jejich
obyvatel v těchto oblastech: bytová poli-
tika, podpora podnikání, cestovní ruch
a doprava.
Je těžké vytrhnout z uceleného progra-
mu několik bodů k těmto třem oblas-
tem. Nicméně v podpoře bytové politiky
stojí za zmínku náš plán, vybudovat
v Litomyšli startovací nájemné byty
pro mladé rodiny s přijatelnými cenami
nájemného. V oblasti podpory podniká-
ní mimo jiné považujeme za důležité pravidelné schůz-
ky podnikatelů a zaměstnavatelů s vedením města
a zastupiteli za účelem vzájemné informovanosti, spo-
lečného stanovení dalších vizí a rozvoje města.
Cestovní ruch pro nás neznamená myslet jen na turis-
ty, ale i na občany města – rozvoj cyklostezek a podpo-
ra výstavby areálů pro aktivní odpočinek (lanové
centrum, minizoo, modernizace dětských hřišť,
apod.). Výstavbu R35 můžeme z pozice města ovlivnit

Bc. Robert Kilb
lídr Zelená pro Litomyšl -
Zdravý život i našim dětem
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1. Jmenujte jeden bod z vašeho programu, který

považujete za nejdůležitější a vysvětlete proč. 
Součástí zdravého života je i psychická pohoda, kterou
významně ovlivňuje okolní prostředí. V tomto bodě
vidíme souhrn otázek, které bychom rádi v nadcháze-
jícím volebním období řešili.  Psychiku ovlivňuje pře-
devším každodenní pohoda, kterou narušuje kromě
osobních problémů stres vnějších vlivů, z nichž někte-
ré si ani neuvědomujeme. Kromě obecných záležitostí,
jako nevyhovující pracovní podmínky, ekonomická
lobby velkých společností, kácení stromů, čistota
ovzduší, neutěšená dopravní situace atd. Je naší sna-
hou docílit návratu k trvalejším lidským hodnotám,
pro kterou by neměli být prioritou jenom peníze.
V tomto duchu myslíme na výchovu budoucí generace,
pro kterou je třeba dělat maximum.

2. Jaké konkrétní projekty plánujete realizovat
ve prospěch Litomyšle a jejich obyvatel v těchto
oblastech:

bytová politika
Jelikož každou politickou stranu toto
téma zajímá i pro nás je důležité najít
pozemky a investory, které otevřou
dveře nových bytů či domů v Litomyšli.
Vše je jen otázkou poptávky – pokud
bude výrazně převyšovat – pak jsme si
jisti, že najdeme cestu.
podpora podnikání
Ze strany města - pro místní podnikate-
le absolutní liberalizace a zjednodušení
jejich činnosti. Transparentnost a spravedlivost veřej-
ných zakázek. 
Investory nalákat na koncepčnost a jasnou vizi tohoto
města.   
cestovní ruch a doprava
V tomto bodu budeme hledat peníze v městské poklad-
ně, které bychom chtěli vynakládat co nejúčelněji
a nejefektněji. Litomyšl zatím má svůj dobrý  brand… 

3. Jmenujte maximálně tři strany či hnutí kandidující
v letošních komunálních volbách, se kterými byste rád
sestavil koalici a proč.
Na tuto otázku by bylo nejednodušší odpovědět prostě:

Čtyři otázky pro lídry stran a hnutí, kandidující ve 

Aktuální informace ze školních restaurací Eurest
Jak jsme vás již informovali v srpnovém vydání Lilie,
stravovací služby ve dvou základních školách (ZŠ
Zámecká, ZŠ U Školek) zajišťuje od 1. září společnost
Eurest, zařízení školního stravování spol. s r.o. V
dnešním článku bychom veřejnost rádi podrobněji
seznámili s řadou novinek, které postupně v obou
školních restauracích zavádíme a které, jak věříme,
naši hosté ocení a přispějí tak k ještě větší spokojenos-
ti s poskytovanou službou.

Rozšíření provozní nabídky

Naším cílem je ve spolupráci se školou a rodiči naučit
děti a studenty pravidelnosti ve stravování a zároveň
jim zajistit příjem kvalitních potravin. Proto jsme od
druhého týdne měsíce září spustili na obou základních
školách tzv. svačinový provoz. V praxi to znamená, že
hosté mohou nově využívat nabídky školních restaura-
cí nejenom při poledním stravování, ale i v průběhu
velké přestávky. Pro naše hosty budou denně při-
chystány čerstvé plněné housky, obložené chleby,
různé druhy pečiva, pomazánky a mléčné výrobky. Dále

nabízíme pestrý výběr ovocných i zeleninových salátů.
Vše je podpořeno nabídkou nealkoholických nápojů.

Svoboda volby při skladbě poledního menu

V každé školní restauraci společnosti Eurest dáváme
hostům možnost složit si polední menu podle vlastní-
ho uvážení a momentální chuti. Obsluhující personál
rád vyhoví každé žádosti ze strany hosta zaměnit si
nabízenou přílohu k hlavnímu jídlu za kteroukoliv
jinou z aktuální denní nabídky. 

Jezte a hrajte si s Barvožroutem

Našich nejmenších hostů si vážíme stejně jako hostů
dospělých. Přirozeně si nedovolujeme nikomu nic
vnucovat, ale cítíme značnou společenskou odpověd-
nost, neboť ve školách po celé České republice stravu-
jeme na 30 000 hostů denně. Tato odpovědnost nás
nutí zabývat se úvahami, jak pozitivně přispět k jejich
zdraví. Prostřednictvím hry „Jíme s Barvožroutem“, se
snažíme motivovat nejmladší skupinu hostů nenásil-
nou formou do zdravé a uvědomělé životosprávy.

Popis hry:
Barvožrout – postavička hru personifikuje a zároveň
je jejím průvodcem.
Jednotlivá jídla podle jídelního lístku jsou dle svého
surovinového složení označena kolečkem příslušné
barvy. Podle toho, jaké jídlo si žák vybere, si vybarví
kolečko příslušné barvy na své hrací kartě. 
Zelená – zeleninová jídla
Modrá – drůbež nebo ryby 
Červená – sladké nebo moučné pokrmy
Žlutá – hovězí či vepřové maso 
Pokud má žák všechna políčka vyplněná správně dle
požadovaných barev, dostane odměnu a novou kartič-
ku. Pokud nebyla všechna políčka patřičně vybarvena,
žák dostane pouze novou kartičku. Počet vyplněných
červených koleček (sladká nebo moučná jídla) není
pro splnění hry rozhodující (odměnu dostane žák i bez
jediného červeného kolečka). Všechny správně vybar-
vené kartičky budou zařazeny do celoročního slosová-
ní. Úspěšní výherci obdrží na konci školního roku
hodnotnou cenu.

jen částečně, proto bychom se chtěli
zaměřit na řešení parkování v centru
vybudováním záchytného parkoviště
v blízkosti centra města (např. před
supermarketem Albert, pod III. ZŠ,
v místě stávajícího Mountfieldu) a čás-
tečného omezení dopravy na Smetano-
vě náměstí.

3. Jmenujte maximálně tři
strany či hnutí kandidující v letošních
komunálních volbách, se kterými byste
ráda sestavila koalici a proč. 

Existuje rčení „Zajíci se sčítají až po honu“, stejně tak
jako koalice se domlouvá až po volbách. 

4. Proč by měli voliči dát preferenční hlas právě vám?
Na to lze odpovědět pomocí principů, na kterých je
postaveno naše sdružení „Generace 89“: Mladí
do zastupitelstva, Vyvážené vidění světa pohledem
mužů a žen, Otevřenost, Nezávislost, Ideály listopadu
89 a hlavně Žijeme zde rádi. 



a vytváření nových pracovních míst.
Pro maminky s dětmi připravujeme
výstavbu dětských koutků ve městě.

3. Jmenujte maximálně tři strany či
hnutí kandidující v letošních komunál-
ních volbách, se kterými byste rád se-
stavil koalici a proč.
Každá strana a hnutí, které chce bojo-
vat proti korupci a rozvíjet naše město,
je naším potenciálním koaličním part-
nerem. 

4. Proč by měli voliči dát preferenční
hlas právě vám?
Myslím, že voliči by se měli zamýšlet především nad
programy, jejich obsahem, reálností a celkovým slože-
ním volební kandidátky. Náš program a priority jsou
kolektivním dílem. Lidé na naší kandidátce představu-
jí pestré profesní a věkové  spektrum občanů Lito-
myšle, kteří si přejí změny a nejsou politikou nijak
poznamenaní.

prohlášení. Pro nás není rozhodující
kdo, ale co říká a prosazuje. Protože
dokážeme komunikovat a spolupraco-
vat, věříme, že shodu na uskutečnění
podstatných bodů našeho volebního
programu najdeme. Předpokládáme, že
to budou spíše volební uskupení
od středu doprava, ovšem zároveň zdů-
razňujeme, že podstatná je pro nás
shoda na tom, že prioritou musí být pro-
spěch Litomyšle a všech jejich občanů.

4. Proč by měli voliči dát preferenční
hlas právě vám?
Dvanáct let práce v zastupitelstvu města a osm roků
v radě města a jejich komisích mi dalo velké zkušenos-
ti, které mohu právě nyní dobře zúročit. Jsem Litomyš-
lan a vím docela přesně, co se nám nedaří a co a jak
dělat lépe. Je jasné, že zastupitelstvo a radu města
čekají změny. Rozhodování i každodenní práce
pro naše spoluobčany vyžadují větší dynamiku a trans-
parentnost. Vítám tyto změny. Mám v TOP09 velkou
oporu a jsem připraven přidat své zkušenosti, aktivitu
i nápady a pro rozvoj Litomyšle a život v ní s chutí dál
pracovat. 
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pro svůj život potřebují, by měli najít
v Litomyšli: bydlení, práci, zázemí
pro vyžití. Proto budeme pokračovat
ve výstavbě bytových domů za spolu-
účasti budoucích uživatelů, státu
a města. Zajistíme další obnovy domů
s městskými byty a připravíme lokality
k výstavbě rodinných domů. Pro zajiště-
ní pracovních příležitostí musíme oka-
mžitě podniknout kroky k rozvoji
průmyslové zóny a získat zaměstnava-
tele, kteří v první fázi zajistí alespoň
desítky nových pracovních míst. Městu chybí dopravní
dostupnost, firmy i turisté se k nám potřebují také
dobře dostat. Silnice R 35 je přetížená, ucpaná, nebez-
pečná, a to musíme změnit. Proto budeme prosazovat
urychlení její výstavby a především obchvatu Litomyš-
le. Máme také připravenu koncepci řešení dopravní
situace a parkování na náměstí.

3. Jmenujte maximálně tři strany či hnutí kandidu-
jící v letošních komunálních volbách, se kterými byste
rád sestavil koalici a proč.
S důvěrou i odpovědností danou nám voliči budeme
usilovat o sestavení koalice s těmi  volebními subjek-
ty, s nimiž dokážeme najít shodu na programovém

1. Jmenujte jeden bod z vašeho programu, který
považujete za nejdůležitější a vysvětlete proč. 
Nejdůležitější je pro nás zlepšení komunikace úřadu
s občany a spolupráce s nimi na rozvíjení života
ve městě po všech jeho stránkách. To je základní
kámen ke všem dalším oblastem, na které se zaměřuje-
me v našem volebním programu. Když lidé ve městě
vnímají kroky zastupitelů jinak, než jsou myšleny,
anebo se radnice docela odchýlí od potřeby občanů,
pak je něco špatně. Vytratí se důvěra a bez ní město
nelze rozvíjet. My budeme veřejnost o našich rozhod-
nutích otevřeně informovat. Úředníky povedeme
ke vstřícnějšímu jednání, protože ti jsou zde pro obča-
ny. Prostor pro vyjádření v Lilii budou mít všechny
strany v zastupitelstvu.

2. Jaké konkrétní projekty plánujete realizovat
ve prospěch Litomyšle a jejich obyvatel v těchto
oblastech: bytová politika, podpora podnikání, cestovní
ruch a doprava. 
Mladí lidé ani lidé střední generace by nám v budouc-
nu už neměli odcházet za lepším místem k žití. Vše, co

Vojtěch Stříteský
lídr TOP09 & Fórum občanů Litomyšle9

Ing. Jaromír Odstrčil
lídr Věcí veřejných10

1. Jmenujte jeden bod z vašeho programu, který
považujete za nejdůležitější a vysvětlete proč.
Za hlavní bod našeho programu považují Věci veřejné
boj proti korupci a předražování státních zakázek.
Podle nevládní organizace Transparency International
jsou všechny státní zakázky předraženy v průměru
o 30 %. Tento fakt způsobuje systematické zadlužová-
ní našeho státu a všech jeho občanů. Začátkem deva-
desátých let minulého století se dluh na jednoho
občana pohyboval v tisících korun, dnes činí téměř
140 000 Kč na občana a neustále roste. Dluh vzniká
na všech úrovních státní správy a samosprávy. Začíná
to předraženými silnicemi a dálnicemi, letadly a vojen-
skou technikou, končí to v nejmenších obcích předra-
žením oprav chodníků a laviček. Máme připravenou
kompletní „Městskou vyhlášku o zadávání veřejných

zakázek“. Řada systémových opatření,
včetně elektronických aukcí, ušetří
ročně městu až 30% prostředků
na investice a opravy. Byli jsme se pou-
čit ve městě podobné velikosti jako je
Litomyšl, kde to funguje 4 roky a jejich
celková úspora činila 32,5 %. Prostřed-
ky použijeme společně s rozvojovými
fondy EU (nutné je mít 10 - 20 % vlast-
ního kapitálu) na další rozvoj města.

2. Jaké konkrétní projekty plánujete
realizovat ve prospěch Litomyšle a jejich
obyvatel v těchto oblastech: bytová politika, podpora
podnikání, cestovní ruch a doprava.
Pro rozvoj Litomyšle a celého pardubického regionu je
nejdůležitější vytyčení a realizace rychlostní komuni-
kace R35. O celém projektu mají rozhodovat pouze
odborníci,  ne  lobbisté  a spekulanti  s pozemky.
S dopravním zpřístupněním našeho města přijde
i rozvoj podnikání, cestovního ruchu, bydlení

 volbách do Zastupitelstva města Litomyšle

Rozsáhlejšími stavebními úravami prošla kuchyň na Zámec-
ké ulici. Byly doplněny či vyměněny některé technologie
i nefungující vzduchotechnika. Eurest vyměnil dřevěné stoly
za nové v nerezu, pořídil konvektomat pro šetrnější přípravu
jídel a nové kotle.  

Komunikace s rodiči a hosty

Díky zdárné aktivaci všech rozdaných čipů a čipových
karet je našim hostům již plně k dispozici informač-
ní a komunikační systém. Jednoduchým postupem má

Litomyšlský zámek
boduje v návštěvnosti
strana 1 >
K vyššímu objemu tržeb pak přispěly různé
pronájmy a prodej upomínkových předmětů.
„V současné době je plán tržeb z pronájmů spl-
něn na cca 200 %. Plán tržeb z prodeje zboží
plníme rovněž na cca 200 %,“ hovoří v číslech
kastelánka Jana Sehnalová. „Domnívám se, že
uváděná čísla se nám podaří ještě výrazně
vylepšit, neboť na podzimní měsíce chystáme
další akce. Například od 30. září do 7. října
natáčí Česká televize na zámku film s pracov-
ním názvem Sirael. V termínu 8. a 9. října znovu
provádíme v noci. Akce opět nese název „Jak
bílá paní poměry na litomyšlském zámku napra-
vila“. Rezervace na tyto prohlídky se provádějí
na zámku. Na měsíce říjen a listopad pronají-
máme kongresové sály na několik společen-
ských akcí, a také plánujeme akce
předvánoční,“ vyjmenovává Jana Sehnalová.
O chystaných akcích se dozvíte více na webo-
vých stránkách zámku. -bj-

každý host možnost zaregistrovat se do systému a při-
hlásit se na vlastní klientský účet. U vedoucí příslušné
školní restaurace si nejprve vyžádejte autorizační kód
a číslo hosta. E-mail a heslo si zvolíte sami. Na vámi
uvedený e-mail obdržíte potvrzení o registraci.
Internetové stránky www.skoly.eurest.cz jsou určeny
našim malým hostům i jejich rodičům. Po přihlášení
budete mít na výběr z několika možností. Můžete jed-
noduše zjistit finanční stav na účtu, získat přehled
o tom, jaké jídlo si host odebral, kolik peněz utratil za
nákup v doplňkovém prodeji, a následně ovlivnit další
výběr. Rodič, mající vícero dětí, může „spravovat“ sou-
časně i několik účtů. Po přihlášení do systému bude
možno nahlížet i na jídelníček, dle kterého mohou
rodiče doporučit, ale i objednat dětem oběd na násle-
dující den. V neposlední řadě umožňujeme našim hos-
tům i rodičům zveřejnit zde své názory a připomínky,
které nám mohou dopomoci k neustálému zlepšování
našich služeb. 
Věříme, že zavedení výše uvedených novinek do
vašich školních restaurací přispěje k vyšší spokojenos-
ti se službou společnosti Eurest.

Michal Jan,
obchodní manažer Eurest, spol. s r. o.
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Velká fotografická a literární soutěž
o zajímavé cenydvacítkou

Pan Bárta jako čekatel na prezidenta
(ne jako kandidát).

Soutěžní číslo: F46

Jak slastný je pocit Bože, když slunce
se ukládá za klášter do lože. 

Soutěžní číslo: F45

Nostalgie.

Soutěžní číslo: F47

Litomyšl je na houby. 

Soutěžní číslo: F48

Brána do „ráje“.

Soutěžní číslo: F42

Jiný úhel pohledu na naše město.

Soutěžní číslo: F43

Zatím co Praha je stověžatá, Litomyšl je komíny přímo jatá. 

Soutěžní číslo: F44

Malé Japonsko v srdci Litomyšle

Soutěžní číslo: F53

FJak jsem to viděl já.

Soutěžní číslo: F49

Váchalovou uličkou.

Soutěžní číslo: F54

Malá zámecká paní. 

Soutěžní číslo: F51

Z čeho to ten pan sochař jenom uplácal.

Soutěžní číslo: F50

Není to na zámku, ale přece jen
v Litomyšli.

Soutěžní číslo: F52

Soutěžní číslo: L12
Lilie je časopis náš vezdejší,
Litomyšlan je z něj rázem chytřejší.
Dozví se z něj hodně informací,
kterak zúčastnit se různých akcí.
A že má už 20 let?
To přec není žádný věk!

Soutěžní číslo: L14
Zase dneska venku lije
že bych koukla do Lilie.
Koncerty divadla i sport
v cukrárně si koupím dort.
Děkuji tolik akcí skvělých
pro mladé i generaci starších. 

Soutěžní číslo: L13
Čí je krásná Litomyšl a Klášterní zahrady?
NAŠE.
A čí je dvacetiletá LILIE?
NAŠE.
NAŠE přání je, aby po další léta
nám LILIE sdělovala, jak Litomyšl vzkvétá. 
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Návrat do minulosti – s vámi již dvacet let

Z Nadace je obecně prospěšná
společnost
Lilie z října 1998

V současné době dochází k podstatným změnám
v rámci organizování festivalu Smetanova Litomyšl,
který již získal výsadní postavení mezi kulturními
podniky pořádanými v České republice. O vysvětlení
probíhajících změn jsme požádali JUDr. Pavla Střeští-
ka, předsedu dozorčí rady nově vznikající obecně pro-
spěšné společnosti, jejíž název je Smetanova Litomyšl,
o.p.s.
Jakým způsobem byl organizován operní festival Smeta-
nova Litomyšl do letošního roku?
Za účelem zajištění řádného fungování operního festi-
valu byla Městem Litomyšl dne 28. 3. 1995 zřízena
Nadace festivalu Smetanova Litomyšl, kde v čele jejího
statutárního orgánu stál starosta Města Litomyšle.
Úkolem této nadace bylo obstarat veškeré finanční
prostředky a organizační záležitosti nutné k organiza-
ci festivalu.
K jakým změnám dochází v současné době?
V měsíci září odsouhlasilo městské zastupitelstvo
transformaci Nadace festivalu Smetanova Litomyšl
na obecně prospěšnou společnost. Jedná se o u nás
relativně novou formu právnické osoby, která může
být zřízena podle naší platné právní úpravy. Veškeré
podmínky vzniku obecně prospěšné společnosti upra-
vuje zákon č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných spo-
lečnostech.
Co bylo důvodem této transformace?
Podnětem k tomuto kroku bylo vstoupení v platnost
nové právní úpravy pro nadace a nadační fondy.
Dne 1. 1. 1998 nabyl účinnosti nový zákon
č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech,
který stanovil přesná pravidla vzniku a činností nada-
cí. Zároveň zde vznikl problém přizpůsobování nadací,
které byly zřízeny před účinností tohoto zákona, nové
platné právní úpravě. Zákon č. 227/1997 stanovil pře-
chodné období jednoho roku, do kdy se nadace vznik-
lé podle dosavadních právních předpisů musí
přizpůsobit nové právní úpravě a stanovil několik
možností, jak toho dosáhnout. Jednou z možností je
přeměna nadace na obecně prospěšnou společnost.
Právě toho využilo Město Litomyšl a jako univerzální-
ho právního nástupce Nadace festivalu Smetanova
Litomyšl se rozhodlo založit obecně prospěšnou spo-
lečnost s názvem Smetanova Litomyšl, o.p.s.
V jaké fázi se nachází vznik této obecně prospěšné spo-
lečnosti?
V současné době bylo městským zastupitelstvem
odsouhlaseno definitivní znění zakládací listiny. Dal-
ším krokem bude vyhotovení této listiny ve formě
notářského zápisu a následné podepsání starostou
Města Litomyšle. Ke vzniku společnosti je nutný zápis
do rejstříku obecně prospěšných společností. Až dnem
zápisu můžeme hovořit o vzniku společnosti.
Jaké nastanou změny v důsledku této transformace?
Předmětem činnosti společnosti bude především pořá-
dání kulturních akcí ve Městě Litomyšl, prioritně oper-
ního festivalu Smetanova Litomyšl. Dojde tedy
k rozšíření činnosti, na rozdíl od předcházející nadace,
také na pořádání jiných kulturních akcí v Litomyšli,
nikoliv pouze pořádání operního festivalu. Podstat-
ným rysem obecně prospěšné společnosti je, že posky-
tuje společnosti obecně prospěšné veřejné služby,
přičemž hospodářský výsledek musí být použit pouze

ČNB představila v Litomyšli
zlatou minci
Lilie z října 2002

V pořadí čtvrtá zlatá mince z cyklu „Deset století archi-
tektury“ věnovaná období renesance byla prezentová-
na ve středu 25. září v prostorách litomyšlského
zámku, který je jako významná architektonická
památka z tohoto období na minci ztvárněn. Autorem
výtvarného návrhu, který byl vybrán odbornou komisí
ve veřejné anonymní soutěži, je litomyšlský rodák
a patriot v tom nejlepším smyslu slova akademický
sochař a medailér Jiří Věneček.
První tři mince z uvedeného cyklu již byly vydány -
románský sloh reprezentuje rotunda ve Znojmě (bře-
zen 2001), ranou gotiku klášter ve Vyšším Brodě (září
2001) a pozdní gotiku kamenná kašna v Kutné Hoře
(březen 2002). Všechny mince mají nominální hodno-
tu 2 000 korun českých, průměr 20 mm, hmotnost
6,22 g (tj. 1/5 troyské unce) a silu zhruba 1,4 mm.
Jsou raženy ze zlata o ryzosti 999.9 a vydávají se jak
v klasickém provedení, tak i ve špičkové kvalitě
pro náročné sběratele.
Při slavnostní vernisáži za účasti guvernéra České
národní banky Zdeňka Tůmy a členů bankovní rady,
starosty města Litomyšle Jana Janečka, Leopolda
Surgy ze sekce peněžní a platebního styku ČNB,
odborného poradce pro cyklus zlatých mincí a kuráto-
ra výstavy Deset století architektury akademického
architekta Miroslava Řepy a samotného autora návrhu
Jiřího Věnečka se mohli přítomní hosté sami přesvěd-
čit o výtvarné úrovni zpracování zadaného tématu.
„Obsahové sdělení předurčilo volbu výtvarných výra-
zových prostředků. Na jedné straně je to plastičnost
zobrazené architektury vyžadující postup sochařský
a na druhé straně plošnost sgrafitových prvků vyžadu-
jící postup spíše grafický. Tyto protiklady nesměly
ohrozit jednotu celkového obrazového sdělení,“
komentuje náročnost práce Jiří Věneček. Litomyšlský

seriál

Rozjela se městská hromadná
doprava
Lilie z října 2005

V neděli 2. října byla v našem městě uvedena do živo-
ta městská hromadná doprava. Zahájen byl roční zku-
šební provoz, který má ukázat, zda tento druh
přepravy osob litomyšlští občané a návštěvníci města
skutečně potřebují a zda jej budou plně využívat.
Město se rozhodlo tuto službu zpočátku dotovat. Čle-
nové zastupitelstva města odsouhlasili poskytnutí
finanční dotace firmě Zlatovánek s.r.o na úhradu pro-
kazatelné ztráty ve veřejné linkové dopravě. V tomto
roce dosáhne dotace maximální výše 75tisíc korun
a v roce následujícím maximálně 320 tisíc korun.
Všechny tři trasy budou končit na autobusovém nádra-
ží, odkud je k nemocnici i za úřady blízko. Lidé za sve-
zení autobusem pro pětadvacet lidí zaplatí šest korun,
děti polovinu.

(Lilie č. 10 ze 4. října 2005 / ročník XV.)

na poskytování obecně prospěšných služeb, pro které
byla společnost zřízena, tedy v našem případě na pořá-
dání kulturních akcí ve městě Litomyšl. Pozmění se
také organizační struktura, kdy nejvyšším orgánům
společnosti bude správní rada, která jmenuje ředitele
odpovědného za běžný chod společnosti. Zákon
o obecně prospěšných společnostech také požaduje,
pokud byl do společnosti vložen majetek obce, zřízení
kontrolního orgánu - dozorčí rady, jejímž úkolem bude
dohlížet na činnost společnosti tak, aby byla v soula-
du se zákonem, zakládací listinou a statu-
tem společnosti. Členství ve správní
a dozorčí radě je čestné bez nároku
na odměnu. Co se týká majetkových pomě-
rů, přejde veškerý majetek nadace na nově
vzniklou obecně prospěšnou společnost
dnem jejího vzniku. Platná právní úprava
dále vyžaduje, aby společnost vypracovala
a zveřejnila každý rok výroční zprávu
o činnosti a hospodaření společnosti za uplynulý rok.
V konečném důsledku by tyto změny měly přinést sta-
bilní organizační strukturu společnosti a zajistit
transparentnost její činnosti a hospodaření, což se mi
jeví jako zcela přirozené, vždyť tato společnost bude
poskytovat prospěšné služby především pro širokou
veřejnost.                                             Děkuji za rozhovor.

-red- (Lilie 19 z 30. října 1998 / ročník VIII.)

zámek, na který výtvarník nahlédl z ptačí perspektivy
a poněkud neotřele ze severní strany, dominuje rubo-
vé straně mince. „Domnívám se, že tento pohled
umožňuje zachytit základní členění hmoty vytvářející
nádvoří a postihnout další významné části - osmibo-
kou věž, zámeckou kapli, a připomenout většinu cha-
rakteristických prvků: arkády, lodžie, štíty, svébytné
komíny a detaily,“ vysvětluje autor.
U paty zámecké budovy je na kouli umístěna figura
z bestiáře gryf (či pták Noh), kterou autor převzal
ze sgrafitové výzdoby zámecké věže. Proč? „Bájné
zvíře s hlavou, krkem, křídly a předními pařáty
a pronikavým pohledem orla a s tělem a silou lva

s ušima, trupem, zadníma nohama a oca-
sem představuje dle bájných výkladů
moudrost a osvícení, hlídá zlato a draho-
kamy. Jako strážce pokladů znamená
ostražitost a odplatu. Proto je umístěn
u paty zámku, aby tento jeden z nejcen-
nějších renesančních skvostů ohlídal,“
říká Jiří Věneček.
Vpravo nahoře je potom umístěna hlava

zubra s houžví v nozdrách z erbu rodu Pernštejnů, sta-
vebníků zámku.
Na lícní straně mince převažuje meluzína, heraldická
figura z bájných vodních monster - motiv ze sgrafito-
vé výzdoby třetího zámeckého nádvoří. V horní části je
umístěna trojice heraldických zvířat, symboly českých
zemí - český lev, moravská a slezská orlice.
„Návrh působivě vyjadřuje architekturu litomyšlského
zámku a přitom je velmi kvalitně sochařsky zpracován
v moderním duchu,“ soudí ak. arch. Miroslav Řepa.
Druhou cenu v konkurenci sedmatřiceti podání obdr-
žel výtvarník František Skrbek, třetím místem byt oce-
něn student Jakub Vlček. „Návrh akademického
sochaře Jiřího Věnečka byl posouzen jako nejlepší,
a to nikoliv proto, že by se komise chtěla autorovi,
shodou okolností litomyšlskému rodákovi, nějak
zavděčit,“ dodává Leopold Surga, který mistrovi záro-
veň poblahopřál k druhému místu v soutěži o nejlepší
návrh mince baroko s tématem zámku v Buchlovicích.
Tato mince bude vydána přesně za rok. Ražbu mincí
provádí Bižuterie Česká Mincovna a.s. v Jablonci nad
Nisou a limitní emise činí 5 800 ks (2 500 kusů běžné
kvality a 3 300 kusů kvality špičkové). V den vydání se
v Litomyšli prodalo 92 těchto mincí zlevněných o deset
procent a na dalších 70 kusů byla téhož dne přijata
objednávka.                                                           zkráceno 

-ih- (Lilie č. 10 z 2. října 2002 / Ročník XII.)
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Investice do dětských hřišť jsou 
v plánu v příštím roce

V poslední době se z Litomyšle ozývají hlasy, proč jsou
hrací prvky na některých dětských hřištích demonto-
vány. Bude snad dětských hřišť ve městě ubývat nebo
se blízká na lepší časy? 
V dubnu 2005 převzaly všechna dětská hřiště a sporto-
viště v Litomyšli a okolních obcích pod svou správu
Technické služby města Litomyšle, současné Městské
služby Litomyšl s.r.o. Bylo jich 28 a většina z nich
vznikla v roce 1997. „Již v roce 2005 však některá
z nich neodpovídala po technické stránce. Byla poško-
zená buď povětrnostními vlivy, nebo vandaly a dětem
se hrací prvky staly nebezpečnými,“ vysvětluje pracov-
ník Městských služeb Litomyšl s.r.o. Zdeněk Kocman.
„V letech 2006 až 2008 bylo do hřišť investováno 1,7
milionu korun. V dalších dvou letech se pak prováděla
běžná údržba,“ dodává Zdeněk Kocman. Součástí
údržby jsou pravidelné revize, které v poslední době
odhalují prvky nevyhovující. Řada z nich již navíc
neodpovídá současným přísnějším evropským nor-
mám. „Bohužel, postupně přistupujeme k demontáži
hracích prvků. Nyní nás ale čeká jejich doplňování,“
uvádí Zdeněk Kocman. 
Město má vypracovaný přehled - pasport hřišť, který je
ale zastaralý. „Minulý měsíc jsme proto nechali zpraco-
vat pasport nový,“ vysvětluje kroky radnice starosta

Litomyšle Michal Kortyš. „V současné době se vytipo-
vávají nejvytíženější hřiště. Zřejmě se budou ještě dvě
přidávat. V příštím roce jsou investice do těchto dět-
ský hřišť opět v plánu,“ dává dětem a jejich rodičům
naději starosta. Kupříkladu na jaře budou na hřiště
na Vodních Valech pořízeny nové dětské průlezky.
O jejich rozsahu a typu v současné době město jedná
s Rodinným centrem (RC) v Litomyšli. „Správní rada RC
na základě požadavků města vypracovala následující
postup: V první fázi dojde k dotazníkovému šetření ke
stavu dětských hřišť v Litomyšli. To se uskuteční v prů-
běhu října 2010 a dotazníky budou k vyplnění v rodin-
ném centru a na jeho webu www.rc.litomysl.cz.
Zároveň budou v RC shromažďovány fotografie
a náměty jako inspirace,“ sděluje koordinátorka
rodinného centra Petra Benešová. Ve druhé fází je
naplánován otevřený kulatý stůl k problematice dět-
ských hřišť. Kulatého stolu se může veřejnost zúčast-
nit 2. listopadu od 17.00 do 19.00 v prostorách
rodinného centra. „Cílem je zmapovat potřeby dětí
a rodičů ve vztahu k vybavenosti dětských hřišť a zjiš-
tění návrhů na jejich zlepšení,“ říká dále koordinátor-
ka a dodává: „Ve třetí fázi jsme naplánovali otevřené
pracovní setkání – workshop - s cílem sestavit návrh
vybavení vybraného dětského hřiště. Toto setkání
bude vycházet z podmětů získaných od rodičů v před-
chozím období. Termín zatím není stanoven, je ovliv-
něn průběhem 1. a 2. fáze.“
V současné době je v Litomyšli a okolí 23 dětských
hřišť. Během uplynulých tří let byly technické služby
nuceny zrušit 5 těchto hracích ploch (v ulici 17. listo-
padu, 9. května, Dukelská, Strakovská, Sv. Ján), kde
hlavním důvodem byly prvky nebezpečné pro provoz.
Dále ovšem technické služby vybudovaly 11 nových
dětských hřišť (v ulici Mařákova, Vodních Valech, Vág-
nerova, Okružní, 9. května I, Koupaliště, Jateční
a v okolních obcích Nedošín, Pohodlí, Pazucha
a Suchá). Rovněž zbudovaly nové dopadové plochy
na Lánech.                                   Text a foto Jana Bisová

Ocenění Trend Award je již v Litomyšli
ELCA a Bundesverband Garten-, Landschafts- und
Sportplatzbau e. V. (BGL), pořadatelé soutěže Trend
Award, se letos úmyslně rozhodly vzdát hold historic-
kým zahradám. Z toho důvodu byly do soutěže zařaze-
ny Klášterní zahrady, společně s Bylinkovou
zahrádkou zámku Valtice, Zámeckou zahradou v Jičí-
ně, Knížecí Akropolí na Vyšehradě a zahradou vily
Müller v Praze. Vyhlašovatelé soutěže rovněž považo-
vali historické parky a zahrady za klíčové místo, které
poskytuje kvalitní vyžití a je nezanedbatelné v přínosu
hodnot v regionu. Porota nakonec rozhodla ve pro-
spěch Litomyšle a Prahy. 
Je to poprvé, co bylo ocenění předáno hned dvěma
projektům. Antoine Berger, předseda výboru firem
ELCA a Hanns -Jürgen Redeker , předseda (BGL) uved-
li: „My, jako pořadatelé mezinárodní soutěže Trend
Award, jsme ohromeni krajinou vlastností těchto his-
torických zahrad v České republice.“ Berger navíc
dodal: „Pro atraktivní prezentaci historických zahrad
jsou důležité mnohé aspekty. Existence historických
a kulturních spojení sama o sobě nestačí. Atmosféra,
tedy emocionální zážitek, je pro úpravu zahrad rozho-
dující. Důležité jsou také faktory jako pocit, že je
návštěvník vítán, vstřícnost místa a intuitivní porozu-

mění. V neposlední řadě k pozitivnímu vnímání zahrad
přispívá také udržovaný stav.“ 
Ocenění za projekt Klášterních zahrad v Norimberku
převzal starosta Litomyšle Michal Kortyš společně
s Miroslavem Brýdlem, zahradní architekt Jan Vavřín
(za zahradní část projektu a za firmu Profistav)
a architekt Radko Květ (také za své kolegy Zdeňka
Sendlera a Václava Babku – spoluautory projektu).

