
nastupující, který může
být a také je vhodným
příkladem pro studenty
a mladé lidi obecně.“ 
Ing. Jan Rektořík byl na-
vržen na ocenění za svoji
dlouholetou spolupráci
se Smetanovou Litomyšlí.
Na festivalu se technicky
a organizačně podílel od
roku 1973. „Velice si
cením takového ocenění,
kterého se dostalo oby-
čejnému  klukovi  z jižní
Moravy. Jsem dojatý
a hrozně rád. Snažil jsem
se po celý život dobře žít
v Litomyšli a také pro Li-
tomyšl, krásné město,
něco udělat. Mám velice

rád operu, a když mě v roce 1973 oslovili, abych se
stal členem výboru Smetanovy Litomyšle, tak jsem
to opravdu s velikou radostí přijal. Potom, v 90. le-
tech, když přišla nová generace, přišli mladí lidé,
tak mezi nimi jsem se teprve dobře cítil a byl jsem
rád, že se Smetanova Litomyšl, řekl bych z takového
toho provinčního festivalu, stala festivalem mezi-
národním, který je druhý největší v naší republice.
Z toho mám velikou radost, že jsem u toho trošičku
byl a že jsem k tomu trošičku přispěl,“ podělil se
o své dojmy Jan Rektořík. 
Ocenění Milana Motla je rovněž spojeno s hudbou.
Jako sbormistr sboru KOS dovedl mladé zpěváky
k mnoha oceněním a sám je také držitelem několika
cen. „Když jsem dostal dopis z městského úřadu,
kde mi bylo sděleno, že rada města se rozhodla udě-
lit mi toto ocenění, tak jsem si říkal, není to omyl?
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Jan Rektořík a Milan Motl 
oceněni plaketami Rady města

Mezinárodní festival
outdoorových filmů
se v Litomyšli zabydlel 

Město Litomyšl ocenilo v sobotu 7. září Ing. Jana
Rektoříka a Mgr. Milana Motla Plaketami Rady města
Litomyšle. Stalo se tak ve Smetanově domě v rámci
koncertu Mladé Prahy. Jan Rektořík cenu získal za
zásluhy o rozvoj Litomyšle a rozvoj festivalu Sme-
tanova Litomyšl, Milan Motl za zásluhy o rozvoj
Litomyšle v oblasti vzdělávání a kultury. 
Rada města Litomyšle i letos oslovila litomyšlskou
veřejnost se žádostí o podání návrhu na udělení cen
za rok 2013. Na jejich základě se rozhodla udělit
hned dvě Plakety Rady města Litomyšle. „Město Li-
tomyšl si vždy vážilo těch osobností, které se vý-
znamně zasloužily o jeho rozvoj a obecně o rozvoj
občanské společnosti,“ sdělil místostarosta Lito-
myšle Vojtěch Stříteský a dodal: „Myslím, že je
velmi symbolické, že ocenění převzali zástupci dvou
různých generací. Představitel starší generace s ce-
loživotní pracovní zkušeností i zástupce generace

Víkendové 
lázeňské pobyty3 107Návrh úpravy nábřeží

Loučné je na světě
Systém parkování 
se změnami

4. října 2013
Ročník XXIII. 10Zpravodaj města Litomyšle

Nejasná budoucnost Rychlé 
lékařské pomoci v Litomyšli?

Informace o rušení Rychlé lékařské pomoci (RLP)
v Litomyšli se dostala až na jednání zastupitelstva.
Stanoviště jako takové by zde zřejmě zůstalo, ale
došlo by k přeměně na Rychlou zdravotnickou pomoc
(RZP), tedy na posádku bez lékaře. Důvodem je ne-
dostatek doktorů a na konci roku končící výjimka Ev-
ropské unie povolující větší počet přesčasových
hodin. Znepokojení, které tato zpráva vyvolala, je
o to větší, pokud si ho občané spojují s nedávným
rušením oddělení v Litomyšlské nemocnici a.s. 
Pardubický kraj má na svém území 27 výjezdových
skupin (13 posádek Rychlé záchranné pomoci, 9 po-
sádek Rychlé lékařské pomoci a 5 posádek Rendez

vous). V Litomyšli je stanoviště Rychlé lékařské po-
moci, tedy posádka s lékařem. „Je veřejně známo,
že Zdravotnická záchranná služba (ZZS) Pardubic-
kého kraje soustavně, a zatím bohužel bezúspěšně
shání lékaře. Na rozdíl od většiny stanovišť RLP je
právě ta litomyšlská po stránce materiální, ale
především personální naprosto bez problémů zajiš-
těná,“ sděluje Petra Černá, která své dotazy v této
záležitosti směřovala jak na vedení Pardubického
kraje, tak na radnici v Litomyšli. „V Ústí nad Orlicí
se „točí" pouze ve dvou lékařích, jinde je lékař
pouze jeden nebo také maximálně dva. A to je sa-
mozřejmě problém.                                strana 2 >

Počtvrté přivítá Music Club Kotelna Meziná-
rodní festival outdoorových filmů. Festival se
rok od roku rozrůstá a dnes se s ním můžete
potkat již ve 43 městech České a Slovenské
republiky, přináší celkem 380 filmových
bloků a 64 doprovodných programů. Filmaři
z 15 států přihlásili do letošního ročníku cel-
kem 100 filmů. Nejkratší film má 1 min. 54
s, nejdelší 110 minut. Těšit se můžete na tyto
filmové kategorie: dobrodružný sportovní
film, horolezecký a horský film, dobrodružný
vodní sportovní film, cestopisný film a ne-
soutěžní film. Důležité je, že filmy nejsou
z 99% hrané, ale vše, co se v nich odehrává,
je skutečné a pravdivé. Festival zahájil své
putování 4. října v Ostravě, slavnostní ukon-
čení proběhne 7. prosince v Praze. Festival
nenabízí „jen“ promítání filmů, ale také
mnoho doprovodných programů. 

V Litomyšli jsme si již zvykli, že o pomyslný
úvod do světa adrenalinu se vždy stará nej-
úspěšnější český horolezec současnosti Radek
Jaroš. Ani letos tomu nebude jinak. Dozvíme
se, jak pokračuje jeho sen za zdoláním tzv.
Koruny Himaláje, tedy všech 14 himalájských
osmitisícovek. Připomeňme, že Radek Jaroš
stál na vrcholu osmitisícovky již třináctkrát,
ale s ohledem na komplikace s omrzlými
prsty na nohou musel své plány s tou po-
slední tisícovkou odložit. Vzhledem k vel-
kému zájmu o povídání s Radkem Jarošem na
téma Hory shora si nezapomeňte zakoupit
vstupenky již předem v Knihkupectví - anti-
kvariátu Paseka. Beseda se koná v neděli 3.
listopadu od 16 hodin. 
Neděle 3. listopadu 
Po besedě s Radkem Jarošem nás čeká oprav-
dový filmový maratón. Od 18 hodin se mů-
žete těšit na film White Line (CZE, 56 min.),
který jedinečným způsobem spojuje životy
nejlepších českých jezdců.          strana 14 >
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otevřená radnice

Z rady města
RaM stanovuje ceník pro stání vozidel na dobu

časově omezenou dle nařízení města Litomyšle
č. 01/2013 na rok 2014.

RaM souhlasí s povolením uzavírky a zvláštního
užívání místních komunikací v obci Nedošín a ulici
Na Lánech v období 19. 9. až 16. 11. 2013 a 31. 3.
až 15. 11. 2014 z důvodů výstavby kanalizace. 

RaM souhlasí se změnou otevírací doby veřejného
WC od 11. 9. 2013 takto: Bělidla: Po – Pá: 18.00–
6.00, So - Ne vč. státních svátků: nepřetržitě, Sme-
tanovo náměstí: květen – září: Po – Pá: 7.30–19.00,
So: 8.30–19.00, Ne vč. státních svátků: 9.00–19.00,
říjen – duben: Po – Pá: 7.30–18.00, So - Ne vč. stát-
ních svátků: 9.00–18.00.

RaM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo a li-
cenční smlouvy s panem Jiřím Lammelem ve věci
vydání knihy „Zdeněk Kopal – Můj život“.

RaM nesouhlasí s tím, aby město Litomyšl připra-
vovalo ve spolupráci s reklamní agenturou KOMPAKT
spol. s r. o. vydání nové mapy Litomyšle a okolí. 

RaM nesouhlasí s tím, aby firma Petr Baudyš -
UNISOFT používala znak města Litomyšle lilii na in-
formačních plakátech, které budou informovat
o tom, kam za kulturou a sportem v našem městě
a přilehlém regionu, a o vybraných firmách.

RaM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se spo-
lečností AZ Tools s.r.o., Praha 2 na vytvoření filmo-
vého dokumentu věnovaného M. D. Rettigové za
sjednanou cenu 15 000 Kč vč. DPH. 

RaM bere na vědomí předložený protokol o ote-
vírání obálek a zprávu o vyhodnocení nabídek na
veřejnou zakázku „Oprava místní komunikace Pazu-
cha". Jako nejvýhodnější vyhodnotila nabídku firmy
Strabag a.s., Hradec Králové. 

RaM vydává jako řídící dokumentaci pro činnost
Městského úřadu Litomyšl směrnici č. 07/13, Doda-
tek č. 2 ke směrnici č. 01/11, statut, jednací a or-
ganizační řád komisí rady města. 

RaM pověřuje (na základě rozhodnutí prezidenta
republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sně-
movny Parlamentu České republiky) organizací
voleb ve dnech 25.-26. 10. 2013 tajemníka MěÚ
Ing. Pulgreta, vedoucí správního odboru M. Holaso-
vou a Ing. Dvořáka.

RaM souhlasí s tím, aby plakátovací plocha
v Osické ulici byla bezplatně k dispozici zaregistro-
vaným volebním stranám a hnutím pro výlep voleb-
ních materiálů před volbami do Parlamentu České
republiky po dobu volební kampaně. Plocha bude
rozdělena na stejně velké části a tyto části budou
označeny čísly, která si tyto strany a hnutí vylosují.
Na jiné plakátovací plochy v Litomyšli nebudou
smět být volební materiály vylepovány. 

RaM souhlasí s poskytnutím Smetanova domu na
předvolební setkání zástupců zaregistrovaných vo-
lebních stran a hnutí pro volby do Parlamentu ČR
s voliči, a to za 1 000 Kč/akce u velkého sálu a 500
Kč/akce u malého sálu. 

Ze zastupitelstva
ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí

finančního příspěvku na provoz s Regionálním mu-
zeem v Litomyšli. Příspěvek na činnost muzea v Li-
tomyšli ve výši 300 000 Kč/rok, v roce 2013
alikvotní část příspěvku ve výši 75 000 Kč. Smlouva
na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou.

ZaM pověřuje radu města zajištěním zpracování
finanční vize Městské galerie Litomyšl na roky
2014–2016, aby byl reálný podklad pro jednání
o personálním a provozním posílení této příspěv-
kové organizace k zajištění pasportizace sbírkových
předmětů vzhledem k hodnotě sbírek.

ZaM pověřuje RaM zajištěním podrobných ko-
mentářů k navrhovaným změnám rozpočtu a hos-
podářského plánu, a to zejména u položek nad
100 000 Kč.

ZaM vydává Obecně závaznou vyhlášku města Li-
tomyšl č. 2/2013, o vedení technické mapy obce.

Nejasná budoucnost Rychlé 
lékařské pomoci v Litomyšli?

