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Litomyšl se rozloučila s rokem 2012. Jaký byl?

PF 2013

Tradiční dětský silvestrovský ohňostroj přilákal
poslední den roku 2012 na Smetanovo náměstí něko-
lik tisíc lidí. Členové Rady města Litomyšle v čele se
starostou Michalem Kortyšem a místostarosty Rado-
milem Kašparem a Vojtěchem Stříteským pak rozdali
občanům na devět set porcí čočkové polévky.

Co přinesl rok 2012 Litomyšli?

Revitalizace zámeckého návrší

Hlavní událostí minulého roku je bezpochyby pokra-
čující Revitalizace zámeckého návrší, která se dostala
do své stavební fáze. V současné době je téměř hotova
jízdárna, druhá část pivovaru, kostel Nalezení sv.
Kříže a částečně i piaristická kolej. „Kromě archeolo-
gie, kterou neumíme předvídat, by nás již nic překva-
pit nemělo. Přístavba piaristické koleje se ale bude
zřejmě muset kvůli archeologickým nálezům přepro-
jektovat - ubude plánované suterénní podlaží. Právě
kvůli hodnotným archeologickým nálezům došlo
k posunutí lhůt. Práce na přístavbě se tedy naplno roz-
běhnou, až to klimatické podmínky dovolí. Nepředpo-
kládáme, že by se termíny pro dokončení revitalizace
měly nějak výrazně měnit, vše směřujeme ke konci
roku 2013,“ říká starosta Michal Kortyš. 
Revitalizace Regionálního muzea Litomyšl

S projektem Revitalizace zámeckého návrší úzce sou-
visí i dlouho plánovaná Revitalizace historické budovy
Regionálního muzea v Litomyšli, která se naplno roz-
běhla v říjnu roku 2012. Pokud plánované práce příliš

těž, jež proběhne v roce
2013. Výsledky průzkumu
ukázaly, že si lidé přejí,
aby Vodní valy a část
parku u Smetanova domu
byly klidovou zónou
pro trávení volného času.
Změny by měly být reali-
zovány v roce 2016.
Kostel sv. Anny

Po sedmi letech byla
dokončena rekonstrukce
hřbitovního kostela sv.
Anny. Svatostánek byl
předán církvi k užívání
v září 2012.
Plánovaná výstavba

rychlostní komunikace

R/35

Litomyšl nebude omezena ve svém budoucím rozvoji
rychlostní silnicí. Tak rozhodli na jaře minulého roku
krajští zastupitelé. Na svém zasedání se přiklonili
k severní variantě trasy komunikace, která vede
ve větší vzdálenosti od Litomyšle. 
Výstavba kanalizace na Lánech a rekonstrukce čis-

tírny odpadních vod

Zpoždění nabrala i plánovaná výstavba kanalizace
na Lánech a rekonstrukce čistírny odpadních vod.
„Z výběrového řízení vzešla již před půl rokem vítězná

Vážení a milí Litomyšlané,
chtěl bych Vám na cestu novým rokem 2013 popřát
a přidat pár myšlenek. Doba mezi svátky byla
obdobím malého zastavení a zhodnocení naší celo-
roční práce. Klademe si otázku, zda právě uplynu-
lý rok splnil beze zbytku to, co jsme od něj
očekávali. Je nezbytné, aby každý sám sobě položil
otázku, zda jsme i my sami udělali vše, co jsme
udělat měli a mohli, aby byl svět kolem nás lepší
a přívětivější. Mnohdy totiž při takovém bilanco-
vání docela dobře víme, co měl či neměl udělat ten
či onen, ale na to, co jsme měli udělat především
my, neodpovídáme. Pasujeme se tak hrdě na oběť,
ale mnohdy bohužel ke své vlastní škodě. 
V letošním roce nás čeká volba prezidenta. Všichni
budeme mít možnost poprvé volit přímou volbou.
Věřím, že tuto šanci nepromarníme a přeji tím
národu i sobě, abychom zvolili toho nejlepšího.
Optimistickou zprávou je pro nás předpověď mír-
ného ekonomického růstu, který by měla nastar-
tovat právě schválená prorůstová opatření vlády
na podporu ekonomiky. Snažme se, aby slova typu
„blbá nálada“ byla vyškrtnuta z naší mysli a nepod-
léhejme dojmům, že nic nemůžeme změnit! Pěs-
tujme víru ve vlastní síly, schopnosti a talent.

Pravda, bída naší politické scény je velká, ale ne
nezměnitelná. Není to dědičná vlastnost, není
součástí DNA! Vsadím se, že pokud se povede změ-
nit volební systém, zaniknou „definitiva“ a věci se
pohnou. Všichni volení politici budou přímo závis-
lí na odvedené práci pro veřejnost. Jistě to bude
mít i svá negativa, ale tím si musí naše společnost
projít, aby pochopila, kdo je pracovitý a komu jde
o věc a stát. 
Přeji Vám do nového roku hodně optimismu, zdra-
ví, štěstí a osobních i pracovních úspěchů. Děkuji
všem, kteří jste se v uplynulém roce jakýmkoliv
způsobem podíleli na rozvoji našeho města,
na tom, aby se nám v něm dobře žilo.
Závěrem mi dovolte několik málo rad na lepší pře-
žití roku 2013
- Nespoléhejte na peníze. Udržujte dobré vztahy
rodiny a přátel.
- Neposlouchejte projevy politiků. Šíří zdraví
nebezpečné negativní emoce. Když se objeví
na televizní obrazovce, přepněte na přírodovědný
kanál.
- Práce, která přináší uspokojení Vám a prospěch
co nejširšímu počtu lidí, je nejzdravější.

Michal Kortyš, starosta Litomyšle

firma. Dodnes však nemáme ze státního fondu životní-
ho prostředí smlouvu, bez které nechceme se stavbou
začít,“ uvedl starosta Kortyš. 
Investice do zateplení mateřinek se vyplatila

Investice do zateplení mateřských škol se vyplatila.
„Po roce provozu jsme vyhodnotili, jak zateplení fungu-
je. Ukázalo se, že cesta byla správná - zateplení uspoří
až 30% nákladů na elektrické energie. Takto bychom
chtěli pokračovat dál,“ vysvětluje starosta Kortyš. 
Město začalo stavět bytový dům u nemocnice

Litomyšl vyřešila obtíže se sháněním developera
na projekt Městské vily. Role developera se nakonec
ujalo samo město. V lokalitě u nemocnice tak začala
výstavba bytového domu, která bude financována
z prostředků města. 

-ps- foto František Renza

nezpozdí archeologické nálezy, mělo by se nové muze-
um otevřít veřejnosti na jaře roku 2014. 
Proměny nábřeží řeky Loučné

Posledním litomyšlským projektem, který bude finan-
cován převážně z grantu, jsou Proměny nábřeží řeky
Loučné - Dialog mezi řekou a městem. Nadace Promě-
ny, která společně s Městem Litomyšl projekt připravu-
je, uspořádala v průběhu roku dotazníkové šetření a tři
workshopy. Ty měly za cíl zmapovat názory veřejnosti
a dát dohromady podklady pro architektonickou sou-
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otevřená radnice

Ze zastupitelstvaZ rady města
ZaM schvaluje pravidla rozpočtového provizoria

na rok 2013. Rozpočtové hospodaření města se řídí
v době od prvního dne rozpočtového roku do schvále-
ní rozpočtu obce na rok 2013 objemem výdajů (nákla-
dů) schváleného rozpočtu (plánu) na rok 2012 ve výši
95% z 1/12 celkové rozpočtované (plánované) částky
v každém měsíci. Toto omezení se nevztahuje na man-
datorní výdaje stanovené zákonem a výdaje odboru
rozvoje a investic u akcí zahájených v roce 2012.

ZaM souhlasí s umístěním areálu firmy PHATEC
s.r.o. do průmyslové zóny Benátská - p.p.č. 2312/14
o výměře 3693 m2 v katastrálním území Litomyšl.
Firma žádá o pozemek za účelem výstavby v první
etapě administrativní budovy, v dalších etapách
výrobně-montážní haly a skladu. Předpokládaný počet
zaměstnanců v roce 2015 - 18 (dnes 6). Zájemce vypra-
cuje projekt pro územní řízení a poté bude prodej
znovu předložen ke schválení s konkrétním projek-
tem. Rezervace pozemku dle tohoto usnesení do 30. 6.
2013.

RaM souhlasí s tím, aby příspěvková organizace
Smetanův dům Litomyšl uzavřela smlouvu o zajištění
občerstvení v Kině SOKOL s panem Janem Faulhamme-
rem. Pan Faulhammer bude oprávněn i povinen zajiš-
ťovat občerstvení v prostorách budovy kina 1 hodinu
před zahájením všech představení. Úhrada za toto
oprávnění poskytování občerstvení pro návštěvníky
kina bude hrazena ve výši 3000 Kč za měsíc. Smlouva
bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpo-
vědní lhůtou.

RaM stanovuje pro rok 2013 cenu za pronájem gará-
žových stání na ulici Z. Kopala a Komenského náměstí
ve výši roku 2012.

RaM Litomyšl souhlasí s ukončením činnosti kura-
toria - poradního sboru Městské galerie Litomyšl - ve
stávajícím složení. Zároveň jmenuje v souladu se člán-
kem 4 Zřizovací listiny Městské galerie Litomyšl tyto
nové členy kuratoria: PhDr. Michal Šimek, Petr
Vaňous, Ph.D., Mgr. Jan Kapusta, PhDr. Pavel Chalupa,
Michal Kortyš, Vojtěch Stříteský, Ing. Miroslav Brýdl.

Poplatek za komunální odpad

Zastupitelstvo města Litomyšle schválilo na svém
zasedání 11. prosince 2012 obecně závaznou
vyhlášku města Litomyšl č. 04/2012, o místním
poplatku za komunální odpad. Sazba poplatku
na rok 2013 je pro každého poplatníka vyhláškou
stanovena na 528 Kč. Oproti roku 2012 došlo ke
zvýšení o 28 Kč, což je přibližně stejná částka, jako
je zvýšení plateb společnosti LIKO Svitavy a.s. Rada
města se rozhodla navrhnout tuto částku ke schvá-
lení, i když to znamená, že finanční bilance provo-
zu odpadového hospodářství města nebude
vyrovnaná. Je tomu tak hlavně proto, aby se
enormně nezvyšovaly životní náklady jednotlivých
domácností.
Město za každého občana bude v roce 2013 platit
LIKU Svitavy 612 Kč. Rozdíl mezi náklady města
v odpadovém hospodářství a příjmy z poplatku je
přibližně 2,3 mil Kč. Díky faktu, že se daří držet pří-
jmy za tříděný odpad hlavně od společnosti EKO-

KOM na úrovni 1,8 mil Kč, je celkový propad této
oblasti rozpočtu města pouze 0,5 mil. Kč. 
Poplatek za vodné a stočné

Ze stejných důvodů se rada města také rozhodla
na návrh provozovatele vodovodní a kanalizační sítě
města nezvyšovat pro rok ani cenu vodného a stočné-
ho. Jejich výše tak zůstává na úrovni nejnižších v celé
ČR. Současný výběr plateb umožňuje totiž vytvoření
dostatečného množství finančních prostředků
na krytí provozních nákladů, provádění údržby a pro-
vozních oprav. Z vybraných tržeb je v současné době
odváděno cca 16,5 mil Kč do rozpočtu města a tyto
prostředky jsou následně využívány pro rozvoj sítí.
V následujícím roce budou pravděpodobně investová-
ny jako spoluúčast města na akci „Rekonstrukce měst-
ské čistírny odpadních vod a odkanalizování místních
částí Lány a Nedošín, která by měla proběhnout
za účastí dotačních prostředků z fondů EU.

Pavel Jiráň

vedoucí odboru místního a silničního hospodářství

O kultivaru, kterým bude provedena náhradní výsad-
ba, nebylo zatím rozhodnuto. NPÚ ve svém posudku
doporučuje jírovec červený, který nedorůstá takových
rozměrů jako jírovec maďal.
„Měli bychom přeskočit takových patnáct let tím, že
nebudeme sázet útlé kmínky, ale vzrostlé stromy,“
uvedl starosta Litomyšle Michal Kortyš. 
Přestože se zastupitelé vyslovili pro výsadbu nové
aleje, o osudu stávajících jírovců není ještě definitiv-
ně rozhodnuto. Zastupitelé totiž ve svém usnesení
vydali pouze souhlas s podáním žádosti o kácení stro-
mořadí. Konečné slovo má příslušný orgán životního
prostředí.           -ps- pohlednice ze sbírky Petra Jandíka

www.pohledy.litomysl.net

Zastupitelé vyjádřili souhlas s obnovou aleje filosofů

Jírovcová alej filosofů, stromořadí u zámecké zdi
v Jiráskově ulici, se stala jedním z témat posledního
zasedání litomyšlského zastupitelstva v roce 2012.
Tomografické zkoušky, které město nechalo na podzim
provést, prokázaly výskyt velkého procenta dutin
v kmenech stromů. Výsledky šetření napověděly, že by
jírovce v tomto stavu i kvůli dvojitým korunám mohly
být svému okolí nebezpečné. Zastupitelé zvažovali,
zda alej pokácet a znovu vysadit nebo ořezem reduko-
vat koruny jírovců a prodloužit tak o několik let život
poškozeného stromořadí. 

Přestože zastupitelé od počátku jednání nebyli jedno-
tní, dali nakonec přednost radikálnějšímu řešení –
tedy výsadbě zcela nové aleje. 
Proti pokácení aleje vystoupila předsedkyně komise
pro životní prostředí Ing. Jarmila Chladová. Podle
názoru komise by ošetřené jírovce mohly v Litomyšli
stát ještě několik desítek let. Dle místostarosty Vojtě-
cha Stříteského by však tato varianta byla pro město
mnohonásobně dražší, což potvrdil i vedoucí odboru
místního a silničního hospodářství Pavel Jiráň: „Seříz-
nutí koruny každého stromu znamená zhruba pět tisíc
korun. Pokud bychom stromy seřezávali třikrát, bylo
by to třikrát pětatřicet tisíc, tedy zhruba sto tisíc
korun.“ Navíc by stromy nebyly po ořezu stejně vysoké
a vytvoření nových korun by trvalo několik let. Někte-
ří odborníci odhadují životnost stromů po ořezu při-
bližně na deset let.  
Protože se alej filosofů nachází v lokalitě městské
památkové rezervace, muselo si město vyžádat stano-
visko Národního památkového ústavu, který pokácení
aleje v předchozím rozhodnutí doporučil. „Alej je
architektonický prvek, který musí být založen najed-
nou pro zajištění vyrovnaného tvaru této řady,“ uvádí
mimo jiné ve své zprávě náměstek pro památkovou
péči NPÚ Oldřich Vaňura.

Alej filosofů
v roce 1904.
Pohlednice
ze sbírky Petra
Jandíka
ukazuje stromy
podobného
vzrůstu, jako
je plánovaná
náhradní
výsadba.  

Ceny poplatků v roce 2013 vzrostou jen mírně

ZaM schvaluje uzavření smlouvy o úvěru s Českou
spořitelnou, a.s. na dofinancování výstavby bytového
domu „U nemocnice” v Litomyšli. Výše úvěru
10.000.000 Kč, splatnost 10 let od uzavření smlouvy
o úvěru, čtvrtletní splátky jistiny, úvěr nebude zajiš-
těn žádnými zajišťovacími prostředky. Fixní úroková
sazba pro první pětileté období činí 1,50 % p.a. 

ZaM schvaluje uzavření smlouvy o úvěru s Českou
spořitelnou, a.s. na dofinancování projektu Inovace
studijních programů podmíněná modernizací prostor
ZUŠ B. Smetany v Litomyšli. Výše úvěru 4.500.000 Kč,
splatnost 5 let od uzavření smlouvy o úvěru.

ZaM bere na vědomí výsledky provedených odbor-
ných zkoušek stavu a provozní bezpečnosti stromořa-
dí jírovců vedle zámecké zdi v ulici Jiráskova. ZaM
souhlasí s podáním žádosti o pokácení stromořadí
jírovců v ulici Jiráskova a pokud bude ve správním
řízení pokácení povoleno, souhlasí ZaM s vysázením
nového stromořadí.

ZaM schvaluje smlouvu o poskytnutí finanční dota-
ce na úhradu prokazatelné ztráty ve veřejné linkové
dopravě mezi Městem Litomyšl a Zlatovánek, spol.
s.r.o. na provozování MHD v roce 2013. Zálohová dota-
ce ztráty provozu je 2.567 Kč/provozní den MHD.

ZaM vydává obecně závaznou vyhlášku města Lito-
myšle č. 04/2012, o místním poplatku za provoz systé-
mu shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.

ZaM schvaluje pojmenování nové ulice „Václava
Boštíka” v městské části Lány.

ZaM bylo seznámeno se závěry uvedenými ve zna-
leckém posudku č. 2012/008/0100 o posouzení sklo-
nu podlahy v budově „Bazén Litomyšl”. Zároveň ZaM
vzalo na vědomí vyjádření VŠB - technické univerzity
Ostrava k výše uvedenému znaleckému posudku. ZaM
souhlasí a navrhuje vyjednat s generální projektantem
a generálním dodavatelem finanční kompenzaci
na nákup rohoží, které zvyšují bezpečnost v bazénu
v Litomyšli.

ZaM vzalo na vědomí žádost ředitele Regionálního
muzea v Litomyšli Mgr. René Klimeše o poskytnutí
finančního příspěvku na novou stálou expozici muzea
o dějinách Litomyšle, která bude otevřena v roce 2014.

ZaM ukládá RaM zpracovat kalkulaci nákladů
na výrobu přenosných parkovacích karet pro označení
vozidel parkujících v městem zpoplatněných zónách
a přípravu způsobu použití těchto karet. 
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Starosta města Litomyšl

podle § 34 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě preziden-
ta republiky a o změně některých dalších zákonů
oznamuje:

I. Volba prezidenta republiky se uskuteční v pátek 11.

ledna 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu

12. ledna 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

II. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 – 16 je
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu, volební místnost:

1/ INTERNÁT NEMOCNICE (J. E. Purkyně 919)
- Dukelská, J. E. Purkyně, Mařákova, Na Řetízku, Par-
tyzánská, Z. Kopala
2/ GYMNÁZIUM (T. G. Masaryka 590)
Fučíkova, 17. listopadu, 9. května
3/ STŘEDNÍ ŠKOLA ZAHRADNICKÁ A TECHNICKÁ

(T. G. Masaryka 659)
Bří Šťastných,T. G. Masaryka, U Školek 
4/ SILNICE A MOSTY (Sokolovská 94)
J.Želivského, J.Žižky, Míru, Nádražní, Revoluční,
Sokolovská, U Sádek, Zahradní

5/ SOKOLOVNA (Moravská 628)
Benátská, Černá hora, Fügnerova, Jar. Metyše, Jasel-
ská, K Markovu mlýnu, Moravská, Nová, P. Jilemnické-
ho, Prokešova, Sadová, Sluneční, Strakovská,
Trstěnická, U Náhonu, U Plovárny
6/ I. ZÁKLADNÍ ŠKOLA (Zámecká 496)
Braunerovo nám., Bří Pátů, Jiráskova, Lidická, Neru-
dova, P. Bezruče, Prkenná, Rektora Stříteského, T.
Novákové, Tyršova, Zámecká 
7/ NADĚJE o.s. – pobočka Litomyšl (M. Kuděje 14)
J. Matičky, Jiráskovo nám., Lomená, M. Kuděje,
Okružní, Osevní, Peciny, Pod Prokopem, Portmanka,
Příčná, Purkmistra Laška, V. K. Jeřábka, Vlkov,
Za Brankou, Za Moštěním
8/ DALIBOR – kongresové centrum 

(Komenského nám. 1053)
Hrnčířská, J. Formánka, Jabloňová, Jateční, Končin-
ská, Kornická, Lánská, Na Lánech, U Lomu
9/ STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA

(Komenského nám. 22)
A.Tomíčka, Bernardka, Družstevní, F.Vognera, Havlíč-
kova, Komenského nám., Kpt. Jaroše, M. Švabinské-
ho, Polní, Zahájská
10/ HOTEL ZLATÁ HVĚZDA – salonek

(Smetanovo náměstí 84)
B. Němcové, Mariánská,  Smetanovo náměstí, Šantovo
nám., Šmilovského, Špitálská, Toulovcovo nám.,
Vodní valy
11/ KULTURNÍ DŮM (Pohodlí 83)
Pohodlí
12/ HASIČSKÁ ZBROJNICE (Pazucha 99)
Pazucha
13/ HASIČSKÁ ZBROJNICE (Suchá 43) 
Suchá
14/ U PEŠKŮ (Nedošín 39)
Nedošín
15/ HASIČSKÁ ZBROJNICE (Kornice 59)
Kornice
16/ HASIČSKÁ ZBROJNICE (Nová Ves u Litomyšle 47)
Nová Ves u Litomyšle 

III. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy proká-
že svou totožnost a státní občanství České republiky
platným občanským průkazem, cestovním, diploma-
tickým nebo služebním pasem České republiky nebo
cestovním průkazem.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství
České republiky, nebude mu hlasování umožněno.        
IV. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny
přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech
voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.    
V. V případě konání II. kola volby prezidenta republiky
se tyto uskuteční v pátek 25. ledna 2013 od 14.00
hodin do 22.00 hodin a v sobotu 26. ledna 2013
od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti
ve dnech voleb.