Text a foto Jana Bisová

ELCA - The European Landscape Contractors Associati-
on (Evropská asociace firem v oboru zahradních a kra-
jinářských úprav) představila 15. září během
zahajovacího ceremoniálu 19. ročníku Mezinárodního
odborného veletrhu městské zeleně a krajinářství
GaLaBau 2010 v německém Norimberku dvě stejně
cenné, ale velmi odlišné historické zahrady České
republiky. Litomyšl a Praha zde převzaly ocenění Trend
Award – Building with Green za Klášterní zahrady
a zahradu vily Müller. 

Technické školství 
v Litomyšli zůstane
Technická škola v Litomyšli má již jasno. Pardubický
kraj rozhodl o jejím dalším osudu. Spojí se se sousední
střední zahradnickou školou. Ponese název Střední
zahradnická a technická škola v Litomyšli. Vrací se tak
zpět ke zkratce SZTŠ. Na staronové škole by dokonce
mohl vzniknout nový obor pro hasiče. 
Již před prázdninami se zvedla vlna nevole proti mož-
nému sloučení litomyšlské technické školy se svitav-
ským učilištěm. „Když emoce opadly, tak se začalo
konstruktivně jednat. Podařilo se vyjednat, se souhla-
sem ředitele zahradnické školy panem Jiránkem, slou-
čení zahradníků a techniků,“ vysvětluje starosta
Litomyšle Michal Kortyš. Ředitel střední zahradnické
školy Ivo Jiránek upřesňuje: „Pan starosta mě přemlu-
vil, že do tohoto řešení máme jít. Původně jsme chtěli,
aby došlo ke sloučení technické školy pod zahradnic-
kou, ale to bylo odmítnuto techniky. Vidím to jako
řešení pro technickou školu, ale zároveň jako riskant-
ní pro školu zahradnickou. Chci ale, aby období nejis-
toty bylo co nejkratší. Konkurz je relativně nejlepší
řešení.“ 
O sloučení obou litomyšlských škol rozhodl Pardubic-
ký kraj začátkem září. Nový subjekt vznikne k 1.
dubnu 2011. Znamená to konkurz na nového ředitele
vzniklé školy. Od září 2011 by měl být zrušen obor
doprava a služby na technické škole. Ovšem v
budoucnu by mohl vzniknout obor pro hasiče. „Na
kraji jsme předjednali možnost otevření tohoto nové-
ho oboru. Studenti by se učili techniku a administrati-
vu nutnou pro tuto profesi. Nyní je již na školách, aby
za tím šly,“ sděluje Michal Koryš. „Případné otevření
nového oboru může trvat několik let. Obor však musí
stáhnout žáky mimo region Svitavska. Technická škola
zatím nabírá žáky z Litomyšle a blízkého okolí. Jedi-
ným řešením je, aby se natáhli žáci z větší vzdálenos-
ti. My jim ale musíme něco nabídnout. Já tu situaci
však vidím do budoucna jako dobrou,“ doplňuje staro-
stu ředitel Jiránek.                                                         -bj- 
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Zámek ožije akcí Kulturní Evropa
Odborná konference
Ve dnech 8.–9. října se na zámku v Litomyšli uskuteční
prezentační akce na téma jak Evropa financováním
projektů ze strukturálních fondů pomáhá ke zlepšení
cestovního ruchu na národní úrovni a jak pomáhá při
využití potenciálu kulturního dědictví České republiky
(ČR). Ministerstvo pro místní rozvoj (řídicí orgán IOP
a odbor cestovního ruchu) ve spolupráci s minister-
stvem kultury (zprostředkující subjekt IOP), Městem
Litomyšl (nositel projektu Revitalizace zámeckého
návrší v Litomyšli) a Národním památkovým ústavem
připravuje konferenci na níž budou odborné veřej-
nosti  představeny  jednotlivé  projekty  realizo-
vané v Integrovaném operačním programu v oblasti
intervence 4.1 Národní podpora cestovního ruchu
a 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního
dědictví. 
Dále bude na programu téma Význam standardů
ve službách cestovního ruchu a Současný manage-
ment kulturních památek. S příspěvkem o podpoře
regionálního cestovního ruchu vystoupí i zástupce
Regionálního operačního programu Severovýchod.
Celá akce se skládá z odborné konference a z prezen-
tačních akcí pro veřejnost. 

Dvoudenní program pro veřejnost
Část pro širokou veřejnost bude v duchu hradních
slavností, kde kromě různých stánků s produkty
regionálních sdružení (např. patchwork, med či
zelenina) budou vystaveny velkoplošné panely jed-
notlivých projektů, realizovaných v oblasti podpory
kulturního dědictví a v oblasti cestovního ruchu
realizovaných agenturou na podporu cestovního
ruchu CzechTourism. Dále zde budou volně dis-
tribuovány letáky a publikace, týkající se ces-
tovního ruchu a revitalizace památek. 
Během pátečního programu pro školy se uskuteční
workshop na výrobu míčků a škola žonglování.
V odpoledních hodinách se představí divadelní

a kaskadérská společnost Štvanci a zámeckým nád-
vořím budou znít písně středověké Evropy v podání
výborné skupiny BraAgas. Páteční i sobotní noc
bude ve znamení nočních prohlídek zámku,
doprovázených divadelním představením Jak Bílá
paní napravila poměry na zámku. 
Sobotní program slibuje od 11.00 dopoledne celoden-
ní mobilní artistní show KdybyKulich. Zlatým hřebem
bude představení Kámen mudrců, které se žánrově
řadí mezi multimediální performance. Odpolední pro-
gram bude plný her, hlavolamů a soutěží. Které z dětí
by odolalo pravé letní koulovačce, či stavění
sněhuláků? Hudebně nám sobotní odpoledne zpří-
jemní litomyšlská kapela Sunset BLVD (od 16.00),
a poté výborný Xindl X s kapelou (od 18.00). Celá
sobotní akce je součástí projektu „Živá města – živé
památky“, rovněž podpořeného z programu IOP. 

Projekt Najdi – přečti – předej
součástí show KdybyKulich 
Na zámeckém návrší se můžete v rámci akce
Kulturní Evropa těšit na pravou, nefalšovanou kni-
hovnu, která bude plná knih nejen s vazbou
na města UNESCO či České inspirace. V knihovně se

také budete moci zúčastnit projektu Najdi – přečti –
předej. Připomeňme v krátkosti pravidla tohoto
projektu, jehož cílem je podporovat četbu. 
Mnozí z nás máme jistě doma celou řadu knih, které
již podruhé číst nehodláme. Někdo jiný by si však
právě tyto naše knihy možná rád přečetl. Proto tímto
vyzýváme všechny milovníky četby, přineste,
prosím, tyto knihy v sobotu 9. října na zámecké
nádvoří, kde bude probíhat akce KdybyKulich.
Knížky můžete opět již s předstihem nosit
do Informačního centra na Smetanově náměstí či
do zámecké informační kanceláře, případně je
můžete zanechat na podatelně městského úřadu.
Všechny knihy opatří organizátoři samolepkou s po-
kyny. Další návštěvníci KdybyKulichu si, kromě zají-
mavých zážitků, mohou domů odnést také vaši
knihu. Po přečtení doporučujeme zanechat knihu
na nějakém vhodném místě, případně předat další
osobě. Vhodným místem může být čekárna u lékaře,
autobus, vlak, úřad, knihovna, kino či galerie apod. 
Litomyšl je jediným městem v republice, které akci
KdybyKulich přivítá již podruhé. Poprvé oživil
KdybyKulich prázdninové náměstí v sobotu 3. čer-
vence. Zopakujme, že podruhé se tato akce koná
v sobotu 9. října, tentokrát na zámeckém nádvoří. 

Michaela Severová,
tisková mluvčí Města Litomyšl 

Farmářské trhy 
v říjnu již nebudou
Poslední letošní Farmářské trhy se konaly na Toulovco-
vě náměstí v sobotu 2. října. Brambory a zeleninu si
však budete moci zakoupit i další sobotu 9. října od 11
hodin na I. zámeckém nádvoří. 
O konání Farmářských trhů v roce 2011 budou čtenáři
Lilie včas informováni.                          Jaroslav Dvořák
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Nové knižní tituly 
v Městské knihovně

155 let - 13. 10. 1855 se narodil v Mítkově nad Orlicí
ANTONÍN BRACHTL, knihovník městské veřejné kni-
hovny v Litomyšli. Autor knižního seznamu této kni-
hovny, člen Sokola.
145 let - 4. 10. 1865 se narodil v Hořicích KAREL

ŠŤASTNÝ, profesor, malíř, grafik. Učil v Litomyšli
i v dalších místech. V obrazech -olejích a grafikách
zaznamenal mnohé náměty z Litomyšle a okolí. Spolu
s bratrem Oldřichem zbudoval v Litomyšli loutkové
divadlo.
140 let - 24. 10. 1870 se narodil KAREL

FAULHAMMER, zakladatel mlýnu v Tržku u Litomyšle.
Mlýn se stal významným průmyslovým podnikem
Východních Čech.
135 let - 30. 10. 1875 zemřel v Litomyšli dělník
FRANTIŠEK DOČKAL. Člen mnoha organizací, zaklá-
dající člen ochotnického divadla v Litomyšli. 
130 let - 13. 10. 1880 se narodil v Litomyšli VIKTOR

JANDA, univerzitní profesor v Praze. Zoolog, autor
řady vědeckých spisů.
115 let - 27. 10. 1895 se narodil v Cerekvici nad Louč-
nou FRANTIŠEK VENTURA, podplukovník jezdecké-
ho pluku ve Vys. Mýtě. Reprezentant ČR na jezdeckých
soutěžích (olympiáda Amsterodam).
105 let - 18. 10. 1905 se narodil JUDr. JIŘÍ

BĚLOHLÁVEK, okresní soudce v Litomyšli, klavírista
a hudebník. Člen Vlastimilu a litomyšlského orchestru.
Otec významného současného dirigenta.
100 let - 18. 10. 1910 se narodil v Litomyšli JAROSLAV

ŠŤASTNÝ, odborník betonových staveb ve Zlíně, stu-
dent litomyšlského gymnázia, skaut, Sokol.
95 let - 31. 10. 1915 se narodil ZDENĚK DOSTÁL, stu-
dující medicíny. Skaut, Sokol, byl zavražděn v době
heydrichiády v roce 1942.

80 let - v roce 1930 oslavil Smetanův dům 25 let své

činnosti od otevření v roce 1905. Ochotníci sehráli
Jiráskovu Lucernu, Vlastimil připravil první českou
zpěvohru Dráteník. V malém sále byla uspořádána
výstava dokladů o činnosti za čtvrt století.
80 let - statistika sčítání obyvatel a domů v roce 1930
dokládá, že okres Litomyšl měl v té době 8 500 domů

a žilo zde asi 74 tisíc obyvatel. Litomyšl měla 1 004
domy (o 260 více než v roce 1921). Při sčítání bylo
ve městě 7 200 osob. Více jak tisíc obyvatel měly obce
Osík, Lubná, Sloupnice, Trstěnice, Dolní Újezd, Ćistá,
Janov (uvedeny pouze blízké obce).
80 let - Občanská záložna v Litomyšli v roce 1930
přijímala vklady s úrokem 4 – 4,5 %. Své peníze zde
měly osoby i společnosti v hodnotě 22 milionů korun.

Připravil Miroslav Škrdla

Kalendárium Litomyšle
říjen 2010

Poděkování
S končícím volebním obdobím končí i volební

období pro členy Sboru pro občanské záležitosti
(SPOZ). Tato komise v uplynulých letech
nerozhodovala o investicích, veřejných zakázkách,
personálním obsazení v městských zařízeních, ani
o výši nájemného a vodného. Členové komise
ve větší či menší míře opravdu pracovali pro občany
města. Ať už to bylo při obřadech k vítání občánků
města, svatebních obřadech, obřadech nebo
návštěvách v rodinách u příležitostí stříbrných,
zlatých nebo diamantových výročí společného
života manželů, návštěvách jubilantů 80, 85, 90
letých a starších spoluobčanů (pozn. v roce 2010
právě těchto „starých“ bylo v našem městě na 150).
Po několik let litomyšlský SPOZ vedl pan Vladimír
Šauer, který se rozhodl v letošních komunálních vol-
bách již nekandidovat. Ukončil tak svoji více než
dvacetiletou kariéru komunálního politika.
Za všechny členy SPOZu, za občany města i za sebe
Láďovi děkuji. Přeji mu do dalších let pevné zdraví,
radost z dětí a vnoučat. Věřím, že i v dalších letech
uslyšíme jeho hlas z městského vysílání a se svým
SPOZem bude i nadále spolupracovat.                            

Dana Kmošková

V pondělí 13. září mne navštívilo pár přátel
z chorvatského Zadaru a Sisaku. Připravil jsem
pro ně krátký program s ukázkou našeho města.
Prošli jsme Smetanovo náměstí s přilehlými ulička-
mi, jako rybář se pochlubil pstruhovou Loučnou,
odpočinuli a občerstvili se v Klášterních zahradách
a navštívili venkovní areály zámku. Škoda, že
v pondělí byly interiéry zámku a muzea zavřeny.
Příliš to ale nevadilo. Přátelé byli upřímně a oprav-
dově nadšeni krásami a upraveností navštívených
míst. 
Chci touto cestou poděkovat starostovi města panu
Kortyšovi a jeho sekretariátu za pěkné propagační
materiály o Litomyšli a okolí. Chci také poděkovat
všem těm, co se o tyto atraktivní a nádherné objek-
ty starají. Úprava a čistota areálů, posekané
trávníky, křišťálová voda v kašnách apod.
Druhý den přátelé služebně odjeli do polského
Krakowa. A den poté mi telefonovali a srovnávali.

Litomyšl se jim líbila víc než Krakow, snad s výjim-
kou hradu Wawel.
Děkuji tedy našemu městu za hezké zážitky a dou-
fám, že i vzpomínky mých slovanských přátel.

Jaroslav Bryška

Studentky a studenti Střední školy zahradnické
v Litomyšli se pod vedením paní Ing. Štěpánky
Filipiové podíleli ve dvou uplynulých letech
na hřbitově u kostela sv. Anny v Litomyšli v rámci
odborné výuky na zdařilé úpravě hrobů (především
nedávno restaurovaných), které jsou v majetku
města Litomyšle. S Ing. Štěpánkou Filipiovou a stu-
denty školy spolupracovala v této oblasti zejména
paní Ing. Jana Foltová, členka Komise Rady Města
Litomyšle pro péči o hroby v majetku města a památ-
né hroby. Jelikož úprava a zahradní výzdoba
zvýraznila a vhodně doplnila uvedené funerální
památky, dovoluje si Město Litomyšl vedení a stu-
dentům místní střední zahradnické školy touto ces-
tou poděkovat. Vedle pí. Ing. Štěpánky Filipiové
poděkování jmenovitě náleží: Ivě Abtové, Lucii
Baloghové, Michaele Beranové, Michalu Blažíkovi,
Kristýně Brokešové, Janě Bydžovské, Janě
Dvořákové, Pavlíně Hanouskové, Janě Chládkové,
Nikole Chromé, Martině Kirschlagerové, Lídě
Markové, Adéle Míčové, Lucii Michlové, Lence
Páchové, Jakubu Říhákovi, Pavlíně Severýnové,
Karolíně Šmákalové, Lucii Špačkové, Lucii Veselíkové
a Markétě Zálohové. Děkujeme za spolupráci.
za Komisi pro péči o hroby v majetku města a památ-

né hroby Mgr. Oldřich Pakosta

V minulém čísle Lilie došlo k omylu. Moje
poděkování za vzpomínku v rozhlase k mým
narozeninám patřilo žákům školy němčické.
Omlouvám se. Moc mne to mrzí.      Z. Tošovská

Děkuji moc paní doktorce a sestřičkám trans-
fuzního oddělení v Litomyšli za to, že mi pomohly
a postaraly se o mě, když se mi tam udělalo špatně.
Jejich zodpovědný a ochotný přístup k pacientům je
chvályhodný. Moc si jejich práce vážím.

Božena Skálová

Sobková - Dorothea, vévodkyně, Družba Oldřich -
Udržování bezplevelného…, Mašín Ctirad - Cesta
na severozápad, Kohák Erazim - Kopí dona Quijota,
Marušák Radek - Literatura v akci, Frank Niklas -
Můj otec, Keller Jan - Tři sociální světy, David Petr -
Lužické a Žitavské hory, David Petr – Pelhřimovsko,
Helsinki, Clem Bill K. - Odvrácená tvář, Claudel -
Šedé duše, Haarlem - Dvakrát jsem ztratila…, Brež-
ná Irena - Nejlepší ze všech světů, Christie – Hodiny,
Nosková Věra - Chraňme muže, Granger Ann - Květi-
ny na jeho pohřeb, Harris Lee - Vražda na den práce,
Cast P. C. - Škola noci 3
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Vyprávění o litomyšlských domech – 46. část

Jiráskovo náměstí - Dům čp. 1 Z. Je to první dům
na Jiráskově náměstí s mansardovou střechou a velkou
zahradou. Pravděpodobně někde tady býval hřbitov
Českých bratří, který byl po roce 1547 zrušený. V domě
bydlel jeden z vynikajících profesorů litomyšlského
gymnázia Emanuel Bárta. Narodil se 25. 12. 1841
v Táboře. Do Litomyšle přišel jako suplent. Byl kolegou
Aloise Jiráska, a tak jako on vyučoval na reálce
a v letech 1882-1905 na gymnáziu. Jako významný pří-
rodovědec (geolog, paleontolog, arachnoentomolog)
byl dopisujícím členem rakouského přírodovědného
ústavu ve Vídni. V Litomyšli prováděl podrobná meteo-
rologická pozorování. Na Záhraďském (dnes Jiráskově)
náměstí založil botanickou zahradu. Zemřel v Litomyš-
li 6. 11. 1906 a je pochován na litomyšlském hřbitově
u kostela sv. Anny – hrob 13-14, oddíl I.
Dům čp. 31 Z. Tento dům tvoří dominantu Jiráskova
náměstí a dostalo se mu pojmenování Buřvalka.
K tomu asi přišel tím, že kdysi patřil a byl i postaven
někým, kdo se jmenoval Buřval a provozoval zde
pohostinství. Hned vedle bývala kovárna, dnes zbou-
raná. Za majitele hostinského a řezníka Jana Müllera,
koncem července 1866, se zde ubytovali rakouští vojá-
ci, od Štýrského Hradce táhnoucí na pomoc rakouským
vojskům za války prusko-rakouské, kdy vyvrcholil
dlouhodobý politický spor mezi Pruskem a Rakouskem
a kdy na českých zemích ležela hlavní tíže této války.
Vojáci zde ubytovaní byli plni elánu a přesvědčení
o vítězství nad Prušáky. Na Buřvalce jich byl plný sál
a když večer začali zpívat, bylo Záhraďské náměstí plné
posluchačů. Velké pozornosti se těšil hejtman Eder,
který se vyznamenal v dánské válce a měl prsa plná
vyznamenání, avšak přišel o nohu, přesto byl plný
elánu do bojů s Prušáky. Vojáci odtud odtáhli ve směru
na Náchod a Skalici, ovšem netušili, co je tam čeká.
Mnozí z nich padli v bitvách u Náchoda, v České Skali-
ci a Sadové. Tehdy rozhodující boje byly zahájeny 3.
července před 8. hodinou ráno u Sadové a Hradce Krá-
lové. V průběhu deseti hodin přerostly v kolosální
bitvu, ve které se na obou stranách utkalo na 430 000
mužů. Zhroutil se mýtus o skvělé rakouské armádě -
čepicemi je utlučeme - a uzavřela se jedna veliká kapi-
tola dějin rakouského válečnictví. 
Jan Müller prodal dům roku 1881 svému švagrovi
Hynku Seidlovi, který se později stal zahraďským sta-
rostou. Záhraď bývala samostatnou obcí. 
U něho bydlel v letech 1882-1888 Alois Jirásek.
Na čelní straně domu byla v září roku 1921 odhalena
Jiráskova pamětní deska, která je dílem sochaře
a sklářského výtvarníka Jaroslava Brychty, absolventa
UMPRUM v Praze, rodáka z Pohodlí u Litomyšle. Hlav-
ním řečníkem při odhalení byl purkmistr František
Lašek.
O bytu Aloise Jiráska Na Buřvalce napsala Marie Seid-
lová, u příležitosti oslav stých Mistrových narozenin,
své vzpomínky, které byly též uvedeny ve vysílání Čes-
koslovenského rozhlasu.
Píše v nich, že její rodiče Anna a Hynek Seidlovi koupi-
li dům v roce 1881 od Jana Müllera, který měl v úmys-
lu vystěhovat se do Ameriky. Hynek Seidl se tehdy
rozhodl, že velký sál v 1. poschodí stavebně upraví
ve čtyřpokojový byt s kuchyní. Profesor Jirásek bydlel
v té době na náměstí v domě čp. 111, který patřil cuk-
ráři Rumlerovi. Vedlejší dům čp. 112 v té době přesta-
voval jeho nový majitel Dr Slavík (zde Alois Jirásek
bydlel v letech 1876-1879 u paní Vildrové). Při boura-
cích pracích došlo k narušení statiky domu čp. 111
a rodina Jiráskova se musela prozatím nastěhovat
k rodičům paní Jiráskové do čp. 57.
Když se profesor Jirásek dozvěděl o chystané úpravě
bytu na Záhradi a po jeho prohlédnutí, ihned si jej pro-
najal. V září se Jiráskovi do nového bytu Na Buřvalce
s rodinou nastěhovali. Měli tehdy dvě dcerky Boženku
a Mařenku. Obývací pokoj, který byl využíván též jako
ložnice paní Jiráskové a dětí, byl situován do zahrady.
Rovněž tak prostorná kuchyň. Tři pokoje měly výhled
na náměstí, kterému se říkalo Plácek, který ještě nebyl
osázen stromy. Jeden pokoj byl upraven jako přijímací,

seriál

Dům čp. 31 Z.

hustými vlasy, spletenými do copu, obtočenými kolem
hlavy jako korunka. Uprostřed zahrady stával prostorný
altánek, kde se scházeli za dlouhých letních večerů
Hynek Seidl, piarista Jan Seidl a učitel Kopecký. Někdy
mezi ně na besedu přišel i Jirásek, který zde vyslechl
vyprávění starého učitele, a tak vznikla povídka Učitelský.
Na Buřvalce, kde žil A. Jirásek šest let, napsal mnoho
drobných povídek, soustředěných do třech svazků
nazvaných Z různých dob, v roce 1886 zde vznikly romá-
ny Psohlavci, V cizích službách, Poklad, Skály, Ráj světa,
Sousedé a povídky Pandurek, Z malých cest, Sobota
a roku 1887 a 1888 román Skály, historické povídky
Zemanka, Maryla, Záhořanský hon, dva díly z trilogie
Mezi proudy, první díl z pětidílné kroniky F. L. Věk.
V září 1888 se Jirásek s rodinou odstěhoval do Prahy,
kde se narodily další děti Zdeňka, Madlenka a Jaromír.
Do Litomyšle se Jirásek zvláště o prázdninách rád vracel
buď sám, nebo s rodinou. Bydlíval na Záhradi u profe-
sora Apelta nebo ve Strakově v Českém hostinci. Pozdě-
ji trávil prázdniny v Hronově, kde si koupil rodinný
domek. Písemný styk s přáteli z Litomyšle udržoval
mnoho let. Dobu zde strávenou nazýval šťastnými léty.
Naposledy navštívil Litomyšl v červenci roku 1921, kdy
byl mezi slavnostními hosty při odhalování pomníku
Jana Amose Komenského (dopoledne byl hlavním řeč-
níkem při odhalení památníku na Růžovém paloučku
u Morašic).
V roce 1926 jela z Litomyšle do Hronova delegace s bla-
hopřáním k Mistrovým 75. narozeninám a Marie Seidlo-
vá se ke gratulantům též připojila, tak si mohla spolu
s Jiráskem a jeho rodinou připomenout léta strávená
v Litomyšli Na Buřvalce. Spisovatel Alois Jirásek zemřel
12. března 1930 v Praze. Jeho ostatky byly převáženy
z Prahy do Hronova přes Litomyšl za doprovodu jeho
syna Dr. Jaromíra Jiráska, a tak se s ním mohla rozlou-
čit i jeho milovaná Litomyšl.

Připravuje Alena Randáková

druhý pro případné návštěvy a třetí menší byl užíván
Jiráskem jako pracovna a zároveň ložnice. Jiráskovým
se Na Buřvalce narodily ještě dcerušky Ludmila a Miluš-
ka. Jiráskovi měli pro pomoc v domácnosti služku
Helenku, která uměla dohlédnout i na děti a naučit je
národní písničky, kterými se rády bavily při častých
procházkách po okolí. Babička paní Podhajská denně
navečer přicházela, aby své dceři pomohla a s dětmi se
potěšila. V roce 1885 se v Litomyšli rozšířila epidemie
tzv. černých neštovic. V některých rodinách zemřely
na tuto nemoc dvě až tři děti. Také spisovateli A. V. Šmi-
lovskému zemřeli dva synáčkové. V rodině Jiráskově
onemocněla čtyřletá Mařenka a přes veškerou péči 7.
září zemřela. Hrobeček Mařenky byl původně u zdi kos-
tela sv. Anny, když se upravovala nová cesta, musel být
hrob přenesen dále do místa, kde je nyní. 
Je s podivem, že tři děti Seidlových Anna, Julie a Marie
ani dvě děti paní Remešové, která též Na Buřvalce byd-
lela, neštovicemi neonemocněly.
Děti si často hrávaly v rozlehlé zahradě, kde s nimi
bývala paní Jirásková, krásná to žena s dlouhými
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Nestraníci
pro Litomyšl

– Zahájení prací na zpracování nového
územního plánu města a schválení Stra-
tegického plánu rozvoje města Litomyšl
do roku 2015. 

– Výstavba inženýrských sítí pro městské
byty naproti nemocnici.

– Na úseku sportu a volného času jsme
spolu s ostatními subjekty zastoupenými
v zastupitelstvu získali finanční pro-
středky na výstavbu krytého plaveckého
bazénu, který je již prakticky dokončen. 

– V oblasti kultury se podařily zajistit
finanční prostředky z integrovaného
operačního programu ve výši téměř 400
milionů na opravu budov na zámeckém
návrší. 

– Podařilo se udržet a dále rozvinout pres-
tiž Mezinárodního operního festivalu
Smetanova Litomyšl.

– Zasadili jsme se o zachování samostat-
nosti litomyšlské nemocnice. I díky našim
zástupcům ve vedení akciové společnos-

ti Litomyšlská nemocnice.se jí podařilo
dosáhnout prestižního postavení a vyni-
kajícího hodnocení pacienty, když čtyři-
krát skončila na prvním místě
v Pardubickém kraji a v roce 2009 se
umístila na devátém místě v rámci celé
České republiky.  

– Podařilo se nalézt místa a vybudovat
několik malých parkovišť ve městě. 

– Bezpečnost ve městě se zvýšila nainsta-
lováním bezpečnostních kamer.

Vážení spoluobčané, 
již ve třetím volebním období se představuje volební sdružení Nestraníků pro Litomyšl.  Na kandidátce jsou osoby, které již v minulém
období v zastupitelstvu působily - Miroslav Brýdl, Karel Kalousek, Libor Vylíčil a David Večeřa, které prospěly rozvoji města
a orientují se v problematice jeho řízení. Jsou zde však i nové tváře, které vstupují do voleb poprvé a chtějí přispět k chodu samo-
správy města novými podněty. 

Z našeho minulého volebního programu se realizovalo zejména:

V nadcházejícím volebním období chceme navázat na dosavadní zkušenosti a v plnění programu z předchozího volebního období pokračovat. 
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Nechceme slibovat řešení, o kterých víme, že 
– jsou dnes již rozpracována a nelze do nich  zasahovat (např. vzhledem k nasta-

veným pravidlům financování z fondů EU v projektu Zámecké návrší), nebo
jejich realizace už probíhá

– je nebude možno realizovat vzhledem k předem vázaným financím (např. splát-
ky plaveckého bazénu) a jednoznačným prioritám (čistírna odpadních vod, řeše-
ní parkování, protipovodňová opatření)

– nejsou v kompetenci města a kde pouze můžeme a budeme působit na způsob
řešení (struktura středních škol, struktura zdravotní péče a pod.)