Vyjádření ředitele Zdravotnické 
záchranné služby Pardubického kraje

Zdravotnická záchranná služba ze zákona poskytuje
přednemocniční neodkladnou péči osobám v ohro-
žení života. Pokud poskytuje další, z tohoto po-
hledu nadstandardní služby, tedy služby nad rámec
zákona, je to pouze s vědomím a z nařízení jejího
zřizovatele, tedy KÚ Pardubického kraje a s vědo-
mím zdravotních pojišťoven.
Tyto dva subjekty jsou zodpovědné za rozsah a po-
skytování zdravotní péče v regionu, nikoliv Zdra-
votnická záchranná služba Pardubického kraje,
která je navíc jednou z hlavních složek Integrova-
ného záchranného systému a zde musí opět plnit
úkoly dané legislativou.
Jakákoliv transformace záchranné služby, ať už
v době blízké nebo vzdálené, každopádně nepovede

k omezení její dostupnosti nebo k omezení jí posky-
tovaných a zákonem daných služeb.
To jako ředitel organizace můžu slíbit všem našim
potenciálním pacientům a místním samosprávám.
Rovněž všem garantuji, že pokud k nějaké formě
transformace, na jakémkoliv místě v kraji, v budouc-
nosti dojde, tak jako k ní docházelo i v minulosti
(zavádění nelékařských záchranářských posádek,
posádek lékařských v osobních automobilech, roz-
šiřování sítě výjezdových stanovišť), bude to pouze
transformace následující po odborné analýze všech
rizik a možností, tedy změna racionální, necha-
otická a dle platné legislativy.

MUDr. Pavel Svoboda, ředitel ZZS PAK
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Proč by se ale měla rušit RLP tam, kde s personální
obsazeností problém není, a to jen na úkor posádky
v „okresním" městě,“ říká obyvatelka Litomyšle
a pokračuje: „Navíc, dvě zdejší lékařky se ještě
budou vracet z mateřské dovolené a ty s místem
u RLP v Litomyšli stále počítají. Pokud si ale někdo
v Pardubicích myslí, že ze zrušených stanovišť RLP
automaticky přejdou lékaři do „okresních“ stano-
višť, která by měla být pouze 4, pak se obávám, že
na tom ztroskotá ZZS úplně.“ Nedostatek lékařů zá-
chranky připouští i ředitel Záchranné zdravotnické
služby Pardubického kraje MUDr. Pavel Svoboda,
který ale tvrdí: „Lékaři konkrétně v Litomyšli, ale
i jiní v kraji, pokrývají non-stop služby pouze za
cenu stovek hodin přesčasů. To vám přijde jako per-
sonálně stabilizované? Všechny záchranné služby
v ČR se různou měrou potýkají když ne s nedostat-
kem financí, tak každopádně s personální otázkou,
hlavně u lékařů, kdy chceme a musíme našim paci-
entům nabídnout špičkově vyškolené profesionály,
ale jejich zájem je o naši náročnou práci rok od roku
nižší,“ vysvětluje ředitel a dodává: „Žádná posádka
záchranné služby se za mého vedení rušit nebude,
byť všichni tušíme, že s tak málo špičkově vzděla-
nými lékaři (jak kmenovými, tak i externími) do bu-
doucna nezajistíme tak velký region v současné
podobě a v očekávaném počtu lékařských posádek.
Ale řešit nyní, kde zůstanou někdy v budoucnu po-
sádky s lékařem, je teď předčasné.“ 
Celá záležitost se dotýká i vedení litomyšlské rad-
nice. Před několika málo měsíci jim bylo oznamo-
váno, že nemocnice přijde nejdříve a dětské oddělení
a o pár týdnů později nebyla ani porodnice. „O
prázdninách se objevila informace, že se připravují,
v souvislosti s ukončením výjimky Evropské unie na
počet přesčasových hodin lékařů, od 1. 1. 2014 ně-
jaká opatření. Z toho vyplývá, že se to personálně

nezvládne, že nebude dostatek doktorů, a byli jsme
upozorněni, že tento problém je spojen i s místní lé-
kařskou službou. Na jednání s náměstkem hejtmana
Pardubického kraje Romanem Línkem jsem tedy tlu-
močil, že pro Litomyšl je rušení RLP nepředstavitelná
záležitost. Roman Línek mě ubezpečil, že nic podob-
ného se v současné době neplánuje,“ reagoval místo-
starosta Litomyšle Radomil Kašpar a s tímto
vyjádřením vystoupil i na zastupitelstvu města. 
Na konci letošního roku přestane platit výjimka Ev-
ropské unie na počet přesčasových hodin, které
doktoři mohou odsloužit. Přesčasy se jim sníží
zhruba o polovinu na 416 hodin. „On už je to prob-
lém v současné době. V této chvíli záchrannou
službu slouží 1 010 lékařů na území celé České re-
publiky. Z toho cca 620 je kmenových lékařů. A ten
zbytek už nyní suplují lékaři externí,“ uvádí před-
seda Asociace zdravotnických záchranných služeb
České republiky MUDr. Marek Slabý. Podobně jako
záchranné služby na tom ale budou od 1. ledna také
nemocnice. I jich se výjimka týká. Předseda Asoci-
ace zdravotnických záchranných služeb ale tvrdí, že
pacienti úbytkem lékařů ohroženi nebudou, protože
se mění vzdělávání záchranářů, kteří mají čím dál
větší kompetence. „Počet posádek s lékařem se sni-
žuje, zatímco počet posádek bez lékaře se zvyšuje
a vzrostl za poslední roky asi o 40, takže postupně
nahrazujeme lékařské posádky těmi bez lékaře," vy-
světluje Marek Slabý. Ředitel záchranky Pardubic-
kého kraje Pavel Svoboda k tomu na závěr dodává:
„Osobně garantuji všem pacientům v regionech, kde
již nyní je nebo možná někdy v budoucnu bude za-
sahovat nelékařská posádka, že zde nehrozí nedos-
tupnost nebo omezení přednemocniční péče. Pokud
zde bude zdravotní stav pacienta vyžadovat lékaře,
vždy se k pacientovi dostaví, i kdyby měl přiletět
třeba ve vrtulníku, tak jako k současným stovkám
pacientů ročně.“                                            -bj-

Obnovené výběrové řízení na obsazení některých
nových bytů v lokalitě ulice J. E. Purkyně

Město Litomyšl vypisuje nové výběrové řízení na
pronájem 3 bytů velikosti 3+kk v objektu dokončo-
vané nové výstavby U Nemocnice. Na základě usku-
tečněného výběrového řízení totiž nedošlo
k obsazení bytů č. 2, 9 a 14. Termín pro odevzdání
přihlášek je 15. říjen 2013.
Výběrové řízení na obsazení výše uvedených bytů
má stejné podmínky jako to předchozí. Podrobné in-
formace o výši nájemného, ostatních nákladech na
bydlení, nabízených bytech a jejich vybavení, ale
i o samotném výběrovém řízení či tiskopis přihlášky

můžete získat na www.litomysl.cz – O městě /
Zprávy z městského úřadu /odbor místního a silnič-
ního hospodářství.
Návrh na obsazení jednotlivých bytů bude předložen
Radě města Litomyšle na jejím jednání 22. 10. 2013.
Po tomto datu budou jednotliví žadatelé vyrozu-
měni o výsledku výběrového řízení. Kolaudace uve-
deného objektu proběhne v posledním zářijovém
nebo prvním říjnovém týdnu.

Pavel Jiráň, 
vedoucí odboru místního a silničního hospodářství 
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Počet stížností na hluk vzrostl
Již na červnovém zasedání zastupitelstva projedná-
vali jeho členové návrh úpravy nové vyhlášky
o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných čin-
ností. Důvodem byla petice občanů bydlících v blíz-
kosti Dance Clubu U Kolji. Změna nakonec
odhlasována nebyla, ovšem problém, který se pů-
vodně týkal obyvatel z okolí klubu, se v současné
době rozrostl o další podniky v Litomyšli. Stížnosti
jsou zaznamenány například na Buddy Bar, Hotel
Aplaus, Sportovní areál za Sokolovnou, zahrádku
Garáže, hernu naproti Poště a výjimečně (při kon-
certu) i na hostinec U Černého orla. V minulosti se
problém týkal také Undergroundu nebo Biker´s
baru. Záležitost řeší radnice, městská policie a opět
se dostala na jednání zastupitelstva, které se sešlo
17. září. 
„Je to věc, která se nám bude stále vracet jako bu-
merang. Jsem zastáncem pravidla, že noční klid
máme od 22.00 do 6.00 hodin, a to se má každý člo-
věk vyspat bez ohledu na to, kde bydlí,“ uvedl za-
stupitel Radek Pulkrábek a zároveň dodal: „Na
druhou stranu máme tady hodně podniků, které po-
třebují určitou formu nočního života, ale musí to
korespondovat s tím klidem. Je zde hodně restau-
rací, kde problém není, jsou tady restaurace, kde je
problém pravidelně, a jsou tady i restaurace, kde je
ten problém jen občas. Všechno to vyplývá z toho,
jaká je v tom podniku společnost.“ Zároveň uvedl,
že z lokality u Dance Clubu U Kolji v současné době
nemá žádné poznatky o zhoršování situace nebo
opakování původních problémů. Zklidnění na jedné
straně města však neznamená zklidnění celkové.
Především uvnitř zástavby je v noci každý zvuk ne-
příjemný. Vyhláška města přitom říká, že provozo-
vatelé restauračních zařízení, kteří provozují
v uzavřených prostorech existujících staveb restau-

rační předzahrádky, letní zahrádky a obdobná zaří-
zení, musí jejich provoz ukončit do 22 hodin. Před-
zahrádky na otevřených veřejných prostranstvích
musí ukončit provoz do 24 hodin. „Ale nejde jen
o hluk na předzahrádkách, lidé si stěžují, že si
někdo po 23. hodině večer jen tak odpálí velký oh-
ňostroj, aniž o tom kdokoli věděl, takže si občané
ani nemohou opatřit svá zvířata,“ reaguje místosta-
rosta Litomyšle Vojtěch Stříteský a pokračuje: „Nic
proti svatbám a ohňostrojům, ale občané by si měli
včas zažádat o výjimku rady města, abychom o plá-
novaném ohňostroji mohli včas informovat. A ještě
jedna věc – obecně se lidé mylně domnívají, že
městská policie může podniky, v nichž je v noci
nadměrný hluk, na místě sankcionovat. Nemůže,
musí přestupek předat do správního řízení a po-
hrůžka, že se tak stane, na zklidnění obyčejně ne-
zabírá.“
Na porušování vyhlášky v poslední době upozornili
manželé bydlící přímo u Hotelu Aplaus. Zastupite-
lům ve svém dopisu sdělili: „Rušení nočního klidu
v podobě hlasité hudby a křiku lidí po 22. hodině
do téměř raných hodin nejen o víkendu, ale i ve
všední dny, je problémem již od samého začátku
otevření tohoto podniku. Na terase se pohybují
celou noc návštěvníci akcí, firemních večírku
a oslav, kteří se hlasitě baví.“ Ovšem nic není jen
černobílé. Stejně jako zastupitel Radek Pulkrábek,
tak i vedení města a městská policie uvádějí, že je
to závislé na společnosti, která v podniku zrovna je.
Stejného názoru je i ředitel hotelu, jenž si je však
problému vědom. „Vím a je mi známo, že k těmto
situacím došlo a noční klid, potažmo sousedé byli
našimi hosty rušeni. Osobně mi je opravdu líto, že
k těmto situacím došlo. Na druhou stranu je velice
těžké tyto momenty ohlídat, resp. jim předcházet