V Litomyšli dne 17. prosince 2012
Michal Kortyš v. r., starosta

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR 

Upozornění: Ve volebním okrsku č. 14 došlo ke změně volební místnosti. 

Nová volební místnost bude v budově č. 39, Nedošín, „U Pešků”.

Představovat systém žádostí o dotace pro spolky,
sdružení a organizace je po mnohaletém fungování
téměř zbytečné. Přesto si dovolujeme upozornit, že se
opět blíží termín uzávěrky žádostí. Až do konce ledna
mohou zástupci těchto organizací poslat či předat
na Město Litomyšl žádost o dotaci na činnost či
na konkrétní akci.     
Výši konkrétní dotace schvaluje rada města, případně
zastupitelstvo města na návrh rady města. Zákon
o obcích umožňuje radě zřizovat tzv. poradní orgány -
v tomto případě jsou zřízeny komise pro kulturu, ces-
tovní ruch a spolkový život, komise pro školství,
výchovu a vzdělávání a komise pro sport a tělový-
chovu. 
Komise vycházejí při svém rozhodnutí z informací,
které musí žadatel o dotaci vyplnit do daného for-
muláře. V případě dotace na činnost jde například
o počet členů spolku, o výši požadovaného příspěvku
ve vztahu k celkovému rozpočtu, žadatel popíše čin-
nost spolku apod. Komise pro školství, výchovu

a vzdělávání letos poprvé vypsala pro rok 2013 celkem
pět okruhů pro přidělování dotací: 1. Zapojení rodičů
a širší komunity do života školy, 2. Podpora mezigen-
eračního soužití, 3. Ekologie a příroda v našem městě,
4. Objevování historie Litomyšle a za 5. Podpora dětí
ze sociálně znevýhodněných rodin při účasti na aktiv-
itách školy, které jsou spojené s úplatou. Zvláštní
pravidla pro přidělování dotací byla vydána i v oblasti
sportu (podrobněji na webu www.litomysl.cz).       
Formuláře žádostí o poskytnutí dotace na rok 2013
na podporu činnosti spolku nebo na podporu konání
jednorázové akce jsou k dispozici na podatelně měst-
ského úřadu nebo na www.litomysl.cz. Také pro tento
rok jsou stanoveny dvě uzávěrky přijímání žádostí -
konec ledna a konec května. Agendu příspěvků kul-
turním organizacím a spolkům vede odbor kultury
a cestovního ruchu (vedoucí Michaela Severová),
agendu sportu, výchovy a vzdělávání odbor školství
a sociální péče (vedoucí Milada Nádvorníková).               

Michaela Severová 

Žádosti o dotace na činnost či na akci
do konce ledna

Projekt Revitalizace historické budovy Regionálního
muzea v Litomyšli se mění kvůli archeologickým nále-
zům. Během listopadu a prosince 2012 bylo v místech
budoucího vstupního objektu muzea (směrem k Jirás-
kově ulici) archeologicky odhaleno větší množství sta-
vebních konstrukcí, které náleží tzv. novému městu
ze 16. století. „Jedná se o pozůstatky především měst-
ských domů včetně několika sklepů. Výzkum zdaleka
není ukončen, nicméně už dnes je zřejmé, že některé
z těchto významných nálezů bude nezbytné zachovat
in situ, což bude vyžadovat změnu projektu vstupního
objektu muzea,“ vysvětlil ředitel Regionálního muzea
v Litomyšli René Klimeš.
Stavební práce v historické budově muzea však pokra-
čují. „Probíhají přípravné stavební práce, především
bourání novodobých příček a prorážení budoucích
francouzských oken kavárny ve druhém suterénu smě-
rem k městu. Vybourány a uloženy byly také historic-
ké architektonické články (především renesanční
a mladší ostění dveří), které byly druhotně za první
republiky zazděny v chodbě prvního suterénu (dříve

chodba k čajovně). V těchto místech budou v budouc-
nu průchody mezi historickou budovou a novým sute-
rénním vstupním objektem,“ upřesňuje René Klimeš.

-red-

Archeologické nálezy u muzea
si vyžádaly změny projektu

Podle projektu architekta Josefa Pleskota se muzeum otevře
městu. Od ulice Josefa Váchala vzniká nová přístupová
cesta. 

Kontejnery na vysloužilé
elektrospotřebiče
a baterie
V květnu 2012 Město Litomyšl podepsalo smlouvu s fir-
mou Asekol s.r.o. na vzájemnou spolupráci při zajišťo-
vání zpětného odběru elektrozařízení z domácností.
V pátek 14. prosince byly rozmístěny tři červené velko-
objemové kontejnery v těchto lokalitách města Lito-
myšl: ul. 17. listopadu (naproti nákupnímu středisku
COOP), ul. Nová, ul. Z. Kopala (v sídlišti naproti
nemocnici).  

Společným cílem je chránit životní prostředí, využít
druhotné suroviny ze sebraných elektrozařízení
z domácností a zpětně odebraných baterií
- snížit náklady v oblasti odpadového hospodářství
- zvýšit komfort občanům a přiblížit kontejnery

do městských částí
- recyklovat baterie a elektrozařízení
Smlouva se vztahuje na drobná elektrozařízení půvo-
dem z domácností o maximální velikosti, která odpo-
vídá vhozovému otvoru kontejneru:
zařízení informačních technologií, telekomunikační
zařízení, spotřebitelská zařízení, hračky, vybavení
pro volný čas a sporty, lékařské přístroje, přístroje
pro monitorování a kontrolu.                    Jana Foltová
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Prostor pro názory volebních subjektů v  

Česká strana sociálně demokratická
Před několika dny jsme slavnostně přivítali rok 2013.
Z domácností pomalu mizí vánoční výzdoba, děti se, ač
nerady, opět vrátily do školních lavic a nám pracujícím
nastávají další běžné pracovní dny, týdny a měsíce.
Važme si toho, že naše děti mohou v klidu chodit
do krásných litomyšlských mateřských a základních
škol, že v Litomyšli neustává pestrý život studentů, že
v Litomyšli se opravdu stále něco děje. Važme si toho,
že většina občanů může žít pestrým životem, může
plavat, bruslit, sportovat, navštěvovat divadla, kon-
certy, kino, sdružovat se v zájmových spolcích, zajít si
na dobrou večeři nebo na pivko či vínko do některé
z mnohých zařízení k tomu určených. Ale co ti, kteří
nemohou?? Nemohou buď z důvodu finančních –
nemají práci nebo odměna za jejich práci to neumož-
ňuje? Z důvodu zdravotních? Nebo z prostého důvodu,
že jsou již staří a oba výše uvedené důvody se s tímto
třetím spojily? Co těmto občanům nabízíme?? Ano,

o základní potřeby je vždy postaráno – máme domovy
pro seniory, máme Jindrovu vilu, máme ochotné a milé
sestřičky z charity, máme možnost ubytování v DPS,
existují různé formy finančních výpomocí a krátkodo-
bých pobytových zařízení, ale nemáme dostatek času,
který bychom starým a nemocným lidem mohli věno-
vat. Vidím to každý měsíc při svých návštěvách u obča-
nů, kterým přicházím gratulovat k jejich životním
jubileím.

Jsem jednou z členů komise SPOZ a před několika lety
jsme obnovili návštěvy u občanů, kteří se v daném roce
a v daném měsíci dožívají významného životního jubi-
lea 80, 85, 90ti a více let. Všichni senioři, které navští-
víme buď u nich doma nebo v zařízeních pro seniory
jsou vděčni za to, že si na vzpomeneme, že o nich
víme. Stává se nám, že nás úplně cizí babička drží
za ruku, chce si povídat a vzpomínat jak to bylo

dříve…. Od většiny těchto lidí se mně osobně odchází
těžce. Přeji proto všem našim starším spoluobčanům
vedle nezbytného zdraví i to, aby se necítili opuštění
a sami, aby své blízké mohli mít ve své blízkosti co nej-
častěji a co nejdéle. Aby ještě dlouho mohli předávat
své zkušenosti a abychom MY jejich moudra s úctou
přijímali.

V roce 2012 oslavilo 80. narozeniny 76 občanů našeho
města, 85. narozeniny 34, 90. narozeniny 13. 15 spo-
luobčanů oslavilo 91., 5 – 92., 3 – 93., 2 – 94., 2 – 95.,
1 – 96 a 1 – 98. narozeniny. 

Dana Kmošková, předsedkyně komise SPOZ
členka ZaM za ČSSD

www. cssd-litomysl.cz

„Poslali mi štěstí – kousek jsem si vzala, zbytek jsem
moc ráda mašlí převázala. Ten balíček Vám posílám.
Vezměte si kousek a pošlete ho dál.“

Vážení přátelé,
stojíme na prahu nového roku 2013. Přežili jsme Váno-
ce, rozdýchali jsme i silvestra a dokonce jsme překona-
li i ten magický „konec světa“.  Začátek roku je vždy
spojen s předsevzetími a s přáními. 
Proto dovolte nejprve přání:
Přáli bychom Vám, abyste si každý z těch 365 nových
dní, které jsou před námi, užili v plné síle a v pohodě
se svými blízkými i přáteli. Přáli bychom Vám všem,
aby se Vám vše špatné v roce 2013 vyhnulo a aby Vás
potkalo jen to dobré. 

A jedno drobné předsevzetí:  
Až se budeme na podsíni i jinde vzájemně potkávat,
zkusíme se na Vás trochu víc usmívat. Třeba tím rozbi-
jeme představu, že je vše tak špatné a že jsou kolem
nás jen samí špatní lidé. Určitě tomu tak není!

Vše dobré do roku 2013 Vám přeje 
Terezie Šmolíková, Radomil Kašpar, 

Josef Štefl a Vít Heblt

vaši zastupitelé za KDU-ČSL

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová

Komunistická strana Čech a Moravy
Co popřát našemu městu do nového roku?

Snad aby zůstalo i nadále jedním z nejkrásnějších
českých měst a aby se mu dařilo vytvářet co nejlepší
podmínky pro spokojený život občanů. Přání je
ovšem jedna věc a realita, kterou jako opozice téměř
nemůžeme ovlivnit, věc druhá.
Co se týká novodobé výstavby města, stále chybí
bydlení pro mladé a nic nenasvědčuje tomu, že by se
měla situace do budoucna zlepšit. V rozvoji města
také brání nedostatek pracovních míst. Byla sice
vybudována průmyslová zóna, ale za několik let jsme
nebyli schopni sem přilákat žádného opravdu nové-
ho investora. Před deseti lety bývalý starosta Brýdl
hovořil o ambiciózní Litomyšli, která dokáže pomá-

hat těm, kteří hledají práci nebo zde chtějí rozšiřovat
své podnikatelské aktivity. Jak je vidět, situace se
opravdu změnila, ale bohužel ne k lepšímu.
Do budoucna bychom také měli lépe promýšlet
zakomponování nové zástavby. Velmi necitlivě bude
narušena např. starobylost zámeckého návrší a to
zejména nevkusnou dostavbou části piaristické
koleje – tato funkcionalistická stavba s velkými skle-
něnými plochami má být doplňkem barokní budovy!
Problematicky bude vyřešen také vstup do muzea
nebo úprava prvního zámeckého nádvoří. Možná už
je načase, aby město přestalo sloužit jako pokusný
prostor pro skupinu nejmenovaných architektů
a jejich modernistické výtvory. Bude nám samozřej-

mě vnucován názor, že revitalizace zámeckého návr-
ší probíhá podle promyšleného urbanistického plánu
a nová architektura bude začleněna naprosto nená-
silně, ale ve skutečnosti dojde k významnému naru-
šení historické části města včetně interiérů. Zcela
samostatnou kapitolou je pak otázka financování
a provádění archeologického průzkumu.
Snad se v novém roce též zlepší komunikace vedení
města s občany. Mnoho námětů ze strany veřejnosti
je opomíjeno, a jak jsme se dočetli v minulém čísle
Lilie, redakční rada dokonce brání otištění kritic-
kých příspěvků. Jen si přát, aby se v této praxi
v budoucnu úspěšně nepokračovalo a radní se snaži-
li vycházet občanům i opozici vstříc.

Max Olšan, Jaroslav Toušek

ZO KSČM Litomyšl

Patriot SNK
Strach jako argument politiků 

Na posledním prosincovém zasedání zastupitelstva
jsme probírali, zda podáme žádost o vykácení všech
kaštanů v aleji Filozofů naproti muzeu. Po projevu dru-
hého místostarosty V. Stříteského a vyděšení zastupite-
lů příkladem usmrcených školáků pod padlým stromem,
bylo „vymalováno“. Argumentace předsedkyně komise
RaM, pro životní prostředí, paní Chladové již nepadla
na úrodnou půdu. Podle názoru komise stačí zmenšit
koruny stromů a stromy zde můžou být třeba dalších 30
let. Obávám se stejného postupu v případě dalších sta-
rých stromů v našem městě, které jsou slovy architektů
„v konfliktu se stavbou“. Bohužel, je větší pravděpo-
dobnost, že něco spadne z našeho rozpadajícího se
zámku, ale tím se nestraší. 
Další obsáhlá diskuse se nesla nad odborným posud-
kem týkajícího se dlažby v městském bazénu. Ačko-
liv se v posudku píše o vadách projekčních,

realizačních a provozních, závěr je „jasný“. Pokud se
chodí po plastových rohožích, dlažba vyhovuje. Upo-
zorňuji, že stále píši vážně, taková je opravdu argu-
mentace. Rohože nám zaplatí projektanti a stavební
firma, měly by stát 70 tisíc Kč a vydržet 10 let. Já
tomu nevěřím, a proto se ptám. Proč je v každém
rohu bazénu cedule s upozorněním na kluzký
povrch, když dlažba neklouže? Proč jsou nutné roho-
že na dlažbě, která vyhovuje? Proč nám je budou
architekti a stavitelé stavby platit, když odvedli dob-
rou práci? Otázek je více a odpovědi nabízejí jediné
řešení. Přiznat si chyby, včetně chyby investora,
který vybral špatnou dlažbu. Rozpočítat odpověd-
nost a špatnou dlažbu nahradit novou. Odstraní se
tím problémy, které by nás provázely do další obvyklé
rekonstrukce za 20 až 30 let provozu. Nebudu „stra-
šit“ nebezpečností dlažby a hrozícím úrazem
po pádu. Zastupitelům bylo jasně doloženo, že počet

úrazů v našem bazénu je v současnosti stejný jako
v těch okolních. Po takové argumentaci z logiky věci
nastává otázka. Jak tomu bylo s počty úrazů před
tím? Kolik se jich vyřešilo a možná se stále řeší, jako
případ syna paní Spáčilové? V protokolu o úrazu
podepsala, že syn běžel po dlažbě. Porušil tím pro-
vozní řád bazénu a provozovatel je z obliga. Co
na tom, že v ten moment myslela na zavolání pomoci
pro své dítě, které bylo v bezvědomí po silném otřesu
mozku???
Na jednání ZaM jsem se také přesvědčil o tom, jak se
všem zastupitelům měří stejným metrem. Radnímu
Stříteskému bylo dříve umožněno vystoupit s infor-
mací o tom, že jsem ho měl urazit, ale já jsem nemo-
hl informovat o pravomocném rozsudku soudu,
který popřel jeho žalobu a tvrzení. Snaží se vracet
slušnost do politiky, ale bezdůvodně vedeným sou-
dem proti svému politickému oponentovi udělal
pravý opak a ani se za to neomluvil. 
Šťastný vstup do nového roku.

Radek Pulkrábek, Patriot SNK
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Zastupitelstvu města Litomyšl 2010 – 2014

Příspěvky volebních subjektů jsou řazeny ve stejném pořadí, v jakém došly do redakce Lilie.

TOP 09 – Fórum občanů Litomyšle
Vážení spoluobčané,
děkujeme Vám za Vaši důvěru v uplynulém roce.
Do roku 2013 Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů.

TOP 09 a Fórum občanů Litomyšle

Občanská demokratická strana
Vážení občané,
místní sdružení ODS Vám přeje do nového roku 2013
hodně zdraví, pohody štěstí a optimizmu. Bývá zvy-
kem, že si dáváme do nového roku různé cíle a ty se
snažíme plnit, nebo na nich alespoň pracovat s vírou,
že se nám to do konce roku podaří.
V závěru loňského roku byl zvolen do výkonné rady
ODS náš člen Michal Kortyš. Jako jediný bude zastupo-

vat Pardubický kraj a podílet se tak na určování směru
a vize vrcholové politiky ODS. Cílem bude předkládat
jasně a zřetelně pojmenované problémy, které nám
komplikují život, ztěžují zdravý rozvoj podnikání
i zaměstnanost v našem regionu. Budeme apelovat
na úpravu zákona o veřejných zakázkách, který nás
v nynější podobě paradoxně dostává do situace, která
je horší než před jeho změnou. Neméně důležitým

tématem bude vnést mezi naše vrcholné politiky zkuše-
nosti a postřehy v provozování sociálních služeb
v našem městě. Nejen na tyto,ale i na další „maličkosti“
z běžného života obyčejných smrtelníků se budeme
snažit  v roce 2013 upozornit takovou silou, aby byly
brány vážně a tvořily základ pro konstruktivní změny. 
Nejdříve ale musíme zapomenout na věčně omílanou
blbou náladu. Nenechme se otrávit.
Ještě jednou Vám do nového roku  přeji vše nejlepší.