Neslibujeme nemožné.

volební program pro období 2010–2014

realita proti populismu

1. Rozvoj města, ekonomika,
životní prostředí a investiční
politika
Územní plán
– Prosadit územní plán s ohledem na doře-

šení problematiky R35 s vytvořením příle-
žitostí pro bydlení, parkování, podnikání
a volnočasové aktivity. 

– Přizvat občany města a přilehlých spádo-
vých obcí k aktivní účasti při veřejném
projednávání.

– Zasadit se o výstavbu hobby marketu
pro kutily a zahrádkáře (jako například
Hornbach, Obi, Baumax…).

Hospodaření města
– Zajistit efektivnost vynakládání finanč-

ních prostředků města a informovanost
o hospodaření města.

– Při rozhodování o investičních aktivitách
brát úvahu jejich vliv na budoucí hospo-
daření města, splácení úvěrů, provozní
náklady a náklady na údržbu. 

– Pravidelně aktualizovat rozpočtový
výhled města s ohledem na vývoj finanční
situace. 

– Pracovat s vyrovnaným rozpočtem,
nezvyšujícím další zadlužení města.

– Efektivně využívat evropských fondů při
financování velkých investičních projektů,
zejména při zajištění rekonstrukce čistič-
ky odpadních vod a kanalizace města. 

– Usilovat o získání dalších investorů do
průmyslové zóny města.

Bydlení a bezpečnost ve městě
– Vytvořit z Litomyšle město, které zajistí

podmínky pro kvalitní a příjemné bydlení. 
– Podporovat výstavbu rodinných domů

a přilákat investory ke stavbě bytových
domů. Tímto podpořit možnost fixace lidí
na město Litomyšl. 

– Prosadit rozšíření činnosti Městské poli-
cie na sedm dní a zvýšit dohled nad bez-
pečností a dodržováním základních
pravidel (zákaz užívání drog, nalévání
alkoholu mladistvým, noční klid…). Pokra-
čovat v budování kamerového systému.

Parkování a doprava
– Pokračovat v budování drobných parko-

vacích míst a usilovat o vybudování par-

kovacích domů především v centru města
a u nemocnice.

– Rozšiřovat provoz MHD na základě potřeb
obyvatel města a integrovaných obcí. 

– Prověřit a aktualizovat systém dopravní-
ho značení ve městě.

Ekologie
– Prosadit vybudování trasy R35 jako

prvotní cíl v oblasti ekologie.
– Prosadit monitoring stávajícího stavu

životního prostředí. 
– Pokračovat v revitalizaci městské zeleně.

2. Zdravotnictví
a sociální oblast
– Usilovat o zachování litomyšlské nemoc-

nice ve stávajícím rozsahu a pokud dojde
ke změnám, tak ku prospěchu města
a regionu. 

– Usilovat o zachování rychlé záchranné
pomoci ve stávajícím rozsahu (výjezd
s lékařem).

– Usilovat o další investice do zkvalitnění
a modernizace LDN. 

– Zajistit finanční prostředky k vybudování
nového domu pro seniory.

– Podpořit rozvoj systému domácí péče
a pečovatelských služeb.

3. Cyklo–inline stezky, 
volnočasové aktivity a sport
– Vybudovat cyklo-inline stezky v Litomyšli

a blízkém okolí s upřednostněním trasy
Litomyšl, Osík, Dolní a Horní Újezd, Desná
jako spojnici s Maštalskými stezkami
a Českomoravskou Vysočinou, s nástu-
pem z litomyšlského sídliště znovu otev-
řenou trasou okrasnými školkami.

– Tyto následně připojit k vybudovaným
cyklo-inline stezkám k oblasti Orlicko –
Třebovska čímž by vznikla největší síť
cykloin-line stezek v České republice.

– Využít cyklo-inline stezek pro strojně upra-
vené běžkařské tratě v zimním období.

– Nabídnout a vytvářet podmínky litomyš-
lanům a turistům při volnočasových akti-
vitách v areálu Černá hora. 

– Dobudovat sportovní infrastrukturu,
např. vybavení pro streetsporty v bike-
skateparku.

– Zachovat finanční podporu města pro

rozvoj sportu minimálně ve stejné výši
jako dosud.

– Zachovat finanční podporu trenérů mládeže. 
– Zaměřit se především na podporu mládež-

nického sportu.

4. Kultura, školství
a péče o děti a mládež
– Podpořit záměr vzniku jednotné příspěv-

kové organizace ve vlastnictví města
pro začlenění všech dosavadních měst-
ských a kulturních organizací. Týká se to
především Smetanova domu, Městské
galerie a kina.

– Vytvořit jednotný systém řízení předškol-
ních zařízení a zajistit dostatečné kapaci-
ty v závislosti na demografickém vývoji.

– Usilovat o zachování současného středo-
školského vzdělávání v Litomyšli 

– Umožnit příjem vysílání městské televize
všem občanům města.

– Udržet současnou vysokou úroveň festi-
valu Smetanova Litomyšl.

– Podpořit alternativní předškolní zařízení
a rodinné centrum.

– Udržet a modernizovat dětská hřiště
ve městě a přilehlých obcích.

5. Cestovní ruch
– Prosazovat Litomyšl jako hlavní téma

propagace Pardubického kraje.
– Vnímat cestovní ruch jako jednu z velkých

příležitostí pro ekonomický přínos města
a zaměstnanosti v Litomyšli.

– Spolupracovat se Státním zámkem Lito-
myšl, pomáhat při získávání prostředků
na jeho obnovu, podporovat jeho činnosti
a akce v něm konané.

– Rozvíjet aktivity na Zámeckém návrší dle
integrovaného operačního programu,
výběrem vhodného managementu a vytvo-
řit důsledné kontrolní mechanismy
k zajištění udržitelnosti projektu.

– Spolufinancovat provoz informačních
center v období nízké návštěvnosti tak,
aby byly služby ve vysoké kvalitě poskyto-
vány po celý rok, monitorovat a vyhodno-
covat jeho efektivnost.

– Jednat s podnikateli o rozšíření provoz-
ních dob jejich zařízení ve dnech se zvý-
šeným turistickým ruchem.

6. Rozvoj občanské
společnosti
– Rozšířit činnost a spolupráci osadních

výborů s vedením města .
– Podpořit vznik a činnost různých neano-

nymních občanských fór a diskusí
– Podporovat finančně a organizačně

zájmové kluby, sbory a spolky. 

3VOLTE Č.
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O druhé skupině vyprávěl panu Slonovi O. Linhart,
tehdy desetiletý, později poštmistr v Heiningen.
Ve Slezsku měli větší štěstí. Někdy přespávali
v domech, kde byly brambory i peřiny. Pan Linhart
vzpomínal, jak jeho otci, který měl pěkné kalhoty,
Poláci i ty sebrali. Po čtrnácti dnech došla tato sku-
pina do německého města Kotbus, odkud byli odve-
zeni k Roztoku. Tam měli pracovat pod dozorem
ruských vojáků na velkých dvorech. Otec pana Lin-
harta je prosil o kousek pole a oni mu nabízeli i dva-
cet hektarů. Hospodařit však stejně začít nemohl,
protože neměl ani pluh. Později utekl i s rodinou
do západního Německa. Do severního Německa se
dostala i Mutlíčkova manželka, paní Sobolová se
synem. Ta si vzpomněla, jak za války jeden důstoj-
ník Mutlíčkovi nabízel, aby pokud bude vystěho-
ván, hledal pomoc u něho na panství v severním
Německu, a vydala se se synem za ním. Když sháně-
la toho důstojníka, zeptali se jí, zda je jeho příbuz-
ná. Naštěstí odpověděla, že ne. Jeho rodina byla
ruskou armádou vyvražděna, bud´proto, že něco
spáchal na východní frontě, nebo se mu někdo chtěl
jen pomstít. Pokud by paní Sobolová odpověděla
jinak, mohla skončit i se synem také tak. 
Třetí skupina strakovských Němců se ocitla ve vlaku

v Berlíně. Než se našlo pro tyto většinou nemocné lidi
ubytování, musel s nimi po čtrnáct dní vlak ráno vyjíž-
dět z města a večer se vracet. Mnozí ze strakovských
Němců se během své pouti po Německu uchytili
na různých statcích. Zbytek Němců ze Strakova byl
vystěhován roku 1946 při druhém odsunu. Podle
dekretu presidenta Beneše měli Němci všeobecnou
pracovní povinnost. Proto museli v osídleneckých
obcích, pokud nebyli posláni do pracovních táborů,
nebo do odsunu, pracovat také na hospodářstvích
osídlenců, což se mnohým Čechům tak líbilo, že další
odsun takovýchto pracovních sil odmítali. Němci,
kteří už poznali, že odsun je nevyhnutelný, se tomu
přestali bránit, aby to už měli za sebou. Strakovští
Němci byli při druhém odsunu posláni do západního
Německa. Němci z východních Čech si nesměli brát
doklady o majetku. A tak si v Německu museli později
sehnat tři svědky, kteří potvrdili, jak velký to byl maje-
tek, a náhradu zaň si mohli nechat připlácet k důcho-
du nebo ji dát na vázaný vklad. V NDR nedostali nic, až
po sjednocení 4 000 marek. O chronické chudobě této
země se zpívalo i v parodii na její hymnu:
Ostdeutsland ist ohne alles
Ohne Butter ohne Speck
Mit der bischen Marmelade
Armes Volk dorthin lebt
V důsledku obou odsunů jsou dnes potomci strakov-
ských Němců rozeseti takřka po celém Německu. Podle

Postupimské konference měl být druhý odsun už pro-
veden lidsky. Pan F. Záleský ze Suché, který ho měl
jako voják zajišťovat na Ústeckoorlicku, mi potvrdil,
že tomu tak bylo. Němci byli přepravováni v uzavře-
ných vagónech a měli zajištěné i jídlo a pití a mohli si
vzít i zavazadlo do váhy 30 a později 70 kg na osobu a 1
000 marek na rodinu.
Pod dojmem toho, jaké plány měli s naším národem
nacisté a jaká zvěrstva zde za války páchali, se česko-
slovenská demokracie uchýlila k stalinské etnické
čistce. Tou byl odsun sudetských Němců, ať už na prin-
cipu kolektivní viny, nebo při nerespektování pre-
sumpce neviny. Takovéto řešení bylo až příliš krutým
trestem za výše uvedená provinění i za to, že tito lidé
hitlerovský režim aktivně i pasivně podporovali. Tyto
skutečnosti by ovšem jako výtku neměli uvádět pří-
slušníci národa, který podobný režim podporoval
mnohem déle. Jakmile se demokracie místo slušného
přístupu k poraženým uchýlí k metodám, které jsou
v rozporu s hodnotami, na nichž stojí, ocitne se
na šikmé ploše a není schopna vzdorovat snahám o její
likvidaci. K tomu všemu došlo v průběhu několika
málo let i u nás. Ve stejně bezprávném postavení jako
německá menšina se za pět let ocitli tváří v tvář podob-
nému teroru organizovanému opět státem všichni ti,
které po vítězství nad demokracií označila za přísluš-
níky vykořisťovatelské třídy jiná ideologie.

Mgr. Milan Staněk

seriál

Orloj nefunguje, jak má. Chybí orlojník

Každý jistě zná orloj pražský či olomoucký. Znáte
však i ten litomyšlský? Málokoho z města napadne
zvednout hlavu a podívat se na starou radniční věž.
Tam, ve výši prvního patra, je umístěn od října 1907.
V roce 2007 tedy oslavil 100 let. 
Orloj byl zhotoven čáslavským hodinářem Karlem
Adamcem st. Autorem výtvarné kompozice desky je
malíř Antonín Růžička také z Čáslavi, student Umělec-
ko-průmyslové školy a následně Akademie výtvar-
ných umění v Praze (žák V. Hynaise, E. Dítěte a J.
Preislera). Ředitel Státního okresního archivu Svitavy
se sídlem v Litomyšli Mgr. Oldřich Pakosta ve svém
článku v Lilii 6/2007 uvádí: „Ve čtyřech rozích desky
orloje namaloval Antonín Růžička v půvabném sece-
sním výtvarném stylu na zlatém pozadí čtyři ženské
postavy symbolizující všechna roční období. Mezi
figurami na štítcích uprostřed stran čtverce jsou latin-
ské nápisy, jež při čtení ve směru pohybu hodinových
ručiček sestavují větu virtus oMni loco nasCitur,
oMnes InvItat serVos reges (doslovnější překlad by
mohl znít - Ctnost se rodí na každém místě; všechny
vyzývá /vybízí/, otroky i krále). Nápis je též chrono-
gramem, neboť větší písmena uvádějí v římských čís-
licích letopočet 1907. Třeba dodat, že dle původní
Růžičkovy skici a průvodního dopisu ze 7. května
1907 měly být ženské postavy zobrazené na desce
orloje nahé.“ Oldřich Pakosta pak popisuje dále:
„Ciferník orloje tvoří 24 hodin a krom denního času
ukazuje také pohyb Měsíce a kterým souhvězdím zví-
řetníku prochází Slunce během roku. Znamení zvěro-
kruhu (souhvězdí) jsou umístěna na mezikruží

uprostřed orloje a obíhá je zlacené Slunce, jehož pro-
tipólem je Měsíc.“
Tento popis nám však neříká, co se skrývá za deskou
litomyšlského orloje. Tři ozubená souosá kola orloje
se otáčejí společně po směru pohybu hodinové
ručky. Největší kolo unáší hodinovou ručku, kterou
je na orloji zlatá ruka spřažená se Sluncem - otočí se
1x za 24 hodin a ukazuje hodiny na číselníku 1 – 24.
Při každém otočení tohoto kola se posune ozubené
kolo ekliptiky s ekliptikou o 1/364 otáčky dopředu
(vzhledem k pohybu Slunce) a ozubené kolo Měsíce
o 1/29,5 otáčky nazpět (vzhledem k pohybu Slun-
ce). Měsíc se tedy za 24 hodin posune nazpět
po ekliptice vzhledem ke Slunci o 12,2 stupně. Při-
tom prochází fázemi nov, první čtvrť (Měsíc
„dorůstá“), úplněk a poslední čtvrť (Měsíc „couvá“)
– podle toho, v jaké poloze se vzhledem ke Slunci
nachází. Kruh ekliptiky se pak vůči otáčení sluneční
rafie a Měsíce předbíhá tak, že se vzhledem ke Slun-
ci přetočí o 360° za 364 dnů. 
Na orloji je také třeba jedenkrát ročně namazat jeho
kluzná ložiska a vodící dráty Slunce a Měsíce. Ložis-
ka  jsou  v rámu  soukolí  orloje,  na hřídelích pas-

Tabulka platí přibližně. V některých letech mohou být některá data o jeden den rozdílná. Jarní rovnodennost může být 20.
– 21. března, letní slunovrat 21. – 22. června a podzimní rovnodennost 21. – 22. prosince. 

Pohyb Slunce po ekliptice - obr. dole. (Pozn: Ekliptika
je průsečnice, v níž rovina dráhy Země kolem Slunce pro-
tíná nebeskou sféru. Slovo je odvozeno od latinského
eclipsis - zatmění: vychází to ze skutečnosti, že v nejtěs-
nější blízkosti ekliptiky nastávají zatmění Slunce a Měsí-
ce. Ekliptika má tvar kružnice a protíná nebeský rovník
ve dvou bodech. Jeden se nazývá jarní a druhý podzim-
ní. Při pohledu ze Země putuje Slunce po ekliptice a pro-
chází přitom během roku různými souhvězdími, která
nazýváme zvířetníková souhvězdí. Blízko ekliptiky
najdeme i všechny planety sluneční soustavy i Měsíc.

torků, ale také na lícní straně orloje, kde jsou pří-
stupná po otevření kruhového okénka. 
Litomyšlský orloj však v současné době nefunguje.
„Litomyšlský orloj opravdu nefunguje dle našich
představ a je třeba se tím zabývat. Především chybí
stálý fundovaný orlojník, který by stroj pravidelně
dozoroval,“ uvádí starosta Litomyšle Michal Kortyš.
„Případní zájemci o funkci orlojníka se mohou při-
hlásit o další informace na litomyšlské radnici,“
dodává Antonín Dokoupil z odboru rozvoje a inves-
tic Městského úřadu Litomyšl.                             -red-

Strakov v letech 1938–1964 –  díl 3.

úkaz

vstupuje do znamení  Vodnáře

vstupuje do znamení  Ryb

vstupuje do znamení  Berana

vstupuje do znamení  Býka

vstupuje do znamení  Blíženců

vstupuje do znamení  Raka

vstupuje do znamení  Lva

vstupuje do znamení  Panny 

vstupuje do znamení  Vah

vstupuje do znamení  Štíra

vstupuje do znamení  Střelce

vstupuje do znamení  Kozoroha

datum

20. I.

18. II.

20. III.

20. IV.

21. V.

21. VI.

22. VII.

23. VIII.

23. IX.

23. X.

22. XI.

21. XII.

poznámka

začátek jara, jarní rovnodennost

začátek léta, letní slunovrat

začátek podzimu, podzim. rovnodennost

začátek zimy, zimní slunovrat

znamení
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Ve čtvrtek 16. září ocenila Nada-
ce Partnerství vítězná dopravní
řešení v celostátní soutěži Cesty
městy. Slavnostní vyhlášení se
konalo v Litomyšli, která loni
zvítězila v kategorii bodových
řešení s projektem kruhových
křižovatek u Daliboru. V letoš-
ním již devátém ročníku rozděli-
la nadace mezi 8 nejúspěš-
nějších 400 tisíc korun a další
věcné ceny v hodnotě více než
100 tisíc. 
Celkem se devátého ročníku
zúčastnilo 39 dopravních řešení
ze všech krajů ČR. „Těch ocenění
hodných bylo daleko více než
oněch osm. Nicméně soutěž je
soutěž a vítěz bývá obvykle jen
jeden. My se snažíme mít jich
několik, abychom mohli ocenit
i ty, kteří si to jednoznačně zaslouží. Je spousta
takových, na něž se nedostalo, i přesto doufáme, že
jejich hlavní odměnou je to, že změnili ten dopravní
prostor,“ uvádí koordinátor soutěže Radek Patrný
z Nadace Partnerství a dodává: „My jsme poměrně
dlouho soutěž pořádali ve dvou kategoriích podle
velikosti přihlášených sídel. Zjistili jsme ale, že je
velice složité porovnávat úplně odlišné projekty
v jedné kategorii. Po několika letech kultivace jsme
postupně dospěli k rozvržení do třech kategorií -
bodová, liniová a plošná řešení.“ 
Vítězství v kategorii bodová řešení a 80 tisíc korun
získala obec Písečná v okrese Ústí nad Orlicí za pře-
stavbu křižovatky v centru obce na malou okružní.
„Jedná se o vyvážené, citlivé a komplexní uspořádá-

ní významného veřejného pro-
storu v centru obce. Ocenili jsme
zejména jasné vymezení ploch
pro automobilovou dopravu
a parkování, což pomohlo zvý-
raznit prostor pro pěší a cyklis-
ty,“ popisuje předseda hodnotící
poroty Jan Mužík z Katedry
urbanismu a územního plánová-
ní Fakulty stavební ČVUT. Zvlášt-
ní cenu ministra dopravy a 50
tisíc korun získaly České Budě-
jovice, zvláštní cenu časopisu
Moderní obec získaly Jenišovice
v okrese Jablonec nad Nisou.  
V kategorii liniová řešení zvítě-
zila a prémii 80 tisíc obdržela
Opava za vybudování samostat-
ných cyklistických pruhů na fre-
kventovaných komunikacích
města. „V Opavě nás zaujala pře-

devším snaha vést cyklisty v prostoru pozemní
komunikace, což vedlo zároveň ke zvýšení bezpeč-
nosti všech účastníků silničního provozu,“  říká člen
hodnotící komise Ladislav Cvrkal, dopravní odbor-
ník z 3M Česko. Druhé místo spojené s finanční pré-
mií 60 tisíc korun obsadil Děčín za výstavbu
vnitroměstské stezky pro pěší a cyklisty. Zvláštní
cenu společnosti 3M Česko ve formě signalizačního
radaru si odnesl Nový Bydžov, zvláštní cenu generál-
ního partnera a 50 tisíc korun získal Uničov. 
V kategorii plošných řešení (prémie 80 tisíc korun) zví-
tězila Napajedla, a to díky rozsáhlé regeneraci doprav-
ních a funkčních ploch v městské památkové zóně. 
Cílem soutěže Cesty městy je propagovat zklidňová-
ní dopravy a poukazovat na kvalitní dopravní řeše-

ní, která se mohou stát příkladem pro další obce
a města. Soutěž se koná pod záštitou Ministerstva
dopravy – BESIP. „Soutěž Cesty městy je ve střední
Evropě unikátní svým zaměřením, rozsahem i tradi-
cí. Odborná porota v ní od roku 2002 hodnotila již
celkem 206 dopravních projektů a 54 z nich ocenila.
Za celou devítiletou historii soutěže v ní Nadace
Partnerství udělila finanční odměny v hodnotě více
než 2,7 milionu korun. Čtvrteční vyhlášení výsledků
je navíc jednou ze zahajovacích akcí Evropského
týdne mobility v ČR,“ sděluje na závěr Radek Patrný. 

-red-, foto archiv Nadace Partnerství

Vítězný projekt obce Písečné

Litomyšl předala žezlo v soutěži Cesty městy 

Reportáže litomyšlské kabelové televize můžete sle-
dovat také na internetových stránkách www.cms-
tv.cz. Vybíráme některé z nich:
•Dvě školní jídelny v Litomyšli převzala soukromá

firma
•Ministr kultury odhalil rybu v Klášterních zahradách
•Města a obce soutěží v řešení zklidňování dopravy
•Klášterní zahrady 10 let poté
•Originální cestopis litomyšlského hudebníka Pavla

Jiříčka
•Anomalia v Litomyšli skončila

„kabelovka“ na internetu

Schůzka KJČ se koná ve čtvrtek 21. 10. od 17.00
v salónku restaurace U Slunce. Na programu je před-
náška  p. Zdeňka Vandase „Železniční rarity nejen
jižních Čech“ . Srdečně zveme i nečleny kroužku.

J. Kroulíková

Kroužek Jihočechů
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Bůh stvořil tento bohatý svět pro všechny obyvatele
- zamyšlení nad přikázáním: Nepokradeš!

k zamyšlení...

Jestliže chce být člověk moudrým, jestliže chce uspo-
řádat život ke správnému cíli, bude muset přemáhat
sebe samého. Člověk má v sobě skutečně náklonnost,
kterou musí přemáhat, jestliže chce zůstat sám sebou.
Tou náklonností je uspořádat vše pro vlastní blahobyt
– mé štěstí, má sláva, má moc. Tím se ale člověk staví
proti druhému. Vidíme to v celých dějinách.
Z toho vycházejí války a vše to hrozné, co se v lidstvu
vyskytlo. Z toho pochází i ten stav, který tu máme
dnes: každý si myslí, že má právo na svůj vlastní blaho-
byt, každý národ prosazuje své zájmy.
Tedy, co je moudrost a co je hloupost? Víme, že dnes
prvním zájmem člověka je blahobyt. V celosvětovém
měřítku je prvořadou záležitostí ekonomika. Jistě.
Prosperita je v plánu Stvořitele. Pro člověka Bůh stvo-
řil tento bohatý svět. Ale ne proto, aby si každý hledal
svůj blahobyt na úkor toho druhého. Není těžké
pochopit, že pokud nebude člověk hledat blahobyt
pro všechny obyvatele země, ale jen pro sebe sama,
pro svoji rodinu, pro svůj národ – proto stále budou

nepokoje. Pokud zůstanou lidé na okraji lidské spo-
lečnosti, vždy se budou domáhat svého a budou stále
nepokoje. Připadá nám to divné, ale jinak to nevychá-
zí. Zdá se nám to neřešitelné. Nikomu nepřipadne, že
by se měl dělit s chudými třeba v Africe či jinde na jižní
polokouli (s hladovými v Indii atd.). Možná někdy
pomohou z přebytků. Nedávno jsme byli alespoň přes
obrazovku svědky okrádání lidí při povodních. Je
lehké říci, že všechny hodnoty je třeba dělit pro spo-
lečný blahobyt a štěstí všech. Je to skutečně řešitel-
né? Co máme dělat? V prvotní Církvi se křesťané
pokusili konkrétně řešit tento problém. To bylo ideál-
ní. Jenže toto je možné pouze v malých společen-
stvích.
Lidé, kteří jsou skutečně v nouzi bez vlastní viny,
bývají velice citliví. Ti se spíš hanbí dožadovat se
pomoci a o něco žádat druhé.
Ale o to častěji se stává, že je mnoho těch, kteří vidí,
že někde je možné něco získat levně, neváhají klamat,
ponižovat se anebo cokoli udělat, aby to získali.
Jediným řešením je, aby byl člověk dobrým člověkem,
aby byl ochoten takto vidět věci, a dělit se s těmi, kdo
skutečně potřebují.

Jde tedy o nové lidi s novým duchem, kteří se snaží
upřímně konat dobro. Ale pokud je mezi námi dost
spekulantů, kteří dokážou zneužít dobro, vyzní to
všechno jako hloupost a budou nás nazývat hlupáky,
o kterých si myslí, že je možné je oklamat.
Láska není hloupost ani slabost. Láska je moudrost. Je
to uspořádání života a hodnot podle Stvořitelova
plánu.
Láska je síla, kterou člověk překonává sám sebe.
A když dokáže překonat sám sebe, najde i způsob, jak
dobře zacházet s hmotnými dobry, abychom mohli co
nejmoudřeji žít.
Obrazně řečeno, všechny hodnoty tohoto světa jsou
jako bochník chleba na rodinném stole. Každý si
z něho odkrojí, kolik potřebuje, a kdyby chybělo,
každý se bude snažit nabídnout tomu druhému raději
větší kousek a sám si vezme ten menší. To je ideální
rodina - to je ideální postoj k materiálním věcem.
Vím, že nám to připadá vzdálené, ale takový je původ-
ní Stvořitelův plán, a tak ho musíme v sobě živit, a tak
se učit skutečné moudrosti.
Dobře zvažme, co je moudrost a co je nemoudrost.

František Beneš, vikář církve římskokatolické

Terénní úpravy před novým kostelem představeny
Umělecký sklář Václav Cigler na litomyšlské radnici
představil projekt, řešící uspořádaní prostoru před
novým kostelem Církve bratrské. Voda, zeleň a světlo
v něm tvoří místo, jemuž dominuje kříž, coby symbo-
lický i pocitový prvek. V tomto zpracování projektu je
kříž umístěn horizontálně, nikoli vertikálně, jak by se
dalo čekat. 
„První zadání bylo vytvořit kříž jako křesťanský sym-
bol. Ve chvíli, kdy jsme si uvědomili, že část obřadů se
může odbývat i venku, tak vzešla jiná kompozice,“
vysvětluje Václav Cigler a pokračuje: „Kříž v tomto
pojetí na zúčastněné padá, takže si jej uvědomují i v té
jeho prostorové kvalitě.“ Symbol je navíc tvořen
s ohledem na kruhovou plochu, kde se mohou lidé
scházet. „Tento objekt je volen tak, aby svými propor-
cemi prostor ovládl,“ říká Václav Cigler, který do uspo-
řádání prostranství zakomponoval odkaz na biblické
texty. „Uprostřed by byla voda, jako symbol života věč-
ného. Biblické texty hovoří o scházení se kolem stud-
ny, takže toto je jejich připomenutím,“ sděluje
výtvarník. Podle jeho slov by voda svým blyskotem
a chvěním prostor oživila. Dno by pak mohlo být prove-
deno zlatou barvou, což by symbolizovalo sluneční
svit. „Dno pak již není dnem, ale na konci je světlo,“
vysvětluje Václav Cigler. Celý prostor by pak byl
od toho „civilního“ oddělen korýtky osazenými světly,
jež by se daly překročit i přejet. „Šlo by o předěly, díky

nimž by si člověk uvědomil, že vchází do jiného pro-
středí. Vazbou na tuto záležitost by pak bylo sezení,“
informuje Václav Cigler a dodává: „Zbývající část by
byla pojednána stromy, které by tomu dávaly určitou
přirozenost. Pokud by se k tomu navíc podařilo získat
prostor, jenž je nyní soukromý, pak by se zde mohly
pěstovat květiny nebo užitkové rostliny.“ 
Václav Cigler do projektu zakomponoval také různou
výšku terénu. Tyto rozdíly jsou v jeho podání řešeny
různou úrovní živých plotů. Ty budou korigovat výško-
vý rozdíl v rozmezí dvou metrů. Jako nejvhodnější
strom pak vidí tis. 

Jak už bylo řečeno, celý prostor ovládá kříž na rampě
kostela. Zhotoven by byl z nerezavějící oceli, s kartá-
čovaným povrchem. V lesklém provedení by totiž byl
deformován světlem, kterým bude zřejmě kříž nasví-
cen. „Udělali jsme si jeho přesnou maketu. Při pohledu
z vrchu vypadá úžasně. Jsme si ale vědomi toho, že
kolem umístění bude hodně diskuzí,“ říká kazatel
Církve bratrské Daniel Smetana. 
Interiér kostela dostal na starost výtvarník Karel
Malich, který prostor přizpůsobil sakrálnímu a multi-
funkčnímu účelu. „Představa byla, že uvnitř bude kříž
nebo nějaké biblické slovo, ale pak jsme vybrali dva
kruhy. Ty se do tohoto prostoru velice hodí. S kruhy
pak komunikuje obřadní stůl, na kterém je umístěn
drát ve tvaru ryby. Kazatelna je v bílém provedení.
Na stěnu by mělo být při bohoslužbách promítáno bib-
lické slovo. Místo lavic budou židle, aby starší spolu-
občany nebolela záda,“ popisuje prostory kostela
galerista Zdeněk Sklenář, který je zároveň mecená-
šem, jenž finančně podpoří právě interiér a kříž. 
Slavnostní otevření nového kostela se má uskutečnit
4. prosince v 15.00. „Otevření bude zřejmě rozděleno
na několik bohoslužeb. Jedna bude v sobotu v 15.00,
v neděli od 10.00 bude klasická bohoslužba s dopro-
vodným programem. V jednání je, že by kostel otevřel
Václav Havel,“ prozrazuje na závěr kazatel Daniel Sme-
tana.                                              Text a foto Jana Bisová

Týden knihoven v Litomyšli
Ve dnech 4 - 9. října se koná celostátní akce Týden kni-
hoven. Zapojena je rovněž Městská knihovna Litomyšl,
která nabízí následující program: 
Pondělí 4. října 

• od 8.15 do 16.30 - nonstop čtení a vyprávění na
téma „Knihy Františka Hrubína“. Číst se bude také
z poezie K. H. Máchy, ale i jiných básníků (a nejen jich) 
• od 17.00 se uskuteční beseda nad knihou Elišky
Polanecké „Moje milá Barunko“ – osudy jedné rodiny
ve 30. a 40. letech 20. století 

Úterý 5. října 

• od 10.00 do11.00 - Príma čtení - povídání o knížkách
pro děti, výstava knižních novinek, knížky do ouška,
nová nakladatelství  (pro maminky a tatínky na mateř-
ské dovolené) 
• 17.00 - beseda s kosmetičkou na téma péče o pleť,
líčení, kosmetika 
Středa 6. října

• od 9.00 do 10.00 - průvod masek, inspirovaný posta-
vami z knížek F. Hrubína, K. H. Máchy aj. 
• od 10.00 do 11.30 - divadelní představení v podání
členů dramatického kroužku J. Paulové, pak hrátky
v knihovně 
• od 13.00 do 15.00 - Otázky z kufru - kvizové odpoled-
ne 
Čtvrtek 7. října 

• od 8.00 do 9.00 - Hrdinové z knížek - pro spec. školu

• od 10.00 do 11.30 - beseda „Kam až smí smích“se
spisovatelem R. Malým 
• od 14.00 do 15.00 - vyhodnocení prací a předání cen
za literární a výtvarnou soutěž Moje zážitky z prázdnin 
• od 15.00 do 16.00 - vypravěčská soutěž 
Pátek 8. října

• od 10.00 do 11.00 - Hrdinové z knížek - pro občan-
ské sdružení Ruka pro život 
• od 14.00  do 15.00 - beseda s dětmi (příslušníky
národnostních menšin) na téma „Čeština není můj
rodný jazyk...“ 
Sobota 9. října 

• od 8.00 do 12.00 – „Dveře dokořán“ - služby knihov-
ny malým i velkým, výstava knižních novinek 
• od 8.00 do 12.00 – Městská knihovna Litomyšl -
knihovna roku 2010 (fotky z akcí v uplynulém roce) 
V Týdnu knihoven zaplatí nově zaregistrovaní čtenáři
polovinu registračního poplatku a všichni čtenáři jsou
osvobozeni od placení 1. upomínky.                       