ve chvílích, kdy se lidé baví a užívají si. Každý z nás
v takové situaci určitě byl a určitě nechtěl, aby
musel „v tom nejlepším" přestat nebo být tzv. poti-
chu. Za způsobené nepříjemnosti se těm, kterých se
to skutečně týká, velice omlouvám, a to jménem
svým, tak jménem společnosti a hotelu jako tako-
vého,“ reaguje ředitel Petr Klinecký a velitel Měst-
ské policie Litomyšl Karel Rajman potvrzuje, že:
„problémy jsou nahodilé podle společnosti, která se
tam nachází. Navíc předzahrádka není v uzavřeném
prostoru existující stavby, takže tam platí její uza-
vření ve 24.00 hodin.“ 
Dalším místem, se kterým je nově spojován problém
rušení nočního klidu, je areál za sokolovnou. Hu-
dební produkce i večerní letní kino občanům z okolí
vadily. Někteří ale na problém nahlížejí i z jiného
úhlu pohledu. „Na jedné straně vah máte to dobré
a na druhé zase špatné věci. V tomto případě se
našel člověk, kterému se podařilo zachránit areál za
sokolovnou, a dokonce převzal i sokolovnu samot-
nou. Druhá věc je, že těch akcí letos tam bylo hodně
a některé kapely hrály opravdu hlasitě. Ti mladí to
ale mají rádi. Já to nekritizuji,“ uvádí jeden z oby-
vatel přilehlé čtvrti, který si nepřál být jmenován.
„Do dnešního dne eviduji pouze jednu stížnost,
která se týkala pouze jedné osoby a to ve vztahu
k provozu letního kina, provozovaného v součin-
nosti s městem. Tuto věc jsem řešil se zástupci
města i s dotčenou osobou a myslím, že došlo k uza-
vření oboustranného kompromisu, který vyhovuje
všem stranám. Od té doby si nikdo na rušení noč-
ního klidu způsobeného mým podnikáním nestěžo-
val. U všech hudebních produkcí realizovaných
pomocí hudební aparatury se snažíme důsledně do-
držovat jejich ukončení v 22.00 hod. 

strana 5 >

Návrh řešení obnovy nábřeží řeky Loučné je na světě
Architektonická soutěž Cena Nadace Proměny 2013,
jejímž předmětem byl návrh řešení obnovy nábřeží
řeky Loučné, má vítěze. Porota rozhodla o udělení
první ceny návrhu Ing. arch. MgA. Martina Rusiny
a Ing. arch. Martina Freie. Projekt byl oceněn ze-
jména pro svoji myšlenkovou čistotu reflektující
v jednoduchém konceptu místo a požadavky na jeho
budoucí využití.
Vítězové předložili pádné argumenty
Veřejná, dvoukolová architektonická soutěž Cena
Nadace Proměny 2013 probíhala od 20. února do 27.
srpna. V prvním kole bylo odevzdáno celkem 31 ná-
vrhů, porota z nich v květnu vybrala pět k postupu
do druhého kola. Závěrečné hodnotící zasedání po-
roty se uskutečnilo 20. srpna v Litomyšli. „Porotě
byla představena nejenom grafická prezentace jed-
notlivých návrhů, technická zpráva a kalkulace, ale
jednotlivé týmy přišly a předkládané projekty po-
psaly. Myslím si, že vítězové Martin Rusina a Martin
Frei byli ve své prezentaci velmi přesvědčiví a zvrá-
tili vítězství na svou stranu především argumenty,
které komisi předložili,“ uvedl místostarosta Lito-
myšle a člen poroty Radomil Kašpar. Pětičlenná po-
rota složená z nezávislých odborníků, zástupců
města Litomyšle i Nadace Proměny vyhodnotila rov-
něž projekty, které skončily na druhém a třetím
místě. Druhé místo patří návrhu CUBOID ARCHI-
TEKTI s.r.o., třetí skončila Ing. arch. Jana Kaštán-
ková.
Promenáda i hudební hřiště
Vítězný návrh architektů Rusiny a Freie řeší pro-
měnu Vodních valů vymezením čtyř rozdílných
městských prostorů a jejich propojením do jednoho
celku. „Různé přednosti samotného nábřeží, břehů
Loučné, městského parku u Smetanova domu a ulice
Vodní valy se vzájemně doplňují. Jasným, střídmým
způsobem odděluje části městského prostředí od pří-
rodního, které ponechává svému vývoji. Na nábřeží
vzniká promenáda pod stromy pro odpočinek, se-
tkávání a hry se sochařsky ztvárněným hudebním
hřištěm. Přírodní charakter břehů řeky je zachován

a zpřístupněn na vybraných místech lehkými pozo-
rovatelnami a stezkami. Těžiště parku je přesunuto
na pobytovou louku nad řekou a je obnovena za-
hradní restaurace s pavilonem,“ popsala vítězný
projekt Petra Hrubošová, manažerka komunikace
Nadace Proměny. 
Projekty na výstavě
Všechny soutěžní návrhy si bude veřejnost moci
prohlédnout v klenutém sále zámeckého pivovaru
od 5. října – symbolicky v rámci zahájení festivalu
Den architektury 2013. Akce je zároveň součástí
programu Archimyšl 2013. „Vernisáž výstavy začne
v 16.00 hodin a od 17.00 hodin na ni naváže ve
sloupovém sále beseda Na pivo s architekty, které
se zúčastní mimo jiné i autoři vítězného projektu.
Výstava potrvá do 31. října,“ sdělila tisková mluvčí
Litomyšle Michaela Severová a dodala: „Možností di-
skutovat s architekty bude víc. V úterý 5. listopadu
se uskuteční beseda s veřejností pouze nad tímto
projektem a ta by měla být spojena i s procházkou
po Vodních valech, aby Litomyšlané věděli i o jed-
notlivých částech projektu.“ 
Architektonická soutěž, včetně cen a odměn pro
účastníky 2. kola, je součástí podpory ve výši 25 mi-
lionů korun, kterou nadace Litomyšli poskytuje
v rámci grantového programu Parky. „Na přípravě
a organizaci soutěže nadace jako vyhlašovatel úzce

spolupracovala se zástupci města. Součástí soutěž-
ních podkladů byly mimo jiné odborně zpracované
výstupy ze sociologického průzkumu zajištěného
nadací, který v uplynulém roce mapoval potřeby
a přání obyvatel města. Také s nimi architekti ve
svých návrzích museli pracovat. Vysokou úroveň
soutěžních podkladů i celkovou organizaci soutěže
v závěru kladně hodnotila porota i soutěžící ateli-
ery,“ upřesnila Petra Hrubošová a Radomil Kašpar
na závěr dodal: „V roce 2014 by měl být hotový de-
finitivní projekt, dokončení je plánováno na rok
2015.“                              -red-, vizualizace vítězů
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Odmítnutá příležitost
Vedení města Litomyšle bylo v létě osloveno s na-
bídkou zapojit se do projektu „Města vzdělávání“:
- cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v regi-
onech
- realizátorem projektu je společnost EDUin, klíčový
aktér na poli inovací v oblasti vzdělávání v České
republice (Tomáš Feřtek, mluvčí EDUin, o.p.s., byl
jedním z hostů na kulatém stolu na téma školství
23. 9. 2013 v Litomyšli – záznam kulatého stolu

bude k dispozici na webových stránkách Generace
89). 
- projekt je zcela nezávislý na zdrojích města, finan-
cuje ho plně J&T banka a IBM ČR.
- Litomyšl byla vybrána jako jedno ze čtyř měst
v celé ČR
Rada města ve svém usnesení č. 686/13 ze dne 30.
7. 2013 navrhovaný projekt odmítla.
Město se tak připravilo o možnost pracovat s nej-
lepšími odborníky v oblasti vzdělávání. Odmítlo di-

skusi s občany a rodiči na téma kvality výuky a škol
ve městě. Nevyužilo možnost vytvoření dlouhodobé
koncepce v oblasti vzdělávání. Školství v Litomyšli
mohlo projít odborným pohledem zvenčí i získat ná-
zory občanů – rodičů, učitelů, zaměstnavatelů. Kla-
deme si otázku, co vedlo Radu města Litomyšle
k odmítnutí tak zajímavého projektu, který by navíc
nestál město ani korunu. Tolik se v Litomyšli bojíme
nezávislého pohledu zvenčí? Nebo si skutečně mys-
líme, že ve školství ve městě není co zlepšovat? 

Věra Krejčová (Školská komise), 
Petra Benešová (Komise pro rodinu), Dan Brýdl 

(Komise pro dlouhodobý rozvoj), Generace 89

SNK Generace 89

Koho volit?
Otázka, kterou si v současnosti klade převážná část
národa. Vždy jsem pečlivě sledoval politiku. V době
podivné vlády křišťálově čistého Standy ve mně na-
zrála touha podílet se na chodu obce, v níž žiji. Do
té doby jsem se věnoval hlavně rodině, podnikání
a mému cestovatelskému koníčku. Vstoupil jsem
tedy v roce 2006 do místní ODS (odešel jsem v roce
2010 a nebyl sám). Záhy mi došlo, jak město, idyla
sama, funguje. Kamarádi, lobbing, propojené ro-
dinky, malé a větší lumpárny. Od roku 2006 až do-
posud byla ODS vítěznou stranou nejen v našem
městě, ale i celém státě. Paralela mezi naší malou
a celostátní politikou je na místě. I my máme své
Bémy, Janoušky, Hrdličky, Riitigy, Dalíky, Topo-
lánky a Řebíčky, stejně jako Kalousky a další neko-
nečnou řadu budovatelů lepších zítřků, našla by se
u nás i Nagyová.  KDU-ČSL vykládá, jak chce věci
napravit, ale v minulosti se podílela na všem…s pra-

vicí, s levicí a třeba i s „dědou Mrázem“, kdyby vy-
hrál volby. Skutečná autentická pravice u nás nikdy
nebyla a nebude, dokud do ní nevstoupí úspěšní
lidé, kteří nepotřebují krást. A levice? Slabota.
Žádné nápady ani řešení, jen dál zadlužovat stát.
Mám dojem, že do politiky chodí lidé, kteří to berou
jako výtečný zdroj obživy. Schopných tam bylo sku-
tečně málo, spíš plejády lemplů a kývačů, které pase
několik šíbrů pod taktovkou kmotrů. Pokud se ne-
změní systém, volby nic nevyřeší, jen se změní tváře
a strany. Přísavky a penězovody dostanou pouze
nové majitele. Stačilo by jen několik jednoduchých
systémových opatření: pouze 100členný parlament
(100 okrsků a jen jeden vítěz, kterého známe), zru-
šit senát a nahradit ho pro případ krize 15člennou
Radou hejtmanů (bezplatně), zrušit mnoho zbyteč-
ných úřadů, zeštíhlit státní správu a samosprávu,
udělat pořádek ve státních podnicích ČEZ, ŘSD  atd.
- a ejhle, ušetřili bychom 250 miliard ročně, za 6 let

splatíme dluh 1,5 bilionu korun a pak se budeme
topit v penězích, protože nám odpadne navíc pla-
cení úroků (70 miliard ročně).  Najednou bude státní
rozpočet v plusu 250+70 = 325 miliard korun. Ale
my žijeme bohužel v jiném příběhu, který je plný
arogance, diletantství a zlodějin. Všichni v Litomyšli
vědí, že například smlouva o správcování vody je
pro město zásadně nevýhodná. Kontrolní výbor (kde
je zastoupení všech subjektů) doporučil zastupitel-
stvu města hlasy 5 : 2 smlouvu vypovědět. Celkem
3 x jsem podal návrh na vypovězení této vypečené
smlouvy. Třikrát tento pragmatický a oprávněný
návrh naši budovatelé města z ODS, TOP 09, KDU
ČSL zamítli. Problémy se zámeckým návrším se tají
a lidem se lže, pozemky se prodávají pod cenou,
občas se zapomene vyjmout pozemek z půdního
fondu a stojí nás to 7 milionů. Co dodat, snad jen,
že z cizího krev neteče a karavana táhne dál. Odpo-
věď na otázku koho volit dodnes neznám. Vím ale
určitě, koho volit nebudu!!! 