Ing. Josef Janeček,

předseda místního sdružení ODS Litomyšl

Vodní valy na vlnách času. Tak zní název projektu,
na kterém pracovaly po dva měsíce žákyně ZŠ Zámec-
ká Karina Girčáková, Magdalena Rožková a Kateřina
Macková. Dívky oslovila prostřednictvím školy nadace
Proměny, která poskytne městu Litomyšl grant na pro-
jekt Dialog mezi řekou a městem, úpravu nábřeží řeky
Loučné.
Při práci na počítačové prezentaci a tvorbě informač-
ního panelu s fotografiemi Vodních valů děvčata čer-
pala zejména ze sbírky pohlednic Litomyšlana Petra
Jandíka. Se starými materiály pak obcházela pamětní-
ky, bývalé a současné obyvatele Vodních valů. Z infor-
mací, které se dozvěděla, pak sestavovala popisky
k dobovým fotografiím.
„Když jsme dostaly ty fotky, nevěděly jsme vůbec, co
to je, kde to stojí. Se starými fotografiemi jsme obchá-
zely pamětníky, občas se stalo, že jim při pohledu
na to, jak to tam bylo dříve krásné, utekla slza. Teď se
hráz, kvůli tomu, že ulicí jezdí také kamiony, čím dál
tím více sesunuje. Starším lidem vadí nárůst dopravy.
Dříve je rodiče vypustili před dům – děti tam měly stro-
my, park byl divočejší a delší, nebylo vidět z jednoho

konce na druhý. Loučná byla také dříve úžasnou
řekou, kde se plavili koně, bruslilo se tam,“ vypočítá-
vá Karina Girčáková. „Dříve tam byla máchadla, proto-
že ve všech domech nebyla zavedena voda.  Když dnes
jdete podél Loučné, najdete tak kolikrát pytle odpad-

Žákyně osmé třídy pátraly po podobách Vodních valů 
ků nebo třeba nákupní vozík z Alberta,“ doplňuje Mag-
dalena Rožková.
Podle pamětníků se Vodní vale hodně změnily. Dřívěj-
ší život v ulici, kterou téměř nejezdila auta, vytlačila
doprava. Z malých dílen a podniků je v místech snad
jen čalounictví. Hlavním problémem podle dívek
zůstává a ještě dlouho zůstane doprava. „Nechci zmi-
ňovat jen  pana Kubíka, ale vlastně je jediný, kdo má
zásobování zezadu. Třeba drogerie DM to vyřešila tak,
že prodejnu zásobuje z náměstí,“ myslí si Magdalena
Rožková, podle které doprava na Valech nikdy nezmizí
zcela, a to ani v případě, že by ulice byla pěší zónou.
Téměř každý obyvatel Valů má totiž auto…
Výsledek práce mladých badatelek budete moci zhléd-
nout každý. Panel s fotografiemi bude vystaven
v informačním centru na Smetanově náměstí. Interne-
tovou prezentaci s názvem Vodní valy na vlnách času si
můžete prohlédnout na stránkách města www.litomy-
sl.cz v sekci o městě, proměny Vodních valů. 
O projektu nadace Proměny jsou dívky dobře informo-
vané. Všechny jsou si však vědomy toho, že již Valy
nebudou nikdy vypadat tak jako dřív. Za nejdůležitěj-
ší považují vyšší podíl zeleně a zbudování většího
množství laviček, které ocení zejména starší lidé. 

-ps- pohled ze sbírky Petra Jandíka
www.pohledy.litomysl.net

Máte doma unikátní staré fotografie či pohlednice Vodních valů? Inspirujte architekty, kteří budou na základě poža-
davků obyvatel Litomyšle navrhovat novou podobu území. Pomozte mladším generacím objevit, jak ulice vypadala
před mnoha desetiletími. Dobové materiály zasílejte na lilie@litomysl.cz nebo na adresu městského úřadu, uvede-
nou v tiráži Lilie. 

Budova pedagogické školy se nezměnila, ale park před ní
stejně jako řada domů směrem k radniční věži doznaly pro-
měny výrazné. (jedna z pohlednic použitých v prezentaci)

Českomoravské pomezí představí novinky v Brně i v Praze
První měsíce roku jsou již tradičně vyhrazeny veletr-
hům cestovního ruchu, na kterých jednotlivé kraje
a turistické oblasti prezentují svoji nabídku a novinky
připravené pro návštěvníky v nadcházející sezóně.
Ani letos nebudou na obou největších akcích chybět
zástupci turistické oblasti Českomoravské pomezí.
Na brněnském veletrhu Regiontour se oblast vymezená
městy Svitavy, Litomyšl, Polička, Moravská Třebová
a Vysoké Mýto představí v samostatné expozici. V Praze
pak návštěvníci veletrhu Holiday World najdou nabídku
Českomoravského pomezí v rámci expozice Pardubické-
ho kraje a svazku obcí České dědictví UNESCO.
Ve stánku Českomoravského pomezí budou k dispozi-
ci nejen tradiční tiskoviny prezentující největší
atraktivity regionu, ale také turistické mapy či brožu-
ry s tipy na výlety pěšky, na kole nebo autem. Prezen-
tován zde bude také slevový program Bonus pas,
jehož realizace byla zahájena již v loňském roce.
Na veletrzích bude představen i Kalendář akcí 2013,

který přináší přehled nejzajímavějších akcí konaných
ve městech na pomezí Čech a Moravy v letošním roce.
Další novinkou nachystanou pro zájemce o cestování
po Česku budou vícedenní programy zaměřené
na různé cílové skupiny. V tištěných materiálech
i na webovém portálu bude Českomoravské pomezí
prezentováno jako destinace vhodná pro několika-
denní pobyty rodin s dětmi, seniorů, ale také fanouš-
ků cyklistiky či zájemců o městskou turistiku.
Známé i neznámé osobnosti Českomoravského pome-
zí je název nového produktu a souvisejících propa-
gačních aktivit naší turistické oblasti. Již
od loňského léta vzniká ve studiu společnosti
KLUCIvespolek pět animovaných filmů, které vtipnou
formou představí věhlasné, ale i zcela neznámé
postavy našeho regionu a jejich příběhy. Filmy, urče-
né zejména pro využití na internetu a sociálních
sítích, doprovodí i řada dalších výstupů v podobě
krátkých komiksů, pohlednic, omalovánek nebo roz-

hlasových spotů. Důležitou součástí bude také nová
aplikace pro uživatele tzv. chytrých telefonů. Unikát-
ní hra, která návštěvníky provede po nejzajímavěj-
ších místech Českomoravského pomezí, vychází
z populárního geocachingu. Její účastníci navštíví
největší atraktivity regionu, budou se bavit při plně-
ní nevšedních úkolů, sbírat body a soutěžit s ostatní-
mi uživateli aplikace o ceny. Ti nejúspěšnější se pak
budou moci zařadit po bok hrdinů nových animova-
ných filmů a stát se jednou z dalších osobností Česko-
moravského pomezí.
Jestliže se o chystaných novinkách chcete dozvědět
více, navštivte nás na veletrzích v Brně či Praze, nebo
sledujte internetové stránky www.ceskomoravskepo-
mezi.cz. Spoustu zajímavých informací přináší také
prezentace našeho regionu na Facebooku. Pokud se
stanete fanouškem Českomoravského pomezí, můžete
soutěžit o zajímavé ceny.                          Jiří Zámečník,

manažer cestovního ruchu
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Projektový den na Základní škole
Zámecká přivítal zajímavé hosty

a znečištěná krajina. Čína je země, která má největší
propast mezi bohatými a chudými a ty nůžky se stále
rozevírají. Takové kontrasty nejsou nikde na světě. Je
to vidět třeba v centru Pekingu – na jedné straně jsou
obchody těch nejdražších značek a sto metrů od toho
jsou doupata, ve kterých přežívají lidé. Pokud jedete
dál a na západ, je rozdíl ještě markantnější. Ekonomic-
ký úspěch je vykoupen tím, že životní prostředí je tak
znečištěné, že si to nedovedeme ani představit. Číňa-
né nebudou mít peníze na to, aby to dali úplně dohro-
mady. To je nejvíce vidět na východním pobřeží, které
je nejbohatší. Jsou tam takzvané rakovinové vesnice,
kde lidé umírají na to, že se všechno vypouští do vzdu-
chu, do vody a do půdy. Farmáři, kteří jsou závislí
na půdě, umírají ve vesnicí po stovkách právě na rako-
vinu. Čína je země s pět tisíc let starou historií. Prošli
jsme s dětmi památky, ke kterým mají  mnozí moderní
Číňané negativní vztah. Zjistil jsem, že ti lidé nemají
vztah k vlastní minulosti, což mne překvapilo,“ uvedl
Robert Mikoláš, podle kterého je tento stav zapříčiněn
systematickým a dlouholetým vymýváním mozků
ze strany komunistického režimu.

Text a foto Prokop Souček

Kolem tří stovek žáků Základní školy Zámecká se 12.
prosince zúčastnilo projektového dne. Žáci byli rozdě-
leni bezmála do dvou desítek skupin. Každá z nich se
pod vedením externího lektora, odborníka na danou
oblast, věnovala nějakému aktuálnímu tématu. 
Lektoři se sjeli doslova z celé republiky. Mezi tématy se
objevily například biopotraviny, fair trade, dětská
práce nebo život v současné Číně. 
Poté, co děti opustily své pracovní skupiny, sešly se
ve třídách, kde pod vedením pedagogů zpracovali vel-
koformátový plakát s informacemi a otázkami k téma-
tu. „Tento poster ve třídě zůstane ještě dva měsíce
a pokud se bude hodit, budeme jej využívat k výuce,“
zástupkyně ředitele školy Dagmar Burdová.
Třeba dílnu s názvem Tři tuny oříšků pro popelku vedla
redaktorka Respektu Lucie Kavanová. „V srpnu jsem
byla v Turecku, kde jsem zpracovávala reportáž o skliz-
ni dětských oříšků. Protože tři čtvrtiny všech oříšků
na světě pochází právě odtamtud (i tady v Česku),
pídila jsem se po tom, jak je to s dětskou prací
na tureckých plantážích. Je tam několik milionů dětí,
které se svými rodinami migrují po plantážích a sklízí
bavlnu, ořechy, meruňky. Problém je, že děti nechodí
do školy. Děti bez vzdělání v dospělosti neseženou
práci, jsou chudé a zase posílají své děti do práce – to
je začarovaný kruh. Článek vyšel v týdeníku Respekt,
kde si jej všimla paní učitelka Burdová a pozvala mne,“
vysvětlila redaktorka Lucie Kavanová. 
„Věděla jsem, že dětská práce existuje, ale nikdy mne
nenapadlo, že nebudu jíst Nutelu, protože oříšky sbíra-
jí děti. Mrzí mne, že Turci chtějí k nám do unie, přitom
podmínky rozhodně nesplňují. Vždycky na školu nadá-
vám, ale když jsem viděla ten film od holandského novi-
náře, tak za ni děkuji,“ řekla žákyně Lucie Večeřová. 
O své zkušenosti s životem v Číně se s dětmi přišel
podělit Robert Mikoláš, který sedm let působil jako
zpravodaj Českého rozhlasu ve východní Asii. „Pojal
jsem to tak, abych dětem ukázal obě tváře Číny –
na jedné straně velmoc rostoucí ekonomická, vojen-
ská... Tou druhou stranou mince je totálně zničená

Dlouholetý zpravodaj Českého rozhlasu ve východní Asii
Robert Mikoláš při diskuzi s žákyněmi ZŠ Zámecká

Film o stěhování 
litomyšlského muzea
Průběh revitalizace Regionálního muzea v Litomyšli je
od počátku natáčen. Účel filmového záznamu je pře-
devším dokumentační; v budoucnu bude možné
z mnohahodinového záznamu vytvořit různorodé
dokumentární filmy. Rádi bychom veřejnosti nabídli
„drobnou ochutnávku“ již v průběhu opravy muzea
a krátce po jejím dokončení. Naším záměrem je vytvo-
řit sérii krátkých filmů, které se budou zabývat stěho-
váním muzea, archeologickým výzkumem, tvorbou
nové stálé expozice a vlastními stavebními pracemi.
Dnes vám nabízíme ke zhlédnutí první část filmové
série, která se týká stěhování muzea (včetně stěhová-
ní piaristické knihovny). Film je ke zhlédnutí na inter-
netové adrese http://youtu.be/1K8qxwFq5AY.

René Klimeš, ředitel Regionálního muzea v Litomyšli

Rozhovor s novou kastelánkou 
litomyšlského zámku Zdeňkou Kalovou

Zdeňka Kalová působí
ve funkci kastelánky
Státního zámku Lito-
myšl od konce listo-
padu. Na přelomu
listopadu a prosince
zpřístupnila veřejnos-
ti poprvé v historii
zámecké krovy. Speci-
ální stavebně-histo-
rické prohlídky „Za
příběhem zámku“
absolvovalo v prvních
dvou termínech šest
desítek návštěvníků.

Jak speciální prohlídková trasa návštěvníky zaujala? 

Velmi. Kvůli bezpečnosti máme omezený počet
návštěvníků. V situaci, kdy se provází prostorami,
které nejsou veřejnosti běžně přístupné, je skupinka
15 – 16 lidí optimální. Musím říct, že zájem o prohlíd-
ky byl mnohonásobně větší. Třeba druhý termín, 8.
prosince, byly opravdu velké mrazy. Přesto lidé na pro-
hlídku přišli a poctivě to tady s námi „odmrzli“.
Kromě vás návštěvníky touto stavebně-historickou

prohlídkou provedla ještě odborná garantka. Proč?

Nejsem odborně způsobilá, abych vykládala sta-
vební historii a techniku. Tyto prohlídky jsou zaměře-
né právě na stavební historii zámku. Průvodkyní je v
tomto případě naše památková garantka z Pardubic
paní architektka Eliška Racková, autorka samotného
záměru těchto prohlídek. 
Jak vás napadlo uspořádat takto zaměřené prohlídky?

na pozdější úpravy, které již  byly barokní. Nahlédne-
me třeba do historie zámeckých divadel - to současné
je až třetím, které bylo na zámku zbudováno. Do
barokních úprav patří také návštěva naprosto úžas-
ných zámeckých krovů, datovaných od třicátých let
sedmnáctého století až po století devatenácté.   
Prohlídka končí v roce 1797 současným zámeckým
divadlem, jehož zbudování představovalo poslední
výraznou stavební úpravu, která na zámku proběhla. 
Budete v těchto prohlídkách pokračovat?

Určitě. Tyto prohlídky budeme zcela jistě pořádat
při mimořádných příležitostech, jako jsou Dny evrop-
ského dědictví, dubnový Mezinárodní den památek aj.
Přemýšlíme, že bychom v budoucnu zpřístupnili krovy
v rámci pravidelné prohlídkové trasy. 
Bude litomyšlský zámek v zimních měsících pro

veřejnost uzavřen?

Pokud nějaká skupina návštěvníků bude hodně
stát o prohlídku zámku, po předchozím objednání ji
není problém uskutečnit ani v zimních měsících. 
Ministerstvo kultury údajně před koncem roku roz-

hodlo o uvolnění několika set milionů, které budou

prostřednictvím programu IOP směřovat na obnovu

památek. Budete usilovat o to, aby litomyšlský

zámek na tyto prostředky dosáhl?

Záleží na tom, jak výzva bude postavena, jaké
budou podmínky, jaké budou lhůty. Projekt na obnovu
zámku je již trochu staršího data a musel by se nějak
revidovat. Všechno bude záviset na tom, zda je vůbec
reálné takto závažnou věc zvládnout v nějakých lhů-
tách právě k této výzvě.

Jaké máte plány na začátek příští sezóny, zacho-

váte stávající prohlídkové trasy?

Stávající prohlídkové okruhy budou s drobnými změ-
nami zachovány. Pro památkové nadšence připravuje-
me novinku – za jednotné vstupné si budou moci
projít rozšířenou prohlídkovou trasu, třeba obě hlavní

Asi každý ví, že zámek je památkou UNESCO. Nevím
ale, jestli by každý návštěvník dokázal odpovědět na
to, proč. Litomyšlský zámek byl na Seznam světového
dědictví zapsán právě kvůli své stavební historii. Je to
právě ta skutečnost, jak se italská palácová architek-
tura dokázala přizpůsobit zaalpským, např. naprosto
odlišným klimatickým podmínkám. 
V naší prohlídce postupujeme od nejstarší části
zámku, zámeckého „mezipatra“, místa, které spojuje
původní biskupský palác s novým zámkem. Zde jsou
ještě k vidění pozdně gotické trámy. Pak se přesouvá-
me přes renesanci – arkádami, sgrafity, do renesanč-
ních prostor, které jsou třeba tady v kongresových
sálech, kde je možno vidět i některé detaily z restauro-
vání nádherné sgrafitové výzdoby. Pak se zaměřujeme

Pohled do tajemného zámeckého mezipatra – nejstarší části
zámku, která je součástí prohlídek Za příběhem zámku.

Detail
nástěnné
kresby
z období 
renesance

prohlídkové trasy dohromady. Protože jsme zámek
speciálně svatební – plánujeme na začátek roku něko-
lik akcí. Na svatého Valentýna chystáme překvapení –
to však prozradím až později. Uvažujeme také o úpra-
vách základní prohlídkové trasy, kam bychom chtěli
vrátit co nejvíce původního mobiliáře a vybavení.
Kolegové ze Sychrova, pod který od ledna spadáme,
mají v plánu pozměnit základní prohlídku a vrátit
funkce jednotlivých místností do roku 1800 – 1805,
což jsou v podstatě pokoje valdštejnské doby.

Ptal se Prokop Souček, foto Jakub Švadlenka
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Poděkování, blahopřání, vzpomínky 
Litomyšl, které se konalo ve dnech 30. 11. – 1. 12.
2012.
Již při otevření školních dveří člověk tušil, že to tady
prostě žije. Hned v zádveří nás lapilo unikátní šapitó
s klauny. Kamkoliv jsme ve škole přišli, bylo spoustu
zábavy, činnosti, legrace a pohody. Tuhle krásnou
atmosféru doplňovaly vánoční dekorace, které jsme
si my rodiče se svými dětmi mohli vyrobit. A že jsme
vyráběli o sto šest. Vůně perníčků, která se linula
po celé škole, nás dovedla přímo na místo jejich výro-
by, kde jsme si je mohli ozdobit i zbaštit. Stolům
plných dobrot, jako byly štrúdly, výborné jednohub-
ky a další mňamky, se vážně odolat nedalo. A víte, co
na tom všem bylo opravdu nejhezčí? Že tady nic
nenasvědčovalo komerci. Darovalo se tu pochopení,
pohoda a láska. A tak to má být.

Děkujeme Hana Nováková s rodinou
Ráda bych vám za celý kolektiv zaměstnanců

I. Mateřské školy Zámecká popřála vše dobré, ale pře-
devším pevné zdraví do nastávajícího roku. Je to to
nejcennější, co můžeme mít. Většina z nás si však
tuto skutečnost uvědomí až ve chvíli, kdy tomu tak
není. 
O to více nás mrzí reakce některých lidí (se kterou se
setkáváme téměř denně). Podivují se nad nízkým
počtem dětí a zdánlivě velkým počtem dospělých při
každodenní dopolední vycházce. Mnozí ani netuší,
že se jedná o děti s hendikepem, které docházejí
do speciální třídy, při naší mateřské škole. Jedná se
o děti autistické, nevidomé, těžce tělesně postižené
aj. I když na první pohled na dětech není postižení
patrné, bez celodenní asistence se neobejdou. Z toho
vyplývá zdánlivě velký počet dospělých (mnohdy jsou
přítomny i studentky ze středních i vysokých škol,
kterým umožňujeme vykonávat i pedagogickou
praxi). Určitě si neumíte malé mentálně postižené
nebo slepé děti představit na vycházce pouze s jed-
nou učitelkou.
Proto přání pevného zdraví myslíme opravdu upřímně.

Vítězslava Borovičková, I. MŠ

Poslední den roku 2012 nás
po krátké a těžké nemoci navždy
opustila milovaná dcera, manželka,
maminka, setra, švagrová, teta
a babička, paní Eliška Řeháková.
Všichni, kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi.                    Zarmoucená rodina

Rádi bychom  touto cestou poděkovali Městským
lesům Litomyšl za pomoc při vánoční výzdobě školy. 

Za pracovníky ZŠ U Školek Miroslava Jirečková
Děkuji celému personálu rehabilitačního oddělení

pod vedením primářky MUDr. Markéty Tušlové: ošetřu-
jící lékařce MUDr. Monice Martinů, vedoucí fyziotera-
pie Marcele Králové, fyzioterapeutce Janě
Valdhansové a jejím kolegům, vrchní sestře Lence Švá-
bové a všem sestrám a sanitářům za úžasnou péči,
která mi byla poskytnuta v rámci mojí rehabilitace
s páteří.                                Vřele děkuji. Zdena Pincová

Nečekaný dar - Poděkování gymnáziu za sbírku
pro Léčebnu dlouhodobě nemocných. Spontánní inicia-
tiva Gymnázia Aloise Jiráska nás téměř zaskočila:
škola uspořádala nápaditý charitativní den a jeho
výtěžek se rozhodla věnovat Léčebně pro dlouhodobě
nemocné v Litomyšli. S vtipem a noblesou se celá
budova proměnila do jakéhosi městečka plného
obchodů a kaváren, dokázala přilákat nevídané množ-
ství hostů a dala prostor pro aktivitu studentů, takže
jste se mohli zúčastnit i rockového koncertu. Klienty
našeho oddělení bývají nejčastěji senioři, o to víc nás
tento projev solidarity mladých se starými těší. Záro-
veň oceňujeme pedagogickou práci profesorů, kteří se
rozhodli žáky motivovat k nesobeckému jednání.
Za peněžitý dar děkujeme, zvláště také paní ředitelce
Mgr. Ivaně Hynkové. Gymnáziu přejeme hodně tvoři-
vých studentů s dobrým srdcem. 