-red-

Prodej / pronájem
zděného bytu 3+1 

s garáží v domě. Tel. 736 772 721.



21

Přes dvacet let jste se podílel v různých funkcích
za KDU-ČSL na správě města. Co se vám za tu dobu
podařilo a co ne?
Dvacet let je v lidském životě dlouhá doba, odpovída-
jící vývoji jedné lidské generace, a těžko takto velký
úsek shrnout do krátké odpovědi. Přesto se pokusím
o připomenutí toho nejdůležitějšího. O Litomyšli se
často mluví v superlativech, a to nás Litomyšlany jistě
těší. To důležité, co se však v Litomyšli odehrálo
za posledních 20 let, není ve zdech budov, parcích
nebo průmyslové zóně. Je to v lidech a mezilidských
vztazích, v každém z nás a mezi námi. Zvláště bych pak
chtěl, z doby svého působení na radnici, vyzdvihnout
práci radních, kteří vždy dokázali povýšit prospěch
města nad osobní zájmy, přijímat věcné argumenty
a dojít společného řešení, bez ohledu na stranickou
příslušnost.

Politika je nevděčné řemeslo. Setkal jste se někdy
s pozitivním ohlasem?
Doufám, že to nebude znít namyšleně, když řeknu, že
jsem se setkával většinou s pozitivním hodnocením.
Myslím ale, že nejobjektivnějším posouzením práce
v komunální politice jsou v čtyřletém intervalu volby
do městského zastupitelstva, kde každý, kdo kandidu-
je opakovaně, musí své jednání obhajovat. Osobně
jako člen KDU jsem se o mandát ucházel od roku 1990
v každých volbách. Vždy jsme uspěli na předních pozi-
cích. Dvakrát jsme volby v Litomyšli vyhráli a třikrát
jsme byli druzí.
Ovšem, co je pro jednoho dobré, nemusí být stejně
dobré pro druhého, tedy i negativní ohlas patří ke
komunální politice, ostatně jako k jakémukoliv jiné-
mu rozhodování, které se dotýká druhých. Ať už jsou
tedy hodnocení práce pozitivní či negativní, vždy je
objektivnější je srovnávat a soudit v širším, zejména
časovém kontextu. Jako příklad bych uvedl přestavbu
autobusového nádraží. Když jsme začali, byly reakce PLACENÁ INZERCE

spíše negativní, protože mnoha lidem stavba kompli-
kovala život. Po skončení výstavby, kdy došlo k otev-
ření obchodů, založení parku a výstavbě nového
velkého parkoviště, jsou ohlasy více pozitivní. 

Žijeme v době, kdy všichni volají po změně, myslíte,
že kandidátka KDU tuto změnu představuje?
Osobně nejsem zastáncem radikálních bezhlavých
výměn lidí, pokud není zrovna revoluce a demokratic-
ké principy fungují. Letošní volby jsou proti minulým
komunálním volbám jiné v tom, že dochází k větší
generační výměně, a to je v naprostém pořádku. Jsem
rád, že na prvním místě naší kandidátky je Radek Kaš-
par, který má již zkušenosti s komunální politikou
a zároveň přivedl řadu mladých lidí, kteří jsou ochotni
„jít s kůží na trh“.

Co vás čeká v následujících letech?
Upřímně říkám, že po dvacetiletém působení v radě
a zastupitelstvu města, šestnáctiletém působení
na radnici ve funkcích místostarosty a starosty jsem
tak trochu unavený a rád bych si alespoň nějaký čas
odpočinul. Mám také dluh vůči své rodině a vnouča-
tům. Docela se těším, že na ně nyní budu mít více času.

Jan Janeček se po dvaceti letech loučí

Litomyšlské íčko
nejlepší v kraji
V soutěži „Nejlepší informační centra roku 2010“ získa-
lo Informační centrum Litomyšl cenu nejlepší íčko
v Pardubickém kraji. Rozhodlo o tom hlasování
návštěvníků portálu Deník.cz a redakce regionálních
Deníků. Slavnostní vyhlášení soutěže proběhne v polo-
vině října na celorepublikovém setkání informačních
center (A.T.I.C) v Klášterci nad Ohří, kde si zástupci
litomyšlského infocentra převezmou ocenění.                   

Blanka Brýdlová, vedoucí IC

Po nedávno vydané turistické
známce Portmonea má Lito-
myšl další číslovanou turistic-
kou známku. Informační
centrum v Litomyšli požádalo
o vydání turistické známky
Litomyšle v kategorii historic-
ká města. V následném hlaso-
vání na portále Turistických
známek si lidé kladně odhlasovali její vydání. Turistická
známka „Město Litomyšl“ má číslo 1 789 a k dostání je
v informačním centru.                                     Aleš Bárta

Litomyšl má novou
turistickou známku

Den otevřených dveří
Respitní péče Jindra
Farní charita Litomyšl srdečně zve širokou veřejnost
na Den otevřených dveří v Respitní péči Jindra v Lito-
myšli. Akce se uskuteční u příležitosti Dne charity
a 6.výročí fungování tohoto zařízení v pátek 8. října
od 10.00 do 17.00 na adrese Dukelská 750.              -red-
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Gymnázium Polička a Litomyšl - střídavé otvírání
čtyřletého studia nebo snížení počtu studentů?

Koncepce školství Pardubického kraje se po střed-
ních technických školách zaměřuje také na gymná-
zia. Rovněž u nich je počítáno s některými
změnami. Ty se nevyhnou ani litomyšlskému Gym-
náziu Aloise Jiráska. Má dojít ke střídavému otvírá-
ní čtyřletého oboru ve spolupráci s gymnáziem
v Poličce.
„Krutý a neúprosný“ demografický vývoj straší kraj-
ské radní natolik, že se rozhodli provést změny také
na většině gymnázií. „Vzhledem k demografickému
vývoji a nutnosti vrátit gymnáziím jejich výběro-
vost, přistoupila Rada Pardubického kraje ke kon-
krétnímu řešení, se kterým byli 6. září seznámeni
ředitelé jednotlivých škol,“ vysvětluje Ivan Hude-
ček, vedoucí oddělení komunikace Pardubického
kraje a pokračuje: „Plán na snížení počtu tříd
v těchto školách navazuje na návrh změn v odbor-
ném školství, předložený v červnu tohoto kalendář-
ního roku. Úpravy na gymnáziích doporučila Rada
Pardubického kraje na svém jednání 19. srpna,
a konkrétní změny pak projednala a schválila 2.
září. Kraj přitom vedl diskuzi se zástupci místních
samospráv i širokou odbornou veřejností s cílem

zachování dostupnosti kvalitního gymnaziálního
vzdělávání v celém regionu.“ Starosta Litomyšle
Michal Kortyš však namítá: „Dostali jsme dopis, kde
nás hejtman žádá, abychom se vyjádřili k tomu, zda
chceme podporovat osmileté gymnázium v Litomyšli.

Po diskuzi s ředitelkou gymnázia paní Hynkovou to
rada podpořila. O čtyřletém gymnáziu s námi kraj
nejednal.“ A právě čtyřletého gymnazijního studia
se týká jedna z navržených změn, která postihne
mimo jiné i sousední gymnázium v Poličce. Mezi
těmito dvěma vzdělávacími ústavy by mělo dojít ke
střídavému otvírání čtyřletého studia. Zjednoduše-
ně řečeno, v Litomyšli se tento obor otevřel každý
druhý rok. Podle ředitele Gymnázia v Poličce Milo-
slava Svobody přinese rotace v otevírání tříd prv-
ních ročníků problémy v naplňování školních
vzdělávacích programů, které jsou založeny na voli-
telnosti. „Vzhledem k nižšímu počtu žáků bude
volitelnost omezená. Složitější situace bude i v per-
sonálním zabezpečení,“ upozorňuje na úskalí tako-
vého řešení ředitel gymnázia. „Nevím, jestli je to
šťastná varianta pro žáky. Kraj by se nad tím měl
určitě zamyslet. Město Litomyšl s tím nesouhlasí,“
přidává se starosta Michal Kortyš. „Když jsem se
na kraji dotazoval, jestli se tato změna týká našeho
gymnázia, tak mi bylo řečeno, že nikoli. Zřejmě poš-
leme dopis Pardubickému kraji. Koncepce postihla
všechny školy v Litomyšli,“ vysvětluje starosta. 

Prezident Václav Klaus společně s hejtmanem Pardubického
kraje Radko Martínkem a ředitelkou Gymnázia Aloise Jirás-
ka Ivanou Hynkovou 1. září 2010. 

O krajem navrhovaných změnách i jejich
důsledcích diskutovali litomyšlští zastupitelé.
„Škola je trestána za úspěšnost. V Poličce se
jedná již o příští rok. Tam začali jednat razant-
něji,“ uvedl zastupitel Jaromír Kroužil. Další
zastupitelé se shodli, že si neumím představit,
jak by škola v tomto případě fungovala. Zazně-
ly obavy, že nebude možné vybudovat stabilní
pedagogický sbor. Nakonec zastupitelé přijali
usnesení tohoto znění: „Zastupitelstvo města
Litomyšle (ZaM) vyjadřuje znepokojení nad
postupem Pardubického kraje v probíhající
redukci středních škol. ZaM zásadně nesouhla-
sí s jakýmkoliv omezováním výuky ve středních
školách v Litomyšli. Gymnázium má dlouhole-
tou tradici i dostatek žáků na to, aby nebylo
ve své výuce omezováno.“ 

Po dalších jednáních se školami již hejtman Pardu-
bického kraje Radko Martínek říká: „Na stole leží
v současné době dva návrhy, jak by mělo vypadat
čtyřleté studium na gymnáziích.“ Jedním je právě
střídavé otvírání čtyřletých gymnázií, druhým pak
snížení počtu studentů ve třídě. „Všichni víme, že
dětí ubývá, proto budeme diskutovat i o tom, že
snížíme kapacitu tříd na 25 žáků,“ sděluje hejtman,
ale dodává: „Kladem periodického otevírání čtyřle-
tého gymnázia je dle mého názoru jistota pro vede-
ní školy, že každý druhý rok otevřou novou třídu.
V zásadě jsme se dohodli na tom, že přijímací poho-
vory se budou konat na všech gymnáziích. Tam, kde
splní požadavky, se studium otevře.“
Jednání mají pokračovat i nadále. Jak uvádí Ivan
Hudeček, nic není definitivní: „Celá záležitost není
uzavřena a o řešení se bude dále jednat na poradách
ředitelů gymnázií.“ 
Na závěr dodejme slova hejtmana Radko Martínka,
která zazněla při zahájení letošního školního roku
na litomyšlském gymnáziu, za přítomnosti prezi-
denta Václava Klause. Hejtman vyjádřil spokojenost
s úspěchy gymnazistů v mezinárodních soutěžích.
„Studenti tohoto gymnázia nám dělají mimořádnou
radost. Jedna věc je uspět ve škole, ve třídě, ale
druhá v mezinárodním srovnání… Za poslední dva
roky jsou ti nejlepší právě tady odtud.“ O den
později Rada Pardubického kraje odsouhlasila
změny na gymnáziích.          

Jana Bisová, foto Robin Kunc
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Exotičtí živočichové u zahradníků
Obor určený pro botaniky, pracovníky zoologických
zahrad (ZOO) i pracovníky zverimexů otevřeli
na Střední zahradnické škole v Litomyšli. Výuku
formou školení budou moci využívat také celníci.
Nový obor nese název Chovy exotických a chráně-
ných druhů zvířat a exotických a chráněných druhů
rostlin. 
„V celé České republice nic podobného není. Obor je
ojedinělý právě tím spojením,“ sděluje ředitel školy
Ivo Jiránek a dodává: „Nově zbudovaná učebna exoti-
ky bude zaměřená na akvaristiku a teraristiku. Žáci si
tuto učebnu budou budovat sami. Dostanou komplet-
ní vybavení, ale vlastní realizace bude formu žákov-
ských praxí.“ V této učebně mají být ještěrky, rybičky,
hadi, krajta zelená a další podobní živočichové. Dále
pak exotické žáby a do budoucna se počítá s voliérami

pro ptáky a výběhy pro malé savce. „Máme nabídky
od ZOO, které by nám postupně poskytly některé druhy
zvířat,“ upřesňuje Ivo Jiránek. „V rámci tohoto oboru
budeme budovat expozici pro kamčatské medvědy
pro Zoologickou zahradu v Brně. Budeme připravovat
i výsadbu kamčatských borovic. Je to trend, který se v
ZOO začíná prosazovat, tedy nejen zvířata, ale i jejich
prostředí,“ doplňuje ředitel. 
Podle slov ředitele nebude o přírůstky pro tento obor
a učebnu problém, pokud se bude rozvíjet spolupráce
se zoologickými zahradami. Ty mají přebytky. „Prob-
lém je sehnat zajímavé a odolné živočichy,“ říká s
úsměvem ředitel. „Musíme počítat s tím, že žáci se učí
a péče o živočichy bude střídavá,“ sděluje a zároveň
uvádí, že se rovněž počítá se spoluprací se záchranný-
mi stanicemi.                                                                 -bj-

Mezinárodní festival outdoorových
filmů nově také v Litomyšli

8. ročník Mezinárodního festiva-
lu outdoorových filmů je nej-
větším putovním filmovým
festivalem outdoorových spor-
tovních, dobrodružných, adrena-
linových a cestopisných filmů
ve svém žánru i rozsahu v České republice i ve světě.
Letošní ročník obdržel 125 filmů z 21 zemí světa, tato
čísla jsou rekordem jak v počtu přihlášených filmů, tak
v počtu zúčastněných zemí. Dalším rekordem je počet
měst, kde se festival uskuteční. Diváci se nejen
na filmy, ale i bohatý doprovodný program mohou těšit
ve 25 městech České republiky v termínu 7. října – 4.
prosince. Od 7. do 9. listopadu zavítá festival také
do Litomyšle. Promítání se uskuteční v Music Clubu
Kotelna, po všechny tři dny od 18.00 a od 20.00.
„Poprvé ve své osmileté historii bude festival pořádán
na tolika místech,“ konstatuje ředitel festival Jiří Krá-
čalík. „Celkem vlastně proběhne na 36 místech,“ dodá-
vá. Vedle Litomyšle jsou dalšími novými místy Zlín,
Havířov, Kralupy nad Vltavou, Dobřany, Malá skála
a Pec pod Sněžkou, čímž festival získal nejvýše polože-
né místo konání, a to na chatě Luční bouda.
Taktéž došlý počet přihlášených filmů prolomil hranici
z předloňského roku, kdy přišlo 120 filmů. Festivalu se
tak zúčastní filmaři z 21 států světa. Z nich je i spous-
ta exotických jako Indie, Kolumbie, Indonésie, Japon-
sko nebo Brazílie. Největší počet filmů však
samozřejmě festival přijal od českých filmařů. Velké
zastoupení mají také filmy z Německa, Slovenska, Pol-
ska, USA, Kanady nebo Itálie. 
Filmy v těchto chvílích hodnotí porota a snímky, které
nejsou na úrovni, vyřazuje. Novým členem poroty
letošního ročníku se stal režisér Karel Janák (Snowbo-
arďaci) a po roční odmlce moderátorka Studia 6 na ČT
24 Jolka Krásná. Porota bude letos rozdělovat ceny
opět ve čtyřech kategoriích (adrenalinový sport, hory,
voda a cestopis), a navíc udělí nově cenu za amatérský
film a cenu za mimořádný přínos v oblasti outdoorové-
ho filmu, sportu a aktivit. Vítězní filmaři obdrží ceny
v celkové hodnotě půl milionu korun.
Soutěžní filmy budou doplněny také nesoutěžními
snímky, které pořadatelům poskytl Krátký film. Tyto
historické dokumenty se věnují expedičnímu lezení,
vodnímu slalomu a také filmovému portrétu českého
fotografa a horolezce, který tragicky zemřel před 40
lety v Peru, Vilému Heckelovi. Diváci se tedy mohou
těšit na úchvatné filmy z různého období, mnoha svě-
tových oblastí a širokého záběru outdoorovéch sportů. 
Oficiální zahájení festivalu proběhne 15. října v Ostra-
vě. Zakončení se uskuteční opět v Praze, ale nově

v kině Lucerna 4. prosince, kam
bude mít přístup také široká
veřejnost. Oba dva slavnostní
večery moderuje Pavel Anděl
a bude se jich účastnit mnoho
hostů sportovního a kulturního

světa.
Nejen slavnostní ceremoniály jistě zpestří dění ve fes-
tivalu, ale také chystaný doprovodný program. Vedle
filmových projekcí, kterých je naplánováno asi 200,
proběhnou besedy významných osobností z outdoo-
rového a cestovatelského světa. Za upozornění stojí
beseda letošního čestného hosta - spisovatele, cesto-
vatele, náčelníka indiánského kmene dr. Miloslava
Stingla, který v letošním roce oslaví osmdesáté naro-
zeniny. Dalšími významnými osobnostmi, se kterými
se mohou diváci v rámci festivalu setkat, budou Pavel
Bém, Václav Sůra, Libor Uher, Leopold Sulovský,
Robin Kaleta a další. Festival také bude doplňovat
řada fotografických výstav, včetně fotosoutěže, která
proběhne ve Zlíně, či setkání s protagonisty festivalu
v Ostravě.
Festival budete moci zaznamenat také z médií. V letoš-
ním roce bude opět pokračovat 8dílný pořad o festiva-
lu a outdooru s názvem Minuty dobrodružství
na programu České televize ČT 4, který bude probíhat
v průběhu festivalu. Také je potvrzeno vysílání dvou-
hodinového pořadu o festivalu a outdooru na progra-
mu ČT2 s názvem Večer na téma - outdoorové sporty
a filmy. Premiéra pořadu bude 21. listopadu.        -red-

Omluva
Vážení čtenáři, omlouváme se všem, kteří jste obdrže-
li zářijový výtisk Zpravodaje Města Litomyšle Lilie se
špatně čitelnou předposlední stranou. Tento výrobně
technologický problém se vyskytl pouze v několika
výtiscích z celkového nákladu 4 500 kusů. Bohužel
není v silách žádné tiskárny ani redakce Lilie kontrolo-
vat každý list. Pokud se k vám dostal některý z těchto
vadných výtisků, rádi vám jej vyměníme na podatelně
Městského úřadu v Litomyšli, Bří Šťastných 1000, kde
dostanete výtisk bezchybný.                     redakce Lilie

Jednoduše řečeno, chceme žít v prosperujícím

a turisticky atraktivním městě.

Chceme o tom všem jednat přímo s Vámi.

Pomůžete nám s tím? Děkujeme předem!

Kandidátní listina pro nadcházející komunální
volby:
1. Bc. Robert Kilb, 2. Ing. Jindřich Petr, 3.
Ing. Bc. Martina Červinková, 4. MVDr. Radka
Kabrhelová, 5. Helena Marie Hendrych, 6. Tereza
Pleskotová, 7. Patrik Flídr, 8. Eva Kilb, 9. Petr
Hendrych, 10. Jaroslava Hermanová, 11. Radek
Kicukis, 12. Zuzana Daňsová.

Zelení na facebooku – Zelená pro Litomyšl.
zeleni.litomyšl@seznam.cz

ZELENÁ PRO LITOMYŠL
Komunálních voleb v Litomyšli se
poprvé účastní také kandidáti Stra-
ny zelených. Základní organizace,
která byla v Litomyšli založena
o letošním Zeleném čtvrtku, má
nyní devět členů. Naším cílem je
prosazovat v Litomyšli hodnoty,
které udrží a snad i vylepší stávající
příjemné prostředí našeho města:

Chceme vědět, co dýcháme.

Podporujeme výstavbu obchvatu města a pře-

sunutí většiny kamionové dopravy mimo něj.

Chceme vědět, co se děje s odpady a dalšími

dopady naší vysoké životní úrovně.

Chceme krajinu bohatou stromy i keři, vodními

nádržemi trvalými i dočasnými s množstvím

žab i čolků, ryb i ptáků.

Chceme se procházet a běhat novým

lesoparkem, který propojí sídliště

u nemocnice přes Osecké údolí

na Šibeniční vrch. 

Chceme jezdit na kole a bruslích

po cyklostezkách a ne po silnicích,

které lze stěží přejít.

Chceme zlepšit postavení obcí, inte-

grovaných do města Litomyšl.

Chceme zachovat ve městě nemocni-

ci i léčebnu dlouhodobě nemocných.

Podporujeme výstavbu volnočasového centra a nízko-

prahového zařízení pro děti a mládež v lokalitě Větrník.

Chceme zrovnoprávnit slušné pejskaře s ostatními

lidmi.

Chceme aktivně bránit krajinné i architektonické

hodnoty proti zájmům developerů, úřednické své-

voli a korupci. PLACENÁ INZERCE

LÉKÁRNA SANATIO
Bratří Šťastných 645

Litomyšl 570 01   
tel. číslo: 461 311 909

Oznamujeme Vám, že
v budově polikliniky SANATIO
byla nově otevřena lékárna.

Otevírací doba:
Po – Čt  7:30 – 16:00

Pá  7:30 – 14:00



1995 vydala firma Inter Music Trade, spol. s r. o. Jeho
grafiku s hudebním motivem Litomyšle, která se objeví
i na obalu této knihy, vytvořil bratr jednoho z autorů
textu Ing. arch. František Müller. 
Na přípravě publikace se svými svědectvími podíleli
účastníci popisovaných událostí – vesměs Litomyšlané
– Milan Bartoš, Jiří Bílý, Stanislav a Vojtěch Dostálovi,
Jiří Drašnar, Jana Gultová, Roman Kovář, Petr Krčmář,
Ing. Bohuslav Limberský, Ing. arch. František Müller,
MUDr. Vítězslav Podivínský, Jaroslav Šípek, Ladislav
Urban, Miroslav Vodehnal, Kamila Vodehnalová, Jiří
a Josef Vondráčkovi a Radek Zeman.  
Publikace vznikla a je vydána ve spolupráci s Regionál-
ním muzeem v Litomyšli, jež pro tuto činnost uvolnilo
svého zaměstnance, který práci na textu vedl. Vychází
díky finanční podpoře Města Litomyšle, firmy Story
Design, a. s., velkorysému přístupu tiskárny HRG Lito-
myšl a skvělé spolupráci s grafikem Milanem Lipav-
ským z České hospody v Hrušové, který knihu vytvořil
za zlomek skutečné hodnoty odvedené typografické
práce. K dostání bude v místních knihkupectvích,
a za bezkonkurenčně nízkou cenu také v restauraci
v Lidovém domě, kterou provozuje jeden ze zakladate-
lů skupiny Jan Rychtařík.                                          -red-

Tento měsíc spatří světlo světa stostránková publikace
věnovaná věhlasné litomyšlské undergroundové kape-
le Homo ludens. Po úvodním článku o ní, který vyšel
loni v příloze knihy o sametové revoluci a vzbudil
nebývalý ohlas, připravila nyní trojice autorů Martin
Boštík (Regionální muzeum v Litomyšli), Michal Theo-
dor Müller a Jan Rychtařík (členové kapely) k vydání
rozšířené zpracování jejích příběhů doplněné zejména
o období let 1988–1994, obrazovou dokumentaci
a edici asi tří desítek dochovaných zhudebněných
textů.  
Někdy až romantický příběh skupiny se odvíjí od jejího
zrodu pramenícího z nadšení několika mladých Lito-
myšlanů, pokračuje koncertováním na různých sou-
kromých akcích sledovaných Bezpečností
a v předlistopadových dobách vrcholí přátelstvím
s brněnským disidentem Petrem Cibulkou – jemuž
pomáhali rozmnožovat samizdatové tisky, upravovat
hudební nahrávky atd. – a sledováním Státní bezpeč-
ností. Ta založila samostatné svazky na čtyři členy
kapely – Jana Rychtaříka, Miroslava Vodehnala, Jiřího
Drašnara, Josefa Vondráčka a jejich neodmyslitelného
souputníka Romana Kováře.  
Po roce 1989 nastává hudební boom kapely, rozvíjí se
spolupráce s pražskou skupinou Hokr – jejím strůjcem
byl v Litomyšli vyrostlý zpěvák Jiří Bílý, který v Hokru
působil počátkem 90. let – koncertování v pražských
klubech, vystoupení v Brně spolu s Garáží, Progresem
2 či kapelami Z kopce a Mňága a Žďorp, turné po již-
ních Čechách atd. 
V okolí skupiny se v roce 1990 zformoval Art Music Club
Litomyšl v čele s Janem Rychtaříkem a Ing. Bohuslavem
Limberským, který na různých místech v Litomyšli –
U zeleného věnce, U černého orla, v Lidovém domě –
pořádal koncerty amatérských kapel. Na jeho činnost
pak v roce 1994 navázal dnešní Music Club Kotelna Lito-
myšl. Součástí publikace je také pojednání o hudebním
dění ve městě na počátku 90. let. Vyprávění vrcholí
kapitolou o vzpomínkové hudebním CD, které v roce
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Pravdivý příběh Homo ludens 

Dům dětí a mládeže zahajuje

DDM se na litomyšlském jarmarku představil s některými
projekty připravenými na letošní školní rok. Výtvarné
a řemeslné dílny filcování, pergamano, tkaní a tisk na trič-
ka. Dále DDM nabízelo zájmové kroužky tradiční i nové,
např.  fotománie, holčičí klub, deskové hry a fantazy, stiga-
hokej, aerobik, taneční kroužek, angličtina atd. Znovu se
otvírá řezbářský kurz s výtvarníkem Jiřím Macounem. Děti
i dospělí si pěkně pohráli s dřevěnými hračkami a kostkami.
Počasí i nálada u stánku byla skvělá.

Dům dětí a mládeže (DDM) v Litomyšli přijímá ještě
během října do zájmových kroužků na školní rok 2010
- 2011. Přijďte si vyzkoušet, co by vás bavilo, můžete
se zúčastnit schůzky kroužku bez přihlášky. 
Letos nabízíme nový Konverzační kroužek angličtiny
pro děti z 3. třídy, obnovujeme kroužky Fotománie
a Na kytaru bez not, stejně jako Taneční a Aerobik.
S celou nabídkou, fotogalerií a aktualitami se můžete
seznámit na našich stránkách www.litomysl.cz/ddm. 
Oblíbené pondělní kurzy pro veřejnost začínají  4. října
(Fusing a vinuté perly) a pokračují 18. října (Smalty)
a 25. října (Filcování z ovčí vlny). Nejlepší způsob při-
hlášení na jednotlivé kurzy je mail na adresu safariko-
va@ddm.litomysl.cz. Začátky kurzů jsou v 16.00, ale
je možné přijít i později.
Od začátku října také zveme děti na soutěžní seriál
Sazek (Přírodovědná, Zeměpisná, Dějepisná), které se
konají v pondělí mezi 12.00 a 16.00, takže poslední
příchozí by měli dorazit do DDM v 15.30.
Školám opět nabízíme dopolední výukové programy
zaměřené na přírodovědu, prehistorii nebo historii,
keramiku a další tvoření z různých materiálů.

Eva Pecháčková, foto Hana Plíhalová Šafaříková

Zprávy ze zámecké školky
Společnost Nut´s production, o. p. s. Praha, obecně
prospěšná společnost na podporu handicapovaných
a začínajících umělců a projektů pro handicapované
děti, již podruhé zaslala do speciální třídy při I. Mateř-
ské školy (MŠ) v Litomyšli (pod zámkem) v rámci pro-
jektu „Poslouchej pohádku“ CD s vyprávěním Jana
Třísky - Medvědí prázdniny. Pohádka se nám moc líbí
a společnosti Nut´s production velmi děkujeme. 
A co se u nás ve školce  děje? V září  děti se svými rodi-

či a personálem MŠ společně prožili krásné slunečné
odpoledne.  Na „Podzimní slavnosti“ s Jirkou Bílým
a jeho písničkami si rodiče se svými dětmi vytvořili
společného třídního  draka a občerstvili se dobrotami
z podzimního stolu, který si sami připravili. Za krásné
a příjemně strávené  odpoledne všem děkuji a doufám,
že se nám vydaří i další společné akce. 

Mgr. Vítězslava Borovičková,
I. MŠ Litomyšl

1.nekuřácká
restaurace
v centru Litomyšle

Každý den
můžete vyhrát
oběd zdarma.

Přijďte ochutnat
svou výhru!

Obědy podáváme od 11 do 15 hodin

Restaurace
v Lidovém domě

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
www. consultvk. cz

PRODEJ:
Česká Třebová Kozlov - prodej pěkného domu 5+1
se zahradou a slunnou terasou za domem.Dům je
do patra, kde v přízemí je 2+1, v patře 3+1.
Č.492. Cena: 2 700 000,- Kč
Janov Gajer - prodej staršího RD 3+1 i s vybavením.
Dům je zděný, s garáží, napojen na elektro, vodu,
septik, studnu. Plyn zaveden není. 
Č.497. Cena: 1 490 000,- Kč
Litomyšl – prodej pozemkové parcely s garáží blízko
centra. Pozemk. parcela-zahrada 716 m2 je určena ke
stavbě rodinného domu. Elektro, plyn, voda jsou
v dosahu do 20 m od hranice pozemku.
Č.496. Cena: 1 190 000,- Kč
Litomyšl Lány - prodej pozemku o rozloze 2538 m2

pro výstavbu rod.domu s možností napojení na elek-
tro, vodu, plyn do 100 m od hranice pozemku. 
Č.491. Cena: 350,- Kč/m2

Litomyšl - prodej zděného bytu 3+1 s balkonem
blízko centra města. Byt je po rekonstrukci, kuchyň,
jídelna a obývací pokoj je řešen jako jeden otevřený
prostor. Č.489. Cena: 1 750 000,- Kč
Litomyšl - prodej parcely na Lánech o rozloze 449
m2 vhodné k zastavění (po vyřešení výjimek se
správci sítí). Připojení sítí v dosahu do 100 m.
Č.482. Cena: 250 000,- Kč
Strakov - prodej chatky s udržov. BIO zahradou
a krásným okolím lesa. Chata leží na okraji obce
s napojením na vodu ze studny,elektro(i 380V). 
Č.480. Cena: 268 000,- Kč
Litomyšl – prodej rod.domu 3+1, částečně podskle-
pený, vytápění plyn. a lokální, elektro světelné. Dům
vyžaduje celkovou rekonstrukci. 
Č.479. Cena: 1 200 000,- Kč
Litomyšl - prodej atyp.bytu 4+1 (104 m2) ve II.NP
zděného domu blízko centra města. Byt je po částeč-
né rekonstrukci, velmi zajímavě řešen, v jednom
z pokojů je krb. Č.436. Cena: 2 000 000,- Kč
Litomyšl - prodej udržov.nepodsklep.domu 5+1
s menší zahradou, vytápění plyn.kotlem, elektro
220V+380V. Výměna za byt 3+1 na ul.Mařákova s
doplatkem. Č.477. Cena: 2 500 000,- Kč
Svitavy - prodej pozemku - zahrada s chatkou
o výměře 1120 m2, v územním plánu obce určeno
pro výstavbu bydlení. Č.493. Cena: 594 000,- Kč
Litomyšl - převod užívacích práv k družst.panel.bytu
3+1 (78 m2) v přízemí blízko centra města. Dům je
revitalizovaný, zasklená lodžie, plastová okna.
Č.471. Cena: 1 480 000,- Kč
Opatov u Svitav - prodej 4 zainvestovaných staveb-
ních pozemků na okraji obce. Napojení inženýrských
sítí bude dokončeno do 31.12.2010.
Č.470. Cena: 300,- Kč/m2
Vidlatá Seč u Lit. - prodej domu 4+1 po rekonstruk-
ci, garáž, krb. kamna. Při rychlém jednání sleva.
Č.435. Cena: 1 490 000,- Kč

Naši kompletní nabídku najdete na
wwwwww..ccoonnssuullttvvkk..cczz
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Současnost a perspektiva sociální péče počtvrté
Již počtvrté se uskutečnil seminář Současnost a per-
spektiva sociální péče ve společnosti 21. století, pořá-
daný Městem Litomyšl. V termínu od 2. do 3. září se
do Litomyšle sjeli účastníci z celé republiky, aby si
vyslechli nové a zajímavé poznatky ze sociální
sféry, v podání předních odborníků. Do Litomyšle
kupříkladu přijela PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.

z katedry sociální práce Filozofické fakulty Univerzity
Karlovy Praha, která o svém tématu Služby pro ohrože-
né rodiny a děti v ČR sdělila:

O co přesně se jedná?
Na fakultě se touto problematikou dlouhodobě zabý-
váme, takže jsem ráda, že jsem tady mohla sdílet naše
poznatky z výzkumu z posledních 5 let. Jedná se o to,
že u nás do současnosti funguje nějaký systém sociál-
ních služeb pro ohrožené rodiny, který ovšem není
dostatečně kvalitní, není regionálně pokryt, ani ta
struktura služeb není taková, jaká by byla potřeba.