Jaromír Odstrčil, zastupitel Litomyšle

Strana soukromníků ČR

Na politickém nebi se ukazují různá znamení před-
stavující blížící se volby. Při povaze dnešní demokra-
cie nemůžeme čekat boj o určitý politický princip,
který by měly jednotlivé strany reprezentovat, ale
zápas o udržení politické moci. Některým stranám
jde možná o samotnou existenci, případně o ztra-
cená ministerská křesla, poslanecké posty i o stovky
dalších členů tohoto ještě nedávno vládnoucího ře-
tězu. V takovém případě jde politická i lidská mo-
rálka stranou a mnozí občané přestávají věřit, že by
cestou voleb mohla nastat vážnější náprava. 

Škoda, že tohoto odpolitizování společnosti jsme se
nedočkali v kultuře nebo školství, ale právě v poli-
tickém životě. Až k nezájmu vychovaly naše polis-
topadové politické strany veřejné mínění
a nemůžeme se tomu divit, vždyť vládnoucí koalice
byly seskupením jednotlivců s podivnými zájmy.
Mezi nimi a voličem nebyla žádná souvislost. Zdeněk
Nejedlý ve dvacátých letech napsal: „Buď jsou lidé
pro republiku několika lidí vládnoucích pod heslem
politických stran, kteří se včas domohli moci, anebo
jsou pro republiku jako náplň starých, národních

a sociálních tradic minulých generací i národních
a sociálních potřeb přítomných a budoucích gene-
rací… I volby, mají-li mít smysl, musí se vést o tuto
základní otázku, ne o to, zdali ta či ona koaliční
strana dostane o hlas více či méně. To nerozhoduje
na věci pranic.“  Není důvod věřit stranám, které
dostaly naši zemi do dalekosáhlých ekonomických
problémů, zapříčinily vznik sociální nerovnosti
a ochudily obyčejné lidi. 
Přijďte i Vy k volbám a dejte svůj hlas KSČM.

Max Olšan, Jaroslav Toušek, ZO KSČM Litomyšl

Komunistická strana Čech a Moravy

Prostor pro názory volebních subjektů v  

Přijďte si popovídat s
Karlem Schwarzenbergem!

neděle 13.10. 2013 
10:00 na Růžovém paloučku
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Vážení spoluobčané,
Česká republika má na víc. Může se v ní lépe žít
a může být lépe vnímána za hranicemi. Sociální de-
mokracie na sebe bere úkol stmelit společnost roz-
dělenou sedmiletým neúspěšným vládnutím pravice.
Je nejvyšší čas ukončit rozvrat státu a jeho institucí.
Stát musí být oporou občana a občan u něj musí
cítit zastání. Za své daně si lidé zaslouží kvalitní ve-
řejné služby, bezchybně pracující úřady, celkově
bezpečný, vstřícný a přívětivý stát. Světová ekono-
mická krize byla u nás v uplynulých letech umoc-
něna chaotickým vládnutím ODS a TOP 09, které
postrádalo jakoukoliv rozumnou hospodářskou po-
litiku, prohlubovalo zadlužení, zvyšovalo nezaměst-
nanost a přibližovalo občany k hranici chudoby.
Zájmy běžných, poctivě pracujících lidí byly porá-
ženy zájmy úzkých skupin navázaných na vládu –

kmotrů, bohatých oligarchů, firemních lobbistů.
Korupce kvetla a prorostla až do nejvyšších pater
politiky. Zřetelné byly tendence učinit ze zdravot-
nictví, sociální péče či školství součást byznysu. Do-
cházelo k parcelaci a chybné privatizaci státu a jeho
infrastruktury. Nyní nastal čas vrátit vládu zpátky
do rukou lidí oprávněně rozladěných politickými
a sociálními poměry. Je nutno znovu nastartovat
hospodářský růst a vytvořit tolik potřebná nová pra-
covní místa. Je nutno zrušit chybné a sociálně ne-
spravedlivé pravicové reformy. Politici a strany,
které si voliči vyberou ke správě země, musejí být
pod nepřetržitou kontrolou. Jenom tam, kde je za-
jištěna účast občanů na veřejném dění a rozhodo-
vání, můžeme hovořit o zdravé a soudržné
společnosti. Prostor pro svoji práci musejí mít i or-
gány činné v trestním řízení – policie, státní zastu-

pitelství, soudy. Zákony nechť platí pro každého
stejně. Cílem sociální demokracie je fungující stát,
se kterým se budou jeho občané moci ztotožnit bez
ohledu na věk, vzdělání či majetkové poměry. Aby-
chom dostáli naší historii, tradicím, kulturním ko-
řenům a mohli být považováni za nedílnou součást
rodiny civilizovaných evropských národů, musíme
oprášit stále platné hodnoty spravedlnosti, svobody
a solidarity. Česká strana sociálně demokratická je
strana s dlouhou historií boje za práva občanů. Aby
však nyní opět posunula Českou republiku dál, ne-
obejde se bez pomoci těch, jimž na osudu země zá-
leží stejně jako jí. Dejme  dohromady hlavy i ruce
a vraťme České republice prosperitu, slušnost, spra-
vedlnost i hrdost. 

Text Bohuslava Sobotky, předsedy ČSSD, 
zaslal Ing. Marek Novohradský, 

předseda místní organizace ČSSD

Česká strana sociálně demokratická

Svátek dětí, maminek, tatínků – to jsou svátky,
které všichni známe a s rodinou slavíme. Na první
den měsíce října však připadá svátek, který zůstává
stranou zájmu médií i většiny lidí. I 1. října bychom
se měli na chvilku zastavit a vzpomenout si na svoje
blízké – rodiče, babičky, dědečky, sousedy a přátele
- je Mezinárodní den seniorů. Jistě s radostí i vdě-
kem přijmou naši návštěvu, malý dárek, pozvání do

divadla, na večeři nebo jenom na odpolední kávu.
Dnešní rychlá doba stáří nepřeje, ale ani nás tato ži-
votní etapa nemine, i proto bychom ji neměli igno-
rovat ani teď, kdy jsme ještě plni sil. Chvíle strávené
s našimi seniory nás mohou mnohému naučit, in-
spirovat i povzbudit – neboť aktivně se podílet na
životě svém i ostatních není výsadou jen mladých.
Vzpomínky na hezký den, který jsme společně pro-

žili, nám nemůže nic nahradit.  Připojuji se ke všem,
kteří tento den oslavili se svými rodiči, babičkami
a dědečky.
Milí litomyšlští senioři, přijměte mé blahopřání a do-
volte, abych Vám popřál pevné zdraví, dobrou mysl
a pohodu. Věřím, že v následujících letech se stane
v Litomyšli tradicí oslavit Váš svátek, jak se sluší
a patří.                         Michal Kortyš, ODS Litomyšl

Občanská demokratická strana

Nezapomeňte přijít k volbám do poslanecké sněmovny!
Ať se nám to líbí nebo ne, vstoupili jsme do měsíce,
který je opět volební. „Jděte do háje s volbami,
stejně se nic nezmění. Volit nepůjdu – všichni jsou
stejní! Politika je špinavá, každý si hrabe pro sebe,
dřív bylo líp!…,“ slýchám ze všech stran. I když lze
rozumět těmto nářkům, nemohu se s nimi ztotožnit.
Je pravda, že se mi spousta věcí také nelíbí, ale jen
nadávat a nic nedělat určitě k ničemu dobrému či
lepšímu také nepomůže. Pamatuji dobu, kdy nejít
k volbám a nevolit „jistotu“, která byla na jediném

volebním lístku, se nepřipouštělo. Možnost svo-
bodně volit, kterou jsme získali po roce 1989, při-
nesla šanci posunout věci k lepšímu. Čas ukázal, že
se svobodou moc nakládat neumíme, že volební pro-
gramy, které získaly nejvíce hlasů, v životní praxi
věrohodnosti nenabraly. 
Tak co s tím? Každý z nás – vlastníků volebního
práva – má dvě možnosti: 1. možnost: Nedělat nic =
nejít k volbám, zahodit svůj hlas, svou šanci. 2.
možnost: Ve dnech 25. a 26. října 2013 vhozením
svobodně vybraného volebního lístku do volební

urny vyjádřit svůj názor a dát šanci naší zemi na
„polepšení“. 
A koho volit? To záleží na každém z vás. Koho budu
volit já, asi tušíte. Na naší kandidátce jsou lidé, kteří
jsou profesně zkušení, mají za sebou celou řadu
úspěchů a navíc nejsou od problémů „nás obyčej-
ných“ vzdáleni. I proto jim chci dát šanci.

Ing. Terezie Šmolíková, 
zastupitel města Litomyšl za KDU-ČSL

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová

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

Zastupitelstvu města Litomyšl 2010 – 2014

Počet stížností na hluk vzrostl
strana 2 >
Při roční návštěvnosti areálu kolem 20 tis. návštěv-
níků se vše nedá uhlídat na 100 %, ale mohu zodpo-
vědně říci, že noční klid nijak zásadně nerušíme,“ říká
provozovatel Jan Friedl a dodává: „K stížnosti, která
se týkala údajného rušení mimo noční klid se vzhle-
dem k hluku od R35 nemá smysl vyjadřovat. Průtah
městem a provoz na této komunikaci je daleko větším
zdrojem hluku. Areál je v současném rozsahu provo-
zován prvním rokem a stále se učíme a je co zlepšo-
vat, to nepopírám. Rozhodně si nepřejeme svojí
činností rušit okolní obyvatele, protože to jsou záro-
veň naši zákazníci.“ Ovšem v případě areálu za soko-
lovnou si přišli občané na radnici stěžovat osobně i na
odpolední vystoupení kapely Rufus. Rocková muzika
v blízkosti obytné čtvrti byla obyvatelům nepříjemná. 
Kapitolou sám o sobě je Buddy Bar. Na tento podnik
jsou stížnosti opakované a městská policie je řeší už
několik let. Noční klid ruší živý hovor hostů, ale
také velmi hlasitá reprodukovaná hudba. „Téma je

velmi často předmětem názorového jednocení mezi
provozovatelem baru a službu konající obsluhou,“
sděluje provozovatel Buddy Baru Štěpán Valenta
a pokračuje: „Osobně si myslím, že podnět stížnosti
je pouze jeden. Je dobré se zamyslet i nad motivací
paní stěžovatelky a cílem jejího snažení. Vše na-
svědčuje tomu, že pouze „zneužívá" své právo na
špatně pochopený noční klid a velmi komplikuje
provoz zcela legálně zkolaudovaného a provozova-
ného restauračního zařízení barového typu. Již
sama existence dlouholetých stížností mě vede
k přesvědčení, že není v možnostech provozu baru
dostat se do hranic, které si sama stěžovatelka sta-
novila jako „noční klid".“ Provozovatelé baru však
nečinně nesložili ruce do klína a nečekají na další
návštěvu strážníků. „Neustále vyháníme hosty ze
zahrádky", pořídili jsme klimatizační jednotku, aby
nemusely být otevřené dveře a okna a odrazový
zvuk nemohl být nad míru únosnou a snesitelnou,“
popisuje opatření provozovatel. 