Za zaměstnance Léčebny pro dlouhodobě nemocné,
Litomyšlské nemocnice, a.s. Anna Brdíčková

Dne 3. 1. 2013 uplynulo deset let od chvíle, kdy nás
navždy opustil pan Josef Schejbal. Všichni, kdo jste ho
znali a měli rádi, vzpomeňte, prosím, s námi.

Manželka Marta,dcera Erika a syn Pepík
V předvánoční době mě oslovilo několik občanů

našeho města s žádostí, abych předala následující
poděkování. Velmi ráda tak činím touto cestou: 
Děkujeme panu Hanusovi – řidiči litomyšlské městské
dopravy – za naši bezpečnou přepravu, za ochotu
a milý přístup k občanům starším, starým a někdy se
špatně pohybujícím, pro které existence městské
dopravy znamená umožnění dostat se bez problémů
k lékaři, na nákupy, na návštěvy. Panu Hanusovi pře-
jeme zdraví a spoustu dalších kilometrů ve žlutém
autobuse na linkách křižujících Litomyšl.

Dana Kmošková
Opravdu velké poděkování patří všem aktérům při

patnáctiletém výročí otevření III. ZŠ – T. G. Masaryka

Slova moudrých: Nepravda je jako sněhová koule,
čím déle se valí, tím je větší.           Martin Luther

Slavnostně byli přivítáni noví občánci naše-

ho města:

Eliška Fischerová, Ondřej Čáp, Štěpán Krejčí,
Vojtěch Doubrava, Kristýna Dostálová, Sofie
Matějíčková, Bibiana Dvořáková, Zuzana Rou-
šarová
Rodičům přejeme hodně radosti nad dětskými
úsměvy.

Své životní jubileum oslavili naši spoluobčané:

80 let – Zdeněk Nováček, Marie Štefanová, 
Oldřich Sýkora
85 let – Eva Dvořáková, Vladimír Karlík, 
Marie Štursová, Růžena Burdiaková
90 let – Marie Růžková
91 let – Božena Švandová, Jarmila Prokešová,
Marie Paclíková, Božena Vomočilová
92 let – Růžena Konečná
93 let – Alois Lána
94 let – Blažena Jouklová
Všem blahopřejeme a do dalších let přejeme
hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:

Miloš Sláma, Kameničky – Eva Lipavská, Cere-
kvice n. Loučnou, Petr Štindl, Litomyšl – Blan-
ka Bartošová, Litomyšl, Ondřej Odvárka,
Slatiňany – Kristina Foltýnová, Velké Losiny,
Radek Berky, Litomyšl – Ilona Pravcová, Lito-
myšl, Pavel Bouška, Běstovice – Hana Boháčo-
vá, Velké Skrovnice
Novomanželům přejeme hodně lásky k vytvoření
krásného a šťastného domova.

Rozloučili jsme se s občany našeho města: 

Ladislavem Peňázem (69 let), Miroslavem
Novotným (82 let) a Emílií Klabíkovou (88 let)
Vzpomínáme.

Věra Kučerová, SPOZ

* Ve společenské kronice uvadí SPOZ pouze jména
osob, které daly ke zveřejnění písemný souhlas.

Společenská
kronika

Touha po spravedlnosti

Blahoslavení, kteříž lačnějí a žíznějí spravedlnosti, nebo

oni nasyceni budou.                                      Mt 5, 6

Na počátku roku se s vámi chci zamyslet nad tímto bla-
hoslavenstvím. Ježíš zde říká, kdo je na tom dobře.
Kdo je na tom dobře před Bohem, v prostoru Boží
vlády, Božího království. Dobře je na tom ten, kdo
prahne, touží po spravedlnosti. Stojí zato si připome-
nout, že člověk dovede prahnout také po pomstě či po
majetku nebo po moci nad druhými. To ale pro Boha
není nijak zajímavé. Zato spravedlnost je hodnota,
které si Bůh velmi cení.

Spravedlnost – to znamená správný život, život podle
práva a v této souvislosti především život podle vůle
Boží. Tedy podle pravdy a milosrdenství. Všimněme si,
že Ježíš zde neříká, že blahoslavení jsou ti, kteří žijí
spravedlivě. Je to jistě dobře, když někdo žije spraved-
livě. Ale žít spravedlivě před Bohem je nad naše síly.
Každý den prohráváme zápas se svým hříchem. Nedaří
se nám druhé milovat, odpouštět jim i mít pro ně nadě-
ji. Nedaří se nám důvěřovat Bohu a poslouchat jeho
přikázání.
Když Ježíš neblahoslaví ty, kteří touží po spravedl-
nosti jen pro ně samotné. Blahoslaví ty, kteří touží
po spravedlnosti pro své bližní, kteří touží po tom,
aby ve společnosti platilo právo. Blahoslaví ty, kteří
touží především po spravedlnosti Boží. A Boží spra-

vedlnost ta je vždycky spojena s milosrdenstvím.
Blahoslavení jsou ti, kteří nejsou spokojeni sami se
sebou, ani s poměry ve společnosti, ale touží po spra-
vedlnosti Boží. Jak tato Boží spravedlnost vypadá je
zřejmé z příběhu Ježíše Krista. Ježíš žil pro druhé,
uzdravoval, povzbuzoval k víře, dával naději a nako-
nec za nás hříšné obětoval i svůj život.
Přeji vám i sobě, abychom i v tomto roce prahli po
spravedlnosti Boží, která přesahuje všechna naše oče-
kávání. Abychom toužili po životě v pravdě a milosr-
denství.                                                           Václav Hurt, 

evangelický farář v Litomyšli

k zamyšlení...

Zemřel basista Smetanovy Litomyšle
Ve věku 78 let zemřel 11. prosince 2012 operní pěvec
Josef Klán, častý host litomyšlského festivalu. Svoji
pěveckou kariéru zahájil v opavské opeře, pak přešel
do olomouckého souboru a v roce 1965 se stal členem
operního divadla v Brně. Tam prožil pětatřicet let své
kariéry, kterou uzavřel v roce 2000. V brněnské opeře
vytvořil na 130 úloh ve více než třech tisících předsta-
vení. Čtrnáctkrát vystoupil také na festivalu Smetano-
va Litomyšl, kde byly jeho doménou především role

v operách našeho slavného rodáka. Viděli a slyšeli jsme
ho jako Malinu (Tajemství), žalářníka Beneše (Dali-
bor), Palouckého (Hubička), Kecala (Prodaná nevěs-
ta) a Mumlala (Dvě vdovy). Začínal zde v r. 1983 jako
Farář v Janáčkově Lišce Bystroušce a končil v r. 2000
co by představitel Starce v Řeckých pašijích Bohuslava
Martinů. Josef Klán byl pěvcem krásného hlasu
a v Brně častým alternantem známějšího Richarda
Nováka. Čest jeho památce!                   Zdeněk Vandas

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.
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Po stopách let minulých - díl 1. - Židovský hřbitov
seriál

Snímky hřbitova na Židovském kopci jsem snímal před
10 lety, kdy na hřbitově začaly na náklady města sta-
vební úpravy. Prostředí bylo nevlídné, hřbitovní

domek neměl střechu. Je vidět novou vazbu, ale ještě
zdaleka nebyl objekt dokončený. Začalo se pracovat na
úpravě okolních zdí, které byly na dvou místech zboře-
ny po místních povodních. Kameny a zbytky pomníků
byly rozházeny po celém prostoru. Hřbitov ale až do
konce války nebyl mnoho poškozen. K devastaci došlo

až po roce 1945. Dnes na opravu hřbitova vyčleňuje
město každoročně částku na další úpravy. Poslední
snímek ukazuje současný stav rekonstruovaného
hřbitovního domku.           

Text a foto Miroslav Škrdla

Hotel Zlatá Hvězda pořádá
v pátek 15. února 2013

v 16 hodin tradiční setkání

STARÁ GARDA
aneb HOSTINŠTÍ SOBĚ.

Srdečně zveme nejen všechny 
současné i bývalé pracovníky 

Jednoty, RaJe i Hotelu Zlatá Hvězda,
ale i příznivce a štamgasty

z Litomyšle a okolí.
Bližší informace v únorové Lilii.

Nikdy nezapomeňme!
V prosinci 1942 bylo odsunuto z Litomyšle více než sto
spoluobčanů našich předků do Terezína. Vrátilo se jich
zpět pouhých třináct. A co tomu předcházelo? Dlouhé
spolužití Čechů, Němců a Židů ve městě a okolí.
Z demokratických poměrů v Německu vznikl fašizmus.
Zapříčinil mnoho hrůz. Okupaci naší vlasti, 2. světo-
vou válku a hrozný holocaust!
Naši rodiče nás vodili do obchodů mimo jiné i židov-
ských rodin – mimo jiné k Bergmanům. Myslím, že
dnes je to obchod galanterie Skřiváček. Paní Bergma-
novou jsem poznal v jejich obchodě a později jsem měl
to štěstí, že jsem s ní pracoval v sedmdesátých letech.
Jako Češka si vzala pana Bergmana, vzniklo smíšené
manželství a tím ho zachránila před odsunem. Dále
jsem jako malý kluk poznal pana Fišera. Bylo to u rodi-
čů v Benátkách. Jako jeden z mála se zachránil a vrátil
do Litomyšle z Terezína. Jen pro zajímavost: Bydlel
ve své vile – dnes autoškola na Jiráskově náměstí. Pan
Fišer k nám přišel koncem roku 1945. Měl slepeckou
hůl. Byl také odsunut v roce 1942 do Terezína. Znal

perfektně německy a byl ustanoven takzvaným „záso-
bovačem“. Počátkem roku 1945 už nebylo co dát
do kotlů. Nebyla již ani zmrzlá řepa, ani zmrzlé bram-
bory. Na apelplatzu, kde hodiny stáli, mrzli a padali
chudáci vězňové, si dovolil toto: Na koni přihlížející-
mu veliteli her Rojkovi ohlásit, že není co vařit.
Důstojník vytáhl jezdecký bičík na koně a práskl Fiše-
ra přes oči. Ztratil 90% zraku…
Představitelé města Litomyšle, církví a další se zaslou-
žili o to, že počátkem prosince roku 2012 byly uspořá-
dány vzpomínkové akce odsunu Židů z Litomyšle. Vše
bylo pietní, citové. Nejsilnější zážitek pro nás bylo
odhalení stély – památníčku v místech, kde stávala
židovská synagoga. Byla zpustošena fašisty a rozkra-
dena komunisty. Když jsem u tohoto pietního aktu
viděl poslední žijící odsunutou a navrátivší se Evu Fre-
yovou – Duškovou, padaly slzy. A čtení jmen všech,
kteří se nevrátili, bylo oslovující a hrozné.
Nezapomeňme. A dík všem, kteří se na pietních aktech
podíleli.                                                    Jaroslav Jiráček 
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leden 2013

kalendárium Litomyšle

Městská knihovna Litomyšl vypisuje na jaro tři druhy
kurzů trénování paměti. První dva jsou věnovány seni-
orům a další široké veřejnosti. 
Základní kurz pro seniory začíná ve středu 6. února
ve 13.30 a má osm lekcí. Během nich si ukážeme, že je
možné si zapamatovat téměř cokoliv, když víte jak
na to.  Ve stručnosti se seznámíme s tím, jak funguje
naše paměť, naučíme se používat základní mnemo-
techniky, vyzkoušíme si různá koncentrační cvičení,
dozvíme se, jak faktory našeho životního stylu mohou
zasahovat do kvality paměti, naučíme se kreativnímu
přístupu k věci a v neposlední řadě poznáme nové lidi,
z kterých se stanou známí nebo možná i přátelé. Cena
kurzu je 250 Kč.
Pokračovací kurz pro seniory začíná ve středu 6.
února, v 9.30 a má osm lekcí plus dvě navíc. Prohlou-
bíme znalosti z prvního kurzu, zaměříme na naše
smysly, druhy inteligence, tvořivost a také pohyb. Dvě
lekce navíc budou orientovány na tvořivost a hmato-
vou paměť a odehrají se v keramickém ateliéru Jany
Krejzové na Újezdci. Cena kurzu je 250 Kč.
Kurz pro širokou veřejnost začíná ve čtvrtek 14.
února v 17.00 a má čtyři lekce. V tomto kurzu se bude-
me věnovat paměti, pozornosti a učení. Řekneme si,
jaké mechanismy působí mezi těmito kognitivními
funkcemi, zaměříme se na mnemotechniky a techniky
učení, myšlenkové mapy. Vše na konkrétních příkla-
dech – nejlépe na těch, které si sami účastníci zvolí.
Cena kurzu je 400 Kč, pro studenty, nezaměstnané
a rodiče na rodičovské dovolené 200 Kč.

Kurzy trénování paměti nejsou soutěž. Všechno, co
na nich lidé dělají, dělají sami pro sebe. Úlohy a zadá-
ní si každý kontroluje sám, lektorka pouze sdělí správ-
né řešení. Nikdo se nemusí bát, že by se nějakým
způsobem shodil. Každý člověk v něčem vyniká a něco
mu nejde. Jedno staré francouzské přísloví říká: „Není
hanba upadnout, ale zůstat příliš dlouho ležet.“
Lektorka pracuje jako knihovnice v Městské knihovně
Litomyšl. Mimo jiné organizuje Litomyšlskou univerzi-
tu 3. věku. V roce 2006 absolvovala certifikovaný
seminář  pro trenéry paměti. V listopadu 2008 úspěšně
ukončila druhý stupeň vzdělávání a v roce 2010 obhá-
jila svou závěrečnou práci „Srovnání trénování paměti
v různých věkových a zájmových kategoriích“ ve vzdě-
lávacím programu Aktivizační pracovník v sociálních
službách - Trenér paměti III. stupně u akreditované
vzdělávací instituce - Česká společnost pro trénování
paměti a mozkový jogging. Kurzy trénování paměti
pořádá od roku 2006.
Na kurzy se můžete přihlásit v čítárně Městské knihov-
ny Litomyšl pondělí, úterý, čtvrtek a pátek od 8
do 11.30 a od 12.00 do 16.00 hodin, na telefonním
čísle 461 612 068 nebo na e-mailové adrese: 
peknikova@knihovna.litomysl.cz         Iva Pekníková

Kurzy trénování paměti 
pro seniory i širokou veřejnost

510 let - uplynulo od pravděpodobného narození
MARTINA KABÁTNÍKA (*roku 1503), českého bratra
z Litomyšle, cestovatele do Jeruzaléma a Káhiry k hle-
dání správnosti víry.
225 let - 21. 1. 1888 se narodil v Příbrami BONIFÁC

BUZEK, piarista, vlastenec „litomyšlský Bolzano“. 
155 let - 5. 1.1858 zemřel FRANTIŠEK SALES

HORSKÝ, farář v Čisté (Litrbachy), katolický spisova-
tel.
150 let - 9. 1. 1863 se narodil v obci Tisová T. E.

TISOVSKÝ, vlastním jménem Tobiáš Eliáš. Známý spi-
sovatel, psal historické povídky, pořadatel sborníku
Jiráskova Litomyšl.
145 let - 9. 1. 1868 se narodil v Litomyšli JOSEF

TÁBOREK, učitel na chlapecké škole (ZŠ Zámecká ul.)
a kulturní pracovník města.
125 let - 28. 1. 1888 se narodil v Litomyšli KAREL

HOŠEK, pokladník spořitelny a hudebník. Byl kapelní-
kem městského dechového orchestru.
105 let - 19. 1. 1908 zemřel JOSEF LUŇÁČEK, učitel
a hudebník. Byl členem litomyšlského kvarteta
a hudebním skladatelem.
75 let - 11. 1. 1938 zemřel STANISLAV KUNERT, maji-
tel restaurace Slunce, velitel hasičů, divadelník.
70 let - 3. 1. 1943 zahynula v koncentračním táboře
Osvětim LUDMILA KUŽELOVÁ, studentka litomyšl-
ského gymnázia. Byla obětí stanného práva v době
heydrichiády.
45 let - 6. 1. 1968 zemřel JOSEF PORTMAN, důchod-
ní (finanční správa města), knihovník, bibliograf a tis-
kař. Vydával umělecké tisky, které ilustrovali přední
grafici. Své dílo odkázal Památníku národního píse-
mnictví. V jeho domě jsou dnes vystaveny práce Jose-
fa Váchala, jeho přítele z let 1920-1923
(Portmoneum).

785 let - Václav I. vydal v roce 1228 litomyšlskému
klášteru privilegium, zajišťující mu lepší příjmy.
750 let - Přemysl Otakar II. v roce 1263 obnovuje

městské privilegium.
645 let - V roce 1368 ukončil čtyřletou službu lito-
myšlský biskup Albert ze Šternberka, později se lito-
myšlským biskupem stal opět.
625 let - Biskup Jan III. Soběslav vydal v roce 1388
městské obci privilegium řídit se právem magdebur-

ským.
595 let - Městská radnice se začala stavět v roce
1418. Ukončení její věže však nemělo kulatou báň jako
dnes. Připravil Miroslav Škrdla

Nové knižní tituly v městské knihovně
Jirotka - Směnka na vraždu, Urban Josef - 7 dní hří-
chů, Garwood Julie - Ideální muž, Smith L. J. - Upíří
deníky, James E. L. - Padesát odstínů šedi, Tuomainen
– Léčitel, O Vánocích se dívám…, Sýkora Michal - Pří-
pad pro exorcistu, McCleen Grace - Skvostná země,
Francis Felix - Spřízněni krví, Brown Sandra – Texas,
Beaton M. C. - Agatha Raisinová a zlý…, Ballard James
- Království tvé, Gillerová-Brezn – Neodcházej, Harris
Lee - Vražda o narozeninách, Hrušková – Aleje, Šmol-
das Ivo - Co vy na to, pane…, Lindsay Jeff - Dvojí Dex-
ter, Kučík - Barvy slečny Toyen, MacNeal Susan -
Churchillova sekretářka, Finley Amy - Jak mi Francie
zachránila…, Matyášová - Karla v pasti, Markowitz -
Medaile za ztraceného, Hoffmannová – Odsouzený,
Obermannová - Panoptikum české…, Pawlowská -
Strašná nádhera, Klíma Josef - Vetřelci a lovci, Větvič-
ka - Korálky na šňůrce života, Gerritsen - Mlčící dívka,

Janouchová – Podváděná, Cook Robin - Pojistka smrti,
Martin Gail - Nekromantovy kroniky, Deaver - Tvůj
stín, Jahoda Josef - Červené srdce, Lette Kathy - O mé
rodině a jiných, Pod sněhovou přikrývkou, Jonasson -
Stoletý stařík, který…, Ve stínu viny, Körnerová Hana
- Dokud se budeš smát, Němcová - Divá Bára a jiné
dívky…, Penn Rob - Záleží jen na kole, Ošó - 1931-
1990 Nepřekážejte sami sobě, Okamura Tomio - Umění
žít, Pikora - Nahá pravda, aneb, Co nám…, Sedláček -
Soumrak homo economicus, Holec Petr - Best(ie)
of Česko, Kovanda Lukáš - Proč je vzduch zadarmo…,
Náplava – Albánie, Šustek Martin - Autostopem
na Sibiř, Ploquin - Figurky z pleteniny, Junek Václav -
13. komnaty, Čapek Jaromír - Bojovali za…, Střecha
Jiří - Příběhy předmětů, Winkelhofer - Šlechtictví
zavazuje, Khidayer - Život po arabsku, Top domy 2013.