Jaká struktura by byla potřeba? Co se nyní nabízí
a co více by bylo potřeba?
U nás jsou stále podporovány institucionální typy slu-
žeb. To znamená dětské domovy, různé typy ústavních
zařízení. Kdežto moderní trendy v sociální práci se při-
klání spíš k ambulantním nebo terénním formám slu-
žeb, které jdou za tím klientem, za těmi rodinami
do jejich domovů, do toho prostředí, kde oni žijí, kde
tu službu mohou čerpat a využít. 

Řekněte konkrétní příklad. Co se třeba děje? Co ten
sociální pracovník nebo pracovnice může změnit?
Sociální pracovník přijde do rodiny. Nejdřív zmapuje
situaci, zjistí, kde je problém rodiny. Zjistí, že třeba
rodiče nemají práci, zjistí, že děti nechodí do školy,
mají různé výchovné problémy, že třeba rodina bojuje
se zadlužením. Udělá si analýzu situace a podle toho
naplánuje vlastně postup práce. S rodiči dojde na úřad
práce, pomůže jim třeba vyřešit dávky, pokud má rodi-
na finanční problémy. Zajde do školy, domluví třeba
nějaký systém kontroly docházky dětí. Může zařídit
nějakou právní pomoc, aby vyřešili své dluhy. V sou-
časném systému je to tak, že ty sociální pracovnice,
které by toto měli zajišťovat, jsou nesmírně přetížené.
Jedna sociální pracovnice v ČR má podle posledních
průzkumů ministerstva práce a sociálních věcí asi 360
klientů ročně, což je naprosto neuvěřitelné číslo.
V zahraničí má taková sociální pracovnice 10 – 12 kli-
entů, se kterými může v jednu chvíli pracovat opravdu
efektivně, intenzivně a soustavně, takže to je ten pro-
blém.

Dáváte vy nějaké doporučení jinam? Protože zřejmě
není vše v pořádku v práci s rodinami?
To je jedna z velkých slabin systému, roztříštěnost té
péče, protože jednotlivé problémy spadají až pod 5
ministerstev. Menší děti do 3 let pod ministerstvo
zdravotnictví, pak jsou tady školská zařízení, dětské
domovy, pak ústavy sociální péče, které zase spadají
pod ministerstvo sociálních věcí. Některé otázky řeší
ministerstvo vnitra, ministerstvo zahraničí. Ta roztříš-
těnost je jedna z velkých problémů.
Téma Přání osob s mentální retardací v dospívání
a dospělém věku přednesl PhDr. Martin Lečbych,

Ph.D. z katedry psychologie Filozofické fakulty Uni-
verzity Palackého Olomouc. I on zodpověděl několik
otázek:  Vaše přednáška byla o přáních lidí s mentál-
ním postižením. Tito lidé se dříve schovávali jaksi mimo
pohled většinové společnosti. My se ptáme na jejich
přání. Jaká jsou?
Já jsem hodně vycházel z rozhovoru s těmito lidmi
a s jejich rodinami, právě v rámci integračních sociál-
ních služeb, čili zejména služeb osobní asistence a pří-
padně takových služeb jako podporované bydlení,
zaměstnávání apod. Jde o to, že po revoluci, po 90.

letech, se začal rozvíjet poměrně značný systém
nestátních neziskových organizací, které zaplnily
mezeru na tom trhu sociálních služeb. Začaly poskyto-
vat právě tyto integrační služby, čili začali se získávat
úplně nové zkušenosti, právě díky tomu, že tito lidé
byli zjizvováni nebo byli umisťováni mimo majoritní
společnost. Já jsem referoval o tom, co jsem se od nich
dozvěděl. Zdůraznil jsem některá důležitá přání např.
samostatné cestování, hospodaření s penězi, trávení
volného času. Upozornil jsem na některé problémy,

tohoto společenství a důležitou součástí. Bez Romů se
nemůžeme obejít. Důležité je, aby se Romové neuza-
vřeli do sebe z toho zoufalství. Takový stav může
nastat.

Jak se tomu dá pomoci?
Podle mě vytvořit pozitivní platformu. To znamená, že
nestačí o tom mluvit, ale ukázat, že tady něco jde. Vět-
šinou je zázrak, když se Češi s Romy dají dohromady.
Jeden z nejpalčivějších problémů je bydlení. V Ostravě
je vesnička soužití 30 rodin romských a neromských.
Po záplavě začaly spolu stavět svoje domy a podle mě
je to příklad, jak společné potřeby jsou chudší. Neměli
štěstí v životě a teď se dali dohromady a vytvořili něco,
co funguje. Tam není mezilidský konflikt. Tato vesnič-
ka neodpovídá statistikám, že většina Čechů nechce
žít s Romy nebo jak Romové říkají, že nechtějí žít vedle
gadže. Tam to neexistuje. Tam jsou lidi spokojení
a nemají velké konflikty. To znamená, takové příklady
pozvednout. A takové různé příklady jsou v oblasti

školství. Pokud je někde více romských děti, majorita
neodtahuje svoje děti pryč. Škola je pak schopna
nastavit vysokou laťku a neslevit z nároků na vzdělání
jen proto, že má romské děti. Jsou to různé příklady,
například pracovníků Čechů a Romů, kdy dohromady
se skloubí jejich schopnosti. Výrazně jiné tempera-
menty a vlohy těchto Čechů Romů se dají krásně
skloubit. Jestliže by tyto energie šly proti sobě, potom
by byli všichni nešťastní. Tyto příklady tady jsou. Je
však třeba je zvýraznit a podpořit. Rovněž je třeba, aby
na vládní úrovni hodnotili tyto věci jako pozitivní pří-
klad, aby je pomohli rozšířit, a to postrádám. Konkrét-
ní zkušenosti pak vyzní do ztracena. Zaznamenáváme,
že něco pěného se stalo a skončilo.

Co doporučujete?
Já vidím cestu v komunitní práci s romskou skupinou.
Romové musí objevit svoje vnitřní síly, aby se chopili
kontroly nad věcí, aby se nestali objektem sociální
práce, ale stali se aktéry. Ovšem půjde to jen v přípa-
dě, kdy romská komunita bude mít možnost jako
komunita fungovat. Mohu říci mnoho konkrétních
příkladů. Třeba v Orlové se město na setkání s Romy,
kteří bydlí ve špatných, otřískaných budovách, ptalo,
jestli má vůbec cenu něco investovat do bydlení.
„Když tady dáme lavičku, vydrží? Ne, to nemá cenu.
Když sem dáme květinku, vydrží? Ne, to pošlapou naše
děti. Lavičku ukradnou. Ne, nemá cenu. Když vy sami
říkáte, že to nemá cenu, potom kdo půjde do toho
s těmi drahocennými finančními prostředky? A oni
stále říkají: Ne, to nemá cenu. To je to sebezoufalství.
Dnes je doba, abychom našli svoje mezilidské vazby.
Musíme žít společně. Nemůžeme být roztříštění. Zasa-
dili tam tedy lípu. Romové zase říkali: Ne, to nemá
cenu. Dnes je to pěkná rozkvetlá lípa a domy se začína-
jí opravovat. Je to tam čisté, lidé si toho váží. Překona-
li svoji skepsi.                              Text a foto Jana Bisová

jako je značné prožívání samoty, mnohdy deprivace.
Upozornil jsem i na některé rizikové prvky toho, že
i když jsou integrační služby efektivní a povede se jim
dosáhnout samostatnosti a v podstatě jakéhosi zplno-
mocnění daného člověka, tak to může být rizikové
v tom, že tento člověk zůstává izolovaný, zůstává sám.

Jaký je skutečný význam toho asistovaného
samostatného bydlení a co se dá dělat s těmi pocity
osamocení?
Já jsem se právě snažil, aby ti poskytovatelé sociálních
služeb dostali zpětnou vazbu. Právě od těch lidí, kte-
rým jsou tyto služby poskytovány. Někdy totiž existu-
je tzv. odbornická slepota. Když se snažíme dosáhnout
nějakého cíle, pak nám může uniknout jeho důsledek.
Ukázalo se z té integrační zkušenosti, že právě to
úplné osamostatnění sebou nese riziko úplné samoty,
čili je dobré pracovat i s tím. Nabízet různé neformál-
ní setkávání těchto lidí. Pomoci jim organizovat čas,
aby si mohli někam vyjít společně. Čili, aby byly
dostupné různé asistenční služby, které mohou oslovit
a tyto lidi vytáhnout z domu. 

Znamená to také, že je potřeba dát mentálně
postiženým pocit, že nejsou méněcenní?
Já si nejsem jistý, že jim někdo ten pocit dá. Ten musí
sami získat a obvykle jej získají tak, pokud budou žít
život, který má smysl. Otevřít ty dveře, aby si mohli
najít smysl. To znamená mít příležitosti.
Další téma referátu bylo věnováno romské menšině.
Přijel s ním Sri Kumar Vishwanathan, předseda
občanského sdružení Vzájemné soužití. Příspěvek
nazval Povzbuzení lidí k činu prostřednictvím komu-
nitní práce. Dozvěděli jsme se od něj: 

Vy se dlouhodobě zabýváte romskou otázkou. Jak
jste se k tomu vlastně dostal?
Čistě náhodou. V roce 1997 byla velká záplava v Ostra-
vě. Byla to tisíciletá. Rozhodl jsem se, že půjdu pomo-
ci zaplaveným Romům. Odjel jsem na 2 měsíce
a zůstávám tam už 13 let.

Dlouhodobě se mluví o řešení romské otázky, o řešení
pozice Romů ve většinové společnosti. Zdá se ale, že se
neudělalo mnoho systémových kroků. Jak je to podle
vás? Co by se mělo dělat? Jak lze pomoci tomu stavu?
Tady se věc neřeší ze strany Romů. Problém je, že
skloubení majority a Romů ještě nenastalo. Je velká
nevůle zapojit Romy, a také nejistota mezi nimi. To
vidím jako velký zádrhel. Často se říká: Proč máme
investovat do romských lokalit? I dnes jsem slyšel
něco takového. Ukrojíme z majority. Ale to tak není.
Otázka nemůže být takto položena. Jsme jedna společ-
nost. Všichni jsou orgány jednoho těla a musí být vyvá-
ženým způsobem rozvinuty. Romové jsou součást
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Prinášíme druhou část příspěvku, který v událos-
tech připomání končící volební obodobí 2006–2010
Zastupitelstva města Litomyšle.

Leden 2009

• Začal rok oslav 750 let od povýšení Litomyšle
na město.
• Zastupitelstvo města (ZaM) schválilo „Zřizovací listi-
nu jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Litomyšl,
kategorie JPO II“.
• ZaM vydalo obecně závaznou vyhlášku města Lito-
myšle č. 4/08 o udržování čistoty na ulicích a jiných
veřejných prostranstvích (vyhláška o čistotě).
• Město Litomyšl se umístilo na 9. místě v soutěži Obec
přátelská rodině, a to v rámci velikostní kategorie 10
001 – 50 000 obyvatel. Soutěže se účastnilo 218 obcí
v pěti kategoriích.
• Nová jednotka intenzivní péče neurologického oddě-
lení, která je zaměřena na akutní zvládnutí cévních
mozkových příhod, byla otevřena v Litomyšlské
nemocnici 1. ledna.
• V pondělí 19. ledna se uskutečnilo na zámku v Lito-
myšli slavnostní shromáždění akademické obce Fakul-
ty restaurování. Rektor Univerzity Pardubice
prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. při něm uvedl do funkce
pro druhé funkční období a dekoroval akademickými
symboly děkana fakulty restaurování akademického
sochaře docenta Jiřího Novotného a proděkana
Mgr. Jiřího Kaše, historika umění.

Únor 2009

• RaM souhlasila s tím, aby byla vydána publikace
„Litomyšl 2007-2010“, jež by nahradila doposud vydá-
vané ročenky.
• RaM souhlasila se zveřejněním záměru pronájmu
místnosti v přízemí budovy čp. 72 na Smetanově
náměstí za účelem zřízení obchodního místa Českých
drah pro prodej jízdenek a slevových průkazů 1 den
v týdnu. 
• RaM stanovila s účinností od 1. února 2009 jedno
oddací místo, a to obřadní síň v Regionálním muzeu,
Litomyšl, Jiráskova čp. 9. Další místa včetně zámecké
kaple sv. Moniky budou posuzována, zda se jedná
o „jiné vhodné místo“ s poplatkem dle sazebníku správ-
ních poplatků. Dále RaM stanovuje s účinností od 1.
února 2009 jako oddací den sobotu a dobu pro oddává-
ní od 10.00 do 14.00.
• Byly zahájeny přípravné práce na projektu nové cyk-
lostezky, která by měla v budoucnu spojit centrum
města s Nedošínem.
• Sochař Olbram Zoubek a dirigent Libor Pešek převza-
li čestná občanství.

Březen 2009

• Nejatraktivnějším místem roku 2008 v republice se
stala Litomyšl. Tak rozhodli čtenáři časopisu Travel
in the Czech republic již ve třetím ročníku ankety
o Nejatraktivnější místo ČR.
• Narození Bedříška oslavilo více než tisíc lidí. Staros-
ta Litomyšle Michal Kortyš spolu s ředitelem festivalu
Smetanova Litomyšl Janem Piknou položili květiny
u pomníku skladatele. Odtud začal svou cestu maso-
pustní průvod. 
• ZaM schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace
z OP ŽP na projekt „Rekonstrukce ČOV a odkanalizová-
ní místních částí města Litomyšl - Nedošín, Lány“ s cel-
kovými náklady ve výši 180 547 588 Kč bez DPH.
Předpokládaná výše celkové dotace činila 75 % uzna-
telných nákladů. ZaM schválila dofinancování projektu
ze strany Města Litomyšle do výše 48 310 976 Kč.
• Od prvního března 2009 v Litomyšli platí obecně
závazná vyhláška, omezující požívání alkoholických
nápojů na veřejnosti. 
• Město Litomyšl podalo žádost o dotaci ze Státního
fondu dopravní infrastruktury na projekt „Zvýšení bez-
pečnosti silničního provozu v městě Litomyšli – II.
etapa“. V rámci akce by mělo dojít k vybudování středo-
vých ostrůvků, nástupních mysů a k bezbariérovým
úpravám přechodů pro chodce na průtahu silnice I/35,
které byly v minulé etapě nasvíceny. 

• Evropská komisařka pro regionální politiku Danuta
Hübnerová navštívila 5. března Litomyšl. Učinila tak
v rámci své cesty po Regionu soudržnosti Severový-
chod. Právě prostřednictvím tzv. Regionů soudržnosti
se na úrovni krajů čerpá finanční pomoc z Evropské
unie.
• Situací kolem slučování Litomyšlské nemocnice, a.s.
a Svitavské nemocnice, a.s. se na svém zasedání 19.
března zabývali i litomyšlští zastupitelé.
• Sochu Jana Nepomuckého čekala oprava. Rada
města na svém březnovém zasedání schválila příspěvek
na její renovaci. Socha byla poničena při vichřici
na konci června 2008. Opravu provede Fakulta restau-
rování Univerzity Pardubice.

Duben 2009

• Ve dnech 3. a 4. dubna se konala akce s názvem
„Litomyšl v Mezinárodním roce astronomie“. Její sou-
částí byla, kromě pozorování oblohy hvězdářskými
dalekohledy či přednášek, také připomínka 95. výročí
narození světoznámého astronoma, litomyšlského
rodáka prof. Zdeňka Kopala. 
• ZaM schválilo podání projektové žádosti do kontinu-
ální výzvy o poskytnutí podpory z Integrovaného ope-
račního programu pro období let 2007-2013 na projekt
„Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli“. Předpo-
kládaná výše dotace 395 mil. Kč.
• ZaM schválilo bezúplatný převod požárního vozidla
Avia od Hasičského záchranného sboru Pardubického
kraje do majetku města. Vozidlo je k dispozici jednotce
SDH JPO v Nedošíně.

Květen 2009

• Veřejná beseda k Revitalizaci zámeckého návrší se
konala v úterý 26. května. 
• Litomyšl připravila projekt veřejné služby. Program
se rozběhl a pomáhá dlouhodobě nezaměstnaným.
• Starosta Michal Kortyš a komisařka npor. Mgr. Marti-
na Simonová, vedoucí obvodního oddělení PČR v Lito-
myšli podepsali Koordinační dohodu, která vymezuje
kooperaci policejních složek, městské i státní, při
zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. 
• 30. května Litomyšl slavila 750 let od povýšení
na město.
• V Litomyšli byly dočasně osazeny sochy Aleše Veselého.
• Kniha Litomyšl na prahu třetího tisíciletí byla slav-
nostně pokřtěna 30. května na litomyšlském zámku.
Na knize plné krásných fotografií Pavla Vopálky spolu-
pracovala celá řada známých jmen. Obrovské zásluhy je
však třeba připsat Aleně Randákové, která knihu obo-
hatila poutavými průvodními texty. 
• Vyšší odborná škola a střední odborná škola technic-
ká v Litomyšli oslavila 120 let od svého založení. Tří-
denní výstavou konanou ve dnech 15. – 17. května si
připomněla vývoj technického školství.

Červen 2009

• Václav Klaus zahájil Smetanovu Litomyšl. Organizá-
toři Mezinárodního operního festivalu Smetanova Lito-
myšl zvolili na úvod 51. ročníku osvědčené hudební
skladatele.
• RaM souhlasila se zveřejněním všech usnesení rady
města na oficiálních internetových stránkách města
Litomyšle (www.litomysl.cz) od 1. června. 
• Od 15. června platí novelizovaný tržní řád. 
• Vítězná firma vzešlá z výběrového řízené na stavbu
Krytého plaveckého bazénu odstoupila. Město Litomyšl
tedy 10. června podepsalo smlouvu se společností PKS
INPOS a.s., Žďár nad Sázavou, která se umístila,
s nabídkou 127 136 150 Kč (včetně DPH), na druhém
místě.
• Dne 28. června předala Česká republika předsednic-
ké žezlo Evropské unie Švédsku. Stalo se tak v rámci
Mezinárodního operního festivalu Smetanova Lito-
myšl. 
• ZaM souhlasilo s tímto společným závěrem: Členové
Rady města Svitavy a Rady města Litomyšle na svém
společném jednání diskutovali o možném sloučení
nemocnic v obou městech a závěrem konstatovali
zásadní problémy. Vzhledem k těmto okolnostem se

členové Rady města Svitavy a Rady města Litomyšle
domnívají, že Rada Pardubického kraje by měla všech-
ny tyto okolnosti a problémy zvážit.
- ZaM nesouhlasilo se vstupem firmy Eurest do dvou
školních jídelen v Litomyšli. 
- ZaM schválila pojmenování nové ulice „Purkmistra
Laška“ v městské části Záhradí v oblasti nově plánova-
né bytové výstavby Na Prokopu.

Červenec 2009

• Litomyšli přiklepli 90% dotaci z evropských a státních
peněz na rekonstrukci zeleně na Městském hřbitově.
• Oprava chodníku v Zámecké ulici. Chodník podél
Klášterní zdi v Zámecké ulici dostal nový kabát. 
• První červencový den se uskutečnilo slavnostní
poklepání základního kamene litomyšlského Městské-
ho plaveckého bazénu. Počínaje 7. červencem byly
zahájeny zemní práce v prostoru původních tenisových
kurtů v areálu městského koupaliště. Byl zde omezen
provoz na pozemních komunikacích. 
• RaM uložila tiskové mluvčí vypracování Statutu
Zpravodaje Města Litomyšle „Lilie”.
• Ve středu 22. července zasáhl Litomyšl prudký déšť,
kroupy a silný vítr. Následkem toho byly zatopené
některé ulice, domy, obchody i automobily. Následky
řádění přírody odstraňovali lidé ještě druhý den.
Na základě toho začala radnice vytipovávat prioritní
protipovodňová opatření. Litomyšl začala plánovat
další protipovodňová opatření. Město se také hodlá
vrátit ke zpracované studii protipovodňových opatření,
jejíž součástí je i výstavba poldru U Nemocnice nebo
zvýšení kapacity koryta řeky Loučné.

Srpen 2009

• RaM po seznámení s návrhem „Koncepce zdravotnic-
tví Pardubického kraje v letech 2009-2012” nesouhlasi-
la se sloučením Svitavské nemocnice a.s. a Litomyšlské
nemocnice a.s.
• RaM souhlasila se zadáním studie „Revitalizace Vod-
ních Valů“ a pověřila starostu podepsáním smlouvy
o dílo.
• RaM schválila v souladu se stanoviskem Komise
pro památné hroby seznam akcí obnovy náhrobků
ve vlastnictví města pro rok 2009.
• Nová parkovací místa vznikla na ulici J. E. Purkyně.
V prostoru od nemocničního internátu po budovu
dopravního inspektorátu vybudovala stavební firma 27
stání pro osobní automobily.
• Parkovací dům prošel bez připomínek. Ve středu 26.
srpna se konalo veřejné ústní jednání o umístění stav-
by parkovacího domu, který by měl stát na místě sou-
časného parkoviště pod zámkem. Město hledá zdroje
financování. 

Září 2009

• RaM souhlasila se zahájením těchto stavebních akcí
v roce 2009: Dokončení ul. Z. Kopala - rozpočtový
náklad 524 000 Kč včetně DPH, parkoviště ul. Zámecká
(u I. ZŠ - 12 stání), parkoviště u školní jídelny I. ZŠ (12
stání).
• Po mnoha měsících příprav byla v úterý 15. září pře-
dána žádost o podporu projektu s názvem Revitalizace
zámeckého návrší v Litomyšli. Žádost byla předána
na Ministerstvo kultury ČR, které je zprostředkujícím
subjektem a poskytovatelem dotace jedné části tzv.
Integrovaného operačního programu.

Říjen 2009

• V soutěži Cesty městy zvítězily kruhové křižovatky
u Daliboru. V kategorii bodové řešení získala první
místo a prémii 85 tisíc korun.
• RaM souhlasila s přípravou podání Žádosti o inves-
tiční dotaci na výstavbu nového Domova pro seniory
na Ministerstvo práce a sociálních věcí.
• Od října proběhlo ošetření stromů a instalace bez-
pečnostních vazeb na městském hřbitově, dále došlo
ke kácení a frézování poškozených stromů. Poté zapo-
čala výsadba nových dřevin.
• V pondělí 26. října byli místohejtmanem Romanem
Línkem pozváni do Evropského školicího centra

Volební období 2006–2010 v událostech
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duchovní z celého Pardubického kraje. Jednalo se
o pravidelné ekumenické setkávání duchovních s před-
staviteli krajské samosprávy. Tentokrát do Litomyšle
přijelo celkem 70 duchovních.
• Město Litomyšl a Národní památkový ústav podepsa-
ly v říjnu smlouvu o vzájemné spolupráci. Týkala se při-
pravované revitalizace zámeckého návrší.

Listopad 2009

• RaM vydala nařízení Města Litomyšle č. 05/09, o roz-
sahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůd-
nosti chodníků a místních komunikací a průjezdních
úseků silnic.
• RaM souhlasila s vypracováním studie na výstavbu
domova důchodců v lokalitě U nemocnice.
• RaM souhlasila s vypracováním studie proveditelnos-
ti cyklostezek v rámci správního obvodu města Lito-
myšle v návaznosti na okolní města.
• ZaM souhlasilo na základě předloženého rozpočtu
s poskytnutím dotace pro TJ Jiskra Litomyšl na rekon-
strukci vytápění objektu TJ Jiskra Litomyšl.
• Asociace starostů Pardubického kraje jednala v Lito-
myšli. Setkání se uskutečnilo v prostorách litomyšlské-
ho zámku, účasten byl také ředitel pardubického
územního odborného pracoviště Národního památko-
vého ústavu Ing. Ladislav Kryl. 
• Vítězem ankety Českého rozhlasu Pardubice „Osob-
nost Pardubického kraje“ se ve čtvrtek 12. listopadu
stal Josef Lux. Druhé místo obsadil Roman Línek, třetí
příčka patřila Jiřímu Stříteskému. Na čtvrtém místě
skončil litomyšlský radní a emeritní starosta Miroslav
Brýdl.

Prosinec 2009

• Vrcholem oslav byla nová kniha o dějinách Litomyš-
le. Toto unikátní dílo, jež Litomyšl vydala při příležitos-
ti 750. výročí povýšení na město, bylo představeno
první adventní neděli na zámku.
• 10 let vysílání oslavila lokální televize v Litomyšli. 

Leden 2010

• ZaM schválilo poskytnutí dotace ve výši 300 000 Kč
Litomyšlské nemocnici, a.s. na rekonstrukci ČOV.
• ZaM vydalo obecně závaznou vyhlášku města Lito-
myšl č. 11/09, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování a odstraňování komunálních odpadů.
• Od 1. ledna se v Pardubickém kraji změnil systém
provozování Lékařské služby první pomoci (LSPP).
Podle nařízení Kraje je omezena pouze na víkendy
a svátky. Na vybudování litomyšlské LSPP se podílelo
také Město Litomyšl, a to nejen finančně. 

Únor 2010

• RaM souhlasila a doporučila ZaM ke schválení
poskytnutí dotace ve výši 300 tisíc Kč panu Petru Horá-
kovi na druhou etapu rozšíření příjmu litomyšlského
televizního vysílání vzduchem. 
• RaM pověřila starostu vedením jednání s majiteli
lékáren v Litomyšli o zajištění provozu lékáren v době
provozu LSPP.
• V piaristickém kostele Nalezení sv. Kříže podepsal
10. února ministr kultury Václav Riedelbauch Roz-
hodnutí, na jehož základě byla Litomyšli přidělena
dotace z Integrovaného operačního programu ve výši
398 milionů 969 tisíc korun. Z této částky bude
financován „přerod“ zámeckého návrší v nadregio-
nální centrum kultury, vzdělávání a společenského
života.
• Publikace, obsáhle mapující dějiny města, putovala
v pátek 5. února do Knihovny Václava Havla. Zároveň se
kniha může pyšnit titulem Nejkrásnější česká kniha
roku 2009 v kategorii odborná literatura.
• Eurest vstoupí do školních jídelen. Již podruhé pro-
jednávali zastupitelé vstup firmy Eurest do jídelen
Základní školy na Zámecké ulici a Základní školy U Ško-
lek. V roce 2009 tento návrh neprošel, v únoru 2010

ano. Od září tak zajistila provoz těchto stravovacích
zařízení společnost Eurest.

Březen 2010

• RaM opět schválila podání žádosti o dotaci na akci
„Zvýšení bezpečnosti silničního provozu v městě Lito-
myšl – II. etapa“ ze Státního fondu dopravní infra-
struktury.
• RaM schválila podání žádosti o dotaci na projekt
„Využití odpadního tepla - Krytý plavecký bazén v Lito-
myšli“ do Operačního programu Životní prostředí. Pro-
jekt řeší realizaci úspor energií využíváním odpadního
tepla z bazénových vod. 
• ZaM schválilo bezúplatný převod požárního vozidla
CAS 32 T 815, inv. č. 203 a 4 ks dýchacích přístrojů
Saturn S71, včetně tlakových láhví, vše od Hasičského
záchranného sboru Pardubického kraje do majetku
města. Materiál je k dispozici jednotce SDH JPO II
v Litomyšli. S vlastnictvím velké cisterny však vznikla
nutnost přestavby hasičské zbrojnice na Lánech. V roce
2009 holandští hasiči z Rodenu darovali litomyšlským
kolegům první menší vozidlo. 
• Litomyšl čtvrtým nejatraktivnějším místem v ČR
podle čtenářů časopisu Travel in the Czech Republic.
V roce 2009 tuto anketu Litomyšl vyhrála a rok před tím
se umístila na druhém místě.

Duben 2010

• Litomyšl byla oceněna za organizaci akce v Meziná-
rodním roce astronomie. Město získalo stříbrnou
medaili za úspěšné zvládnutí loňské dvoudenní akce
s názvem Litomyšl v Mezinárodním roce astronomie.
Široká veřejnost tehdy měla možnost pohlédnout
na oblohu hvězdářskými dalekohledy a dozvědět se
spoustu zajímavých informací z astronomie.
• Do Tyršovy ulice bude nainstalováno pět nových sto-
žárů veřejného osvětlení. Litomyšl totiž získala dotaci
na osvětlení rizikových míst v této lokalitě, protože
právě Tyršova ulice byla vyhodnocena jako místo s nej-
vyšší koncentrací nočních podniků a restauračních
zařízení ve městě.

Květen 2010

• RaM schválila podání žádosti o dotaci pro rok 2010
na akci „Výstavba turistického zázemí na Smetanově
náměstí v Litomyšli“. Projekt řeší vybudování turistic-
kého zázemí v budovách čp. 50 a 51 na Smetanově
náměstí. Výše předpokládané dotace činí max. 60 %.
• Litomyšl na osmém místě v elektronické komunikaci
s podnikateli.
• Litomyšl bude mít nový územní plán. Město je jím
rozděleno do tří zón – město, předměstí a venkov
a lokality.
• Dopravní omezení v rámci rekonstrukce silnice Lito-
myšl – Polička. V rámci celkové modernizace silnice
II/360 došlo k dopravním komplikacím na této silnici
a v jejím okolí. 
• Litomyšl zvítězila v třetím ročníku soutěže v třídění
odpadu „O perníkovou popelnici“. Získala tak 130 tisíc
korun. 

Červen 2010

• RaM souhlasila s výrobou lavic pro potřeby Toulovco-
vých prázdninových pátků. Dodavatelem je firma VAPO
Pohodlí, která podala nejnižší nabídkovou cenu.
• RaM schválila vydání publikace „Hřbitov u kostela sv.
Anny v Litomyšli. Hroby významných osobností a náh-
robky umělecké hodnoty“ zahrnující prezentaci při-
bližně čtyřiceti hrobů a náhrobků.
• ZaM schválilo, aby v rámci Programu regenerace MPR
pro rok 2010 byly zrealizovány následující akce obno-
vy: Rekonstrukce části střechy objektu čp. 194 (ul.
R. Stříteského), rekonstrukce fasády objektu čp. 50
(Smetanovo nám.), rekonstrukce fasády objektu čp. 3
(ul. Jiráskova). Opatření proti vzlínající vlhkosti objek-
tu Fortny (ul. B. Němcové).

• Letošního 52. ročníku Mezinárodního operního
festivalu Smetanova Litomyšl se již potřetí zúčastnil
prezident České republiky Václav Klaus.