Město podle slov místostarosty Vojtěch Stříteského
ale nemíní podnikání omezovat a jít cestou restrikce
- hodlá však zřídit nápravu. „Provozovatelé jsou
zodpovědní za akce, které pořádají. Subjekty, které
stávající vyhlášku poruší, budou řešeny ve správním
řízení, a pokud půjde o oprávněné a opakované stíž-
nosti, nejspíš to nebudou mít laciné,“ popisuje po-
stup místostarosta. „V případě, že to nezabere,
budeme přinuceni ke kroku, který si nepřejeme, ale
budeme nuceni navrhnout zastupitelstvu vyhláškou
omezit otevírací hodiny,“ dodává Vojtěch Stříteský.
„Globální řešení bohužel nemám, k jednotlivým hlá-
šením přistupujeme případ od případu. Něco je nám
nahlášeno telefonicky a něco odchytíme my, když
procházíme město. Vždy se ale snažíme přijít co nej-
dříve,“ sděluje ke všem případům velitel Rajman.
Za větším množství stížností na hluk zřejmě bude
velmi teplé léto, kdy večery byly přímo stvořené
k posezení na předzahrádkách. V teple, které bylo
i po setmění, personál restaurací otvíral okna
a z těch se linula reprodukovaná hudba a hlasy
hostů. S ochlazením snad dojde ke zlepšení.

-bj-
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Stavba kanalizace s dopravními 
omezeními a změnou jízdního řádu MHD
V souvislosti s výstavbou kanalizace došlo od 19. 9.
2013 k uzavírce místní komunikace v Nedošíně,
omezení provozu v ulici Na Lánech a ke změně jízd-
ního řádu MHD.
Uzavírka silnice v Nedošíně potrvá do 15. 11. 2013
a až do tohoto termínu bude docházet k postup-
nému uzavření úseku mezi ČOV po most u restaurace
Žabárna. Dopravní obslužnost do zadní části obce
bude vedena po silnici I/35 a přejezdem přes uve-
dený most. Odbočení ze silnice I/35 a výjezd na tuto
silnici bude zabezpečen snížením rychlosti jízdy po-
stupně na 50 km /hod.
Zastávka MHD v obci Nedošín bude v uvedeném ob-
dobí přesunuta na druhý břeh řeky Loučné k čp. 33
a 28. Trasa jízdy MHD povede přes silnici I/35
a k otáčení vozidla bude využíván areál firmy Orion
Litomyšl. Časový harmonogram jízdního řádu by
touto úpravou trasy neměl být narušen.
Výstavba kanalizace bude v uvedeném období reali-
zována také v průběžné místní komunikaci ulici Na

Lánech po úsecích délky cca 20 m s převedením do-
pravy pouze do jednoho jízdního pruhu obousměrně
a řešením přednosti v jízdě pomocí svislých doprav-
ních značek nebo pomocí semaforů. Zároveň je
nutno v této lokalitě počítat s plným uzavíráním
bočních místních a účelových komunikací bez sta-
novování a možnosti objízdných tras.
Město Litomyšl žádá všechny řidiče na uvedených
trasách o zvýšení pozornosti při jízdě, trpělivost
a úpravu časového plánovaní vlastní dopravy. Ča-
sové prodlevy se dají očekávat především na křižo-
vatce místní komunikace na výjezdu z obce Nedošín
a silnice I/35.
Práce budou v tomto roce přerušeny nejpozději k 16.
11. a jejich obnovení se předpokládá k 1. 4. 2014.
Po uvedené zimní období budou provoz po uvedených
komunikacích i trasa MHD v obvyklých parametrech. 
Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pocho-
pení.                                                 Pavel Jiráň, 

vedoucí odboru místního a silničního hospodářství 

Karty IREDO budou se slevami. Pro seniory ve výši 50 procent
Slevy na jízdném i na pořízení nových IREDO karet
pro cestující budou. Pardubický kraj se na nich do-
hodl na jednáních s Královéhradeckým krajem
v rámci společného projektu elektronizace odbavo-
vacího systému. Rozsah slev začátkem září odsou-
hlasili radní Pardubického kraje na návrh náměstka
zodpovědného za dopravu a dopravní obslužnost Ja-
romíra Duška.
Slevy budou platit od 1. října 2013
„Je to především pozitivní zpráva pro cestující ve-
řejnost. Pokud chceme, aby nový systém fungoval,
bylo potřeba lidem nabídnout nějakou motivaci.
Nový tarif počítá se zavedením slevy ve výši 50 pro-
cent na jízdném pro seniory nad 70 let, kteří si po-
řídí kartu,“ představil první změnu tarifu náměstek
Dušek. Mrzí ho, že se na těchto podmínkách, ale
i dalších slevách nepodařilo domluvit s Královehra-
deckým krajem dříve. „Na slevách jsme se shodli
s náměstkem Janečkem již na počátku července.
Z nepochopitelných důvodů však OREDO předložilo
radním v sousedním kraji zcela něco jiného, bez ja-
kýchkoliv slev. Bylo nám slíbeno, že na nejbližší
radě sjedná pan náměstek Janeček nápravu. Slevy
budou platit od 1. října 2013,“ vysvětlil Dušek.
Vedle toho radní Pardubického kraje odsouhlasili
snížení pořizovací ceny nové čipové karty IREDO pro
děti, žáky, studenty (platí již nyní) a seniory ze 150
korun na 80 korun. „I toto je podstatný motivační
prvek. Navíc garantujeme pětiprocentní slevu z jed-
notlivého jízdného při platbě novou bezkontaktní
elektronickou kartou. Tuto slevu obsahoval již pů-
vodní tarif na kartách dopravců. V případě, že by-
chom tuto slevu nezachovali, poškodili bychom 18
tisíc cestujících a to jsme nemohli na jednáních
s protějšky z Hradce dopustit,“ doplnil náměstek. 
Čipová karta IREDO
Čipová karta IREDO postupně nahradí vícedenní pa-
pírové a přestupní papírové jízdenky. Cestující se
s ní budou prokazovat při cestování v rámci všech
autobusů a vlaků Královéhradeckého a Pardubic-
kého kraje zapojených do Integrovaného doprav-
ního systému IREDO. Karta bude fungovat také jako
elektronická peněženka pro nákup jednorázové jíz-
denky. Je především vhodná pro cestující, kteří do-
jíždějí denně např. do školy nebo do zaměstnání.
Při nákupu vícedenní nebo zónové jízdenky na že-
lezniční stanici nebo v autobuse dojde k jejímu na-
hrání na čipovou kartu. Současně bude cestujícímu
vydán daňový doklad, sloužící ke kontrole platnosti
karty i k případné reklamaci. Kontrola platnosti jíz-
denky bude probíhat přiložením čipové karty k od-
bavovacímu zařízení v autobuse, k přenosné
pokladně průvodčího ve vlaku nebo ke čtečce revi-

zora. Termíny ukončení platnosti jednotlivých typů
vícedenních papírových jízdenek jsou následující:
7denní jízdenka končí dnem 6. 10. 2013, 30denní
jízdenka končí dnem 29. 10. 2013 a 90denní končí
dnem 28. 12. 2013. Platnost papírové přestupní jíz-
denky je do 31. 12. 2013. Po tomto datu bude pře-
stupní jízdenka nahrávána na čipovou kartu IREDO.
V platnosti i nadále zůstává papírová jízdenka za-
koupená při nástupu a uplatněná na příslušném
spoji a jednodenní papírová síťová jízdenka. 
V Litomyšli je možné čipovou kartu zakoupit na
autobusovém nádraží - Mařákova 1087 (Po 7.30-9 /
12.30-15, Út-Čt 7.30-9 / 12.30-14). Od října si ji mů-
žete přijít vyřídit také do Informačního centra na
Smetanově náměstí. O čipovou kartu můžete v íčku
zažádat v běžné otevírací době, tedy od pondělí do
pátku mezi 8.30 a 17. hodinou a v sobotu od 9 do
12 hodin. V případě zájmu o čipovou kartu poskyt-
nou pracovíci infocentra potřebné podklady. 
K získání personifikované karty budete potřebovat:
vyplněnou žádost o čipovou kartu IREDO, doklad to-
tožnosti a fotografii. Žáci a studenti pak potřebují
potvrzení o studiu v předtištěné kolonce žádosti
anebo platný žákovský průkaz. Zažádat také můžete
o anonymní čipovou kartu, která má omezenou
funkčnost a lze jí použít pouze jako elektronickou

peněženku. Tato čipová karta bude vystavena na
počkání.
Kraj je připraven jednat o prodeji svého podílu ve spo-
lečnosti OREDO
Hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc
nabídl pardubickému hejtmanství, že odkoupí pa-
desátiprocentní podíl Pardubického kraje ve společ-
nosti OREDO, která organizuje vlakovou
a autobusovou dopravu v celých východních Če-
chách. Pardubický kraj je s činností společnosti ne-
spokojen. „Po obrovských problémech s jízdními
řády jsme se rozhodli organizovat regionální do-
pravu prostřednictvím vlastního oddělení. To fun-
guje již od srpna, navíc nás to vychází levněji.
S firmou OREDO nás nyní pojí již pouze projekt
elektronických peněženek. Nabídce pana hejtmana
France jsme tedy otevřeni,“ řekl náměstek Dušek.
Podle Duška má však problémy i projekt karet. „Ter-
míny firmě OREDO protékají mezi prsty, komplikuje
se celá situace kolem karet,“ uvedl náměstek. Par-
dubický kraj navíc velmi vážně zvažuje podání tre-
stního oznámení. Vedou ho k tomu výsledky
personálního a mzdového auditu v obchodní společ-
nosti OREDO, ale také auditu dopravního systému
autobusové dopravy v Pardubickém kraji.        -red-

Oznámení o době a místě konání voleb 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

V souladu s ustanovením § 15 a § 55 odst. 1 zákona
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České re-
publiky a o změně a doplnění některých dalších zá-
konů, ve znění pozdějších předpisů oznamuji, že
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České re-
publiky se uskuteční v pátek 25. října 2013 od 14.00
hodin do 22.00 hodin a v sobotu 26. října 2013 od
8.00 hodin do 14.00 hodin.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 – 16
města Litomyšl je volební místnost podle místa tr-
valého pobytu voliče:
1) Internát nemocnice (J. E. Purkyně 919) - Dukel-

ská, J. E. Purkyně, Ludmily Jandové, Mařákova,
Na Řetízku, Partyzánská, Z. Kopala

2) Gymnázium (T. G. Masaryka 590) - Fučíkova, Ze-
lená alej, 17. listopadu, 9. května

3) Střední škola 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, Jaselská, K Mar-
kovu mlýnu, Moravská, Nová, P. Jilemnického,
Prokešova, Sadová, Sluneční, Strakovská, Trstě-
nická, U Náhonu, U Plovárny

6) I. základní škola (Zámecká 496) - Braunerovo
nám., Bří Pátů, Jiráskova, Lidická, Nerudova,
P. Bezruče, Prkenná, Rektora Stříteského, T. No-
vákové, Tyršova, Zámecká 

7) NADĚJE o. s. – pobočka Litomyšl (M. Kuděje 14)
- J. Matičky, Jiráskovo nám., Lomená, M. Kuděje,
Okružní, Osevní, Peciny, Pod Prokopem, Port-
manka, Příčná, Purkmistra Laška, V. K. Jeřábka,
Vlkov, Za Brankou, Za Moštěním  

8) Dalibor – kongresové centrum (Komenského nám.
1053) - A. Sautera, Hrnčířská, J. Formánka, Ja-
bloňová, Jateční, Končinská, Kornická, Lánská,
Na Lánech, U Lomu, Václava Boštíka   

9) Střední pedagogická škola (Komenského nám. 22)
- A. Tomíčka, Bernardka, Družstevní, F. Vognera,
Havlíčkova, Komenského nám., Kpt. Jaroše, M.
Švabinského, Polní, Zahájská 

10) Hotel Zlatá Hvězda – salonek (Smetanovo ná-

městí 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
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže
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 totož-
nost a státní občanství ČR, nebude mu hlasování
umožněno. Každému voliči budou dodány nejpoz-
ději 1 den přede dnem konání voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky
i ve volební místnosti.    