Spolehlivá HODINOVÁ MANŽELKA
středních let nabízí pomoc jako os. řidička, pečovatelka, 

terapeutka atd., např. v rodině. tel.: 724 953 723

Dělejte něco
smysluplného!
Pomozte svými schopnostmi kultuře! Umíte
cokoliv zařídit nebo úspěšně jednat s lidmi? Zají-
mají vás média nebo chcete řídit tým mladých
nadšených lidí, kteří organizují pohádky, koncer-
ty, divadla a rytíře? Nebo umíte rozpočty, formu-
láře a jednat s úřady? Jste úspěšní ve své práci
a můžete dát 5 hodin času týdně Dobrému diva-
dlu z Litomyšle?  Právě vás potřebujeme!
Zavolejte na 777 637 888, www.dobreDIVADLO.cz

Rytíř Toulovec
hledá pomocníky,
kteří by ho chtěli doprovázet v historickém
kostýmu po Litomyšli.
Kontaktujte nás na telefonu 777 637 888,
info@rytirLITOMYSL.cz, www.rytirLITOMYSL.cz
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Od října spolupracujeme v rámci programu Daniel
s Dobrovolnickým centrem při  Farní charitě Litomyšl.
To zajišťuje jako vysílající organizace dobrovolníků
veškeré administrativní a organizační záležitosti spo-
jené s touto činností. DDM je v roli organizace, která
službu přijímá a pouze zadává pro dobrovolníka náplň
práce. Konkrétně se jedná o zajištění spontánních
aktivit, kdy nám každé úterý odpoledne pomáhá stu-
dentka Lea Řeháková, která tak získává cenné zkuše-
nosti a profesní dovednosti s přípravou dětských
volnočasových činností.           Josef Štefl, ředitel DDM

Dobrovolnictví
v DDM

Litomyšlský Den medu
Poslední neděle před adventem byla v Litomyšli
ve znamení 3. Dne medu, který Farní charita Litomyšl
pořádala ve spolupráci s místní Základní organizací
Českého svazu včelařů. 
Letošní přípravy dostaly tvrdý zásah v podobě nečeka-
ného úmrtí inspirátora celé akce – pana Miloše Smíška
z Vidlaté Seče. Pořadatelé se však snažili dokázat, že
na novou tradici lze úspěšně navázat. Pozvali do Lido-
vého domu výrobce medu, medoviny, řezbáře, prodej-
ce výrobků chráněných dílen a lidových řemesel
a účinkující pro výtečný doprovodný program.

Aktivní občanství a participace
na veřejném dění

10. prosince proběhl další z kulatých stolů, tentokrát
na téma aktivní občanství a participace na veřejném
dění. I nyní nás svou návštěvou poctily zajímavé osob-
nosti: Jiřina Šiklová (Praha), Matěj Holan (Brno), Petr
Čáp (Brno), David Zandler (Litomyšl), Jana Votavová
(Praha) a Jiří Štýrský (Česká Třebová)... 
Hovořili jsme o mnohém, zároveň jako bychom se
s každým dílčím tématem dostávali na počátek. Mluvi-
li jsme o tom, co vede člověka k tomu udělat ze sebe
krok navíc, tedy dál, než mu velí jeho vlastní potřeba
přežití. Zda má smysl u aktivit tohoto druhu setrvávat,
když místo ocenění a pomoci (stačí respekt!) sklízí
kolikrát neúspěch a kritiku. Hovořili jsme o schopnos-
ti demokracie tuto kritiku přijímat a jejím výsledku
ujasňovat si argumenty a posouvat se tak kupředu,
a viděli jsme ji i v praxi (není nad spontánní, nepláno-
vanou ukázku!). Narazili jsme na přechodovou čáru
mezi svobodou aktivisty a svázaností lobbisty/politi-
ka, dotkli se letmo rozdílu mezi koalicí a opozicí… Klí-
čová – byť ve víru dalších opomenutá – byla otázka
budoucnosti stávajících velkých politických stran: co
mohou nabídnout člověku v době, kdy ke smysluplné-
mu životu zázemí „velkého bratra“ není potřeba? Jak
přesvědčit člověka, že je důležité být vůči svému okolí

pozorný, vnímavý, aktivní? Prý až třetina mladých lidí
nenalézá demokracii jako správné státní zřízení… Kde
soudruzi udělali chybu?, napadá mě, jaké jsou mož-
nosti řešení? Dotkli jsme se i role médií v prezentaci
skutečnosti a velké emoce vzbudilo téma výchovy
k aktivnímu občanství - není divu, když mezi přísedí-
cími bylo tolik učitelů… 
Bylo toho mnoho… bez řešení. Jenže kulaté stoly ani
tyto ambice nemají. Nechceme předkládat řešení. Když
se nám podaří člověka zastavit, přivést ho k zamyšlení

Včelaři zajistili odbornou úroveň akce, svatý Petr příz-
nivé počasí, a tak se stalo, že v sále bylo plno nejen při
vystoupení dětských pěveckých sborů ze ZUŠ Lito-
myšl, saxofonového kvarteta, dětí ze ZUŠ Dolní Újezd
a Sboru paní a dívek, ale proudili sem návštěvníci
po celý den. Velký zájem opět zaznamenala soutěžní
ochutnávka 16 vzorků medu, letos rozdělených do tří
kategorií. 
Zde jsou výsledky - (vzorek č.) počet bodů:
Med květový pastovaný:
Josef Karlík -Osík (2) 31, Vlastimil Krýda -Makov (1) 19 
Med květový:
Vlastimil Krýda – Makov (7) 52  - absolutní vítěz
Miroslav Klusoň - Pohodlí (3) 27 
Ludmila Částková – Osík (6) 20 
Med smíšený a medovicový:
Ladislav Mauer –Litomyšl (10) 49 
Zemědělské družstvo Dolní Újezd (14) 42
Václav Kalina - Litomyšl (16) 37 
Pozornost poutala také tvořivá dílna Domu dětí a mlá-
deže, zajímavé filmy o včelách a včelaření, maketa
úlu, fotografie z posledních let činnosti spolku atd.
Závěrem lze říci, že dobrá věc se podařila a plány
na příští rok jsou dokonce ještě větší – nechte se pře-
kvapit!                              Jindřich Petr, Hana Šauerová

nad svými pohledy a pod tíhou argumentů a zkušenos-
tí odborníků i přehodnotit svá stanoviska, otevřít
se…, jsme rádi, to nám stačí, to je náš dárek. V příštích
měsících připravujeme besedy nad tématy: Grantová
politika města podporující občanské aktivity a tvorba
rozpočtu obce (únor 2013), Jak aktivně budovat a udr-
žet kvalitní radniční listy z pohledu občana (červen
2013), Samostatný občan = aktivní rodič aneb jak
komunikovat se vzdělávacími institucemi (září 2013)
a Jak se dobře postarat o nemovitou památku (2013).
Třeba byste chtěli někoho pozvat, o kom víte, že stojí
za to, že má co říct. Nebojte se ozvat - budeme rádi!
Na setkání s vámi se těší 

Marcela Boštíková, občanské sdružení Generace 89
Smetanovo náměstí 132, Litomyšl 

marcela.bostikova@gmail.com

PALIVOVÉ DŘEVO

KONTAKT: www.IPRODEJDREVA.cz
p. Šípek, Řepníky, tel. 723 684 441

Nabízím k prodeji štípané palivové dřevo.
Dopravu mohu zajistit.

Cena polínek za sypaný metr
měkké dřevo ..... 950 Kč
tvrdé dřevo ........ 1090 Kč
Délka polen je 25, 33, 50 cm  
Pozn.: dřevo je nasypané v prostoru 1 x 1 x 1 metr
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LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice, a.s. 
tel. 461 655 397
So 5. 1. MUDr. Paseková
Ne 6. 1. MUDr. Paseková
So 12. 1. MUDr. Fenclová
Ne 13. 1. MUDr. Cacek
So 26. 1. MUDr. Sláma
Ne 27. 1. MUDr. Sláma
So 19. 1. MUDr. Kašparová
Ne 20. 1. MUDr. Hrouzek
So 2. 2. MUDr. Večeřa
Ne 3. 2. MUDr. Večeřa

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel. 461 655 269
So 5. 1. MUDr. Laštůvková
Ne 6. 1. MUDr. Pilařová
So 12. 1. MUDr. Laštůvková
Ne 13. 1. MUDr. Hájková
So 19. 1. MUDr. Beňová
Ne 13. 1. MUDr. Filová
So 26. 1. MUDr. Švábová
Ne 27. 1. MUDr. Reifová
So 2. 2. MUDr. Beňová
Ne 3. 2. MUDr. Filová

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
So 5. 1. lékárna U Anděla strážce,

tel.: 461 615 457
Ne 6.1. Ústavní lékárna, tel.: 461 655 530
So 12.1. lékárna Na Špitálku, tel.: 461 615 034
Ne 13.1. Ústavní lékárna, tel.: 461 655 530
So 19.1. lékárna U Nemocnice,

tel.: 461 615 617
Ne 20.1. Ústavní lékárna, tel.: 461 655 530
So 26.1. lékárna U Slunce, tel.: 461 612 678
Ne 27.1. Ústavní lékárna, tel.: 461 655 530
So 2.2. lékárna U Anděla strážce,

tel.: 461 615 457
Ne 3.2. Ústavní lékárna, tel.: 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00–11.00)
5. - 6. 1. MUDr. Eliáš Adolf

Litomyšl, Kpt. Jaroše 404, tel.: 461 612 733
12. - 13. 1. MUDr. Hebltová Vladimíra 

Sloupnice 188, tel.: 465 549 236
19. -20. 1. MUDr. Kučerová Marta

Polička, Smetanova 55, tel.: 461 724 635
26. -27. 1. MUDr. Kočí Jiřina

Dolní Újezd 838, tel.: 461 631 126
2. - 3.2. MUDr. Kopecká Eva 

Bystré, nám. Na Podkově 25, tel.: 606 182 715

Rozpis služeb

CHCETE JIŽ

OPRAVDU ZHUBNOUT,
TRÁPÍ VÁS ŽALUDEČNÍ POTÍŽE?

Přivezeme vám zdarma celodenní stravu,
se kterou budete hubnout správně a zdravě.

Více na www.dietarozvoz.cz.
Mobil: 775 493 090 od 9 do 19 hod.

JÍTE A PŘITOM HUBNETE!

Jen málokdo z místních obyvatel dnes
neví, že Litomyšl je, s malou nadsáz-
kou řečeno, univerzitním městem.
Od roku 2005 zde sídlí nejmenší,
umělecky orientovaná fakulta Uni-
verzity Pardubice, Fakulta restauro-
vání. Nevznikla tu však náhodou, jak by se
nezasvěcenému mohlo zdát. Zatímco samotná
fakulta letos započala svůj osmý akademický rok,
tradice výuky restaurování v Litomyšli dosáhne
v roce 2013 kulatých dvaceti let trvání. Za tu dobu
naše škola prošla obdobími více či méně význam-
ných změn a zkušeností, ve svých vývojových obdo-
bích koketovala s různými formami své existence,
aby se po dvaceti letech ustálila do podoby vyrovna-
né, kultivované dvacetileté „adolescentky“, která
již ví, co chce. Do vínku toho kdysi nedostala málo.
Její „otcové“, zkušení restaurátoři Váchalova Port-
monea, rozhodli se věnovat jí své dlouholetou praxí
nabyté zkušenosti a hluboké zaujetí pro tak ušle-
chtilou věc, jakou je péče o skvosty, jež zkrášlují náš
svět. Z malé školičky, která se v začátcích jen velmi
nesměle odhodlávala překročit hranice svého města
a musela čelit střetům s odpůrci a těmi, kteří se jí
cítili být ohroženi, vyrostla instituce, samostatná
vysokoškolská fakulta spolupracující s nejvýznam-
nějšími tuzemskými představiteli z oblasti kultury
a památkové péče. Neváhala překročit hranice naší
země a navázat spolupráci s významnými světovými
partnery. V moderně vybavených pracovištích se

akademičtí pracovníci spolu se stu-
denty věnují vzdělávání i vědecké
práci.  Evropské projekty nové fakultě
přinesly peníze na moderní vybavení,
odborníci z oblasti restaurování
a památkové péče, chemické technolo-

gie a společenských věd přinesli své „know-how“
pro zvýšení kvality výuky. 
V příštích měsících o Fakultě restaurování zřejmě
uslyšíte více než obvykle. Výročí chce oslavit důstoj-
ně a způsobem sobě vlastním. Své umělecké aktivity
představí řadou výstav v Litomyšli a v Pardubicích
a na konferenci s mezinárodní účastí představí svoji
úroveň odbornou. 
Oslavy doplní řada doprovodných aktivit, mezi nimiž
nebude chybět setkání absolventů restaurátorské
školy, divadelní představení či předání zrekonstruo-
vaného objektu Piaristické koleje fakultě k užívání.  
Nedílnou součástí prezentace oslav je i logo oslav. To
vzešlo ze soutěže vyhlášené fakultou a autorkou
vítězného návrhu je současná studentka fakulty
Dana Macounová.  
Průběžně Vás, vážení čtenáři, budeme v příštích
vydáních Litomyšlské Lilie informovat o všem, co
jsme pro Vás připravili, abyste s námi toto výročí
mohli oslavit. 
Těšíme se na setkání s vámi při těchto příležitostech.  

Tomáš Kupka, 

proděkan pro studium, pedagogickou činnost a rozvoj
Fakulta restaurování Univerzity Pardubice,Litomyšl

Dvacet let výuky restaurování
v Litomyšli
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Události ve fotografiích 

Výstavu historických a moderních aut, motorek i supermo-
derní zemědělské techniky uspořádaly 17. prosince technic-
ké obory Střední školy zahradnické a technické Litomyšl.
O den později mířily na výstavu, kterou v zahradnické části
doplnily tradiční vánoční květinové vazby, zejména školy
z Litomyšle a okolí.                                             foto P. Souček

Dětské lůžkové oddělení Litomyšlské nemocnice navštívila
18. prosince se svým vánočním vystoupením dvojice zdravot-
ních klaunů Dr. Pádlo (David Najbrt) a sestra Obroučková
(Veronika Bartošová). Zdravotní klauni navštěvují nemocné
děti v této nemocnici dvakrát za měsíc. Cílem projektu je při-
nést pacientům odreagování a dobrou náladu, která pomá-
há v uzdravení.                                                   foto P. Souček

Cenu pro nejlepšího studenta Gymnázia Aloise Jiráska
za minulý školní rok získal student čtvrtého ročníku čtyřleté-
ho oboru Ondřej Vacek. Tento mladý muž získal se svým pro-
jektem z oboru mikrobiologie 4. místo v mezinárodní soutěži
I-SWEEEP v americkém Houstonu a 3. místo v celostátním
kole středoškolské odborné činnosti. Ondřejovi přišel pogra-
tulovat a poděkovat za reprezentaci města starosta Litomyš-
le Michal Kortyš.                                                  foto P. Souček

Sbírka pro litomyšlskou léčebnu dlouhodobě nemocných,
kterou uspořádali studenti Gymnázia Aloise Jiráska, vyne-
sla úctyhodných 35 000 korun. Symbolický šek předali stu-
denti zástupcům LDN panu MUDr. Tomáši Ducháčkovi
a vrchní setře paní Anně Brdíčkové na adventním koncertu
12. prosince. Díky tomuto daru přibylo na Kláře zvedací
zařízení do koupelen. To umožní personálu lepší manipula-
ci s nepohyblivými pacienty a pacientům samotným usnad-
ní pobyt v léčebně. Kromě prostředků z gymnaziálního
charitativního dne byly na nákup zvedáků použity také
peníze z únorového benefičního koncertu formace Sun-
plugged.                                                                foto P. Souček

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

Litomyšl – prodej zděného bytu 3+1 (77 m2) v 1. NP
s garáží v domě. Zasklená lodžie, nová kuch. linka,
plast.okna, plyn. kotel. Klidná lokalita.
Č.806. Cena: 1 750 000,- Kč
Litomyšl – prodej novostavby rod.domu 4+kk s gará-
žovým stáním. Moderní interiér, mezonetové uspořá-
dání, mírně svažitá zahrada 653 m2. Okrajová klidná
část města. Č.794. Cena: 3 300 000,- Kč
Litomyšl-Černá Hora – prodej staršího domu (býva-
lý hostinec) u lesa. Dům vyžaduje větší opravy, nyní
neobydlen. Zajímavé bydlení, příp. podnikání na polo-
samotě na okraji města. Č.783. Cena: 980 000,- Kč
Borová – prodej prostorného domu 5+1 se zahradou
a garáží v domě. Dům je po částečné rekonstrukci, lze
využít jako 2 byt. jednotky. Plyn. přípojka před
domem. Č.772. SLEVA! Cena: 1 750 000,- Kč
Opatov – prodej pěkného podsklepeného domu 4+1
se zahradou, altánem a garáží. Nové rozvody topení,
plyn.kotel, el.bojler. Dům se nabízí i s vybavením.
Č.764. SLEVA! Cena: 2 000 000,- Kč
Litomyšl – prodej RD se 2 byty (1+1, 3+1), odhluč-
něná plast.okna, koupelna a kuchyně po rekonstruk-
ci. Zahrada, dvojgaráž-možno využít k podnikání.
Dvougenerační! Č.761. Cena: 2 700 000,- Kč
Svitavy-Lačnov – prodej domu 2+1 se dvorem
a větší zahradou v klidné lokalitě. Dům je po částeč-
né rekonstrukci. Č.730. Cena: 1 200 000,- Kč
Litomyšl – prodej slunného bytu 4+1 ve zděném
bytovém domě, ve III. NP, se dvěma lodžiemi, podl.
plocha 88 m2. Klidné prostředí, pěkný výhled, u domu
parkoviště, hřiště. Č.697. Cena: info v RK
Vendolí – prodej výrobní haly s objektem bývalé fary.
Fara je v horším stavu, výrobní hala po rekonstrukci
a je nevyužívaná. Možný i pronájem s pozdějším
odkupem. Č.727. Cena: 1 800 000,- Kč
Strakov – prodej dřev. chaty 3+kk po větší rekon-
strukci. Část nově vyzděna, obložena dřevem, dřevě-
ná okna, nový komín. Nové rozvody elektro, odpady
- potřeba ještě dokončit.
Č.701. Výrazná sleva! Cena: 395 000,- Kč
Osík – prodej bytu 2+1 ve zděném domě s možností
užívat zahradu. Byt má 50 m2, je v I. NP a je vytápěn
akum.kamny, plyn.přípojka v domě, možná krb.
kamna. Č.671. SLEVA! Cena: 630 000,- Kč
Litomyšl – prodej poloviny dvojdomku s garáží
a zahradou v okrajové části města. Obsahuje byt 2+1
s příslušenstvím a dalším pokojem v podkroví. Nový
plynový kotel. 
Č.669. Výrazná sleva! Cena: 1 640 000,- Kč
Janov u Lit. – prodej hrubé stavby domu 4+1 v klid-
né lokalitě. Pozemek má 2000 m2, původní studna,
napojení na obecní vodu, elektro, čističku, plyn vede
u pozemku. Č.630. Výrazná sleva!
Cena: 990 000,- Kč+poplatky
Svitavy – prodej nebo pronájem provozní haly dílny
u hlavní silnice při výjezdu směr Brno. Vhodná
pro malovýrobu, skladování, dílnu, sklenářství. 
Č.752. Cena: 1 782 000,- Kč 

PROFI ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ
LITOMYŠL • tel. 602 331 119 • e-mail: info@adventurapark.cz

Příspěvky, které se do tohoto čísla Lilie nevešly, najde-
te na www.litomysl.cz/lilie v rubrice Co se nevešlo.
Přečíst si můžete: Fakulta restaurování organizovala
zasedání Pléna řešitelů Registru uměleckých výstupů
• Modeláři na III. základní škole • Kraj Smetany
a Martinů se představuje • Kouzelník Jiří Krejčí
vystoupil ve stacionáři • Mikulášská nadílka dobro-
volníků pro seniory • Semináře hospodářské komory
ve Svitavách • Šest statečných z klubu HC Stiga
Benátky bojovalo v Praze • Hasičský ples v Pohodlí

co se do Lilie nevešlo

Reportáže litomyšlské televize můžete zhlédnout také
na internetových stránkách www.cms-tv.cz. Podívejte
se například na: 
Nová kastelánka vodí návštěvníky po střechách
Komise pro cestovní ruch zná program na rok 2013
Co ve vysílání roku 2012 nebylo...

litomyšlská TV na internetu
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Základní škola U Školek pořádá v úterý 22. ledna
v rámci dne otevřených dveří ZÁBAVNÉ ŠMOULÍ
ODPOLEDNE pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče.
Během dopoledne si můžete prohlédnout prostředí
naší školy, nahlédnout do vyučování, pohovořit si
s žáky i učiteli a seznámit se s budoucími učitelkami
prvních tříd.
Od 14.00 do 17.00 hodin se naše škola promění
v ŠMOULÍ VESNICI, kterou vás provedou zkušení
Šmoulové, patroni budoucích prvňáčků. Zažijete
s nimi spoustu dobrodružství při plnění školáckých
úkolů. V tělocvičně si budete moci zacvičit při ŠMOULÍ
ZUMBA PARTY.
V podobném duchu bude v únoru připraven i zápis
do 1. třídy.  Těšíme se na vás!