Červenec 2010

• Smetanova Litomyšl má v Japonsku asociaci. Druhé
oficiální setkání zástupců Litomyšle a japonského města
Matsumoto se uskutečnilo 2. července v Litomyšli.
• RaM souhlasila s navrácením piaristických náhrobků
zpět na hřbitov u kostela sv. Anny. Celý soubor náhrob-
ků bude opatřen informativní tabulkou, kterou navrh-
ne komise pro památné hroby po konzultaci
s představiteli římskokatolické církve a města.
• RaM souhlasila s uzavřením smlouvy o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci
„Regenerace zeleně na městském hřbitově v Litomyšli“.
Celkové náklady jsou 1 611 839 Kč, dotace z EU činí
1 331 486 Kč, dotace ze Státního fondu životního pro-
středí je 78 323 Kč, spoluúčast Města 202 030 Kč.
• Nejvyšší podnikatelský potenciál v kraji má Litomyšl.
Letošní třetí ročník celorepublikového srovnávacího
výzkumu Město pro byznys, který pravidelně hodnotí
podmínky pro podnikání v regionech České republiky.
Nejvhodnějším místem pro podnikání v kraji se v hod-
nocení patnácti měst tohoto regionu stala Litomyšl.
• Město Litomyšl se ve spolupráci s mladými aktivními
spoluobčany pokouší zavést novou tradici farmářských
trhů.
• Příspěvková organizace Technické služby města
Litomyšl začala od 1. července fungovat pod hlavičkou
Městské služby Litomyšl s.r.o., dceřiná společnost
Města Litomyšle.

Srpen 2010

• V termínu od 1. do 16. srpna se v Litomyšli uskuteč-
nil 23. ročník Mezinárodního tábora mladých (Interna-
tional Youth Camp - IYC). V Litomyšli se konal již
podruhé v historii této akce. 
• RaM vzala na vědomí nabídku zástupců Sboru Církve
bratrské na využívání prostor nového kostela Církve
bratrské jako „obřadní místnosti“ pro pořádání pohřbů
i svateb. 
• Odkup pozemku pomůže rozvoji města. Zastupitelé
města Litomyšle na posledním jednání odsouhlasili
odkoupení 1 760 m2 pozemku v lokalitě plánované
výstavby bytových domů „Zelená alej“.
• Město nechalo opravit část cest ve svých lesích.
Město obdrželo na jejich rekonstrukci dotaci z Progra-
mu rozvoje venkova ve výši 3,7 milionů korun. 

Září 2010

• Od září ve dvou školních jídelnách vaří Eurest. Od 1.
září stravování žáků a zaměstnanců ve dvou litomyšl-
ských základních školách (ZŠ) a navazující stravování
studentů a zaměstnanců dalších školských zařízení
ve městě Litomyšli zajišťuje společnost Eurest spol.
s r. o.
• Školní rok na Základní škole na ulici T. G. Masaryka
v Litomyšli zahájil prezident republiky Václav Klaus.
Poté se setkal i se studenty místního gymnázia. 
• Za přítomnosti zástupců jednotlivých stran byla
veřejně vylosována čísla pro jednotlivé strany a hnutí .
• Litomyšl oslavila desetileté výročí Klášterních
zahrad. Ve stejnou dobu projekt rekonstruovaných
Klášterních zahrad zvítězil v mezinárodní soutěži
Trend Award vyhlašované zahradními architekty. 
• Zastupitelé odhlasovali koupi díla Jasana Zoubka
Šik.
•Osud technické školy se vyjasnil. Spojí se se střední
zahradnickou školou, a tím vznikne Střední zahradnic-
ká a technická škola v Litomyšli (SZTŠ). Do jednání se
od začátku aktivně zapojovalo i Město Litomyšl. Radní
i zastupitelé vyjádřili přesvědčení, že technická škola
k Litomyšli patří a měla by zde zůstat.  

Zpracoval Robin Kunc ve spolupráci s Janou Bisovou 
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o zdraví

Co jsou probiotika?

Stále častěji v různých médiích slýcháváme skloňovat
slovo „probiotika“. Co to vlastně probiotika jsou a na co
všechno příznivě v těle člověka působí? 
Probiotiky nazýváme probiotické bakterie. Jsou to ty
živé mikroorganizmy, které jsou-li aplikovány v dosta-
tečném množství, mají příznivý účinek na zdraví člově-
ka. Povrch sliznic lidského těla je osídlen přibližně 1
000 druhy bakterií, probiotické vlastnosti má ovšem jen
menší část z uvedeného množství. Mezi bakterie s pro-
biotickým účinkem patří hlavně zástupci z kmene lak-
tobacilů, gram pozitivní koky a bifidobakterie. 
Probiotika ovlivňují slizniční imunitu – působí tedy
lokálně, ale je prokázán i jejich účinek na celkovou
imunitu. V zažívacím traktu mají probiotika řadu příz-
nivých účinků, které souvisí nejen s imunitou, ale také
se správným stavem sliznic a s procesem trávení (velmi
efektivně se využívají při léčbě chronické zácpy).
Pro každého jedince je správné osídlení sliznic a dosta-
tečný počet probiotických bakterií důležité po celý
život. Jako zcela zásadní se ukazuje význam probiotik
již v těhotenství, dále pak v novorozeneckém a batole-
cím věku. Těhotným maminkám se doporučuje v třetím
trimestru probiotika užívat kvůli osídlení porodních
cest a zamezení vzniku případných infekcí miminka.

Novorozenecům se podávání probiotik doporučuje
také, dochází u nich totiž k rychlému rozvoji střevní
sliznice a k navození regulačních mechanizmů v imu-
nitním systému. Probiotika u těchto dětí použijeme
buď jako doplněk stravy při problémech s trávením
nebo jen preventivně v podobě kvalitní náhradní stravy,
tj. mléka s obsahem probiotik, není-li mamince umož-
něno kojit. Kojení je ale samozřejmě tou nejlepší for-
mou výživy dětí. 
Mechanizmy účinku probiotik se v klinických i experi-
mentálních studiích zabývají především mikrobiologo-
vé, imunologové a gastroenterologové. Je studován vliv
používání probiotik jak v prevenci, tak i v léčbě řady
dětských onemocnění. V posledních letech je pozoro-
ván prudký nárůst alergických a autoimunitních one-
mocnění. Tento jev je vysvětlován i tím, že v kritickém
období, kdy se ustanovuje správná regulace jednotli-
vých složek imunity, chybí nezbytné bakteriální podně-
ty – tzv. správné střevní osídlení. Probiotické bakterie
poskytují imunitnímu systému antigenní podněty,
které jsou bezpečné (aktivují jednotlivé složky imunity,
aniž by došlo ke spuštění zánětu). Nastolení správných
interakcí mezi bakteriemi, sliznicí a imunitním systé-
mem probíhá hlavně v prvním roce života. Přítomnost
probiotických bakterií je ale pro nás nezbytná celoži-
votně

za Lékárnu U Slunce Marcela Bártová

Nově poznaný původce alimentárních
onemocnění v okrese Svitavy

Na Oddělení infekční diagnostiky a ATB střediska Lito-
myšlské nemocnice, a.s. byl diagnostikován již druhý
pacient s nově poznaným patogenem Arcobacter butz-
leri. Arcobacter byl poprvé izolován v roce 1970 Ellisem.
K typickým klinickým příznakům patří průjem nebo
i křečovité bolesti v oblasti břicha. Bakterie Arcobacter
butzleri  se může vyskytovat na povrchu jatečně opraco-
vané drůbeže podobně jako Campylobacter. Nedosta-
tečně tepelně zpracovaná jídla připravená z drůbeže
mohou být zdrojem onemocnění a pravděpodobně se

podílí na vysokém počtu onemocnění s neobjasněnou
etiologií. V laboratoři IDG byl tento původce průjmové-
ho onemocnění rozpoznán pomocí přístroje MALDI TOF
BIOTYPER, který unikátní technologií detekce hmot-
nostního spektra specifických proteinů dokáže identi-
fikovat bakterie dosud běžně nepoznané. Léčba je
symptomatická, dieta, hydratace. Diagnostika
a následně epidemiologická šetření mohou v okrese
Svitavy obyvatelům pomoci předcházet těmto onemoc-
něním. prim. MUDr. Jana Janečková

Srdečně vás opět zveme dne 13. 10. 2010
od 10 do 17 hodin na oblíbené

Opět se setkáte s odborníkem z firmy
Avene, který vám kromě obvyklé dia-
gnostiky pleti může poradit ohledně
atopického ekzému, akné, vypadávání
vlasů. Doporučujeme se objednat pře-
dem.

dermatokosmetické
vyšetřování pleti. 

Pro velký zájem vás opět srdečně zveme
dne 21.10. 2010 na

Jedná se o vyšetření, při kterém se
dozvíte, jestli vaše cévy (tepny dolních
končetin) jsou dostatečně průchodné,
zda-li netrpíte ischemickou chorobou
dolních  končetin  (ICHDK).  Vzhledem
k časové náročnosti měření ( cca 15 min)
je nutné se předem objednat na tel:
461 612 678, 603 367 058, popř. na email.
adrese: info@lekarnacz.cz.
Lékárna U Slunce, Litomyšl

bezplatné stanovení
AB indexu

V čem je mateřské mléko tak unikátní?
Jaká jsou odborná doporučení, přestává-
li maminka kojit?
Zajímají vás odpovědi na tyto i jiné otázky
související nejen s odstavováním?

Přijďte si poslechnout více od zástupky-
ně firmy Nestlé (divize kojenecké
a dětské výživy) paní Renaty Kalinové
dne 19. října 2010 v 16 hodin do salón-
ku hotelu Zlatá Hvězda v Litomyšl.
Kromě odpovědí na vaše otázky na vás
čeká malé občerstvení.
Těší se na vás kolektiv Lékárny U Slunce

1. odborný seminář
pro širokou veřejnost

téma PROBIOTIKA

Nemocnice uspořádala dětský den
Litomyšlská nemocnice, a.s. uspořádala pro děti
zaměstnanců zábavně-sportovní dopoledne. Děti plnily
různé úkoly a odměnou jim byly nejen sladkosti, ale
i drobné věcné dárky. Do soutěží se zapojili také rodiče.
V rámci doprovodného programu byla přistavena sanit-
ka, kterou si děti mohly prohlédnout. Velkým zážitkem
pro všechny přítomné byla ukázka capoeiry. Poděková-
ní patří I. ZŠ, v jejichž prostorách se akce mohla usku-
tečnit. Adrián Nemšovský, foto V. Vohralík

Internet pro pacienty
V naší nemocnici je nyní možnost připojení k interne-
tu pomocí wifi a vlastního zařízení. Tato služba je pro-
zatím dostupná pro hospitalizované pacienty v celém
monobloku. Od začátku listopadu bude možnost se
připojit na internet i v interním pavilonu. Připojení je
zpoplatněno 40 Kč na den.                Adrián Nemšovský

Grant pro SPMP Litomyšl
Dne 21. září předala správní rada Nadace O2 grant
ve výši 50 000 korun Místní organizaci Společnosti
pro podporu lidí s mentálním postižením (SPMP),
o. s. Litomyšl. Nadace potvrdila 54 grantů z celkového
počtu 338 žádostí. 
Malorozpočtový grant za Královehradecký a Pardubic-
ký kraj s názvem „Chceme být také aktivní a neizolová-
ni“ má napomoci socializaci osob, převážně dětí
s handicapem, do společnosti. Za poskytnuté finance
jim bude umožněn bowling, bazén, hiporehabilitace

a rekreační jízda na koních, sportovní a kulturní akce,
které vyplní jejich volný čas mezi běžnou populací.
Grant převzaly Mgr. Vítězslava Borovičková (před-
sedkyně organizace) a Mgr. Anna Vrchotová
(místopředsedkyně a autorka projektu). Ta také
uvedla, že největším poděkováním pro nadaci
budou šťastné oči všech, pro které je grant určen –
tj. téměř 80 osob s handicapem a rodiny, které o ně
pečují.

Anna Vrchotová, SPMP Litomyšl
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Linka důvěry Ústí nad Orlicí 
slaví 15 let

Vznik Linky důvěry Ústí nad Orlicí se datuje k roku
1995. Je to tedy již 15 let, co pracovníci linky pomáha-
jí občanům vypořádat se s tíživými životními situace-
mi. V následujících řádcích bude činnost linky důvěry
více přiblížena. 
„Linka důvěry, dobrý den,“ tato věta zazní jako první,
když vytočíte telefonní číslo 465 52 42 52. Co ale lidé
mohou od hovoru na lince důvěry očekávat? V jakých
životních situacích se na linku důvěry mohou obracet?
Toto jsou jedny z nejčastěji kladených otázek,
se kterými se v rámci své práce na lince
důvěry setkáváme. V následujících
odstavcích se pokusím na tyto otázky
odpovědět. 
Linka důvěry Ústí nad Orlicí je odborné
pracoviště, jehož posláním je poskyto-
vat lidem okamžitou telefonickou
pomoc v jakékoli obtížné životní situaci.
Pomoc s jakoukoli starostí, se kterou si
volající neví rady, cítí se ohrožen, nebo své
trápení ale i radost potřebuje jenom někomu
svěřit a s někým ho sdílet. Linka důvěry je tu pro kaž-
dého člověka, kterého něco trápí a potřebuje pochope-
ní, podporu a pomoc s řešením své situace. 
Naše linka důvěry slouží širokému okruhu osob bez
omezení věku a pohlaví. Šíře probírané problematiky
je neohraničena. Často probíranými tématy na lince
důvěry jsou například otázky konečnosti a smyslu
života, osamělost, ztráta partnera či jiné blízké osoby,
myšlenky na sebevraždu. Dalšími tématy, objevujícími
se na lince, jsou potíže v rodině, ve vztazích, dále pro-
blematika závislostí a sociální patologie jako domácí či
jiné násilí, závislost na drogách, hráčství, otázky spo-
jené s problematikou sociální a právní atd. 

A co mohou lidé od hovoru na lince důvěry očekávat?
Linka důvěry funguje jako první záchytná pomoc
pro člověka v krizi. Cílem hovoru je zklidnění a podpo-
ra, povzbuzení a obnova naděje volajícího. Klienta
provázíme jeho těžkou chvílí. Pracovník linky důvěry
může pomoci volajícímu zorientovat se v jeho životní
situaci. Dává příležitost vyslovit věci nahlas. Už pouhé
svěření se má blahodárné účinky a vede k uvolnění
vnitřního napětí. Pracovník společně s volajícím hle-

dají řešení problému. Pracovník poskytuje
základní psychosociální poradenství.

V případě potřeby podává kontakt
na další organizace či odborníky, kteří
pomohou řešit jeho obtížnou situaci
(např. psychology, manželské porad-
ny, občanské poradny atd.). Výhodou
linky důvěry pro volajícího je zaručení

anonymity a závazná mlčenlivost pra-
covníků. 

V životě každého z nás někdy nastanou
chvíle, kdy si nevíme rady, cítíme se ohrožení,

potřebujeme pomoc a radu. Potřebujeme, aby našim
starostem ale i radostem někdo naslouchal a sdílel je
s námi. Možná zrovna nemáme na koho se ve svém
okolí obrátit. Ocitneme se sami nebo své blízké
nechceme svými problémy zatěžovat nebo pociťujeme
strach či stud se svými blízkými o svých pocitech a trá-
peních mluvit. Právě v takových chvílích se lidé mohou
na linku důvěry obracet. Více informací o činnosti
Linky důvěry Ústí nad Orlicí naleznete na www.linka-
duveryuo.cz.
Loučím se s krédem: „Zavolat může každý…i vy.“

Mgr. Luďka Marešová,
vedoucí Linky důvěry Ústí nad Orlicí

www.bclit.org

Jsme tu pro vás:
Po – Čt:
17.00 – 24.00
Pá:
14.30 – 01.00
So, Ne:
14.00 – 01.00

Billard Centrum
Litomyšl

50%
sleva
na kulečník

o víkendech

v Lidovém domě

kulečníková
herna

PAVEL BARTONÍČEK
„ K A M E N Í Č E K “

privat: Dukelská 972 Litomyšl
tel. 607 811 007, 774 811 807

e−mail: bartonicekpavel@seznam.cz
• zhotovuji pomníky žulové, mramorové

i teracové dle vašich i mých návrhů
• výroba a montáž hrobek z betonových panelů 

• zhotovení písma – zlato, stříbro, barva, přírodní
• prodej a montáž luceren, váz a jiných doplňků

– nerez, žula, bronz
• přebrušování a rovnání pomníků na místě

• výroba kuchyňských pracovních desek, parapetů

záruka, korektní jednání samozřejmostí

KAMENICTVÍ
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Undergroundová
legenda se vrací 
V sobotu 30. října ve 20.00 se v Music Clubu Kotelna
uskuteční koncert litomyšlské undergroundové kapely
Homo ludens, jejíž členové se sešli po 15 letech. Pro své
dávné, současné i budoucí příznivce připravili hudební
pásmo, během kterého uvedou do prodeje publikaci,
pojednávající o hudebních i nehudebních osudech své
kapely. 
Skupinou prošla vedle těch, kteří byli jejími stálicemi
od samého počátku – Jan Rychtařík, Michal Müller
a Milan Bartoš – celá řada hudebníků jako saxofonisté
Milan Březina a Radek Zeman, baskytaristé Ladislav
Urban a Jaroslav Šípek, bubeníci Stanislav Dostál, Jiří
Vodehnal a Jiří Kožený, (příležitostně s kapelou bub-
noval také Vojtěch Dostál), zpěvačky Kamila Popelko-
vá, Miroslava Zenklová a Jana Lukášková (dnes
Gultová), zpěvák Petr Krčmář, zvukař Miroslav Vodeh-
nal a vysokomýtští hudebníci bratři Josef a Jiří Vond-
ráčkovi (kytara a housle), bubeník na perkuse Jiří
Šafránek a zvukař Jiří Drašnar. 
Skvělou hudební show, na níž jste všichni zváni, dopl-
ní hudební přátelé Homo ludens – slavné punkové
kapely Litomyšlska – EchoEcho z Lubné, která ohlásila
návrat na scénu po celých dvaceti letech a litomyšlská
skupina 3045 mám tě rád Maruško, jejímž členem je
také bývalý zpěvák Homo ludens Petr Krčmář.       -red-

pozvánky

Přehlídka středních
škol a učilišť 
v České Třebové
Přemýšlíte pro jakou střední školu se rozhodnout?
Váháte jaké učiliště vybrat? Chcete se dozvědět infor-
mace o možnostech rekvalifikace? Na tyto otázky
a celou řadu dalších vám odpoví Přehlídka středních
škol a učilišť. Ve dnech 6. a 7. října se totiž koná
na Střední odborné škole technických oborů, Na Skal-
ce v České Třebové, tato již tradiční reprezentativní
akce. Ve středu je přehlídka pro veřejnost otevřena
od 12.00 do 17.00, ve čtvrtek od 8.00 do 17.00.
Návštěvníci zde získají podrobné informace o studij-
ních i učebních oborech, o podmínkách studia včetně
informací o přijímacím řízení. Obdrží informační letá-
ky, prohlédnou si expozice vystavujících škol. Novin-
kou letošního již 17. ročníku Přehlídky středních škol
a učilišť bude poskytování informací o rekvalifikač-
ních kurzech a celoživotním vzdělávání pro uchazeče
o zaměstnání a širokou veřejnost. Občerstvení je zajiš-
těno po celou dobu konání přehlídky škol.
Přehlídku pořádá Informační a poradenské středisko
(IPS) pro volbu a změnu povolání Úřadu práce v Ústí
nad Orlicí, které také nabízí žákům individuální kon-
zultace k volbě povolání, program pro testování pro-
fesních zájmů, který může usnadnit rozhodování.
Kontakt na IPS: 465 559 414.                                   -red-

Ex libris u Dudychů
Na sobotu 9. října se chystá v galerii Duke u vlakového
nádraží v Litomyšli zajímavá výstava. Jako hosta si Jiří
Dudycha do svého ateliéru pozval grafika a milovníka
ex libris Rudolfa Marečka. Společně s jeho grafickými
listy – ex libris představí litomyšlský sochař své nové
originály drobných plastik a reliéfů. K vidění budou
také novinky z ateliérové tvorby, které budou posléze
k vystaveny v královehradecké
galerii Barbara. Výstava začíná
v 17.00 a potrvá čtrnáct dnů. 
Slovo ex libris pochází z latiny
a znamená „z knih“. „Ex libris
vzniklo ve středověku, kdy se
knihy ještě ručně opisovaly.
Taková kniha měla obrovskou
hodnotu, proto se do ní vlepovaly
majetnické značky,“ vysvětluje
vznik ex libris Rudolf Mareček
a dodává: „Nějaký umělec majite-
li knihy vytvořil značku se jmé-
nem – ex libris „z knihy toho
a toho“. Součástí grafiky je
výtvarný motiv nebo jiné vyjádření vztahu majitele ke
knize. 
Co však je současné ex libris? „To se musí vidět,“ říká
Rudolf Mareček, který jakožto tiskař vytvořil celou
řadu ex libris. „Výtvarník udělá destičku, která je
měděná. Já celou destičku natřu barvou, otřu ji
organtýnem, leštím rukou. Z těch prohlubní musíte
setřít jen tu plochu, ale ne zase moc, aby tam takový
lehký tónek zůstal. Pak se jde k lisu. Položím na to
vlhký papír a plsť. Jede se tam a někdy i zpátky. Pak
zjistíte, že je to na vyhození, a takový pátý šestý tisk

už je to pravé,“ vysvětluje Rudolf Mareček s úsměvem.
Podle jeho slov je dnešní ex libris někdy větší než
samotná kniha. „Někdo už ani nechce uvádět své
jméno, pokud jde o krásný obrázek. Stává se z toho
samostatný artefakt. Náklad nebývá příliš vysoký.
Právě naši grafikové respektují předepsaný počet tisků
podle zvolené techniky, tedy u dřevorytu 200 - 300

tisků, u mědirytu průměrně 300
tisků, u linorytu 100 - 150 tisků,
u leptu 100 tisků, a u suché jehly
50 - 60 tisků. Všechna ex libris,
která mají čistě grafický původ,
jsou autorem podepisována, vždy
celý náklad.
Moderní české ex libris začíná
rokem 1868, a to ex librisem Josefa
Mánesa pro rytíře Vojtěcha Lannu.
Mezi tvůrce ex libris patřili i další
význační čeští umělci té doby jako
Alfons Mucha, Max Švabinský, Voj-
těch Preissig, Mikoláš Aleš. Sběra-
telství exlibris u nás dokonce zná

datum svého zrodu. Považuje se za něj článek o ex libris
v Moderní revue v roce 1897 z pera básníka a prvního
sběratele S. K. Neumanna. Od tohoto data se datuje
velký zájem o knižní značku a o její sběratelství. Postu-
pem času exlibris změnilo svůj charakter a ze značky
vlastníka knihy se stalo objektem sběratelů. 
U Dudychů tedy budete mít možnost prohlédnout si
tyto grafické skvosty. Rudolf Mareček má na své jméno
kolem 70 ex libris, celkově jich však vlastní mezi 3 až 5
tisíci. V Litomyšli jich bude k vidění pouhý zlomek,
zřejmě kolem 80 grafických listů.                              -bj-

Hubertova jízda
vozatajů projede
opět náměstím 
Chovatelé chladnokrevných koní zvou na vozatajskou
Hubertovu jízdu, kterou pojedou 30. října. Vše vypuk-
ne na suchém rybníku na Lánech v 10.00, kam se sje-
dou účastníci Hubertovy jízdy. O hodinu později pak
mají Litomyšlané možnost zhlédnout průvod povozů
Smetanovým náměstím za doprovodu kapely Bekras.
Ve 13.00 vypukne vozatajský rej opět na suchém rybní-
ku pod Rasovnou. Od 19.00 je pak připraveno poseze-
ní U Slunce za doprovodu skupiny Strejci. Občerstvení
zajištěno. Informace k akci získáte na tel. čísle: 605
569 306.                                         -red-, foto Jana Bisová

Moravěnka zahraje
ve Smetanově domě
Dne 26. října ve Smetanově domě v Litomyšli vystoupí
od 19.30 brněnská Moravěnka. Lístky je možné zak-
oupit v předprodeji v Informačním centru v Litomyšli
(tel. 461 612 161). Srdečně zve Smetanův dům
a přátelé Moravěnky.                               Jaroslav Jiráček
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Společenská
kronika
Stane-li se nám necitlivost zvykem, ztrácíme celý
život.                                                           F. Hrubín

Své významné životní jubileum v září oslavi-

li naši spoluobčané:

80 let – Miloš Krátký, Květa Voříšková, Václav
Zindulka – Pohodlí, Božena Kuběnová, Václav
Víšek
85 let – Marie Piknová, Jaromíra Taubenesto-
vá, Václav Nespěchal
90 let – Anna Maternová
Všem blahopřejeme a do dalších let přejeme
hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:

Dušan Kočí, Dolní Újezd – Jitka Krčmářová,
Hejnice, Jiří Kodeda, Pardubice – Alice Urba-
nová, Pardubice, Martin Lebeda, Kutná Hora –
Iva Vykydalová, Jaroměřice, Michal Kadlec,
Kamenec – Zdeňka Vosmeková, Kamenec, Jiří
Makovský, Pomezí – Andrea Klusoňová, Sebra-
nice, David Vyhnánek, Pelhřimov – Pavla Vodo-
vá, Hlinsko, Jaroslav Gergič, Praha – Gabriela
Jelínková, Praha, Martin Dopita, Brno – Jarmi-
la Boušková, Javorník, Vojtěch Vařejka, Hradec
n. S. – Kateřina Kučerková, Hradec n. S., Vladi-
mír Dobr, Brno – Markéta Pospíšilová, Brno,
Martin Kučera, Čes. Heřmanice – Iva Bednářo-
vá, Vrbice, Petr Kopřiva, Svitavy – Soňa Hávo-
vá, Svitavy, Petr Geršl, Polička – Lenka
Rounová, Polička, Jiří Zvejška, Vysoké Mýto –
Jana Rajmanová, Morašice, David Vávra, Široký
Důl – Ivona Dvořáková – Polička, Milan Andrs,
Svitavy – Jindřiška Svobodová, Svitavy, Vítěz-
slav Štěrba, Sebranice – Jana Vostřelová,
Sebranice, Jan Sedláček, Litomyšl – Iva Papáč-
ková, České Libchavy, František Novák, Vysoké
Mýto – Jaroslava Jiráská, Choceň, Otto Šlemín,
Rychnov n. Kněžnou – Květa Žůrková, Jarošov,
Pavel Jičínský, Srch – Edita Kuchaříková, Srch,
Petr Baláš, Mistrovice – Tereza Fryaufová, Lito-
myšl, Jan Jarinkovič, Kamenec – Lucie Švábo-
vá, Litomyšl, Milan Radiměřský, Kamenec -
Michaela Dlouhá, Rohozná, Tomáš Křivánek,
Litomyšl – Veronika Musilová, Litomyšl, Jan
Novák, Opolany – Marcela Rombaldová, Praha,
Miroslav Pulkrábek, Osík – Kateřina Pavlišová,
Morašice, Martin Lustyk, Němčice – Iveta Vág-
nerová, Němčice, Petr Stránský, Praha – Irena
Fišerová, Sloupnice, Petr Cvingráf, Praha –
Šárka Ropková, Praha, Jiří Strnad, Němčice –
Irena Španillerová, Česká Třebová
Novomanželům přejeme hodně lásky k vytvoře-
ní krásného a šťastného domova.

Jubilejní DIAMANTOVOU SVATBU oslavili

manželé Ludmila a Jiří Královi z Litomyšle. 
Do dalších společných let přejeme hodně zdra-
ví a pohody. 

Rozloučili jsme se s občany našeho města:

Věrou Huškovou (81 let), Vlastou Luxovou (86
let), Václavem Drbalem (97 let), Marií Dočkalo-
vou (86 let), Zdeňkou Kvapilovou (68 let),
Ludmilou Walterovou (84 let), Emilií Applovou
(79 let)
Vzpomínáme.                      Věra Kučerová, SPOZ

Pronajmu garáž 
v první řadě v lokalitě Cihelna.

Tel. 776 610 052.

SSmmeettaannoovvoo  nnáámměěssttíí  9911,,  tteell..,,  ffaaxx::  446611  661122  776677

Oznamujeme všem našim příznivcům, 
že se od 20. září 2010 mohou opět těšit na 

ZVÝHODNĚNÉ POLEDNÍ MENU.
Každý den od úterý do pátku od 11.00 do 13.30 hodin

pro vás platí sleva 30 % z ceny všech našich pizz + nealko nápoj zdarma.

Srdečně vás zveme do naší pravé italské PIZZERIE.
Pizzu pro vás bude péct náš pravý italský kuchař.

O příjemné prostředí a kvalitě našich služeb vás jistě přesvědčí i návštěvy
umělců či známých osobností z celé ČR.

Těšíme se na vás.

PIZZERIA BELLA NAPOLI

Prodám R.D. 4+1 v rekonstrukci
garáž, kůlna, v Litomyšli za Sokolovnou,

cena 1 700 000 Kč. Tel. 605 357 269.

Pronajmu byt 2+1 
na Dukelské ulici v Litomyšli.

Tel. 604 470 721

AUTOSERVIS Litomyšl
ŽABOKRTSKÝ FRANTIŠEK

ul. Trstěnická 932, areál býval. Silnic, nyní DUKOR
Provádíme: • měření EMISÍ BENZÍN
• měření EMISÍ LPG, REVIZE LPG

• opravy motorových vozidel
• příprava na STK, odvoz na STK

• čistič klimatizace EVAPOCLEAN WÜRTH

mobil: 604 335 830 – p. Žabokrtský
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pozvánky

392. Občerstvení je zajištěné, včetně
stolové úpravy.
Ke komedii pořadatel Tomáš Langr
uvádí: „Jsou muži, kteří chtějí žít s více
ženami. Má to ale úskalí, zejména, když
se manželka a milenka nesnášejí. Hru
jsem viděl na posledním festivale Jirás-
kův Hronov a potěší diváky, kteří se
chtějí zasmát a neřešit skryté významy.“

Kromě dobrovolně vysokého vstupného a vstupu bez-
platného se na místě budou prodávat i „benefiční
vstupenky“. Výtěžek pořadatel věnuje na zdravý vývoj
dětí, konkrétně na pohádky. Ti, kteří chtějí podpořit
děti zakoupením „benefiční vstupenky“, si budou
moci vybrat nejlepší místa a do sálu půjdou první.
Mapu a více informací diváci najdou na stránkách
www.dobredivadlo.cz. Prodej benefičních vstupenek
je na místě hodinu před začátkem pořadu. Sdružení
Dobré divadlo pečuje o Lesní klub v Letohradě a Hra-
decké divadlo v krajské metropoli. Na svých pořadech
nadšenci uvítali 15 000 diváků. Lidé si pochvalují
vysokou úroveň pořadů, osobní přístup pořadatelů
a možnost občerstvení přímo v sále.