Michal Kortyš, starosta Litomyšle
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Začátkem září vydala Rada města Lito-
myšle nové nařízení o zpoplatnění par-
kování ve vybraných částech města
a nový ceník pro rok 2014. V obou pří-
padech se jedná o částečně upravený
a doplněný návrh dopravní komise
města a Odboru místního a silničního
hospodářství Městského úřadu Litomyšl.
Největší změny
Mezi největší změny patří zavedení zcela
nové parkovací permanentky pro potřeby krátkodo-
bého stání ve zpoplatněných zónách do doby 1 ho-
diny a zavedení nové zóny zpoplatněného
parkování v ulici Jiráskova v části od vjezdu k ob-
jektu mateřské školy po křižovatku se silnicí ve
směru na Českou Třebovou. 
Nová „základní“ známka pro hodinové stání
Nová nalepovací známka, která je v příslušném ce-
níku označena jako „základní“, bude označena
symbolem parkovacího kotouče (viz obrázek). Řidič
ji bude muset užívat s parkovacím kotoučem umís-
těným na viditelném místě ve vozidle s označením
času začátku parkování. Nalepovací známka bude
prokazovat zaplacení poplatku za parkování po
dobu 60 minut od času nastaveného na parkovacím
kotouči. Základní známku bude možno zakoupit
v informačním centru za 300 Kč bez jakéhokoli
omezení. Zejména ji asi využijí „domácí“ řidiči,
kteří parkují ve zpoplatněných zónách pouze za
účelem provedení běžných nákupů či vyřízení po-
chůzek atp. Této skupině nahrazuje původní
známku v ceně 1 100 Kč nebo jim zruší povinnost
zakoupení parkovacího lístku v parkovacím auto-
matu v každém jednotlivém případě. V informač-
ním centru bude k zakoupení také parkovací
kotouč, neboť ho město vydá jako svůj reklamní
předmět. Bude však možno používat i jiné parko-
vací kotouče například jiných subjektů nebo za-
koupené jako univerzální.
Dlouhodobé parkování
Velkou změnou je také přístup k automobilům a ři-

dičům, kteří chtějí v historickém centru
parkovat trvale bez časového omezení,
aniž by tam bydleli či vlastnili nemovi-
tost. Bude jim to sice umožněno, ale
jako všude na světě si za takový luxus
budou muset připlatit. Cena za Abo-
nentní parkovací známku je stanovena
na 5 000 Kč, což činí necelých 14 Kč za
den. Tuto známku bude opět možno za-
koupit bez jakéhokoli omezení v infor-

mačním centru. Výše ceny by měla pomoci
regulovat počty trvale parkujících vozidel ve zpo-
platněných zónách, což snad v důsledku povede
k vyššímu využívání parkovací plochy v ulici T. G.
Masaryka pod objekty základních škol. Toto parko-
viště je v přijatelné docházkové vzdálenosti k cen-
tru města.
Residenční parkovací známky 
Cena tzv. „residenční“ nalepovací parkovací známky
je pro rok 2014 zvýšena o padesát korun a bude tedy
stát 600 Kč. Stejně jako v roce 2013 je určena osobám
s trvalým bydlištěm a majitelům nemovitostí ve zpo-
platněných zónách. K prokázání nároku na nákup
této permanentky bude nadále třeba předkládat tech-
nický průkaz vozidla a občanský průkaz nebo výpis
z listu vlastnictví uvedené nemovitosti. Residenční
parkovací známku bude možné zakoupit pouze na
služebně Městské policie Litomyšl a před jejím nale-
pením je nutné do příslušného pole vypsat registrační
značku vozidla, na kterém bude umístěna.
Parkovací automaty beze změn
Ceny placení krátkodobého parkování prostřednic-
tvím parkovacích automatů jsou zachovány na
úrovni roku 2013. První hodina stojí 10 Kč a každá
další hodina pak 30 Kč. Pro potřeby ubytovatelů ve
zpoplatněných zónách je v ceníku pro rok 2014
nově zaveden prodej týdenního parkovacího lístku
za cenu 250 Kč.
Nemění se ani doba zpoplatněného parkování. Jako
v loňském roce zůstává v pracovní dny od 8.00 do
18.00 a v sobotu od 8.00 do 12.00 hod.

Systém parkování se od nového roku změní

Platby v parkovacích automatech 
první hodina 10 Kč/hod.
každá další hodina 30 Kč/hod.
den 100 Kč/den

Parkovací lístky od ubytovatele
hodinový 10 Kč
denní 50 Kč
týdenní 250 Kč
Parkovací lístky nakupuje provozovatel ubytovacího
zařízení, který předkládá doklad o provozování uby-
tovací činnosti s umístěním provozovny ve zpoplatně-
ných zónách. Parkovací lístky je možno zakoupit na
služebně Městské policie Litomyšl. 

Parkovací známky
Základní 300 Kč/kalendářní rok 
Prokazuje zaplacení ceny za parkování pouze po dobu
do 60 minut od času nastaveného na parkovacím ko-
touči. K zakoupení není třeba předkládat doklady.
Tuto parkovací známku je možno zakoupit v Informač-
ním centru Litomyšl. 
Residenční 600 Kč/kalendářní rok 
Kupující předkládá technický průkaz vozidla  a občan-
ský průkaz nebo výpis z listu vlastnictví. Tuto parko-
vací známku je možno zakoupit na služebně Městské
policie Litomyšl.
Abonentní 5000 Kč/kalendářní rok
K zakoupení není třeba předkládat doklady. Tuto par-
kovací známku je možno zakoupit v Informačním cen-
tru Litomyšl.

Radou přijaté nařízení a ceník i nadále osvobozují
od placení vozidla, která používají označení O1 a O2,
a to bez rozdílu vzhledem k bydlišti držitele. Připo-
mínáme však, že stání není zpoplatněno pouze
v případě, že vozidlo přepravuje osobu, která je dr-
žitelem oprávnění, a je řádně podle zákona ozna-
čeno.                                                         -red- 

Parkovné od roku 2014

Provozovatel dráhy SŽDC, s.o. oznamuje, že v ter-
mínu od 7. do 11. října vždy od 8.00 do 16.30 pro-
běhnou denní výluky traťové koleje v úseku Vysoké
Mýto město – Litomyšl. Náhradní autobusová do-
prava bude po dobu výluky zavedena za vlaky: Os
15002 v úseku Vysoké Mýto město - Litomyšl, Os
15022 v úseku Vysoké Mýto - Litomyšl, Os 15001
v úseku Litomyšl - Vysoké Mýto město a Os 15019,
15021 v úseku Litomyšl - Vysoké Mýto.
V Litomyšli bude zastávka autobusu před staniční
budovou, BUS zastávka „Litomyšl, drogerie” a BUS
zastávka „Litomyšl - Nedošín, rozcestí” - na hlavní
silnici I/35. Ve stanici Vysoké Mýto město bude
autobus stavět přímo u zastávky ČD a ve stanici Vy-
soké Mýto pak před staniční budovou.           -red-

Výluky na trati
Vysoké Mýto - Litomyšl

Povinná výměna řidičských průkazů
Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 2001 do 30.
dubna 2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit nej-
později do 31. prosince 2013! Uplynutím stanovené
doby pro jejich výměnu řidičské průkazy pozbývají
platnosti. Ministerstvo dopravy eviduje v centrálním
registru řidičů k 11. září 2013 v Litomyšli a spádo-
vých obcích 1111 řidičských průkazů, které je třeba
vyměnit. 
Městský úřad Litomyšl, Odbor dopravy vyzývá veřej-
nost, aby zodpovědně přistoupila k poslední etapě
povinných výměn (viz § 134 zákona č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů). Nyní je nejvhodnější doba podat
žádost o vydání (výměnu) řidičského průkazu.  Pro
účely této výměny si přineste:

- platný doklad totožnosti (občanský průkaz, ces-
tovní pas + potvrzení o občanském průkazu)
- jednu barevnou nebo černobílou průkazovou foto-
grafii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
- řidičský průkaz, který podléhá povinné výměně
(vydaný od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004)
- „Žádost o vydání ŘP“ – obdržíte na pracovišti obec-
ního úřadu obce s rozšířenou působností.
Zákonná lhůta pro vydání nového řidičského prů-
kazu je do 20 dnů od podání žádosti, tato povinná
výměna je osvobozena od správního poplatku.
Pokud bude požadováno vydání řidičského průkazu
ve lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů od podání
žádosti, je pro tento úkon již stanoven správní pop-
latek 500 Kč. 

Instalované změny 
na světelné křižovatce 

Na jaře letošního roku jsme veřejnost informovali
o plánovaných změnách ve vybavení a řízení svě-
telné křižovatky. Změny byly následně technicky
provedeny. Protože se i přes uvedený článek vysky-
tují dotazy řidičů, chceme ještě jednou připomenout
základní změnu, ke které došlo.
Na směry pravého odbočení Polička – Svitavy a cen-
trum – Vysoké Mýto byly nově instalovány kom-
pletní semafory s šipkami pro pravé odbočení
s trvale blikajícím žlutým (oranžovým) světlem. To
nově pro řidiče jednoznačně znamená, že tyto směry
jízdy nejsou řízeny světelnou signalizací a je povi-
nen se řídit ostatním dopravním značením. Protože

je nad světelným signálem umístěna dopravní
značka „Stůj, dej přednost v jízdě“, je povinen za-
stavit vozidlo na místě, odkud má do křižovatky ná-
ležitý rozhled, dát přednost v jízdě vozidlům
jedoucím po hlavní silnici a teprve poté pokračovat
v jízdě. Zároveň je třeba připomenout, že na těchto
směrech řidič přejíždí přechody pro chodce neřízené
světelnými signály, kde platí obecná pravidla
o „přednosti chodců“.
Výše popsanou instalací byl odstraněn původní stav,
který byl předmětem řady diskuzí a nejednotných
stanovisek.                                         Pavel Jiráň, 

vedoucí odboru místního a silničního hospodářství

Úřední hodiny Městského úřadu Litomyšl, Odbor do-
pravy, J. E. Purkyně 918: Po a St 8.00–11.30
a 12.30–17.00, Út, Čt, Pá 8.00–11.30 a 12.30–14.00.
V případě dotazů k výměnám řidičských průkazů
můžete volat 461 653 464.
Držitelé řidičských průkazů, kteří budou výměnu
odkládat a dostaví se na příslušný obecní úřad obce
s rozšířenou působností ke konci roku 2013, se vy-
stavují reálnému nebezpečí dlouhých čekacích lhůt,
jak na podání žádosti o vydání řidičského průkazu
v rámci povinné výměny, tak také na jeho vydání.
Jízda bez platného řidičského průkazu je přestup-
kem dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
s pokutou do výše 2 000 Kč.
Doporučujeme vám výměnu řidičského průkazu ne-
odkládat.               