Za žáky a učitele ZŠ U Školek Andrea Stejskalová

Vážení rodiče, pokud ještě váháte, která základní
škola bude pro vašeho prvňáčka ta pravá, přijďte nav-
štívit nás, učitele a žáky Základní školy Zámecká.
Ve čtvrtek 17. ledna od 8.00 do 16.30 hodin bude
možné prohlédnout si jak budovu školy, tak školní
družinu, tělocvičnu i odborné učebny v rámci Dne
otevřených dveří. Rádi vám zodpovíme všechny pří-
padné dotazy týkající se budoucího vzdělávání vašeho
dítěte. Budete mít také možnost seznámit se s třídní-
mi učitelkami prvních tříd.
V úterý 12. února pak proběhne na naší škole zápis
budoucích prvňáčků, a to již tradičně od 13.30
do 16.30 hodin. Těšíme se na vás i na vaše děti.

Monika Lipavská

Den otevřených dveří
na Zámecké

Šmoulí odpoledne

Ještě před pěti či šesti lety jsme kolem sebe často slý-
chali, že žijeme do té doby v nevídaném klidu, pokoji
a dostatku. Mír ve střední Evropě po neuvěřitelných 60
letech spolu s hospodářským růstem nechal mnohé
z nás zapomenout na skutečnosti, které se nenechají
lidmi změnit. Pouze lidé se nechali oklamat.
Církev adventistů sedmého dne nabízí na svých před-
náškách se zapojením příchozích obnovu témat, která
jsou skutečnou hodnotou života. Nemusíme být ten
a ten zaškatulkovaný křesťan, abychom uznali základ-
ní pravdy existence jedince, rodiny a společnosti, bez
kterých směřujeme k bankrotu života, korupci a nemo-
rálnosti, chaosu a zmatku. Chcete se přestat bát pro-
roctví, jako bylo to poslední na 21. prosince 2012?

Pojďte s námi každé úterý od půl sedmé večer v kapli
litomyšlské nemocnice otevírat otázky a společně hle-
dat odpovědi. Témata jsou k nahlédnutí v kalendáři
akcí Lilie na leden – únor 2013.
Diskuze je provázena promítáním prezentací, hudbou
a přátelskou atmosférou.
V nabídce každé přednášky jsou knihy duchovní
i zdravotní zdarma. Náš cíl je zadarmo pomáhat ve hle-
dání.
Odpovídejme spolu, zda musíme umírat na nemoci
srdce, rakovinu, cukrovku. Hledejme řešení pro nás
i naše děti pro vzájemný vztah úcty a lásky. Hledejme
smysl života, přemýšlejme spolu o různých názorech
na stvoření světa a nás, lidí.                           Jiří Brokeš

Chvilky povzbuzení pro zdravé i nemocné

Den otevřených dveří na Fakultě restaurování
Univerzity Pardubice v Litomyšli

V pátek 18. ledna 2013 pořádá Fakulta restaurování
Univerzity Pardubice Den otevřených dveří. Zástupci
fakulty, jednotlivých ateliérů a kateder připraví
v době od 10.00 do 15.00 pro zájemce o studium i širo-
kou veřejnost zážitkové demonstrace. Návštěvníky
čeká ve vestibulu fakulty stručné seznámení s pod-
mínkami studia, studijními obory a místy, která stojí
za to navštívit. V učebnách, ateliérech a laboratoři
poté budou následovat praktické ukázky práce jedno-
tlivých pracovišť.  Ateliér restaurování uměleckých děl
na papíru představí praktickou zkoušku zlacení.
V Ateliéru restaurování nástěnné malby a sgrafita
uvidí návštěvníci výrobu sgrafita. Katedra chemické
technologie nabídne ukázky mikroskopického prů-
zkumu materiálů historických objektů pomocí optic-
kého a elektronového mikroskopu, stratigrafie
povrchových úprav, identifikace vláken papíru a pří-
klady dalších chemických analýz. Zástupci Grafické

dílny předvedou tisk z výšky – dřevořez/dřevoryt. Ate-
liér restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů
připraví ukázku doplnění ztrát papírové podložky
dolíváním, šití knih a výroby knižního kování. V Ateli-
éru restaurování kamene návštěvníci uvidí ukázky
metod čištění laserem a mikropískováním, studenti
zde budou pracovat na konkrétních akcích (retuše,
lepení, tmelení). Zástupci Ateliéru výtvarné přípravy
budou k dispozici ke konzultacím nad domácími pra-
cemi uchazečů o studium. Fakulta restaurování
poskytuje vzdělávání v akreditovaném čtyřletém
bakalářském a dvouletém navazujícím magisterském
stupni a je jedním z mála univerzitních pracovišť
v republice, které zabezpečuje výchovu vysokoškolsky
vzdělaných restaurátorů. 
Těšíme se na vaši návštěvu.                      Tomáš Kupka

proděkan pro studium, pedagogickou činnost a rozvoj
Fakulta restaurování Univerzity Pardubice - Litomyšl

Oslavte s námi 20 let v Litomyšli
Farní charita Litomyšl oslaví 8. února 20 let
od svého založení. Za ta léta vzniklo v této
organizaci několik zařízení, která pomáhají
nejen seniorům, nemocným a zdravotně
postiženým lidem, ale i rodinám s dětmi.
K příležitosti oslav je připraven třídenní pro-
gram. Bude zahájen v pátek 8. února děko-
vnou Mši svatou, která bude sloužena od 17
hod. v kostele Povýšení sv. Kříže v Litomyšli za účasti
celé Kolegiální kapituly. Na sobotu 9. února v Lidovém
domě připravujeme od 10.00 do 14.00 hod. program
pro děti, mládež a rodiny s dětmi. Těšit se můžete
na Festival deskových her, Minikino pro nejmenší

a na Rockový průvan v charitním šatníku.
Tímto sobotním programem chceme poděko-
vat všem koledníkům za účast na Tříkrálové
sbírce, zvána je i nejširší veřejnost. V neděli
10. února, v poslední den našeho radostného
slavení, se od 14.00 hod. uskuteční Filmové
odpoledne se Strachem. Nejdříve se bude
v Lidovém domě promítat pohádka Anděl

Páně, po ní pak bude od 16 hod. následovat projekce
filmu Vrásky z lásky. Na toto filmové odpoledne dostal
pozvání i řežisér již zmiňovaných filmů, pan Jiří
Strach. Budeme rádi, když příjdete slavit spolu
s námi.                Lucie Šteflová, Farní charita Litomyšl

• ZAHAJUJEME NOVÝ ROČNÍK BOWLINGOVÉ LIGY
(přihlášky na baru nebo na tel. 777 65 65 84).

• POLEDNÍ MENU
• VÝTEČNÁ KUCHYNĚ (minutky, pizza,...)
• PRAVIDELNÉ VÍKENDOVÉ AKCE

Bowling Bar Peklo, Braunerovo nám. 204, Litomyšl
tel. 461 616 719, www.peklo-litomysl.cz
Otevřeno:  Ne–Čt 11.00 –24.00,  Pá–So 11.00–02.00

Tradiční příměstský jarní tábor se uskuteční ve dnech
4. – 6. února, kdy bude od 8.00 do 16.00 hod. zajištěn
zajímavý program, protože budeme vyšetřovat zločiny.
Dopoledne budou výtvarné dílničky a odpoledne se
pustíme do detektivního pátrání. Cena za jeden den
činí, včetně oběda, 150,-Kč. Na čtvrtek 7. února nabí-
zíme dětem od 6 let možnost vyjet s námi na výlet do
Hradce Králové, kde navštívíme prohlídku Labyrintu
divadla Drak s interaktivní expozicí a zábavní rodinný
park TONGO. Cena výletu je 300,-Kč. Pro přihlášení na
akce je nutné do 24. ledna odevzdat vyplněnou při-
hlášku a zaplatit výše uvedenou částku. Na příměstský
tábor i výlet je možno se přihlásit i po jednotlivých
dnech a zvolit si vlastní prázdninový režim dle potřeb
rodiny. Další doplňující informace a přihlášky je
možné stáhnout prostřednictvím QR kódu, který jsme
poprvé umístili na plakáty k jarním prázdninám. Sta-
žením QR kódu do mobilního telefonu se dostanete na
naše stránky www.litomysl.cz/ddm. 

Josef Štefl, ředitel DDM

Pozvánka
na příměstský tábor
a do TONGA 

Nová služba SKI - BOARD servisu Jablonné nad Orlicí

sběrna lyží, běžek a snowboardů
na broušení skluznic a hran.
Litomyšl, ul. T.G.M 1204, ZOO - Arapet
odvoz úterý — dovoz čtvrtek
www.sportdolecek.cz
info. 604 284 253, 603 275 691



15

pozvánky

Připravované akce v rámci projektu 
ARS REGIO CIVITAS - leden 2013

Srdečně vás zveme na další praktické workshopy urče-
né široké veřejnosti:
Jak pečovat o staré knihy a grafiky

• So 19. ledna od 9.00 do14.00 hod. (Ateliér restauro-
vání a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů -
J. E. Purkyně 652, bývalé kožní oddělení v nemocnici).  
3. praktický jednodenní workshop pod vedením
Mgr. et BcA. Radomíra Slovika 
Seznamte se s problematikou restaurování papíru,
knih, grafických listů, map a plánů. Nahlédněte
do ateliéru a vyzkoušejte si některé techniky. Naučte
se správně pečovat o své sbírky, jejichž nosnou podlož-
kou je právě papír.
Jak pečovat o obrazy. Umělecké dílo, aneb víte, co máte?

• So 26. ledna od 9.00 do14.00 hod. (Fakulta restau-
rování v Litomyšli) 
4. praktický jednodenní workshop, rozdělený na dvě
části, povedou Mgr. art. Jan Vojtěchovský a Mgr. Milan
Dospěl. Seznámí vás s problematikou restaurování
obrazů, s tím, jak restaurátorský zákrok prakticky pro-
bíhá, jak s obrazy zacházet a pečovat o ně. Druhá část
se zaměří na praktické aspekty znalectví výtvarného
umění. Prozradí, jak odlišit autentický obraz od falza,
či jak probíhá atribuce uměleckého díla. Představeny
rovněž budou dějiny sběratelství v Českých zemích
a jeho velké osobnosti. Svou účast prosím potvrďte:
eva.novotna@upce.cz;737 111 507.
Přednášky

Sérii přednášek z cyklu vzdělávacích kurzů tentokrát
na téma Kultura a prostor pro život povede historič-
ka umění Petra Hečková, Ph.D.

České země uprostřed Evropy. Kde se vzala evrop-

ská kultura?

• St 9. ledna od 17.00 do 19.00 hod. (Fakulta restau-
rování, Litomyšl). 
Čím je evropská kultura jedinečná a jak se v průběhu
staletí vyvíjela? Jak se v ní odrážely sousední kulturní
tradice a naopak, jak ona sama ovlivňovala další kul-
tury? Jaké místo v rámci evropské kultury zaujímá
naše vlastní kulturní tradice? Je současná evropská
integrace pro naši vlastní kulturu příležitostí či hroz-
bou, a proč jsou pro dnešní Evropu tak důležité pojmy
„národní“ a „kulturní“ identita?
Paradoxy kulturní politiky aneb opravdu se bez kul-

tury neobejdeme?

• St 23. ledna od 17.00 do 19.00 hod. (Fakulta restau-
rování, Litomyšl).  
Slovo „kultura“ dnes velmi často používáme pouze
v jednom z jeho možných významů, jako něco, co člo-
věka zušlechťuje, avšak zároveň je považováno
za pouhou „nadstavbu“, první z věcí, kterou je
v dobách krize možné obětovat. Lze se od veškeré
„kultury“ tak snadno oddělit? Nepodřezáváme si sami
větev, na níž sedíme? V přednášce se zamyslíme nad
některými nejdůležitějšími otázkami související
s dnešním významem pojmu „kultura“ a jeho nejširší-
mi dopady.
Svou účast prosím potvrďte:
anna.subrtova@email.cz; 602 339 406.
Účast pro všechny zájemce zcela zdarma!

Eva Novotná, koordinátorka projetku ARC
Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování 

Litomyšlská univerzita třetího věku  
jaro 2013 –  14. ročník

Program: „Světová náboženství“

• Čt 21. února v 14.30 hod. – Křesťanství 

Přednáší: Prof. PhDr. Josef Kandert, CSc. 
Místo konání – Lidový dům Litomyšl
• Čt 7. března v 14.30 hod. – Židovství

Přednáší: ThDr. Pavla Damohorská Th.D.
Místo konání – Lidový dům Litomyšl
• Čt 21. března v 14.30 hod. – Buddhismus

Přednáší: Mgr. Marek Zemánek, M.A.
Místo konání – Lidový dům Litomyšl
• Čt 4. dubna v 14.30 hod. – Islám

Přednáší: bude upřesněno
Místo konání – Lidový dům Litomyšl
• Čt 18. dubna ve 14.30 hod. – Kmenová náboženství

Přednáší: Prof. PhDr. Josef Kandert, CSc.
Místo konání – Lidový dům Litomyšl

Doprovodný program:

• St 25. dubna – zájezd
Školné činí 200 Kč za semestr. 
Jednotlivých přednášek v rámci LU3V se mohou po
úhradě 50 Kč a po ústní domluvě s organizátorkou
LU3V zúčastnit i ostatní zájemci z řad široké veřejnosti.
Přihlášky a placení školného: 
V čítárně Městské knihovny v Litomyšli, Smetanovo
nám. 50, pondělí, úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 do
11.30 a od 12.00 do 16.00.
Změna programu vyhrazena
Bližší informace, odpovědi na dotazy:

Iva Pekníková, hlavní organizátor LU3V
Městská knihovna Litomyšl, Smetanovo nám. 50

e-mail: peknikova@knihovna.litomysl.cz
tel: 461 612 068, mobil: 603 140 109

Předvánoční výlovy rybníků a kapříci upravení na
různé způsoby jsou sice za námi, ale myslíme, že ryby
patří na náš stůl nejen v době adventu. Proto jsme se
rozhodli uspořádat rybí hody a připravit pro vás
pochoutky z kapra, amura, marény, štiky a dalších
druhů ryb. V sobotu 12. ledna bude restaurace otevře-
na s nabídkou různých specialit již od 11.00 hodin.
Domů si budete moci zakoupit rybí klobásky či uzené-
ho amura. Večerem nás bude provázet country kapela
TrioLit. Za doprovodu melodií, které jistě každý zná, si
budete moci zazpívat a zatancovat na našem sále.
Těšíme se na vaši návštěvu a doufáme, že si u nás
dobře pochutnáte a skvěle se pobavíte. Rybí speciality
pro vás připraví kolektiv restaurace Veselka ve spolu-
práci s panem Andrsem.                           Lenka Seklová

Ryby a country 
na Veselce

Po dnech otevřených dveří bude
na modré škole Zápis nanečisto

Ve čtvrtek 17. ledna 2013 od 16.00 hodin pozveme
všechny předškoláky, aby si přišli vyzkoušet některé
dovednosti užitečné při vstupu do školy. Každý si v
doprovodu svého patrona (pohádkové postavy) projde
sedm stanovišť, kde si zaslouží sedm klíčů do pohád-
ky. Jakmile vše splní, obdrží keramický klíč (ke vstupu
do školy). Toto bude poslední setkání před opravdo-
vým zápisem, který proběhne v úterý 12. února 2013
odpoledne od 14.00 hod.
Akce tak naváže na dny otevřených dveří, které nav-
štívilo více než 400 návštěvníků, kteří si zde vytvořili

80 svícnů z přírodních materiálů, 60 vánočních
stromečků, 70 textilních a 90 plstěných dekorativ-
ních kytiček, mohli si zahrát ping-pong nebo šachy
s ligovými hráčkami, pod vedením odborníka vykro-
jit různé tvary z ovoce, zahrát deskové hry, zkusit
manipulaci s roboty nebo vylézt na malé horolezec-
ké stěně. O spokojenosti návštěvníků svědčí i 65
pochvalných zápisů do knihy – co by lidé přáli škole
k 15. narozeninám.

Pavel Jirsa, ředitel ZŠ T. G. Masaryka

Bubeník Pavel Fajt
zahraje v Lidovém domě
Známý bubeník Pavel Fajt vystoupí v pátek 18. ledna
od 21.00 hodin spolu se svým synem Antonínem
na koncertě v Nekuřácké restauraci Lidového domu.
Spoluzakladatel legendárních skupin Dunaj a Pluto.
Bubeník. Skladatel. Pedagog. Hudební producent.
Stálý host prestižních světových festivalů a scén
v Evropě i zámoří. Spoluhráč a producent alb Ivy Bitto-
vé i dalších tuzemských a zahraničních muzikantů. To
je Pavel Fajt. Antonín Fajt: Hudebník, klavírista a per-
cusista známý spoluprácí s Ivou Bittovou. Student
skladby a piana na Bard College v USA. Bicí Pavla Fajta
doplňuje zvuky kláves a akustického piana.  
Fajtafajt je společný koncertní program Pavla Fajta
a Antonína Fajta. Bubnové, elektronické a zvukové
plochy tvoří podklad pro harmonickou a melodickou
nadstavbu klávesových nástrojů, basových groovu
a koncertního piana.          -red-, foto archiv interpreta
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Letecko-modelářský klub Litomyšl
má za sebou úspěšnou sezónu

Členové Letecko–modelářského klubu Litomyšl létají
na soutěžích republikových i mezinárodních. Němec-
ko, Polsko, Slovinsko, Slovensko, Jihoafrická republi-
ka, Holandsko. V kategorii Radiem řízené svahové
modely (F3F) se do hodnotící republikové tabulky
dostalo 19 soutěžících. V čele stanul Radek Plch
s plným počtem 3000 bodů, třetí Zdeněk Tměj 2994
bodů, 4. Plch Jan 2968 bodů, 6. Vojtíšek Václav získal
2940 bodů, z pracovních důvodů
se vždy nemohl účastnit vhod-
ných soutěží. Do celostátní tabul-
ky bodovalo 28 soutěžících.
Radek Plch znovu obhájil titul
mistra republiky z roku 2011 opět
plným počtem bodů (1000 b).
V kategorii termických radiem
řízených modelů F3J vybojovali
naši členové na 15 soutěžích
přední místa. Ing. Jaroslav
Vostřel stanul na 3. místě a nomi-
noval se na mistrovství Evropy
pro rok 2013 v tureckém Istanbu-
lu. Další místo patří Vlastimilu
Vostřelovi, se kterým se počítá
jako s náhradníkem pro mistrov-
ství Evropy. V celostátním žebříč-
ku bylo hodnoceno 40
soutěžících. Ing. Jaroslav Vostřel

byl jmenován trenérem reprezentačního tým F3J.
Modeláři - žáci LMK Litomyšl odlétali celkem 18 soutě-
ží volně létajících modelů. V sestavě Honzík Cimburek,
Jaroslav Halouska, Václav Cimburek stanuli 14 x
na prvním místě, 15 x na místě druhém, 12 x na místě
třetím. Za povšimnutí stojí reprezentace královské
kategorie F1A (A2) „Světového poháru“ v Táboře –
opět Jarda Halouska a Vašík Cimburek. Nejmladší Hon-

zík slavil svůj úspěch, když
na Moravě vyhrál ve třech katego-
riích.
Po dlouhých letech se podařilo
získat pochopení a prostor na čin-
nost modelářského kroužku díky
vstřícnému přístupu vedení III.
ZŠ T. G.Masaryka. Příští sezónu
začínáme 5. ledna Svitavskou
ligou „házedel“. Klub v příštím
roce organizuje pět veřejných
soutěží v kategorii svahových
modelů, termických modelů
a volně létajících modelů.