Tomáš Langr, ředitel neziskové organizace
Dobré divadlo, foto archiv Dobrého divadla

V Litomyšli vzniklo nové divadlo.
V době krize je to zázrak

V Litomyšli vzniklo „Litomyšlské divadlo“
díky podpoře města a místních sponzorů.
Svou existenci zahájí komedií Společnost,
kterou zahraje soubor Prkno z Veverské Bítýš-
ky v pátek 22. října od 19.00. Vstupné je dob-
rovolné. Na prknech historického sálu
Lidového domu budou pravidelně vystupovat
nejlepší amatérské divadelní soubory z celé
země, které pořadatel vybírá na prestižních
přehlídkách. Divadelní hra bude v Lidovém domě
v centru Litomyšle za náměstím na adrese Bělidla

Interaktivní výstava
Hlavolamy v RML
Od 15. října do 17. listopadu bude v Regionálním
muzeu v Litomyšli přístupna interaktivní výstava
s názvem Hlavolamy – dobrodružství na hradě. Výsta-
va je určena hlavně pro dětského návštěvníka, ale
na své si přijdou i rodiče. V kulisách hradních rozvalin
čekají na návštěvníky hlavolamy, hry a rébusy s růz-
nou obtížností pro zkušené luštitele i pro začátečníky.
Do katalogu si návštěvníci zapisují správná řešení
nebo si za splněný úkol dávají razítko. „Celá tato inter-
aktivní výstava je “škola hrou”. Aniž by dítě vědělo,
učí se matematiku, procvičuje si paměť, logické myšle-
ní, kombinační schopnosti, postřeh a trpělivost,“ říká
Karel Prais, vedoucí projektů. 
Skupiny (10 osob a více), které mají zájem o prohlídku
s lektorem, se musí objednat předem. V pracovní dny
v časech od 8.00, 9.30, 11.00 a 13.00. Zájemci z řad
veřejnosti (individuální návštěvníci, rodiče s dětmi
apod.) si mohou objednat termín návštěvy v pracovní
dny i o víkendu. Víkendové prohlídky doporučujeme
objednat předem vždy v časech dle otevírací doby
muzea. Rezervace prohlídek u průvodců na čísle:
461 615 287 nebo na e-mailu: info@rml.cz, kmoskova
@rml.cz. Pro lepší zážitek z prohlídky je nutno zakou-
pit katalog ve výši 10 Kč.                                           -red- 

Zimní putování 
po červeném kontinentu

Před rokem jsme s cestovatelem, fotografem a spisova-
telem Leošem Šimánkem cestovali po Rusku, letos se
podíváme do Austrálie. V neděli 7. listopadu nás čeka-
jí ve Smetanově domě dvě velkoplošné panoramatické
live-diashow. První „promítání“ se sedmi projektory
začíná v 15.00, další pak v 19.00. Live-diashow nese
název Austrálie – Křížem krážem. Novou diashow
doplňuje vydání stejnojmenné fotografické knihy,
kterou cestovatel vydal jako svoji šestnáctou publika-
ci.
Austrálie je sice malým kontinentem, ale zároveň
i ohromně velikou zemí! Je zemí úžasných protikladů
s nepředstavitelným množstvím přírodních krás.
Na jihu se od moře zdvihají vysoké hory – v zimě
pokryté sněhem, v severní části se do nekonečna
táhne tropické pobřeží s kokosovými palmami a korá-
lovými útesy. Jsou zde rozlehlé lesy s obrovitými stro-
my i oblasti s nedozírnou pouští. Fascinující hluboké
kaňony s bizarními skalními formacemi. 
Leoš Šimánek s manželkou, synem a dcerou procesto-
vali během tří měsíců Austrálii do těch nejzazších
koutů. „Vidět všechny přírodní krásy a unikáty Austrá-
lie, které jsme si naplánovali navštívit, bylo víc než
náročné. Na naší tříměsíční cestě se nám podařilo
objet celý kontinent i s cestou do tak zvaného Rudého
středu,“ sděluje Leoš Šimánek a dodává: „Úmyslně
jsme se k protinožcům vydali v jejich zimním období,
kdy na jihu nepanují nesnesitelná vedra a na severu
není období dešťů. Na začátku naší cesty jsme sice
museli oželet koupání v moři, ale zato jsme si perfekt-
ně zalyžovali.“ Bez vozidla by však cesta nebyla mysli-
telná. Po zkušenostech z Nového Zélandu si zapůjčili
kempr  – obytný vůz, tím nebyli nuceni den co den hle-

dat tábořiště pro stany a vždy měli po ruce výzbroj
pro nejrůznější aktivity. Vyráželi na koních, horských
kolech, kánoích či plachetnicích s potápěčskou tech-
nikou. Se sněžnicemi na nohou zdolali nejvyšší horu
kontinentu a na lyžích pak sjížděli po jejích zasněže-
ných svazích. Podnikli celou řadu pěších túr podél
pobřeží, do kaňonů, k vodopádům a vylezli i na nej-
známější skálu světa – na Ayers Rock/Uluru, tento
ohromný rudý monolit uprostřed pouště.
Pro Leoše Šimánka to nebyla první cesta k protinož-
cům, o to více byl překvapen, kolik dalších přírodních
unikátů Země se mu při tomto putování podařilo
poznat! Více o autorovi, jeho knihách a diashows
najdete na internetových stránkách: www.leossima-
nek.cz.

-red-, foto archiv Leoše Šimánka

Devils Marbles – Ďáblovy kuličky v Rudém středu Severního
teritoria

Pozvánka na koncert
dechové kapely
Pohoranky
Všechny příznivce dechové hudby si dovolujeme
pozvat na neděli 7. listopadu do Lidového domu v Lito-
myšli, kde se bude od 17.00 konat koncert kapely
Pohoranky ze Sebranic. Vtipným slovem bude tento
koncert provázet konferenciér a zpěvák známé Mora-
vanky Franta Uher z Lanžhota. Zpěv: Gabriela Řeháko-
vá, Marie Lázničková, Václav Boštík a Radek Klusoň.     

Radek Klusoň 

Houby, 
kam se podíváš
Houbařská sezóna je v plném proudu. Jestli máte rádi
houby, rádi je sbíráte či konzumujete, nebo byste je
chtěli lépe rozpoznat, přijďte v sobotu 16. října
na Veselku. Bude se zde konat „Výstavka hub“, spoje-
ná s ukázkou různých houbových zavařenin a doplně-
na o mykologickou literaturu. Součástí výstavky bude
i mykologická poradna (určování vámi přinesených
různých druhů hub). Poradnu a určování provede pan
Jaroslav Randa, člen mykologického klubu Choceň.
Výstavka se uskuteční v rozmezí od 11.00 do 16.00.
V tomto období se sbírání hub stává téměř národním
sportem, toho jsme využili i my a do jídelníčku
na „Houbové hody“ jsme zařadili pokrmy z hub tradič-
ních (hřibovitých) i netradičních (lupenkovitých).
Jen pro představu. Budete moci okusit speciality jako
mozeček z pýchavek, nakládané václavky, kyselo,
domácí bramboračku, palačinky s houbovou čalamá-
dou a mnoho dalších. Gastronomické chuťovky budete
moci ochutnat v naši restauraci v pátek 15. října
od 14.00 a v sobotu 16. října od 11.00.        Jiří Kohák
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Firma Satorie, Žďár nad Sázavou

Zahájila v září prodej
punčochového zboží
a ponožek
v prostoru tzv. „Kábrťáku“ každých
14 dní v pátek.
Termíny:
Termíny: 15. 10., 29. 10., 12. 11. a 26. 11.

Nabízíme výhradně české výrobky:
• Dámské punčochové zboží
• Kojenecký a dětský sortiment
• Sportovní ponožky, thermo ponožky
• Klasické pánské, dámské ponožky
• Ponožky se zdravotním lemem
• Antibakteriální, atd.

Při předložení tohoto inzerátu 10%
sleva na nákup.

Bydlení pro seniory na Pohodlí
V letošním roce jsme zahájili provoz bydlení pro senio-
ry (mobilní, imobilní, manželské páry, kamarádi),
v soukromém, nově zrekonstruovaném a nově vybave-
ném objektu přírodního areálu Pohodlí u Litomyšle.
K dispozici jsou pokoje jedno a dvoulůžkové. Zajišťu-
jeme veškeré služby, včetně stravování. V objektu je
miniobchod s kantýnou, pokoje pro přespání vašich
hostů nebo společenské místnosti. Nabízíme i mož-
nost vlastní zahrádky. 
První klienti již u nás bydlí a nás těší jejich spokoje-
nost s domácím prostředím.
Bližší informace získáte na tel. čísle: 724 999 553 nebo
728 724 028. Najdete nás i na: www.domovsenioru-
pohodli.cz. PLACENÁ INZERCE

Hadry z těla očima redaktora časopisu Týden
Kdysi dávno Hadry z těla, parta z Litomyšle, hráli stře-
dověkou muzikou ovlivněný folk-rock. Pak sice potka-
li hudbu Pogues a Levellers a nějak se to celé zvrtlo,
ale původní syrovost i divokost je naštěstí ani
po letech neopustila. Možná i to je důvod, proč v zemi,
kde Divokej Bill je jednou z nejpopulárnějších kapel,
o nich stále ještě neví víc lidí. Hadry z těla jsou totiž
v mnohém autentičtější, méně melodicky podbízivější
a hudebně nápaditější. Lidovost nahrazují promyšle-
ností.
Druhá deska se objevuje skoro šest let po oficiálním
debutu Na starý časy. Žánrově se od té doby příliš
nezměnilo, ale přibyla jistota i patrná větší sebedůvě-
ra. Kapela - i přes výměnu harmonikáře uprostřed
nahrávání - si „sedla“ a je to znát. V praxi to dokumen-
tuje fakt, že se tentokrát ještě mnohem přesvědčivěji podařilo přenést živelnost, jakou kvinteto oplývá

na koncertech i na studiovou nahrávku. Místy až pun-
ková energie s výrazným banjem a odérem pohanské
živočišnosti i útulné atmosféry irské hospody vyska-
kuje z každé skladby jako myši a zajíci ze stejnojmen-
né písně.

Novince se také podařilo úspěšně odbourat drobný neš-
var z debutu: mnohé skladby sice byly dlouhé, ale příliš
se toho v nich nedělo. V tomto směru se tentokrát poda-
řilo písničky „zakčnit“; jsou  proaranžovanější, v pest-
rosti důmyslnější a dynamičtější. Skvělým tahem je
i zařazení závěrečného bloku s hostující litevskou zpě-
vačkou Marikou Antonovou. V jejím kultivovaném
zpěvu získává frontman Jim důstojný protipól a skupi-
na další polohu, která dokazuje, že není jen hospod-
ským spolkem, jak by se na první poslech mohlo zdát.
Těžko říci, zda se Hadrům z těla někdy podaří prolomit
zátarasy popularity lokální kapely. Spravedlnost a fair
play bohužel v reálném životě moc nefunguje. Ale i bez
ohledu na to mají na své pažbě další povedený zářez,
který tu zůstane, i když hlaveň už dávno zreziví. Co je
na téhle úrodě podivného mi sice i po opakovaných
posleších zůstává tajemstvím, ale nic to nemění
na skutečnosti, že podobná sklizeň vždycky potěší.
Podzimní deprese se totiž blíží a zásoby podobného
kalibru budou potřeba.           Antonín Kocábek, Týden

Zdroj: www.tyden.cz, foto promo foto

HOTEL ZLATÁ HVĚZDA,
Vás zve na tradiční

KACHNÍ
A KRÁLIČÍ HODY,

konané ve dnech
21. – 24. října 2010.

Těšíme se na Vaši návštěvu,
rezervace na telefonním 

čísle 461 615 338.

Městské služby Litomyšl s. r. o. vypisují výběrové řízení na pozici 

VEDOUCÍHO PLAVECKÉ ŠKOLY
Požadujeme: 
• minimálně středoškolské vzdělání
• organizační schopnosti
• znalost legislativy, týkající se plavání dětí
• absolvování kurzu – cvičitel plávání a kurzu vodní záchranář - plavčík
• předložení konceptu plavecké školy, včetně konceptu výuky
• výpis z rejstříku trestů ne starší šesti měsíců
• řidičské oprávnění skupiny B
• uživatelská znalost práce na PC

Nástup k 1. listopadu. 2010. 
Přihlášku společně se strukturovaným životopisem zasílejte písemně nejpozději
do 15. 10. 2010 na adresu Městské služby Litomyšl s.r.o., Mařákova 376, 570 01 Litomyšl.
Pro případné dotazy kontaktujte pana Zdeňka Kocmana – tel. 602 360 558.

ČAJOVÝ DŮM „U VĚŽE“
Se těší na Vaší návštěvu,

U nás nakoupíte:
• dárkové balení čajů

• konvice na filtraci vody BRITA
• zdravou výživu a bezlepkové potraviny
• sportovní výživu a potravinové doplňky

• evropské bylinky,čaje,kávu a tinktury
• suché plody (balené i vážené)

• peruánské byliny a koření
• přírodní kosmetiku

Najdete nás v ulici Ropkova
(bývalá cukrárna vedle radnice)



Na www.litomysl.cz/lilie v sekci Co se nevešlo naleznete:
•Poděkování manželům Rubešovým z květinářství
Flowerbed • Pozastaveno vyhlašování výzev pro před-
kládání projektů • Mladá Smetanova Litomyšl letos
divadelní a opět květinová • Priority aneb malý jazy-
kový koutek • Nevíte si rady? Zavolejte na Informační
zdravotnické centrum • Česká Třebová otevřela multi-
funkční dopravní terminál 

nevešlo se do Lilie
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Stiga-hokej - sál DDM

Každé úterý od 17.30 Litomyšlská Stiga-liga.
So 9. 10. od 14.00 - Litomyšlský pohár 2010 ve
stiga-hokeji - 10. kolo .
www.litomysl.cz/ddm
Jízdárna - Hřebčín Suchá

Po 4. 10. - zahajujeme v jezdeckém areálu Stáje
Manon v Litomyšli provoz Jezdecké školičky pro
děti od 6 do 10 let formou kroužku: od 14.00 do
15.00.
So 16. a 30. 10. od 13.00 - Veřejný trénink, parku-
rové soutěže 70 - 110 cm. 
So 9. 10. od 10.00 - Dětský šampionát 2010, dre-
zurní úlohy P5 a Z2, parkurové soutěže 40, 60 a 80
cm. 
So 23. 10. - Hubertova vyjížďka
Více najdete na www.stajmanon.cz
FBC Peaksport Litomyšl 

2. liga mužů: 
So 9. 10. od 20.00 - FBC Peaksport Litomyšl - Sni-
pers Třebíč   
Ne 10. 10. od 10.00 - FBC Peaksport Litomyšl - TJ
OA Třebíč   
3. liga juniorů: 
Ne 17. 10. od 9.00 - FBC Peaksport Litomyšl - CSP
Hradec Králové 
od 14.30 - FBC Peaksport Litomyšl - FbK Svitavy   
2. liga dorostenců:
So 23. 10. od 9.00 - FBC Peaksport Litomyšl - TJ
Sokol Jaroměř 
od 14.00 - FBC Peaksport Litomyšl - FBK Jičín   
Liga mladších žáků: 

Ne 24. 10. od 9.00 - FBC Peaksport Litomyšl - Sokol
Pardubice „B” 
od 11.15 - FBC Peaksport Litomyšl - FBC Piráti Sokol
Chrudim 
od 13.30 - FBC Peaksport Litomyšl - Orel Přelouč 
od 15.45 - FBC Peaksport  Litomyšl - Sokol Pardubi-
ce 
Stolní tenis - herna stolního tenisu haly TJ Jiskra

u zimního stadionu

So 16. 10. od 15.00 - Litomyšl - Žďár nad Sázavou
(3. liga mužů) 
Ne 17. 10. od 10.00 - Litomyšl - Pelhřimov (3. liga
mužů)
So 30. 10. od 10.30 - Litomyšl - Jaroměř (2. liga
žen)
od 15.00 - Litomyšl - Dobré „C" (2. liga žen).
Volejbal - družstva žen

Přípravná utkání reprezentačních družstev žen
před Mistrovstvím světa 2010.
Česká republika – Alžírsko
Út 5. 10. od 18.00 – hala Na Střelnici, Svitavy
St 6. 10. od 18.00 – Městská sportovní hala Lito-
myšl
Čt 7. 10. od 18.00 – hala Na Střelnici, Svitavy
Jednotné vstupné 30 Kč. www.volejbal.svitavy.cz
Vozatajská Hubertova jízda - Smetanovo náměs-

tí a suchý rybník pod Rasovnou

So 30. 10. od 10.00 Hubertova jízda vozatajů. Sraz
na suchém rybníku, 11.00 průvod povozů Smeta-
novým náměstím, 13.00 vozatajský rej na suchém
rybníku, 19.00 posezení „U Slunce“. Info na: 605
569 306.

Kam za sportem

Pobočka Litomyšl, Smetanovo n. 58

Tel. 603 115 452; 602 225 107

Litomyšl:
byt 2+1 v cihlovém domě
Velikost 56 m2, os.vlastnictví

Zateplená stěna obýv.pok. Nutná
rekonstrukce topení včetně kotle,

Cena 1 140 000,- Kč

Semanín:
Prodej stavební parcely

Velikost 1672 m2

Krásná samostatná parcela
na kraji obce.16 km od Litomyšle.

Elektřina na hranici pozemku
cena 230 000,- Kč

Osík:
Hospodářské stavení

Po částečné rekonstrukci.
Naposledy používané jako

ubytovna., 6 místností,
2 koupelny, plynové vytápění.

Stáje, stodola dvůr.
Cena 1400 000,- Kč

Poslední dvě stavební parcely
v Benátkách

Stavební parcely se sítěmi
přivedenými k pozemku

(plyn, el. kanal.)
Velikost 713 a 709 m2

Ceny od 582 200,- Kč

DNY TAJEMNA A ZDRAVÍ

ASTROVÍKEND
Zámek Litomyšl, 6. a 7. listopadu.

SO od 9 do 18 h, NE od 10 do 17 h.
Porady s léčiteli, astrology,

diagnóza zdrav. stavu, aut. kresba,
auravideo, irisdiagnostika,

výklad z ruky a karet, su-jok, atd.
Přednášky nonstop.

Informace 739 018 692.

www. ASTROVIKEND.cz

Inzerce
Žena vysokoškolačka hledá muže ve věku od 55 do 70
let z Litomyšle. Heslo „úroveň“. Tel. 605 106 779. •
Prodám samostatný plynový bojler 100 l - spolehlivý,
výhodnější než karma. Tel. 603 763 510 • Prodám
zánovní brutar. Tel. 776 044 842. • Koupím poštovní
známky, pohledy, obálky, bankovky, tuzexové bony,
losy, akcie, celé sbírky - větší množství - pozůstalost
po sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší možné ceny.
Info: tiskárna@komurka.cz. • Prodám velmi levně
skříňky a psací stolek do dětského pokoje. Tel. 732 401
521. • Levně prodám PB bombu 10 kg. Tel. 732 413
721, po 16. hodině. • Prodám obývací stěnu Iris -
tmavý mahagon 1 000 Kč, 2x válendu s úložným pro-
storem á 1 000 Kč, nábytkovou stěnu do dětského
pokoje- světlá 1 500 Kč, psací stůl - světlý 500 Kč, mra-
zák se čtyřmi šuplíky Calex 1 000 Kč. Kontakt telefon
737467820. • Koupím funkční chladničku. Tel. 737
777 845. • Prodám velmi levně větší množství jízdních
kol. Tel. 737 777 845. • Prodám zahradní rotační seka-
cí traktory z dovozu použité za výhodné ceny, caravan
obytný vůz zn. Kup sun line, dětský domeček. Mobil:
736 210 918, 605 719 143. •

Prodám telefon na pevnou linku oranž. kulatý, dveře
vnitřní plné 60/197, hudební skříň Humoreska - rádio,
gramofon, barový pult mahagon, dřevenou poličku -
vhodná na chalupu, cep z r. 1940, chodský komp.
kávový servis z r. 1960 (černý podklad, polní květiny),
starožitný plyšový koberec s modrými květy, mušelí-
nový přehoz přes manž. postele, bílé kvalitní nepouži-
té damaškové povlečení + bavl. prostěradla, drané
nepoužité peří, dřevěné žebříky, kruhadlo na zelí,
umyvadlo bílé - délka 40cm + sifon, páková nerez
baterie - rozteč 10 cm + šroubení, motorovou řetězo-
vou pilu Oleo - Mac 935 X, zn. Mountfield - velmi
zachovalá. Tel. č.: 607 744 568. • Prodám učebnice
pro střední školu Český jazyk pro 2. ročník, Čítanka
pro 2. ročník, Matematika - 5. část pro SOŠ a stud.
obory SOU, Dějepis v kostce, Literatura v kostce,
Odmaturuj z matematiky. Vše nové po 1 ks, i jednotli-
vě. Sleva 50  %. Tel. 608 706 201. • Prodám učebnici:
František Běloun - Sbírka úloh z matematiky pro ZŠ.
Nová - 50% sleva. Tel. 608 706 201. • Prodám horské
kolo 2 500 Kč, trekové kolo 2 900 Kč, menší dětské 500
Kč, tašku na kolečkách 300 Kč, mrazák Zanussi, 90
litrů 3 000 Kč, zavařovačky 3 Kč/kus, psací stroj Con-
sul 300 Kč, cca 5 m3 prken, latí a desek, větší množství
květináčů. SMS: 736 790 421. 

Prodám rodinný dům
Vodní vale Litomyšl. č. tel. 604 641 511.
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Výzva k povinné výměně
řidičských průkazů

Městský úřad Litomyšl, odbor dopravy vyzývá veřej-
nost, aby zodpovědně přistoupila k aktuální etapě
povinných výměn řidičských průkazů (ŘP). 
V letošním roce končí platnost ŘP vydaných od 1.
ledna 1994 do 31. prosince 2000. Držitelé těchto
dokladů jsou povinni provést jejich výměnu nejpozdě-
ji do 31. prosince 2010! Po uplynutí doby řidičské prů-
kazy pozbývají platnosti. Řidiči, kteří budou výměnu
ŘP odkládat a dostaví se na příslušný obecní úřad obce
s rozšířenou působností ke konci roku 2010, se vysta-
vují reálnému nebezpečí čekání ve frontách, jak při
podání žádosti, tak i na převzetí dokladů.
K výměně řidičského průkazu je potřeba doložit násle-
dující doklady:
- platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas +
potvrzení o občanském průkazu)
- průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
- ŘP, který podléhá povinné výměně 

„Žádost o vydání ŘP“ obdrží žadatel na odboru dopravy.
Zákonná lhůta pro vydání nového ŘP je do 20 dnů
od podání žádosti. Výměna ze zákona je osvobozena
od správního poplatku. Pokud bude požadováno vydá-
ní ŘP ve lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů od podá-
ní žádosti, je pro tento úkon již stanoven správní
poplatek 500 Kč. 
Ministerstvo dopravy eviduje v centrálním registru
řidičů k 17. září celkem 611 740 ŘP, které je třeba
vyměnit. Z toho počtu je 1 195 řidičských průkazů
v Litomyšli a spádových obcích. 
Úřední hodiny Městského úřadu Litomyšl, odbor
dopravy, kdy lze požádat o výměnu ŘP jsou: pondělí
a středa 8.00–11.30 a 12.30–17.00, úterý a čtvrtek
8.00–11.30 a 12.30–14.00. V případě dotazů k výmě-
nám ŘP můžete volat 461 653 464.
Doporučujeme výměnu ŘP neodkládat!

Alena Holomková

Překladiště odpadů v Kornicích
prošlo stavebními úpravami

Překladiště odpadů v Kornicích nedávno prošlo sta-
vebními úpravami. Vyžádal si to stav areálu, který byl
léty užívání poškozený a některé prvky opotřebené.
Dokonce docházelo k odlétávání odpadu směrem
na Kornice. Rekonstrukce většího rozsahu dosáhla
1 017 800 korun, včetně DPH. 
Město Litomyšl se v roce 1991 rozhodlo vybudovat pře-
kladiště komunálního odpadu v Kornicích. Stavba byla
součástí koncepce, zajišťující jednotný způsob likvi-
dace odpadu v okrese Svitavy. Další překladiště byla
vybudována ve Svitavách a v Poličce. „Stavba překla-
diště měla řešit překládku komunálního odpadu
ze svozových vozidel do velkoobjemových kontejnerů
a jejich následnou přepravu na skládku. Postupně však
byla činnost rozšířena o odběr odpadů od podnikatel-
ských subjektů i občanů. Jednalo se zejména o velko-
objemové odpady nebo odpady, které nemohly být
uloženy do sběrných nádob,“ vysvětluje ředitel společ-
nosti Liko Svitavy a.s. Ing. František Holec a dodává:
„V průběhu provozu překladiště došlo k jeho opotřebe-
ní a poškození. Z tohoto důvodu se přistoupilo v letoš-
ním roce k větším stavebním úpravám.“ Do stavebních

úprav byla zahrnuta výměna starého oplocení za nové
modřínové fošny a jeho navýšení o zhruba 30 cm, dále
výměna starých vjezdových bran za nové, rozšíření
zpevněných ploch pro kontejnery, oprava vjezdu
na překladiště, terénní úpravy v celém areálu a Korni-
cemi očekávaná instalace záchytných sítí ve směru
na obec. Ty by měly zabránit úletu odpadů.                   

Jana Bisová, foto archiv Lika Svitavy a.s.

Podzimní svozové akce
biologického odpadu

Městské služby Litomyšl s.r.o. budou zajišťovat v ter-
mínu od 22. října do 5. listopadu na základě osobní
a písemné objednávky občanů města pouze odvoz
nebo likvidaci biologického odpadu (tráva, odpad
ze zahrádek, větve). Pokud objednatel (může to být
i zástupce skupiny občanů) potom osobně předá vytří-
děný biologický odpad do přistaveného kontejneru
v předem stanovenou dobu pracovníkům Městských
služeb Litomyšl s.r.o., bude tento odvoz nebo likvida-
ce zcela zdarma. Pokud objednatel nezajistí, aby se
na uvedeném místě přistavení kontejneru nenacháze-
ly jiné druhy komunálního odpadu, nebo odpad osob-
ně nepředá, bude odvoz zpoplatněn dle platného
ceníku Městských služeb Litomyšl s.r.o. Kontaktními
pracovníky pro objednávky odvozu biologického odpa-
du jsou Josef Čejka, Michal Konečný, Jana Vybíralová,
Lenka Hladíková (všichni tel.: 461 614 797). Občané,
kterým tento systém nebude vyhovovat, mohou
k odložení biologického odpadu využít také služeb
sběrného dvora firmy Liko v ulici Mařákova, vedle are-
álu Městských služeb Litomyšl s.r.o. Jeho provozní
doba:

od do (zim. čas)      do (letní čas)
pondělí 12.00 16.30 17.30
úterý 9.00 15.00 15.00
středa 9.00 16.30 17.30
čtvrtek 9.00 15.00 15.00
pátek 9.00 16.30 17.30
sobota 8.00 12.00 12.00
V prostoru sběrného dvora mohou občané města
odkládat také ostatní složky komunálního odpadu
(nebezpečný odpad, elektrozařízení a velkoobjemový
odpad). V případě většího množství velkoobjemového
odpadu je nutno jeho odložení předem domluvit s pra-
covníkem firmy Liko Svitavy a.s. na tel.: 605 246 545.
V tomto případě bude zřejmě využito překladiště odpa-
dů v Kornicích, které je otevřeno v pracovní dny
od 6.00 do 13.30. Kompletní přehled o možnostech
likvidace odpadů byl všem domácnostem města zaslán
v minulém roce spolu se zpravodajem Lilie. Pokud si jej
některé domácnosti nezaložily k dalšímu používání, je
možno si materiál vyzvednout na podatelně nebo
na odboru místního hospodářství Městského úřadu
Litomyšl.                                                                          -red-

•pravidelný i jednorázový úklid budov,
kanceláří, domácností

•úklid po malířích a zednících
•mytí oken, čištění koberců

ÚKLIDOVÁ FIRMA
VÁM ZAJISTÍ

Litomyšl, Mařákova 1107, 605 944 345

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

Výběrové řízení na 2 pozice
pro oblast Litomyšle

Česká pojišťovna, a.s.

a blízkého okolí v oblasti investování a finančního plánování.

Nabízíme:
• finanční odměnu po dobu šestiměsíčního zaškolení

(85 000 Kč + provize + bonusy)
• komplexní systém bezplatného vzdělávání a tréninků
• příspěvek na notebook ve výši 6 000 Kč
• zařazení do projektu finančního poradenství
• možnost správy stávajících smluv

Požadujeme: SŠ vzdělání (min. výuční list), ŘP sk. B

Ing. Jiří Kodet, tel. 725 140 564
e-mail: JKodet@servis.cpoj.cz

Zavedená česká společnost, 
působící jako distributor zdravotního

materiálu, hledá schopného
zaměstnance na pozici

skladník.
Nástup nejpozději 1. 11. 2010.

Životopisy zasílejte
na jiri.polacek@dentimed.cz

Veterinární ordinace
Manželé Poláčkovi oznamují,

pro vás a vaše zvířecí kamarády
otevřeli druhou 

veterinární ordinaci
na Družstevní ulici v Litomyšli s možností

hospitalizace. Provoz v ordinaci na Tyršově
ulici bude fungovat ve stejných ordinačních

hodinách jako dosud 
(po-pá 10.00 –11.00, 15.00 –18.00).

Ordinační hodiny Družstevní ul.:
po, st, pá 16.00 –18.00
Telefon: 739 650 115

Prodáme řadovou garáž
v Litomyšli - areál Cihelna

Rozměry 5,7 x 2,7 m. Cena dohodou.
Kontakt: 608 328 532
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Rozpis služeb LSPP
– dospělí

– děti a dorost

(soboty, neděle, svátky 8.00-13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice, a.s. 
tel.: 461 655 397
So 9. 10. - MUDr. Cacek
Ne 10. 10. - MUDr. Sláma
So 16. 10. - MUDr. Suková
Ne 17. 10. - MUDr. Bromová
So 23. 10. - MUDr. Tomek Jiří
Ne 24. 10. - MUDr. Tomek Stanislav
Čt 28. 10. - MUDr. Sláma
So 30. 10. - MUDr. Vlach
Ne 31. 10. - MUDr. Mazal

(soboty, neděle, svátky 8.00-13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel.: 461 655 269
So 9. 10. - MUDr. Filová
Ne 10. 10. - MUDr. Hájková
So 16. 10. - MUDr. Mareš
Ne 17. 10. - MUDr. Filová
So 23. 10. - MUDr. Pešková
Ne 24. 10. - MUDr. Reifová
Čt 28. 10. - MUDr. Laštůvková
So 30. 10. - MUDr. Švábová
Ne 31. 10. - MUDr. Jung
So 6. 11. - MUDr. Beňová     
Ne 7. 11. - MUDr. Pilařová

Rozpis služeb
lékáren v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00-13.00)

So 9. 10. - lékárna U Nemocnice

Tel.: 461 615 617
Ne 10. 10. - Ústavní lékárna

Tel.: 461 655 530
So 16. 10. - lékárna U Slunce 

Tel.: 461 612 678
Ne 17. 10. - Ústavní lékárna

Tel.: 461 655 530
So 23. 10. - lékárna U Anděla strážce

Tel.: 461 615 457
Ne 24. 10. - Ústavní lékárna

Tel.: 461 655 530
Čt 28. 10. - lékárna U Slunce

Tel.: 461 612 678
So 30. 10. - lékárna Na Špitálku

Tel.: 461 615 034
Ne 31. 10. - Ústavní lékárna 

Tel.: 461 655 530
So 6. 11. - lékárna U Nemocnice

Tel.: 461 615 617
Ne 7. 11. - Ústavní lékárna 

Tel.: 461 655 530

Rozpis služeb
stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00-11.00)

9. - 10. října - MUDr. Ševčík Stanislav

Polička, 1. máje 607, tel.: 461 724 423
16. - 17. října - MUDr. Teplý Michal

Kpt. Jaroše 404, tel.: 461 612 733
23. - 24. října - MUDr. Veselíková Ivana

Litomyšl, Smetanovo nám. 97, tel.: 461 614 569
28. října - MUDr. Zeman František

Litomyšl, Smetanovo nám. 132, tel.: 461 613 827
30. - 31. října - MUDr. Zeman Oldřich

Polička, 1. Máje 606, tel.: 733 152 435
6. - 7. listopadu - MUDr. Adamcová Markéta

Polička, Smetanova 55, tel.: 461 725 987

Křest ohněm neziskové
organizace Komuniké

Konečně nastal den D, kdy nová nezisková organi-
zace Komuniké, o. p. s. získala „křestní list“. S napě-
tím všichni z organizace očekávali, kolik účastníků
oficiálně Komuniké přivítá. S hrdostí to můžeme
oznámit. Na první akci, která se konala 13. září
v Litomyšli uvnitř a před Lidovým domem se sešlo
celkem 38 osob. Nejmladší účastník byl 8letý Simon
(povzbuzoval mamku) a nejzkušenější oslavil letos
64 let. Podpořit nás přišli z blízka i z daleka (Pelhři-
mov, Náměšť na Hané, Pardubice, Ostrava). Úvodní
představení bylo krátké a hned po něm začal první
veřejný vzdělávací kurz pod taktovkou pana
Ing. Janečka z Pomezí. Někteří účastníci s hrůzou
hned na začátku zjistili, že se opravdu připravujeme
na přechod po žhavých uhlíkách, tzv. Firewalking
a hrdě opustili školení a volný čas si užili dle vlastní-
ho uvážení. 
Účastníci se v průběhu teoretické přípravy naučili
relaxovat a s velkým napětím očekávali další průběh
odpoledne. Kolem 18. hodiny rukou společnou vylo-
žili vozík s dřevem, připravili hranici pro oheň
a kolem dokola rozmístili bubny, které neodmysli-
telně k přechodu patří. Všichni jsme zdárně prošli
cvičnou aktivitou – přechod přes červený koberec
(mnohým z nás se to již víckrát nepoštěstí), a napo-
sledy se vrátili do prostor v Lidovém domě. Zopako-
vali jsme si teoretické základy, které jsou
pro přechod nezbytné, občerstvili se a vyrazili
do noci s obrovským odhodláním překonat sami
sebe. 