Alena Holomková, referent odboru dopravy
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Vyhlášen termín celoplošné deratizace
Město Litomyšl v souladu se zákonem č. 258/ 2000
Sb. vyhlašuje termín celoplošné deratizace města na
období od 10. 9. do 10. 10. 2013. Městský úřad pro-
vádí celoplošnou deratizaci města jako předcházení
vzniku a šíření infekčních onemocnění. 
Důležitou podmínkou úspěchu akce je její provedení
v jednotném termínu, celoplošně a důsledně. Z to-
hoto důvodu žádáme všechny občany, organizace
a podnikatele na území města Litomyšl o maximální
spolupráci a provedení deratizace ve svých objek-
tech. Před vlastním deratizačním zásahem je ne-
zbytné provést na svých nemovitostech účinná
opatření proti vniknutí škodlivých hlodavců a vy-
čistit objekty od nepotřebných předmětů a zbytků
rostlinného a živočišného původu, aby neskýtaly
pro hlodavce zdroj potravy. 
Deratizaci v městských objektech, zařízeních, na ve-
řejných prostranstvích a v městské kanalizační síti
bude provádět odborná firma MVDr. Radovan Šinde-
lář – Servis 3xD, J. Glazarové č. 9e, 779 00 Olomouc,
tel. 585418391, 603400300 nebo email
servis3xD@servis3xd.cz. Město Litomyšl doporu-
čuje, aby fyzické a právnické osoby vlastnící nebo
užívající nemovitost na území města provedly dera-
tizaci na vlastní náklady. V případě zájmu má výše
uvedená firma dostatek kapacit k provedení derati-

zace i v jiných objektech.
Firma Servis 3xD použije k deratizaci preparáty
s účinnými antikoagulačními látkami, schválenými
hlavním hygienikem a projednané s veterinární sprá-
vou. Nástrahová látka bude obsahovat bezpečnostní
složku BITREX, která by měla zamezit zneužití jedo-
vaté nástrahy u necílových organismů dle EU. Přesto
z preventivních důvodů doporučujeme občanům zvý-
šenou opatrnost. Nástrahy nejsou pro člověka prudce
jedovaté, mohou však poškodit zdraví. V případě zjiš-
těných závad v zabezpečení nástrah na veřejně pří-
stupných místech nebo při vzniku nenadálých
událostí je možné toto nahlásit nebo více informací
o konkrétním složení nástrahových přípravků zjistit
na výše uvedených telefonních číslech firmy 3xD
nebo na MěÚ Litomyšl, Odboru místního hospodářství
(tel. 461 653 360 – 362).
Dále žádáme občany, pokud mají informace o nad-
měrném výskytu hlodavců v okolí budov ve vlast-
nictví města, městské kanalizační sítě nebo na
veřejných prostranstvích, aby tyto poznatky nahlá-
sili v co možná nejkratším termínu Odboru místního
a silničního hospodářství MěÚ Litomyšl. 

Pavel Jiráň, 
vedoucí odboru místního a silničního hospodářství

Omezení dopravy na I/35 
v Registru dopravních informací

V souvislosti se zářijovým narušením plynulosti do-
pravy na silnici I/35 připomínáme, že informace
o uzavírkách, omezeních dopravy a případně i do-
pravních nehodách jsou přístupné na www.doprav-
niinfo.cz.
V červencovém vydání Lilie jsme informovali o mož-
nosti získávání informací o jednotlivých omezeních
dopravy v celé ČR na www.dopravniinfo.cz. Na
tomto portálu je možno kliknutím do mapy ČR na
příslušný kraj najít ve zvětšeném měřítku všechna

omezení na jeho území a po najetí kurzoru na pří-
slušnou ikonu také základní popis místa, charakteru
a doby omezení. Detailnější informace je potom
možno získat kliknutím na příslušnou ikonu. Na in-
teraktivní mapě lze nalézt informace o uzavírkách,
objížďkách a jiných dopravních omezeních na území
Litomyšle a integrovaných obcí. 
Ucpaný průtah Litomyšlí podle portálu souvisel s pro-
váděním stavebních prací - rekonstrukce povrchu
mezi obcí Tržek a městem Litomyšl. Provoz byl pře-
veden kyvadlově do jednoho jízdního pruhu a práce
byly plánovány na období 16. 9. až 30. 9. 2013. Po-
volení k tomu vydal Krajský úřad Pardubického kraje.
Město Litomyšl ani MěÚ Litomyšl o těchto omeze-
ních nebyly předem s dostatečným předstihem in-
formovány, proto nebylo možno vydat žádná další
upozornění ani uskutečnit žádná jednání v této
věci.                                                  Pavel Jiráň, 

vedoucí odboru místního a silničního hospodářství

Oznámení odchytu toulavých koček
Ve dnech 22.-23. 10. 2013 bude proveden odchyt
toulavých koček žijících v blízkosti nákupního stře-
diska (Vesna, COOP, Mountfield a.s.) na Komenského
nám. a v okolí tzv. Kábrt placu v Litomyšli.
Účelem odchytu je regulace populace toulavých
koček. Odchyceným kočkám bude provedena kas-
trace a další veterinární ošetření. Následně budou
umístěny do karantény na dobu nezbytně nutnou.
Po kastraci budou v souladu s doporučením Ústřední
komise pro ochranu zvířat a Ministerstva zeměděl-

ství ČR vypuštěny zpět do lokality, v níž byly od-
chyceny.
V zájmu úspěšnosti odchytu žádáme občany, aby
před zahájením odchytu a po dobu jeho provádění
toulavé kočky žijící v uvedené lokalitě nekrmili
a nedotýkali se odchytových klecí!
Doporučujeme občanům, aby v uvedených termí-
nech nevypouštěli své vlastní domácí mazlíčky do
oblasti odchytu.                                  Jana Foltová, 

referent odboru místního a silničního hospodářství

Podzimní svozové akce 
biologického odpadu

Městské služby Litomyšl s.r.o. budou zajišťovat
v termínu od 21. října do 1. listopadu na základě
osobní a písemné objednávky občanů města pouze
odvoz nebo likvidaci biologického odpadu (tráva,
odpad ze zahrádek, větve). Pokud objednatel (může
to být i zástupce skupiny občanů) potom osobně
předá vytříděný biologický odpad do přistaveného
kontejneru v předem stanovenou dobu pracovníkům
Městských služeb Litomyšl s.r.o., bude tento odvoz
nebo likvidace zcela zdarma. Pokud objednatel ne-

zajistí, aby se na uvedeném místě přistavení kon-
tejneru nenacházely jiné druhy komunálního od-
padu  nebo odpad osobně nepředá, bude odvoz
zpoplatněn dle platného ceníku Městských služeb
Litomyšl s.r.o. 
Kontaktními pracovníky pro objednávky odvozu
biologického odpadu jsou Josef Čejka, Emil Vávra,
Michal Konečný, Jana Vybíralová, Lenka Hladíková
(všichni tel. 461 613 491). 

Lenka Hladíková

Mobilní svoz nebez-
pečného odpadu
V termínu od 22. do 23. 10. 2013 se v Litomyšli a in-
tegrovaných obcích uskuteční mobilní svoz nebez-
pečného odpadu. Odebírány budou akumulátory
(včetně elektrolytu), monočlánky, upotřebené oleje,
olejové filtry, barvy, lepidla, ředidla, spotřební che-
mie z domácností, vyřazené léky, znečištěné texti-
lie, železné nebo plastové obaly znečištěné
škodlivinami, ledničky, mrazničky, televizory, rádia,
zářivky a pneumatiky.
Harmonogram svozu je: 
Út 22. 10.:
15.00-15.15 Nedošín
15.25-15.40 Kornice
16.00-16.15 Pazucha (Keralit)
16.20-16.35 Suchá (požární zbrojnice)
16.45-17.10 Litomyšl - parkoviště u koupaliště
St 23. 10.:
15.00-15.15 Pohodlí (autobus. zastávka)
15.20-15.35 Nová Ves (požární zbrojnice)
15.45-16.00 Litomyšl - parkoviště u nemocnice
16.05-16.20 Litomyšl - u výkupu
16.25-16.40 Litomyšl - Lány (Hášova pila)

J. Gestinger, Liko Svitavy a.s.

Vlakem EuroCity 
od prosince 
už i z České Třebové
V České Třebové budou zastavovat vlaky vyšší kva-
lity EuroCity (EC). Stane se tak od 15. prosince 2013,
tedy s platností nového vlakového jízdního řádu pro
rok 2014/2015. I při zastavování vlaků zůstávají
jízdní doby stejné, jako kdyby vlaky nezastavovaly.
Českotřebovská železniční stanice je nejenom pro
Pardubický kraj důležitým dopravním uzlem. „Jeho
součástí je multifunkční dopravní terminál sloužící
k přestupu mezi jednotlivými druhy veřejné dopravy
s rozsáhlým podzemním parkovištěm. Region tak
bude mít spojení vlaky nejvyšší kategorie (EC) v ho-
dinovém intervalu, každou 41. minutu ve směru do
Prahy a 17. minutu ve směru na Brno,“ sdělil hejt-
man Pardubického kraje Martin Netolický. „Pravi-
delným hodinovým intervalem v obou směrech
chceme lidem vyjít vstříc tak, aby jim státní podnik
nabídl na této trase lepší služby,“ objasnil rozhod-
nutí ministr dopravy Zdeněk Žák.
„Centralizovali jsme autobusové linky veřejné do-
pravy z celého okolí právě k tomuto terminálu. Ten
se stal nadregionálním centrem dopravy pro oblast
zahrnující Svitavy, Litomyšl, Lanškroun a Ústí nad
Orlicí včetně přilehlých oblastí. Z terminálu je také
každou hodinu zajištěna návaznost na dálkové
vlaky v relaci Praha – Ostrava,“ uzavřel hejtman
Martin Netolický.                                        -red-

Víkendová poukázka
ČD v infocentru 
Od července jsou v litomyšlském infocentru na ná-
městí v prodeji zvýhodněné poukázky na vlak, které
lze vyměnit za skupinovou víkendovou jízdenku, se
kterou v den výměny této poukázky za jízdenku,
u průvodčího či na pokladně, můžete ve vybraném
kraji jezdit celý den s Českými drahami. Skupinová
jízdenka je platná pro maximálně 2 dospělé a 1–3
děti a platí v sobotu, neděli a státní svátky. Cena
poukázky je 200 korun a využitelná je až do konce
roku 2013.                                Martina Moučková

Zákaz vstupu na Černou horu odvolán
V lese na Černé hoře stále probíhá těžba jasanů na-
padených houbou Chalara fraxinea a poškozených
václavkou a lýkohuby. Těžební práce by však měly
být ukončeny 4. října a od pondělí 7. října bude

odvolaný zákaz vstupu do této lokality. Je však
třeba počítat s tím, že až do konce října zde budou
lesníci provádět úklid a opravu cest.   