Hodně zdraví do nového roku přejí
členové Letecko-modelářského 

klubu Litomyšl.
Jindřich Krčmář, LMK Litomyšl

foto Václav Cimburek

Společnost působící více než 20 let 
v oboru vytápění, chlazení, ZTI, 
plynu, vzduchotechniky, 

hledá zaměstnance na pozici: 

Realizátor / mistr 
zakázek TZB
(ÚT, CHL, ZTI, plyn, VZT)

Požadavky:
- praxe v oboru min. 5 let
- SŠ/VŠ vzdělání 
- řidičské oprávnění skupiny B
- schopnost vedení lidí (montérů)
- komunikační schopnosti
- časová flexibilita
- práce na PC (minimálně MS Word, 

MS Excel, Outlook, AutoCad - výhodou)

Náplň práce:
- řízení a koordinace zakázek

v oblasti vytápění, chlazení, ZTI, 
plynu a vzduchotechniky

Nabízíme:        
- zázemí stabilní společnosti
- příležitost k osobnímu 

a profesnímu růstu
- motivační finanční ohodnocení

Termomont s. r. o.
Nedošín 128,  570 01  Litomyšl
Kontakt: 
petr.kornacki@newperspective.cz

Prodáme byt 3+1 v Litomyšli. 
Byt je po rekonstrukci (okna, bytové jádro,

vestavné skříně). Bližší info na tel. 776 746 760

Pronajmu nový slunný byt 3+kk, 
72 m2, III. patro, výtah, sklípek, garážové stání,

únor 2013 • tel. 608 277 227
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Hasiči občanům  
Několik informací o právním předpise, který upravuje
problematiku revizí, kontrol a čistění komínů, kouřo-
vodů a spotřebičů paliv. Jedná se o Nařízení vlády
č. 91/2010 Sb.,  o podmínkách požární bezpečnosti při
provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů, jeho účin-
nost je od 1. 1. 2011.
Nařízení vlády řeší podmínky požární bezpečnosti.
Jeho ustanovení se vztahují jak na fyzické osoby, ale
i na podnikající fyzické osoby a právnické osoby. Naří-
zení vlády rozvíjí povinnost stanovenou v zákoně
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozděj-
ších předpisů, kde v § 17 je stanovena povinnost
pro občany počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku
požáru při používání tepelných spotřebičů a komínů.
Nařízení vlády definuje pojmy kontrola spalinové
cesty a její čistění, řeší i pojem revize spalinové cesty. 
Asi nejdůležitější v tomto nařízení vlády je stanovení
lhůt čistění spalinové cesty u spotřebičů paliv s výko-
nem do 50 kW a to 3 x ročně. Velkou úlevou je mož-
nost, že občané si budou moci provést čistění
spalinové cesty u topidla na pevná paliva s výkonem
do 50 kW svépomocí. Kontrolu však jednou ročně musí
provést osoba odborně způsobilá, která je držitelem
živnostenského oprávnění v oboru kominictví.
Lhůty čistění, kontrol a výběru znečisťujících částí
jsou uvedeny v příloze č. 1 NV. Příloha č. 2 obsahuje
vzor zprávy o provedení kontroly anebo čištění spali-
nové cesty, příloha č. 3 obsahuje vzor revizní zprávy
spalinové cesty.

Alena Cejpová, HZS Pardubického kraje

• výcvik všech skupin
AM-A1-A-B-BE-C-CE-D-T

• akreditované školící
centrum řidičů

Pronájem školicích prostor.
Autobusová doprava - školní výlety, zájezdy
Přihlášky v autoškole nebo na www stránkách.
Mgr. Vítězslav Fila, mobil: 731 508 282
Nádražní 526, Litomyšl (proti vlakovému nádraží)
Všem řidičům nynějším i budoucím přejeme v roce
2013 všechny ujeté kilometry bez jediné nehody!

www.autoskolalitomysl.cz

Litomyšlský pohár vyhrál opět Patrik Petr
V sobotu 15. 12. se v DDM Litomyšl hrál závěrečný tur-
naj o Litomyšlský pohár 2012 ve stolním táhlovém
hokeji Stiga. Pořadatelé nepamatují, kdy naposledy
bylo už v listopadu o všech předních místech rozhod-
nuto a tak účast 8 nejvěrnějších hráčů nepřekvapila.
Aspoň se hrálo v 1 skupině bez pauz s jistotou postupu
do vyřazovací části. V pořadí po základní části k pře-
kvapení nedošlo, neboť lepší aktuální forma Michala
Boštíka oproti Zdeňku Lopaurovi se zdá být trvalá.
Čtvrtfinálové dvojice přinesly ve 3 případech nerovné
souboje, pouze Jindra Petr po úvodní porážce s Láďou
Cafourkem přistoupil k dalším bojům koncentrovaněji
a úspěšněji. V rodinném semifinále si Patrik poradil
s Jindrou snadno 3:0, Michal bojoval s Lopym pouze
o zápas déle. Finále mezi Patrikem a Michalem
po vyrovnaných zápasech skončilo krutě 3:0 a Patrik
tak v LP získal už své 27. vítězství v řadě a 41. celkem.
Série o 3. místo se po úvodním Lopyho vítězství nad
Jindrou 10:0 zdála být formalitou, ale další 2 výhry si
musel perně vydřít. Ve skupině o 5. místo se odehráva-
ly vyrovnané souboje, ze kterých vyšel nejlépe Láďa
a zaznamenal tak největší zlepšení v hodnocení seriá-
lu. Konečné pořadí: 1. Patrik Petr (THC Stiga Elites)
440b., 2. Robert Jež (THC Stiga Svitavy 93) 357, 3.
Michal Boštík 342, 4. Zdeněk Lopaur 311, 5. Jindřich

Petr 224, 6. Tomáš Halama 157, 7. Jiří Junek 128, 8.
Barbora Petrová 116, 9. Dominik Kubík 79, 10. Ladislav
Cafourek 75 (všichni Stiga HC Benátky) a dalších 11
účastníků. Za cenu děkujeme firmě ČS AGIP z Litomyš-
le, za celoroční podporu Pardubickému kraji, městu
Litomyšl a obci Benátky. Úvodní kolo ročníku 2013
s předáním vítězných trofejí se uskuteční hned v sobo-
tu 5. 1. od 14 hod. na tradičním místě. Rádi mezi sebou
uvítáme zejména vás, kdož jste byli Ježíškem obdaro-
váni novým hokejem!                Text a foto Jindřich Petr

Gymnázium šesté v republice!
V konci roku 2012 zaznamenalo Gymnázium A. Jiráska
v Litomyšli historický úspěch. Nedosáhl se ve vědo-
mostních soutěžích, ale v soutěži sportovní. Trojice
děvčat Barbora Pulkrábková, Ilona Holomková (obě
4.A) a Martina Zavoralová (3.A) získala poprvé v ději-
nách školy republikové umístění v soutěži družstev
žáků a žákyň středních škol ve stolním tenise. Finále
ČR se konalo v Holicích a sešlo se na něm 16 nejlepších
týmů z celé naší země. Naše děvčata startovala jako
vítězky krajského finále Pardubického kraje. 
Mezi těmito kolektivy byly 4, které ve svém středu
měly hráčky hrající extraligovou nebo jinou ligovou
soutěž. Naše děvčata hrají v soutěžích stolního tenisu
maximálně kraj, proto bylo velmi potěšující, že se
v celkové listině republikového finále v Holicích zařa-
dila těsně za „profesionálky“ – získala vynikající 6.
místo. Mnoho nechybělo a mohl být výsledek ještě
o jedno místo lepší, ale i tak jde o historický záznam.
Vynikající úspěch kolektivu byl poté ještě podtržen
v individuální soutěži. Ve dvouhře si totiž naše dvě
hráčky připsaly medailové umístění. Je pravdou, že
některé ligové stolní tenistky již dvouhru neakcepto-
valy, ale na to se historie neptá a nesnižuje to výsledek
litomyšlských reprezentantek. Ilona Holomková skon-
čila na bronzovém stupínku a Barbora Pulkrábková
stanula o příčku výše, získala stříbrné ocenění. Turnaj
dvouher se hrál pod záštitou starosty města Holic

a představitelé města měli velkou radost, když mohli
předat ocenění právě žákyním školy našeho Pardubic-
kého kraje. Příští rok se bude republikové finále konat
v Jindřichově Hradci, bude určeno s největší pravdě-
podobností žákům víceletých gymnázií, ale třeba bude
Gymnázium A. Jiráska opět úspěšné. Cílem bude urči-
tě minimálně krajské finále. Vždyť ve škole máme
mnoho šikovných děvčat, které stolní tenis baví
a mohou navázat na úspěch loňské trojice. Gratuluje-
me a přejeme hodně štěstí.  Text a foto Karel Štarman

Zleva: Ilona Holomková, Martina Zavoralová, Barbora
Pulkrábková

LITOMYŠL - viz kalendář akcí

SVITAVY

•10. ledna od 19.00 hodin / Fabrika
Czech Virtuosi

Koncert brněnského komorního orchestru
•15. 1. od 19.00 hod. / Fabrika
Reginald Rose: Dvanáct rozhněvaných mužů

Soudní drama za zavřenými dveřmi.
•23. 1. od 19.00 hod. / Fabrika
Koncert: Luboš Pospíšil & 5P

Více informací na www.kultura-svitavy.cz

POLIČKA

•do 27. 1. / Centrum B. Martinů
Výstava: Jede jede mašinka

Dobrodružná jízda do století páry – modely
lokomotiv, dobové fotografie atd.
•6. 1. od 19.00 hod. / Tylův dům
Koncert: Cigánski diabli a Jaroslav Svěcený

•13. 1. 10 – 16 hod. / Centrum B. Martinů
Patchworková dílna

Poslední den výstavy Advent s vůní patchworku
-  zájemci si mohou vyrobit patchworkový dárek

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

•25. 1. od 20.00 hod. / dvorana muzea
Městský bál

•28. 1. od 19.00 hod. / kinosál muzea
Wilton Manhoff: Básník a kočka

Americká komedie, hrají Lukáš Vaculík a Kate-
řina Hrachovcová
Více na www.moravskatrebova.cz nebo
www.kctmt.webnode.cz

VYSOKÉ MÝTO

•19. 1. od 20.00 hod. / M-klub, Klubová scéna
Zrní (crossover/acoustic)

Koncert kladenské kapely
•26. 1. od 20.00 hod. / M-klub, Klubová scéna
Špejbl’s Helprs/AC/DC Revival

Koncert nejuznávanějšího tuzemského reviva-
lu legendární skupiny AC/DC

Českomoravské
pomezí zve
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Městský bazén, tel.461 315 011
U Plovárny, Litomyšl, 570 01

Info o otevírací době na www.mslit.cz/bazen.php
nebo na tel. 461 315 011.
Plavecká škola Ráček Litomyšl, 
tel. 461 315 011 a 606 051 995:
Po 8.30  Plavání batolat a dětí do 2 let
Út 16.00-17.00 Plavání pro dospělé
(plavci i neplavci) - 18 let a více
Út 17.00-18.00 Ráčci - kurz pro nejmenší děti 
od 3-6 let
Út 18.15-19.15 Zdokonalovací přípravka I. -
pro děti 6-8 let
Út 18.15-19.15 Zdokonalovací přípravka II. -
pro děti 8-10 let
Út 18.15-19.15  Zdokonalovací přípravka a kondič-
ní plavání - pro děti 10-15 let
Pravidelná cvičení a kurzy plavání:
•Út 16.00-17.00  Kurzy plavání pro těhotné,
pro rodiče s dětmi od 3-6 let - více info na tel. 737
389 797, www.kajmanek.cz, ve spolupráci plavec-
ké školy Ráček
•Út 19.30  Aquarobic s Jarmilou Souškovou - více
info na tel. 606 415 698, www.bazenlitomysl.cz
•Pá 8.00-10.00  Kurzy plavání pro kojence a bato-
lata - objednávky na tel. 737 389 797, www.kajma-
nek.cz, ve spolupráci plavecké školy Ráček
•Pá 10.00-11.00 Cvičení ve vodě pro seniory - více
info na tel. 606 051 995, ve spolupráci plavecké
školy Ráček a Kajmánek
•Pá 8.00 - 10.00 Kurzy plavání pro kojence a bato-
lata - objednávky na tel.: 737 389 797, www.kaj-
manek.cz, ve spolupráci plavecké školy Ráček
více na: www.mslit.cz, www.litomysl.cz/bazen

Sport areál s.r.o., tel. 774 741 695
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 http://sport-tenis.litomysl.net/

Spinning Centrum Stratílek, tel. 724 033 548
HODINOVÉ LEKCE, rezervace na tel. 724 033 548
Po 10.00, 17.OO - Spin Flex, 19.00 
Út 8.00, 16.00, 17.45 - 60 minut, 19.30 
St 6.30, 10.00, 17.00, 19.00 
Čt 8.00, 16.00 - Spin Flex, 17.45 - 60 minut, 19.30 
Pá 17.30 - 120 minut, Ne 10.00, 18.00 
•www.stratilek.cz

FIT-LINE Lucie Jandíková

ve Fitcentru FILA u zimního stadionu:
Rozvrh lekcí platný od 1. 9. 2012
FITCENTRUM FILA U PLOVÁRNY 1130
Rezervace a rozpis všech lekcí v rezervačním
systému na www.jandikova.cz
•K2 HIKING
Po 16.30, 18.00, 19.30
Út 16.30 (dříve narození), 18.00, 19.30
St 18.00 (SOFT – lekce v mírnějším tempu), 19.30
Čt 18.00, 19.30, Pá 18.00, Ne 18.30
•JUMPING
Po 18.00 (SOFT – lekce v mírnějším tempu)
St 19.30, Pá 18.00
•JUMPING PRO DĚTI – formou kurzu
Út 16.30 (10 -15let), Čt 15.15 (5 – 9 let)
•ZUMBA
Čt 16.30 (lichý týden), 19.30 (sudý týden)

•ZUMBATOMIC – formou kurzu
Po 15.15 (4 – 8let), St 15.15 (9 -14let)
•MIX PRO ŽENY - St 16.30 
•FLOWIN - Út 19.30, St 18.00
•AEROBIK „OBRÁCENĚ“ - Po 19.30
•JÓGA – bez rezervací - Po 8.30, Čt 18.00
Informace: 608 834 129 (Petra Bálská)

Tělocvična II. ZŠ v Litomyšli U Školek

Rozvrh lekcí platný od 19. 9. 2012
•BODYLATES - St 19.00
Informace: 608 229 159
•PILATES - Čt 17.45 - 18.45
ke cvičení je třeba pouze podložka a ručník, cvičí
se bez obuvi
Kontakt: Jana Voleská, tel. 777 118 220

Sauna Litomyšl, tel. 777 947718
St 16.00-19.00 muži, 19.00-22.00 bez omezení
Čt 16.00-19.00 ženy / 19.00-22.00 bez omezení
Pá 16.00-19.00 muži, 19.00-22.00 bez omezení
Po, Út, So, Ne  individuální rezervace
více info na tel. 777 947 718

Cvičební sál Veselka

Samurai klub bojových umění a sportů 
tel. 776 88 77 19
• Karate Po 17.00-18.00, Pá 17.00-18.30  
•Fitbox Po, Čt 18.00-19.00 - tel. 776 887 719
•Zumba Po 19.00-20.00  
•Jóga Út 18.00-19.00 - tel. 608 834 129
•Sportovní příprava pro malé děti - zaměřeno
na bojová umění Po, St 16.00-17.00  
•Aikido St 17.00-18.30  
•Kickbox St 19.00-20.00, Pá 18.30 - 19.30 
Ostatní info na tel. 775 998 869
• každé úterý Vasrmánek - pohyb s dětmi
pro jejich zdraví a pro zábavu Vás, rodičů:
9.00- 9.50  Koumáci (1-2 roky)

10.00-10.50 Likvidátoři (2-3 roky)
16.00-16.50 Puberťáci (3-4 roky) a rozumbradové
(4-5 let)
více na www.vasrmanek.cz, tel. 777 113 173

Krytý zimní stadion,tel. 461 612 179
Veřejné bruslení:
každou sobotu a neděli od 13.30-15.30.
více na www.hclitomysl.cz

Sokolovna, tel. 608 615 747 a 732 962 686
Pravidelná cvičení 2012/2013:
Po 16.00-17.00 Rodiče a děti
Po 17.30-18.30 Mladší žactvo
Út 18.00-19.00 Zumba
St 17.00-18.00 Predškoláci
St 18.00-19.00 Gymnastika
Čt 18.00-19.00 Zdravotní cvičení
Čt 19.00-20.00 Aerobik

Rodinném centrum Litomyšl, tel. 721 344 217
Rehabilitační cvičení s prvký jógy
každý čtvrtek 16.00-17.00 

Tělocvična Gymnázia Aloise Jiráska
Zumba+posilování
St 18.00 - 19.15 hod., začínáme 9.1.2013
Adriana Vítková, www.zumbasadrianou.cz

Aula III. ZŠ - T.G. Masaryka

Pilates
Po, St: 19.30 – 20.30
Více informací: L. Hájková, tel.: 724 731 366

Sport, cvičení
Zpráva o činnosti Spolku
leteckých modelářů
Litomyšl za rok 2012
SLML v roce 2012 pořádal několik akcí celorepubliko-
vého významu. V dubnu jsme otevírali modelářské
nebe. V květnu se povedla akce kombatů pořádaná
panem Martinem Eliášem, nazvaná podle hrdiny druhé
světové války, pod názvem In memoriam plk. Josefa
Koukala D.F.C., stihače II. světové války na straně spo-
jenců. Zajímavý souboj modelů se stuhami, kdy se
v malém vymezeném prostoru pohybuje sedm poloma-
ket letadel z druhé světové války, je pro diváky velmi
atraktivní. 
Podruhé jsme uskutečnili v Lidovém domě spolu
s Farní charitou Litomyšl druhou výstavu modelářské
techniky. Kriticky píši, že jsme neměli hned po roce
výstavu pořádat. Pro SLML to byl debakl. Návštěvnost
byla minimální, počet vystavovaných letadel byl malý,
jediné, co bylo atraktivní, byl Steen Skybolt Oldy
Češky. Tento model již je zcela hotov a více naleznete
na http://slml.rajce.idnes.cz/. 
Dále proběhl další ročník setkání maketových modelá-
řů z ČR, kteří v polovině července předvedli v letu
svoje makety na Velké maketářské. Počasí bylo umír-
něné, takže se létalo po všechny dny. Chceme soutěž
maketářů pořádat opakovaně (více na http://modela-
ri.lit.cz) pro její značnou atraktivitu jak pro soutěžící
modeláře, tak pro diváky.  
Mezi stabilní patří prázdninové Setkání kluzáků
v Litomyšli, pořádané na přelomu července a srpna.
Letos nám počasí přálo a až na nepříjemný boční vítr
jsme uspořádali pěkné setkání navštívené modeláři
s vlečnými motorovými modely a s větroni z celé ČR. 
Naši diváci by se mohli také účastnit na našem pod-
zimním Leteckomodelářském dni koncem srpna,
kdyby nebylo takové hnusné počasí, že jsem nevydržel
s nervy a kolem 10. hodiny jej zrušil. Pochopitelně
kolem druhé hodiny se obloha trochu vyčistila, nepr-
šelo a pár modelářů a návštěvníků (kteří se o zrušení
nedozvěděli - nebylo jak jim dát vědět) se na letišti
sešli a létalo se. Příště budou akce odvolávány až
na letišti ve Vlkově. 
Jsme potěšeni, že Město Litomyšl jeví o naše aktivity
zájem a nadále podporuje ušlechtilé aktivity leteckých
modelářů nejen ze SLML. Bez této ochranné ruky
bychom těžko v okolí hledali letiště s takovými para-
metry. Díky Oldovi Češkovi sekáme plochu téměř celé-
ho letiště, takže máme prakticky nejlepší letiště
v širém okolí. Poděkování patří dále za sponzorské
dary ředitelství firem Invekta a VaK Litomyšl, jakož
i firmě Kubík za pěkné dárky pro nejen malé návštěv-
níky. Děkuji též pracovníkům Farní charity v Litomyš-
li.                       Za SLML předseda Vítězslav Podivínský

http://modelari.lit.cz

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

Pilates v Litomyšli
Aula III. ZŠ • Po, St: 19.30 – 20.30

Více informací: L. Hájková • tel. 724 731 366

Skvělá příprava žáků III. ZŠ do profesního života
V rámci dnů otevřených dveří se ve dnech 29. a 30.11.
uskutečnila prezentace žáků 3. A paní učitelky Mgr. Ivy
Neprašové na téma: „Manažerem sám sobě“. Děti
mnohdy za pomoci multimediální tabule bravurně
odpřednášely svou prezentaci na různá, často i velmi
odborná témata. Ať už z oblasti přírodovědy, techniky
či umění. My jako rodiče jsme se mohli ponořit do krás-
né hudby, pokochat se obrazy, verši, uměním juda,
nebo se naučit překládat pojmy do znakové řeči.