Za hřmotného dunění všech bubnů jsme poskakova-
li, křičeli, výskali a dodávali si navzájem odvahy.
Kolemjdoucí se zastavovali, štamgasti z restaurace
vystrkovali hlavy a se zájmem sledovali, co se bude
dít. V minutě M jsme se všichni ukázněně shlukli
kolem ohně a čekali na instrukce našeho šamana.
Přešel první. Bylo to úžasné. Na uhlíkové cestě šle-
haly plameny a šaman s lehkostí přešel na druhou
stranu. A teď už byla řada na nás. Jako první se
odhodlali ti ostřílení. Většina z nás ani neví, jak se
ocitli na druhé straně.  Prošli všichni. Úžasné pak
bylo vidět fotky, jak kolem našich bosých nohou šle-
hají plameny a my jdeme dál. Někteří odvážlivci pře-
šli dvakrát anebo i třikrát. Pro všechny to znamenalo
zásadní posun vlastních hranic. I ti nevěřící Tomáši
mají narušenou zeď vlastní racionality.  
Děkujeme všichni společnosti Komuniké, která
pořádala tuto akci, děkujeme panu Janečkovi, který
se zřekl honoráře ve prospěch Komuniké, děkujeme
majiteli restaurace, že nám poskytl bezplatně azyl,
děkujeme všem účastníkům, kteří přispěli finančně
na rozvoj sociálních služeb (vybralo se 2 212 Kč
a budou využity na tvorbu dvou vzdělávacích pro-
gramů pro pomáhající profese).  
Pokud hledáte někoho, kdo zkouší vedle klasických
metod vzdělávání a rozvoje osobnosti i další, alter-
nativní způsoby, kontaktujte Komuniké, o. p. s.,
www.komunike.eu, komunike@email.cz, tel. 608
965 123.                         

Bc. Veronika Juránková

PNEUSERVIS
přímo na náměstí!
ŠTOREK s.r.o.
Smetanovo nám. 29, Litomyšl
tel. 461 615 610 

Než si dáte kafe

v kavárně nebo
oběhnete nákupy,

máte přezuto.

Nové zimní pneumatiky za internetové ceny již od 690,-
Pevná cena za práci 399,- za celé auto.
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Bartoš vyhrál v Bulharsku
Evropský šampionát kubatury Open měl poslední osmé
dějství na známé motokrosové dráze v Bulharském
Sevlievu. Zde, po skvělém výkonu a dobrých startech,
slavil úspěch závodník Orionu Litomyšl - RS Petrol
týmu Petr Bartoš, sedlající motocykl KTM. 
Svým konkurentům nedal tentokrát šanci. Na tvrdé,
rychlé trati, která Petrovi očividně seděla, opanoval
obě své jízdy. V poslední rozjížďce dokonce nadělil
soupeřům 25 s. Petr zde nasbíral hodně bodíků, proto-
že pořadatelé mistrovství rozhodli, že kvůli zrušené-
mu závodu v Chorvatsku (vytrvalý déšť) se tady bude
jezdcům přidělovat za umístění v každé jízdě dvojná-
sob získaných bodů. Exmistra Evropy Bartoše vítězství

posunulo na celkové 4. místo a může ho jenom mrzet,
že kvůli zranění (zlomený nárt na noze) nemohl absol-
vovat dva podniky (Slovinsko, Rumunsko). Jinak
za Bartošem skončili v Bulharsku Rus Evgeniy Mikhai-
lov (KTM) a na bednu je ještě doprovodil Polský
zástupce Lukasz Lonka (Honda). 
Z dalších našich borců zde na umístění v elitní desítce
dosáhli ještě Jindřich Hrabica (10., 5.) a Miloš Rožec
(9. a 6.). 
Evropským šampionem pro letošní rok se tak stal popr-
vé Rus Mikhailov, druhý skončil jeho krajan Dmitry
Parshin (Honda), třetí Polák Lonka, čtvrtý Bartoš…
7. Hrabica a 9. Rožec.                                          Petr Kovář

LITOMYŠL - viz kalendář akcí

SVITAVY

18. října od 19.00 / Fabrika 
•Eva Pilarová - live koncert
Více informací na  www.kultura-svitavy.cz

POLIČKA

13. října od 19.00 / Tylův dům
•Javory - koncert Hany a Petra Ulrychových
22. října od 20.00 / Divadelní klub
•Jazzové setkání : Matej Benko trio

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

21. října od 19.30 / dvorana kulturního střediska
•Virtuosní housle Pavla Šporcla - koncert
předního českého houslity s klavírním dopro-
vodem P. Jiříkovského.
Více na www.moravskatrebova.cz

VYSOKÉ MÝTO

do 10. října / Regionální muzeum
•Knedlík – Kloss – Knödel aneb knedlíkové

nebe - výstava o národním pokladu
16. října / Klubová scéna Městského klubu
•Toxique + support : W.A.F. - koncert v rámci
turné s novou deskou – Outlet People Toxique
Tour 2010.
25. října od 20.00 / klubová scéna Městského
klubu
•Blue Effect - koncert české rockové legendy
v čele s R. Hladíkem.

Kam 
v Českomoravském
pomezí

až do výšky 24 m
pro veškeré práce ve výškách
(např. nátěry fasád, prořezy stromů,
montáže reklam atd.)

prodej nových i použitých plošin (do 3,5 t)
dále provádíme: 
klempířské a pokrývačské práce

www.platformcz.cz, tel. 602 441 658,
e-mail: platformcz@email.cz

pronájem
montážních
plošin

HLEDÁTE LEPŠÍ CENU?

KAMENICTVÍ POLIČKA

Tel. 461 725 464 • mobil: 605 576 600 • E-mail: kamenictvi@policka.cz

NABÍZÍ
Výrobu všech druhů pomníků včetně příslušenství. Vše z kvalitních materiálů.

Opravy starých pomníků. Zaměření, návrh a cenová kalkulace zdarma.
Dále vyrábíme: panelové hrobky, plotové desky včetně sloupků, skruže,

dlažby, meliorační žlaby.

Prodám krásně zařízený byt 2+KK
v Litomyšli. Byt je v klidném prostředí

3 minuty od nemocnice.
Cena 898 000 Kč. Tel. 737 261 909.

Pronajmu prostornou garáž
na Zahájské ulici

Tel. 732 413 721, po 16.00 hodině. 
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Celkem pětsetpět účastníků absolvovalo další ročník
Pochodu rytíře Toulovce, který se konal v sobotu
25.září ve Vranicích. Z toho bylo 497 turistů (muže,
žena a děti zde nerozlišujeme) a 8 řádné přihlášených
a registrovaných psů. Příště musíme evidovat i jejich
jména... Nejstarším účastníkem byla paní Könyüová
z Litomyšle (ročník 1929), z mužů tradiční účastník
p.Maixner rovněž z Litomyšle (1930) a pí.Komůrková
(1931) z Dolní Újezda. Mezi nejmladšími zaujali ti, kte-
rým nebyl ještě ani celý rok: Vítězslav Šustr z Č.Budě-
jovic (narozen v říjnu 2009), Mikulá&scaro n;
Rychtařík z Osíka (listopad 2009) a nejmenší Eva
Kubíčková z Litomyšle (v prosinci 2009!). Nejvíce
účastníků bylo samozřejmě z Litomyšle a blízkého
okolí. Ve startovní listině však figurovala také jména
turistů z hodně vzdálených míst - z Brna, Českých
Budějovic či ze Vsetína!
Rekord v počtu účastníků překonán nebyl. V televizi se
den předtím totiž tak trochu spletli, když hlásili občas-
né přeháňky. Nakonec vše vyšlo i po této stránce
a všem se v Budislavských skalách a Toulovcových
maštalích rozhodně líbilo. Dík zaslouží i organizátoři
(mezi nimi tradičně hodně děvčat všeho věku) z Klubu
turistů Litomyšl.

Na Toulovci registrováno
497 turistů a 8 psů

Sport areál s.r.o., tel. 461 613 923
Tenis, squash, bowling:
Po - Čt 10.00-22.00, Pá 10.00-23.00 
So 8.00-23.00, Ne 8.00-22.00 
•více na www.sport-tenis.litomysl.net

Cvičební sál Veselka, tel.775 998 869
Časový rozvrh cvičení platný od 30. 6. 2011:
Fitbox - Út 19.00-20.00, Čt a Ne 18.00-19.00 
Aikido - St 17.00-18.30 
Karate - Po 17.00-18.00
Jóga - Út 18.00-19.00
Thaibox gym Litomyšl - Út a Čt 17.00-18.00
Capoeira - Po 18.00-19.00, Pá 17.00-18.00
Sportovní přípravka pro malé děti - Po a St 16.00-
17.00
Do 20. 10. vždy v Po 19.00-20.30 a St 18.30-20.00
Kurz sebeobrany pod vedením Jiřího Koháka, info
na tel.: 775 998 869 nebo info@samuraiklub.cz.
•více info na www.samuraiklub.cz

Spinning Centrum Stratílek, tel. 724 033 548
Hodinové lekce, rezervace na tel. 724 033 548
Po 17.00, 18.30, Út 16.00, 17.45 
St 17.00, 18.30, Čt 16.00, 17.45, Pá 17.30, Ne 18.00   
•www.stratilek.cz

FIT-LINE Lucie Jandíková, tel. 777 288 770
DANCE AEROBIK s Luckou - pondělí 19.00-20.30
(tělocvična při II. ZŠ Litomyšl)
BODYLATES s Vlastou - středa 19.00-20.30   (těloc-
vična při II. ZŠ Litomyšl)
ZUMBA s Luckou - od 14. 10. každý čtvrtek 19.00-
20.00, od 1. 10. nutná rezervace akcí na e-mailu:
zumba.litomysl@jandikova.cz (tělocvična při II.
ZŠ Litomyšl)
K2 HIKINg Indoor walking aktivita - více info a
rezervace lekcí na tel.: 776 288 774 (tenisová hala
Sport s.r.o. Litomyšl).

Sport – cvičení
rozvrh lekcí na září: Po 17.00 a 18.30, Út 16.30
(lekce pro seniory), 18.00 a 19.30, St 8.30, 17.30 a
19.00, Čt 18.00 a 19.30, Pá 8.30 a 18.00, Ne 18.30

Kurty za sokolovnou, tel. 777 947 718
Antukové kurty - tenis, nohejbal, volejbal. Hřiště
na petangue. Občerstvení.
Po-Pá 15.00-21.00 / So-Ne 10.00-21.00 (dle poča-
sí). Mimo uvedenou dobu dle domluvy na tel.: 
777 947 718.

Sokolovna - pravidelná cvičení
Rodiče a děti - pondělí 16.00-17.00 
Nejml. žactvo - čtvrtek 17.00-18.00
Ml. a st. žákyně - pondělí 17.00-19.00
Žáci - úterý 17.00-18.00
Źeny - zdravotní cvičení - čtvrtek 18.00-19.00
Cvičení s hudbou - čtvrtek 19.00-20.00
Kontakt: Dagmar Kalíková - tel.: 604 941 133

Krytý zimní stadion, tel. 461 612 179 
každou sobotu a neděli od 13.30 do 15.30 bruslení
pro veřejnost.
www.hclitomysl.cz

Městský bazén Litomyšl 

Plavání pro veřejnost: Po, Čt, Pá 12.00-21.00,
Út-St 12.00-20.00, So-Ne 8.00-21.00
Kondiční plavání pro veřejnost: Út, Čt 6.00-8.00
Kojenci: Po, Pá 8.15-11.30
Školy a školky: Út, St, Čt 8.15-11.30
Vodní aerobik: St 20.00-21.00
Ceník: dospělí: 80 Kč na 1,5 hod., děti do šesti let:
30 Kč na 1,5 hod., děti od šesti do patnácti let: 50
Kč na 1,5 hod., ZTP a důchodci: 50 Kč na 1,5 hod. 
Kondiční plavání dospělí: 6.00- 8.00 hod. 50 Kč
Permanentní vstupenky na 10 vstupů/1,5 hod.
Dospělí: 700 Kč, ZTP, důchodci, děti 6 - 15 let:
450 Kč.

STAROŽITNOSTI
LITOMYŠL

na Partyzánské ulici vedle bývalého KOVOPOLU

vykoupí z pozůstalostí, půd a chalup
a v hotovosti vyplatí starožitný nábytek

z měkkého i tvrdého dřeva, nábytek kovový
a chromový z ohýbaných trubek. Až do r. 1960. 

Dále máme zájem o starožitné obrazy, sklo,
porcelán, lustry, lampičky, trakaře, kolovraty,

staré pohledy, hračky, hodiny,
dětské proutěné kočárky, staré motorky,

hudební nástroje a jiné věci starožitného charakteru. 

Odvoz a vyklizení zajištěno. Platba v hotovosti.
Rychlé a solidní jednání. Stavte se nebo zavolejte

kdykoliv na telefon: 604 243 579 nebo 461 614 795.
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Velká cena Plzně za účasti stáje Manon
Poslední prázdninový víkend se
tradičně uskutečnila Velká cena
Plzně, která je v letošním roce
předposledním kolem Českého
skokového poháru 2010. Na boha-
tě obsazených startovních listi-
nách nechyběly nejlepší české
skokové dvojice, včetně Aleše Opa-
trného. 
Ten také sklidil největší ovace jako
vítěz Velké ceny Plzně 2010.
Na start parkuru nejvyšší obtížnos-
ti se postavilo 27 dvojic a jak je již
v ČSP zvykem, soutěž vygradovala

finálem pro 10 nejlepších dvojic.
Aleš, stejně jako druhý umístěný
domácí Jiří Luža s Ronaldo S,
absolvoval obě kola bezchybně.
S jednou chybou v prvním kole
byla na třetím místě dekorována
dvojice  Jiří  Skřivan  s Mercedes
1 (Stáj Manon Litomyšl). 
Jiří Skřivan byl úspěšný i v hlavní
soutěži sobotního dne, parkuru
st. ST, kde s Kalisto obsadil mezi
42 dvojicemi výborné 2. místo.

Mirka Skřivanová,
foto Katka Návajová

Letošní seriál závodů Jezdeckých her na Jízdárně
Suchá vyvrcholil v sobotu 18. září vyhlášením nejlep-
ších jezdců Pony poháru a Dětského skokového pohá-
ru 2010. Slavnostnímu okamžiku však předcházelo
ještě pět tradičních soutěží.
Jízdu zručnosti nejrychleji prosvištěl, za velkého
povzbuzování fanclubu, Jaroslav Halouska s Luckou
(Stáj Halouska). Jízda zručnosti se skoky splnila beze
zbytku svůj účel, děti projely kurz malých skoků prolo-
žený několika dovednostními úkoly bravurně a proká-
zaly tak, že i mezi skoky dokážou své koníky plně
ovládat. Prvenství získala zástupkyně Vaškovic Farmy
Eliška Kaňková s Dasty.
Stejně jako ostatní soutěže byl i parkur do 40 cm velmi
početně obsazen. Do rozeskakování postoupila drtivá
většina přihlášených, nakonec si ve finále nejlépe
vedla Evička Prachařová s Dasty (Vaškovic Farma).
Rekordních 35 dvojic se přihlásilo na start parkuru
do 60 cm. Tuto soutěž lze charakterizovat mottem
„Veni, vidi, vici“ – jen namísto Caesara ji mohl vyslovit
pravidelný a milý účastník Filip Tošovský, který starto-
val jako poslední a po adrenalinové jízdě si po právu
odnesl 1. místo, stejně jako v následující soutěži par-
kuru do 80 cm. 
V tento den byly také slavnostně vyhodnoceny celo-
roční soutěže „Pony pohár 2010“ - jízdy zručnosti,
jízdy zručnosti se skákáním a parkury do 40 cm
a „Dětský skokový pohár 2010“ – parkury 60 a 80 cm.

Dětský skokový pohár 2010.

Pony pohár 2010. 

Kolotoč Českého poháru 
ve stiga-hokeji se opět roztočil 

Prázdniny utekly jako nic, začala škola a s ní další
kolotoč turnajů o Český pohár 2010/2011 ve Stiga-
hokeji. Do Kamenného Přívozu se podařilo pořada-
telskému klubu Kamax Kamenný Újezdec na oslavy
jejich 15. výročí přilákat 69 hráčů z ČR a Maďarska,
mezi nimiž nechyběla šestice reprezentantů klubu
Stiga HC Benátky. 
V základních skupinách se měli probojovat do svých
vysněných skupin výkonnostních, ale ne každému
bylo přáno. Patrik Petr v 1. skupině hrál spolehlivě
a 4. místem si zajistil Áčko, což se naopak o fous
nezdařilo Zdeňku Lopaurovi, který na 7. místě lito-
val zejména remízy s 12. L. Jílkem (D.A.S. Gladiators
Plzeň). Michal Boštík 15. místem získal jen Céčko
a to ještě s klikou. Ve 3. skupině se pral osamocený
Josef Malý a dopadl stejně jako Michal, jen tu kliku
nepotřeboval. V poslední grupě se 13. Ivan Halama
marně pokoušel o Béčko a skupinu uzavřel 17. Milan
Zeman se 3 body. Pak následoval rychlý oběd
(zejména pro hráče 1. skupiny, kteří končili nejpo-
zději) a odpoledne se hrály výkonnostní skupiny:
v Áčku se Patrik potřeboval dostat mezi nejlepších
16 pro play-off a to se mu i přes mnohé ztráty poda-
řilo, protože bez porážky prošel do osmifinále
jen L.Turoň (THC Třinec). Lopyho cílem v Béčku byly

samozřejmě také vyřazovací boje a po dopolední
smůle se tentokrát štěstí přidalo trochu na jeho stra-
nu, protože v nesmírně vyrovnané skupině, kde 2.
od 19. hráče dělilo jen 10 bodů, uhrál 4. pozici. Naše
trojka v Céčku se seřadila uprostřed: 8. Ivan, 9. Pepa
a 11. Michal, jenže si moc nezahráli, protože 3 sou-
peři odpolední snažení zabalili a odjeli. Asi si úroveň
ČP představovali mnohem slabší. V Déčku nám udě-
lal velkou radost Milan, který po 16-ti zápasech hlá-
sil krásné 3. místo! Pak už mohli Céčkaři s Milanem
v klidu fandit Patrikovi s Lopym, kteří to opravdu
potřebovali: Patrik pro osmifinále „vyfasoval“ D.
Šmída (THC Stiga Svitavy 93) a popravdě si ani
neškrtl – 0:3. Lopy ve čtvrtfinále Béčka na tom nebyl
líp a prohrál s A. Fialou (HCS Žabka Praha) taky 0:3
na zápasy. Pak už mohli jen sledovat spanilou jízdu
Lukáše Turoně za prvním triumfem sezóny, když
ve vyřazovací části prohrál jediné 2 zápasy celého
dne a nechal za sebou 2. Leoše Hviždě ml. (THC
Stiga-Game Příbram) a 3. Zdeňka Matouška ml. (HCS
Žabka Praha); Patrik dohrál 14., Lopy 30., Ivan 52.,
Pepa 53, Michal 55., Milan 63. Mezi kluby opět vede
THC Třinec, naši jsou 8. Mezi nováčky je Pepa 2.,
mezi juniory je Patrik 3. a Michal 7., mezi veterány
Ivan 11.                                                        Jindřich Petr

Tomáš Kabrhel mistrem světa

Osmnáctiletý triatlonista klubu DTC Litomyšl Tomáš
Kabrhel startoval ve druhém zářijovém týdnu na Mist-
rovství světa (MS) v triatlonu a aquatlonu v Budapeš-
ti. Už úvodní středeční závod v aquatlonu napověděl,
že je velice dobře připraven. 
V závodě juniorů na tratích 1 km plavání a 2,5 km běh
totiž obsadil velice dobré 8. místo. Vrcholem však byl
jednoznačně nedělní závod v triatlonu. Tomáš se
nevešel do dvoučlenné české nominace na prestižněj-
ší juniorský závod na tratích sprinttriatlonu (0,75 km
plavání  -  20 km kolo  -  5 km běh),  a tak  startoval
v závodě na olympijských distancích. Tento závod se
jel na rozdíl od sprintu se zakázaným draftingem, byla

tedy zakázána jízda ve skupině a každý závodník
absolvoval cyklistickou část formou časovky. Už úvod-
ní část závodu, plavání, které se odehrávalo v patnác-
tistupňové vodě slepého ramene Dunaje, zvládl Tomáš
výborně. Do depa přiběhl těsně druhý za vedoucím
Britem Edwardsem a s dalšími pronásledovateli
za sebou. Cyklistická část patřila jednoznačně lito-
myšlskému závodníkovi. V samém začátku cyklistiky
se dostal do vedení a pravidelným tempem neustále
zvyšoval svůj náskok. Cyklistickou trať dlouhou 40
km, která probíhala ve třech okruzích ulicemi Buda-
pešti, zvládl průměrem těsně pod 40 km/h. Běžecká
trať probíhala také ve třech okruzích v samém centru
města. Tomáš si druhým nejrychlejším během pohlídal
vedoucí pozici a suverénně zvítězil. Celou trať (1,5 km
plavání – 40 km kolo – 10 km běh) absolvoval ve výbor-
ném čase 1 hodina 52 minut a 49 vteřin. Druhý skončil
další z Britů Bailey a třetí Kanaďan Hopton. 
Tomáš po úspěšném srpnovém vystoupení na triatlonu
v Kitzbuhelu měl třítýdenní závodní pauzu, kterou
obětoval intenzivní připravě na vrchol letošní sezóny,
mistrovství světa. Jak je vidět, tak se to vyplatilo, když
dosáhl největšího úspěchu své kariéry a ziskem titulu
mistra světa podtrhl svoji velice úspěšnou letošní
sezónu. V tomto roce ho čeká ještě ve druhé polovině
října závod Evropského poháru (EP) juniorů v turec-
kém letovisku Alanya.

Text a foto Zdeněk Kabrhel   

Sluníčko přilákalo
rekordní účast

Nejúspěšnější jezdkyní Pony poháru 2010 se zcela
suverénně stala Anička Slušná (JO TJ Primátor Lito-
myšl), stříbrná byla po řadě předních umístění Míša
Kučerová (Hřebčín Karlen) a bronz si vyskákala
zástupkyně OS Nořín Kristýna Skalická.
Do druhé celoroční soutěže, „Dětského skokového
poháru 2010“, se započítávaly body z parkurů 60
a 80 cm. I tato soutěž měla jednoznačnou vítězku, kte-
rou se stala Anička Siatková (JK Orličky), která celkem
posbírala 466 bodů. Druhou nejúspěšnější dvojicí se
stala Pavla Benešová (JK Vysoké Mýto) a bronz vybojo-
val Filip Tošovský (JPS Vanice).
V sobotu 9. října se ještě s dětmi setkáme při Dětském
šampionátu 2010, kde se poháry budou rozdělovat
nejlepším jezdcům v kombinované soutěži – drezura +
parkur. Věcné ceny do celoročních soutěží věnovala
firma Maurizio – jezdecké potřeby. Děkujeme za pod-
poru dětského jezdeckého sportu!

Text a foto Mirka Skřivanová
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Litomyšl bude mít ve stolním tenisu zastoupení 
ve dvou ligových soutěžích České republiky

Stolní tenisté mají za sebou evropský šampionát,
na kterém česká výprava v Ostravě získala bronzové
medaile zásluhou družstva mužů. To je ale již minu-
lost. Pozornost všech je již upřena na dlouhodobé sou-
těže nové sezóny 2010/2011, ve kterých bude mít
svoje bohaté zastoupení také oddíl TJ Jiskra Litomyšl. 
Již od roku 1995 nese klub přívlastek ligový, nejinak
tomu bude díky mužům i ženám rovněž v sezóně aktu-
ální. „A“ družstvo žen se představí ve 2. lize, „A“ tým
mužů ve 3. lize. Kromě těchto družstev pošle oddíl
do bojů ještě další kolektivy – béčko mužů v krajské
soutěži, céčko mužů v regionální soutěži, tři doroste-
necká družstva v divizi, žákovské družstvo v regionál-
ním přeboru. K tomu je nutné připočítat častý start
hráčů a hráček Jiskry v bodovacích turnajích a jedno-
rázových akcích ČR, kraje i regionu. Je jasné, že se
nikdo v sezóně opět nudit nebude.
Nejvyšší soutěž budou hrát ženy, které v sestavě Kate-
řina Burešová, Lucie Syrová, Vlasta Syrová, Barbora
Pulkrábková, Martina Krátká vybojovaly na sklonku
sezóny 2009/2010 v kvalifikačním turnaji v Dobrém
postup do 2. ligy skupiny B. Cenný je tento postup
hlavně z toho důvodu, že základní kádr tvoří hráčky
mládežnického věku (Burešová, L. Syrová, Pulkrábko-
vá). Pro nový ročník oddíl pro družstvo nesháněl žád-
nou posilu, neboť byla dána přednost variantě hrát
ligu v sestavě původní, s vlastními hráčkami. Většina
soupeřů ve skupině má dlouholeté zkušenosti s ligo-
vými duely, ale na litomyšlské straně je mládí skloube-
né se zkušeností a odhodlání dát do bojů všechno.
Cílem všech bude zachování ligové příslušnosti
i pro další sezónu, což nebude z hlediska náročnosti
a nadstavbové části ligy vůbec jednoduché. Soutěž
začala pro litomyšlské ženy v sobotu 2. října na stolech
TTC Ústí nad Orlicí A.
Litomyšlští muži jsou již ve 3. lize stabilním účastní-
kem, a co víc, patří již dva roky mezi nejlepší týmy
v soutěži. Stejně jako loni budou i v sezóně 2010/2011
startovat v „moravské“ skupině D, která bývá díky
divizním postupujícím na začátku velmi nevyzpytatel-
ná. Tentokrát budou chybět tradiční rivalové z kraje

které v případě nutnosti a potřeb může doplnit někdo
zkušenější. Nastoupit za družstvo mohou např. Pul-
krábková, Lucie Syrová, Šváb, Ilona Holomková (pře-
stoupila v létě do Litomyšle z Vidlaté Seče), Martina
Zavoralová, Ondřej Bureš, pomoci mohou i Vlasta Syro-
vá, Jiří Beneš, Jaroslav Sochůrek a další. V sezóně
2009/2010 skončilo družstvo na 3. místě tabulky,
čímž postup do regionálního přeboru unikl o jediný
post – postupovaly dva kolektivy. Letošní cíl bude tedy
podobný, být v nejvyšších patrech. Pokud se to však
nepovede, rozhodně to nebude důvod ke kritice. První
utkání by se mělo odehrát koncem října – rozlosování
ještě není hotové.
Mládežnické soutěže obsadí litomyšlská Jiskra třikrát
v kategorii dorostu a jednou v kategorii žactva. Žactvo
bude startovat v regionálním přeboru, jehož podoba
se teprve připravuje – podle počtu účastníků. U doros-
tu je vše jasné, budou dvě družstva dívek a jedno kom-
binované. To je již letitá zvláštnost ve velké části
republiky, chybí totiž dostatečné množství kvalitních
hráček v mládežnických kategoriích. Proto jim je dána
šance hrát soutěže společně s chlapci. Má to svoje
výhody, především pak tu, že si děvčata zahrají dosta-
tečné množství soutěžních zápasů. Specifikum Lito-
myšle je v tom, že klasický dorostenec je pouze jeden –
Adam Šváb – tudíž je pro oddíl nutností doplnit druž-
stvo děvčaty a žáky. Samozřejmě nemůže vítěz soutě-
že startovat na Mistrovství České republiky (MČR)
v kombinované sestavě, proto ani cíle Jiskry z hledis-
ka tabulkového umístění nejsou nejdůležitější. Důle-
žité je dát každému šanci hrát v co možná největším
počtu utkání mládežnické kategorie. V soutěži doro-
stenek – je dvoučlenná a jednorázová – budou starto-
vat Burešová, Lucie Syrová, Pulkrábková, Zavoralová,
Holomková a případně další. Tady však musí být cíl
nejvyšší – zvítězit a postoupit na MČR 2011.
Sezóna bude opět dlouhá. V oddíle stolního tenisu
všichni věří, že ale proběhne bez větších problémů
a na jejím konci bude všeobecná spokojenost.

Karel Štarman, předseda oddílu

(Linea Chrudim a především Lokomotiva Pardubice),
které STK přeřadila do „české“ skupiny C, ale mnohé
týmy z Moravy se již za dlouhé roky tradičními rivaly
staly také (Znojmo, Brno, Vracov). Základní čtveřice
hráčů Jiskry se nemění. Soupiska je založena na kvar-
tetu Jiří Táborský, Jaroslav Špinar, Radek Šesták,
Tomáš Křepelka. V případě nutnosti bude asi tato
sestava doplněna jedním z dvojice Dostál - Štarman,
nicméně zájmem je, aby do každého utkání nastupo-
valo áčko v nejsilnější sestavě. Družstvo chce obhájit
svoje postavení z minulého ročníku, tedy přáním je
umístění do celkového 4. místa. Taková pozice by opět
přinesla play off a boj o postup do 2. ligy. Na podobný
cíl si ale myslí více soupeřů, proto se dá reálně říci, že
za opravdový úspěch se dá považovat umístění do 6.
místa tabulky. První utkání odehráli litomyšlští hráči
v sobotu 2. října v Blansku.
V soutěžích dospělých bude mít Jiskra ještě dva kolek-
tivy. V krajské soutěži skupiny B se znovu představí
béčko mužů, které ale díky rozpisu soutěže mohou
doplnit také ženy. Ty však mají v Litomyšli své soutěže,
proto se počítá, že kádr pro krajské boje bude v drtivé
většině mužský. Základní čtveřice je Jiří Dostál, Rudolf
Valdhans, Karel Štarman, Karel Balský, ale stoprocent-
ně se počítá i s Jiřím Benešem (přestoupil v létě
do Litomyšle z Chocně, ale v minulosti již půl roku
za Jiskru hrál) a Adamem Švábem. Cílem družstva
bude boj o co nejvyšší příčky tabulky, což v realitě zna-
mená nejhůře 7. místo. Všichni se totiž chtějí vyhnout
případné baráži o sestup (kraj tak kopíruje ligovou
nadstavbu). Tu budou hrát týmy na 8. - 11. místě, při-
čemž poslední 12. družstvo sestoupí přímo bez baráže.
Pozice na play off (1. - 4. místo tabulky) by byl nad-
standard. Předpokládá se, že mužstvo nebude hrát
často ve stejné sestavě (hráči mají práci ve směnném
provozu či studijní povinnosti), ale všichni se musí
pokusit vždy a všude o stoprocentní výkony i výsledky.
Soutěž startuje 9. října. 
V regionální soutěži Svitavska se představí céčko,
které určitě využije možnosti startu ženských složek.
Příležitost tak dostane velká skupina mladých hráčů,