Nikdy bych nevěřila, že děti tohoto věku jsou schopné
takto odborně komentovat své koníčky. Připadala jsem
si, jako kdybych opět usedla do posluchárny na vysoké
škole. Byla jsem překvapená, s jakými odbornými výra-
zy dokázaly děti pracovat a jak plynule hovořily. Velké
poděkování patří za nás rodiče paní učitelce Neprašo-
vé, protože takový způsob výuky jim umožní stát se
skutečnými profesionály ve svém budoucím povolání.     

Za rodiče Barbora Janečková
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Prodám velmi pěkný manažerský notebook, úhl. 36
cm, DVD, WiFi, Windows XP Professional, jako nový,
jen 3900 Kč. I na dobírku. Tel.: 604961269•Hvězdář-
ský dalekohled - teleskop pro začínající astronomy,
kompletní souprava včetně hledáčku, kompasu, stati-
vu, nový v orig. balení, cena pouze 800 Kč. Mohu
zaslat i na dobírku. Tel.: 604961269•Prodám jídelní
kulatý stůl černé barvy o průměru 90cm. Vyroben ze
dřeva, velmi zachovalý.Cena 1.500,- Kč, případná
dohoda možná. Tel.: 737191177

Inzerce

Cestovní kancelář CKL Litomyšl
vstoupila do 23. roku svého půso-
bení a dovoluje si vám představit
svůj program na letošní turistic-
kou sezónu.
Pro rok 2013 jsme pro vás připra-
vili a do nového zájezdového katalogu zařadili velmi
oblíbené relaxační zájezdy do termálních lázní na Slo-
vensku a v Maďarsku s autokarovou i vlastní dopravou
(Podhájská, Velký Meder, Dunajská Streda, Bojnice,
Štúrovo, Sárvár a Mosonmagyaróvár). Rovněž oblíbe-
né poznávací zájezdy Nizozemsko s návštěvou Bruselu
a Švýcarsko s návštěvou Bernských Alp jsou součástí
našeho katalogu. 
Zveme vás také k pobytům u moře do stále žádaných
letovisek v Chorvatsku, Španělsku a Itálii s autokaro-
vou i vlastní dopravou a letecky do Bulharska, Egypta,
Řecka, Turecka, Tuniska a dalších destinací. Zájezdy
k moři vám zprostředkujeme u renomovaných cestov-
ních kanceláří, jejichž jsme obchodním zástupcem.
Pro váš výběr letošní dovolené máme k dispozici nejen
náš zájezdový katalog, ale i katalogy partnerských
cestovních kanceláří.
U našich i u zprostředkovaných zájezdů jsou v součas-
né době slevy pro první moment a samozřejmostí je
garance shodných cen s pořádajícími CK.
Nabízíme vám již druhým rokem dotované seniorské

letecké zájezdy do zajímavých
destinací na jihu     Evropy, které
se v loňském roce  velmi osvědči-
ly a naši zákazníci vyjadřovali
svoji spokojenost. Pro letošní rok
se jedná o Španělsko - Mallorcu

a Andalusii, italské ostrovy Sicílie a Sardinie, Kypr,
Turecko, Maltu, Portugalsko -  Madeiru a střední Por-
tugalsko. Zájezdy se uskutečňují v jarním a podzim-
ním období, jsou cenově zvýhodněné pro osoby starší
55 let. Každý senior si může vzít na zájezd jednoho
neseniora za stejných cenových podmínek. Neváhejte
s vaší přihláškou, některé termíny těchto zájezdů jsou
již obsazené.
Naše internetové stránky www.ckl.cz vám poskytnou
ucelený přehled o nové nabídce zájezdů pro rok 2013
včetně fotogalerie a v průběhu roku jsou aktualizovány.
Vážení spoluobčané, přejeme vám do nového roku
2013 hodně zdraví, úspěchů a osobní pohody a těšíme
se na vaši návštěvu v cestovní kanceláři CKL v Zámec-
ké ulici.                                               Naďa Novohradská

vedoucí cestovní kanceláře CKL

CKL – cestovní kancelář

Zámecká 221, 570 01  Litomyšl

tel: 461 612 616, fax: 461 616 767

e-mail: ckl@ckl.cz, www.ckl.cz

PLACENÁ INZERCE

Zahájení prodeje v cestovní kanceláři 
Soutěž o nejrychlejšího
plavce Litomyšlska II.
Je to již půl roku, co se v Městském bazénu Litomyšl
konal první ročník soutěže o nejrychlejšího plavce. Nyní
v prosinci měla celá široká veřejnost znovu šanci zapla-
vat si 50 metrů volným stylem a poměřit síly s ostatními
soutěžícími. Jsme rádi, že si v tomto předvánočním čase
a shonu po dárcích přišlo zaplavat celkem 66 účastníků.
Velice nás těší váš zájem o tuto soutěž, o čemž svědčí
i to, že někteří si 50 metrů zopakovali. Mezi nejlepšími
plavci se umístili Jaromír Bulant (ročník 1956) z Lito-
myšle a to časem 32,23 vteřin a mezi ženami Ilona Kužíl-
ková (ročník 1998) z Moravské Třebové časem 39,66
vteřin. Mezi mladšími ročníky ale roste velká konkuren-
ce. Například desetiletý Tadeáš Jiskra z Dolního Újezda,
reprezentující Plavecký oddíl Orka Polička, zaplaval 50
metrů časem 39,7 vteřin! Mezi dívkami pak kralovala
Klára Hegrová z Litomyšle časem 1:02,21 vteřin a Vikto-
rie Jakubcová z Litomyšle časem 56,14 vteřin. Nesmíme
opomenout i nejstarší účastníky Jaroslava Seidla za 40,3
vteřin a Jiřího Randáka za 42,34 vteřin (oba ročník
1948). Velmi krásný čas 1:05,55 si vyplavala paní Zuzana
Sapáková z Litomyšle (ročník 1948). Všem soutěžícím
velice děkujeme za účast v naší soutěži a zároveň gratu-
lujeme k výhře. Na stránkách www.bazen-
litomysl.cz ve výsledkové listině najdete celkovou
tabulku s konečnými výsledky. Předání cen pro vítěze
proběhlo v prostorách Městského bazénu v Litomyšli dne
21. prosince v 16.00 hodin. Děkujeme všem a těšíme se
na hojnou účast v dalším ročníku této soutěže, kterou
připravujeme na měsíc červen roku 2013.
Za kolektiv Městského bazénu Litomyšl přejeme klidné
a pohodové prožití vánočních svátků a mnoho štěstí
do nového roku 2013.

Lukáš Kmošek, vedoucí plavecké školy

Mistrovství ČR v motoskijöringu 
odstartuje již za pár dní

Již se nám blíží další ročník mistrovství ČR v motoski-
jöringu opět pod názvem ORION SHIVA KTM CUP 2013,
a proto chceme opět informovat všechny příznivce
tohoto zajímavého zimního sportu, kde všude se poje-
dou vybrané závody tentokrát šestidílného seriálu.
Po kalendářní poradě se určily tyto termíny- 12.1.
2013 - Želeč u Tábora, 27.1. 2013 - Klášterec  nad Orli-
cí, 2.2.2013 - Martinice v Krkonoších, 9.2. 2013 -
Horní Město u Rýmařova, 10.2. 2013 - Letohrad a finá-
le uvidí diváci 16.2. 2013 na tradiční dráze v Dobřa-
nech v Orlických horách. Letos je zase promotérem

šampionátu Orion Racing Team Litomyšl a v jeho bar-
vách pojedou dvě posádky závodníků, ostřílený Pavel
Kunc a Michal Roušavý pochopitelně za sebou na pěti-
metrovém laně potáhnou své parťáky - lyžaře. Titul
z loňského roku bude obhajovat zkušená posádka
jezdců, Josef Sládek - Petr Čížek, kteří mají na svém
kontě již třetí zářez v počtu triumfu. 
Pokud bude pro další ročník paní zima příznivá, tak se
máme opět na co těšit, neboť celá řada předních posá-
dek se rekrutuje z východních Čech a dokonce některé
i z Litomyšle.                      Za Orion Litomyšl Petr Kovář
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Začátkem prosince se v Českých Budějovicích konalo
Mistrovství ČR v karate mládeže. Z našeho oddílu se
nominovali tři závodníci: Veronika Jandová, Dušan
Balog a Marek Dostál. Do Budějovic ale odcestovali
pouze závodníci dva - Veronika a Dušan. Marek se
bohužel zúčastnit nemohl. Veronika i Dušan poctivě
trénovali celý rok a teď nastal čas své úsilí zúročit.
Hned po příjezdu do Budějovic a příchodu do sportov-
ní haly se zdravíme s výpravou našich kamarádů z
Liberce v čele s Bohumilem Kolocem, legendou české-
ho karate. Po registraci a zvážení následuje důkladné
rozcvičení včetně u Veroniky neoblíbeného poplácává-
ní, což u přihlížejících vzbuzuje zájem a respekt.
Veronika, která obhajuje titul mistryně ČR z loňského
roku, v prvním zápase nastupuje proti vyšší soupeřce z
Třince, z čehož je zpočátku trošku nervózní. Brzy se
ale Veronika dostává do tempa a suverénně vítězí.
V druhém zápase čeká Simona Šedivá ze Dvora Králo-
vé, se kterou se Veronika dobře zná. I v tomto zápase
Veronika s přehledem a bez zaváhání vítězí a dostává
se tak do odpoledního finále, kde se o zlato utká se
Zuzanou Teuflovou.
Jakmile si Veronika zajistila postup do finále, nastává
Dušanův čas. V prvním zápase mu los vybral za soupe-
ře Ondru Blína ze spřáteleného libereckého oddílu. Na
obou borcích je vidět vzájemný respekt. Přeci jen prát
se s kamarádem není snadné. Ani jeden nechce druhé-
mu ublížit. Přesto se Dušanovi nakonec podaří získat
jeden bod a tento náskok si udržet až do konce zápa-
su. Dušan tedy v prvním zápase zvítězil.
Druhý zápas je už o poznání živější. Dušan od začátku
nastupuje ostře a pere se tvrdě. Bohužel až moc tvrdě.
Po čtyřech trestech za příliš tvrdý úder na hlavu soupe-
ře je Dušan rozhodčími vyloučen. Dušan tedy do finále

Veronika Jandová obhájila titul
mistryně ČR v karate

nepostoupil. Umístil se na krásném 3. místě a odváží si
bronzovou medaili.
V odpoledním finálovém bloku nastupuje Veronika do
zápasu o zlatou medaili a titul mistryně republiky proti
Zuzce Teuflové. Vzájemná bilance z předchozích zápa-
sů zatím hovoří ve prospěch závodnice z Ústí nad
Labem.
V tomto finálovém zápasu získává první bod Zuzka.
Vzápětí Veronika tvrdým úderem na střed těla posadila
svoji soupeřku na zem a srovnala stav. Zápas je tvrdý a
plný nekompromisních úderů a kopů. Tresty za příliš
silný kontakt dostávají obě strany. V závěru zápasu
získává Veronika převahu a boduje rychlým kopem,
který opět soupeřku poslal na zem. Svůj náskok si
Veronika s přehledem udržela do konce a zaslouženě
podruhé za sebou získala titul mistryně České republi-
ky v karate.                                                    Martin Šauer

foto archiv TJ Jiskra

Stiga-hokej - sál DDM

So 5. ledna od 14.00 1. kolo Litomyšlského
poháru 2013 v DDM Litomyšl
Každé úterý od 17.30 Litomyšlská Stiga-liga
v DDM Litomyšl
Herna stolního tenisu v hale TJ Jiskra vedle

zimního stadionu

So 12.1. Regionální soutěž dospělí Litomyšl D –
Moravice B od 9.00 hodin 
Pá 18.1. od 18.00 hodin Krajská soutěž muži
Litomyšl B – TTC Sedlec
Letečtí modeláři - letiště Vlkov

Každou sobotu a neděli -  za příznivého počasí
se návštěvníci mohou podívat na lety mnoha
modelářů. Scházíme se obyčejně odpoledne
po 13. hodině. Tato informace platí celoročně
pro víkendy a svátky.
Krytý zimní stadion

St 9.1. od 18.30 HC Litomyšl - HC Hlinsko
St 16.1. od 18.30 HC Litomyšl - TJ Lokomotiva
Česká Třebová
Ne 3.2. od 17.00 HC Litomyšl - TJ Lanškroun
Ne 10.2. od 17.00 HC Litomyšl - HC Skuteč
Více na www.hclitomysl.cz

Kam za sportem

Veronika Jandová, Jiří Smékal (trenér) a Dušan Balog

Stolní tenis Litomyšl na konci roku
2012 úspěšný!

S koncem roku 2012 mohou být stolní tenisté Litomyš-
le – většinou – spokojeni. Sice již není úspěch plný, ale
v nejvyšší soutěži, v divizi, se bojuje úspěšně o play off
a postup do 3. ligy. V soutěžích dalších jsou výsledky
střídavé, ale spokojenost je prozatím také. Ohrožení
sestupem nikomu nehrozí a příčky postupu jsou vzdá-
lené jen nepatrně. Většina utkání je ve výsledku vyjá-
dřením síly dané sestavy v každém duelu. V tomto
parametru je na tom nejlépe A tým a C tým.
Áčko mužů je suverénně na vedoucí pozici s plným
počtem bodů, za 11 utkání má 33 bodů. Důležitý duel
družstvo teprve čeká, v lednu se střetne s Borovou
na jejich stolech. Největší soupeř v boji o první místo
tabulky ztrácí na Jiskru 3 body, ale v každém zápase
se opírá o Davida Marka. Ten ještě neprohrál, jednou
to však určitě přijde. Pořadí úspěšnosti jednotlivců je
v rámci litomyšlského týmu v podstatě stejné: Křepel-
ka – Šesták – Dostál – Novák – Štarman. Pokud bude
dodržena taktika boje o postup, potom se soutěž sku-
tečně rozehraje až v play off. A do této nadstavby by
litomyšlští muži chtěli jít z 1. místa tabulky. 
Béčko se v krajské soutěži mužů v průběžné tabulce
propadlo sice na 11. místo, ale tato pozice je dána
především handicapem v utkáních. Většina soupeřů
má odehráno utkání 11, Litomyšl však pouze 9. B tým
získal 3 výhry, 2 remízy a 4 prohry, celkově pak 17
bodů. Při případném zisku dvou výher z chybějících
duelů by družstvo hned poskočilo na 3. místo. Soutěž
je velmi vyrovnaná, jedinou výjimkou je jasně vedou-
cí Česká Třebová. Úspěšnost litomyšlských hráčů je
poměrně vyrovnaná, jednotlivci jsou v pořadí Vald-

hans – Novák – Štarman – Balský. Chybí pátý, více
bodující hráč, ale i to se jistě v druhé polovině soutě-
že napraví. 
Výborně hraje C družstvo v regionálním přeboru.
Bohužel již zaznamenalo první neúspěch na stolech
vedoucí Borové B /s rezervou divizního týmu prohrá-
lo 3-10/, ale suverénně mu patří 2. místo průběžné
tabulky /31 bodů – 10 výher, 1 prohra/. V přeboru se
nehraje nadstavbové play off, proto se dá očekávat,
že si Borová B pohlídá postupovou příčku. Náš kolek-
tiv se ale pokusí udržet 2. místo a případně i „škodit“
Borové ve vzájemném souboji. Nejúspěšnějším hrá-
čem družstva je Tomáš Flodr, následují Burešová,
Vašek Beneš, Jirka Beneš a Lucka Syrová. Sezóna
bude ještě dlouhá, bude se bojovat. 
Mluvit o déčku Litomyšle jako o velmi úspěšném
nemůžeme, ale v regionální soutěži se snaží o co nej-
lepší výsledky. Že to v současné době není ideální, to
je hlavně dopad absence několika hráčů a hráček. Tu
přijde výhra, tu prohra, tu remíza. 8. místo průběžné
tabulky za 21 bodů /4 – 2 – 5/ je zatím adekvátním
obrazem výsledků a hry kolektivu. Úspěšností se
hráči a hráčky seřadili takto: Vlasta Syrová – Šváb –
Holomková – Zavoralová – Lopaur. Ve zbytku sezóny
se družstvo jistě pokusí ještě o posun tabulkou vzhů-
ru, na mnohé soupeře má nejen papírově, ale hlavně
hráčsky.
Rok 2013 snad potvrdí kvalitu litomyšlského oddílu
stolního tenisu ve většině soutěží. Přejeme hodně
zdaru.        

Karel Štarman, předseda oddílu ST TJ Jiskra

Basketbalové juniorky
míří za obhajobou titulu
Naše nejstarší děvčata, tedy juniorky do 19 let, sehrá-
la v prosinci čtyři velice těžká utkání s největšími kon-
kurentkami v boji o titul přeborníka východočeské
oblasti, který po loňské úspěšné sezoně obhajujeme.
Nejprve jsme 1. prosince dokázali na vlastní palubovce
porazit nevyzpytatelný Jičín 69:57 a 71:64, když kromě
tradičních opor zahrála v obraně skvěle Klára Chadimová.

V posledních předvánočních kláních jsme hostili hráč-
ky z Nové Paky a šlo o přímý souboj o první místo,
který dopadl v obou případech lépe pro nás. Především
ve druhém duelu jsme ukázali veliké odhodlání, když
se nám podařilo smazat hrozivé sedmnáctibodové
manko a stav otočit v náš prospěch. Díky výhrám 67:50
a 73:65 jsme se osamostatnili na čele průběžného
pořadí s bilancí 10 vítězství a 2 prohry. V těchto čty-
řech velice důležitých zápasech mají naše klíčové
hráčky a nejlepší střelkyně tyto bodové průměry:
Anička Jeřábková 24 bodů, Bára Křapová 16 bodů
a Aneta Voříšková 12 bodů.
V příštím kole budeme po vánoční pauze hostit Havlíč-
kův Brod, a pokud dokážeme dvakrát zvítězit, tak se
už hodně přiblížíme vysněné obhajobě titulu. Utkání
se hrají v neděli 13. ledna v hale TJ Jiskry od 13.00
a 15.00 hodin a všichni jste srdečně zváni!

Martin Šorf, předseda basketbalového oddílu 
foto Jan Háněl