-red-
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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. 10. MUDr. Paseková
Ne 6. 10. MUDr. Paseková
So 12. 10. MUDr. Jungrová
Ne 13. 10. MUDr. Mareš
So 19. 10. MUDr. Mikulecká
Ne 20. 10. MUDr. Jindrová
So 26. 10. MUDr. Sláma
Ne 27. 10. MUDr. Sláma
Po 28. 10. MUDr. Sláma
So 2. 11. MUDr. Paseková
Ne 3. 11. MUDr. Paseková

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel. 461 655 269
So 5. 10. MUDr. Pešková
Ne 6. 10. MUDr. Papoušková
So 12. 10. MUDr. Jílková
Ne 13. 10. MUDr. Mareš
So 19. 10. MUDr. Beňová
Ne 20. 10. MUDr. Jung
So 26. 10. MUDr. Kopecká
Ne 27. 10. MUDr. Filová
Po 28. 10. MUDr. Filová
So 2. 11. MUDr. Hájková
Ne 3. 11. MUDr. Pilařová

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
So 5. 10. lékárna Na Špitálku, 461 615 034
Ne 6. 10. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 12. 10. lékárna U Nemocnice, 461 615 617
Ne 13. 10. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 19. 10. lékárna U Slunce, 461 612 678
Ne 20. 10. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 26. 10. lékárnaU Anděla strážce,461615 457
Ne 27. 10. Ústavní lékárna, 461 655 530
Po 28. 10. lékárna Na Špitálku, 461 615 034
So 2. 11. lékárna Na Špitálku, 461 615 034
Ne 3. 11. Ústavní lékárna, 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00–11.00)
5.-6. 10. MUDr. Ševčíková Pavla
Polička, 1. máje 607, 461 724 423
12.-13. 10. MUDr. Švecová Dagmar
Litomyšl, Šmilovského 1122, 461 613 663
19.-20. 10. MUDr. Joukl Jan
Litomyšl, J. E. Purkyně 1150, 461 615 402
26.-27. 10. MUDr. Veselíková Ivana
Litomyšl, Smetanovo nám. 97, 461 614 569
28. 10. MUDr. Zeman František
Litomyšl, Smetanovo nám. 132, 461 613 827
2.-3. 11. MUDr. Zeman Oldřich
Polička, 1. Máje 606, 733 152 435

Rozpis služebAlespoň gynekologie prozatím zůstává!
Na počátku léta jsem veřejnost informoval o výsled-
cích procesu, který proběhl v nemocnici ve vztahu
ke gynekologicko-porodnickému oddělení. Po uza-
vření porodnice a nyní již i vyškrtnutí ze smlouvy
s VZP skončila éra rodáků v Litomyšli. Prosperující
porodnice, která se v posledních letech prosadila
před sousední svitavskou, byla vymazána z mapy.
Bohužel, následně musela odejít většina personálu.
Kolektiv, který jsem budoval prakticky osm let, byl
rozprášen. Smutnější okamžiky jsem v posledních
letech nezažil. Některé dny jsem si připadal jako
v „Sofiině volbě“. Loučit se s lidmi, které jsem si vy-
bral a se kterými jsem rád spolupracoval, nebylo
lehké. 
Jelikož jsem si vytkl cíl - hledat alespoň nějaký
model, který by pokud možno udržel gynekologic-
kou péči v Litomyšli, nastalo období hledání této
varianty. V průběhu léta došlo k dohodě s ředitel-
stvím.
Gynekologie v omezeném měřítku zůstane. Od 1. 9.
2013 se stala součástí sdruženého lůžkového fondu
při chirurgii, s torzem personálu, ale toho nejeru-
dovanějšího. Operativa bude dále pokračovat, ale
třeba s hospitalizací těhotných s plody nad hranicí
životaschopnosti jsme se museli rozloučit, ty musí
být hospitalizovány v místě, kde je porodnice.
Enormně tedy klesla ekonomická výkonnost oddě-
lení. To se ale dalo očekávat. Nicméně pokud by ne-

byla dostupná gynekologická péče včetně konzilií
či možnosti operačního zásahu, vznikl by problém
pro většinu oddělení. Ženy přece tvoří polovinu po-
pulace a mnohdy akutní konzilium gynekologa je
nevyhnutelné pro další, třeba i operační postup. Ne-
mocnice je totiž velmi citlivý mechanismus, taková
skládanka z karet. Pokud se jedna ze základu vyjme,
tak většinou brzy spadne celý dům. Na tento fakt
jsem ale upozorňoval již před několika lety, marně.
I nynější model je velmi křehký. Bude udržitelný,
jen pokud nikdo ze zapojených lékařů neukončí
svoji spolupráci. Přesto všechno ale stojí za to se
o to pokusit. Jako každé nouzové řešení má svoje
nedostatky. Jsem si jich vědom, ale přesto jsme se
pokusili. Tlak na zbytek lékařů bude velký. Větší od-
povědnost za výrazně méně peněz. To jsou fakta.
Přesto jsem rád, že na tento model 4 lékaři, včetně
mne, přistoupili. Zachovala se některá pracovní
místa a hlavně se zachovala dostupnost gynekolo-
gické péče. V mimopracovní dobu bude tedy lékař
na telefonu, což je model běžný v celé řadě západ-
ních zemí. Vývoj ukáže, zda je životaschopný. 
Ukončit najednou kompletní činnost gynekologicko
porodnického oddělení by bylo velmi jednoduché.
Zkusili jsme ještě dále bojovat. Držte nám, a po-
tažmo sobě palce, aby se ten domek z karet nezačal
bořit dál. Hodně zdraví ženám, ale samozřejmě ne-
jenom jim přeje             Prim. MUDr. Harald Čadílek

Dotaz na budoucnost
Iktového centra Litomyšlské nemocnice
Na jednání zastupitelstva 17. září vystoupil
Ing. Marek Novohradský (ČSSD) s interpelací na pl-
nění požadavků na statut iktového centra ze strany
Litomyšlské nemocnice, a.s. „V minulých týdnech
jsme diskutovali v souvislosti s uzavřením oddělení
Litomyšlské nemocnice o její další budoucnosti. Byli
jsme ze strany Pardubického kraje ujištěni, že ne-
mocnice má své pevné místo v krajském zdravotnic-
tví, a zároveň bylo řečeno, že jedním z hlavních
oborů, díky kterým se nemocnice bude dále rozvíjet,
je neurologie a iktové centrum pro léčbu mozkových
příhod. Nicméně v této souvislosti je třeba říci, že
statut iktového centra byl nemocnici udělen pouze
podmíněně do konce letošního roku s tím, že ne-
mocnice splní požadavky stanovené ministerstvem
zdravotnictví, mimo jiné dostatečné personální za-
jištění, tzn. denní přítomnost lékařů s odpovídající
odbornou způsobilostí a také zabezpečení potřeb-
ného počtu lůžek odpovídající struktuře. Protože
případné odebrání statutu iktového centra by zna-
menalo vracet část dotace, mohlo by to způsobit po-
měrně vážné ekonomické problémy, ne-li dokonce
existenční, tak jsem se obrátil na pana starostu,
který je členem dozorčí rady Litomyšlské nemocnice
s žádostí, aby nám podal zprávu, jak jsou kritéria
plněna a zda můžeme počítat s tím, že statut ikto-
vého centra nebude litomyšlské nemocnici v závěru
tohoto roku odebrán,“ uvedl Marek Novohradský.
Dostalo se mu této odpovědi: „Nemocnice dostala

jako všechny ostatní nemocnice status iktového
centra podmíněně do 31. 12. 2013. Toho času pro-
bíhají kontroly ministerstva zdravotnictví na plnění
podmínek, za jakých byl status udělen. Zpráva s vý-
sledky plnění byla odeslána na ministerstvo a nyní
čekáme fyzickou kontrolu. O výsledcích bude infor-
mováno představenstvo a dozorčí rada. Zatím pro-
bíhají VŘ, která čerpají dotaci, aby nemocnice byla
plně vybavena k plnění úkolů vyplývajících ze sta-
tutu IC. Pokud mám informace, nemocnice nabírá
nové doktory. Je zajištěna denní přítomnost lékařů
s odpovídající odbornou způsobilostí i zabezpečen
potřebný počet lůžek. Po obdržení výsledků vás
budu informovat, jak kontrola dopadla,“ sdělil ve
svém vyjádření Michal Kortyš, starosta Litomyšle. 
Iktové centrum Litomyšlské nemocnice je jedním ze
dvou center v Pardubickém kraji pro léčbu náhlých
cévních mozkových příhod (mrtvic).  Zajišťuje spá-
dovou oblast téměř poloviny kraje a přináší rozvoj
dalších oborů, zejména rehabilitace a ortopedie. Sta-
tut mu udělilo ministerstvo zdravotnictví na za-
čátku roku 2011. Iktové centrum v Litomyšli
zahrnuje oddělení neurologie o 26 lůžkách na od-
dělení a čtyři lůžka neurologické JIP, kde se léčí pa-
cienti takzvanou trombolýzou. K tomu náleží i další
komplexní vybavení a oddělení, která zabezpečují
jeho servis. Jedná se o lůžkovou rehabilitaci o 20
lůžkách, vybavené laboratoře, RDG oddělení se spe-
ciálním ultrazvukem.                                   -red-

Krátce
Česká televize odvysílala 2. a 4. září spot, který

byl natočen v litomyšlském krytém bazénu. Ten byl
totiž vybrán mezi třicítku nejzdařilejších projektů fi-
nancovaných z Regionálního operačního programu,
které „hrají hlavní roli“ v dvouminutových pořadech,
které vznikly za podpory Operačního programu Tech-
nická pomoc a Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

V září se tým ze svitavského Pivovárku Na Ko-
pečku (Š)kopečkáři zúčastnil finále Mistrovství
České republiky ve vaření kotlíkových gulášů v Pře-
rově, kam se probojoval z vítězné kvalifikace v Li-
tomyšli. Celkově třetí v pořadí skončili Myslivci
z Milostovic (Opava), na druhém místě byla Sně-
hurka a její trpaslíci (Moravská Třebová) a první

místo, stejně jako v Litomyšli, vybojovali (Š)kopeč-
káři. V loňském roce skončila Fekete Magyar Banda
z Litomyšle na druhém místě v republice. Uvidíme,
zda i v příštím roce vzejdou z litomyšlského obla-
stního kola republikoví vítězové. 

Čtvrtá třída 2. ZŠ U Školek se 24. září zúčastnila
výstavy Příběh pražského hradu. Děti se totiž zapo-
jily do projektu Hravý architekt, ve kterém kreslily
a malovaly architektonické památky ze svého
města. Součástí pražského programu bylo i setkání
s první dámou Ivanou Zemanovou či prohlídka Jiř-
ského kláštera, kde jsou vystaveny nejen práce ma-
lých výtvarníků. Projekt je součástí festivalu
architektury Architectureweek 2013.   

Od 3. do 5. října se bude v Praze - Holešovicích
konat 2. ročník veletrhu Památky. Ani tentokrát
zde nebude Litomyšl chybět. Společnou expozici

svazku obcí České dědictví UNESCO a Česká inspirace
a mnoho materiálů přímo o Litomyšli naleznete
hned u vstupu do střední haly.  

Agentura CzechTourism informovala město Lito-
myšl o připravované soutěži o nejlepší nabídku v do-
mácím cestovním ruchu s názvem DestinaCZE 2013.
Tato soutěž volně navazuje na Ceny Kudy z nudy
konané v minulých letech. Litomyšlské Lázně ducha
byly nominovány v kategorii Genius loci a byly od-
bornou porotou nominovány do finálového kola, ve
kterém se utká 5 finalistů. Soutěž bude probíhat
formou hlasování laické veřejnosti na webové adrese
www.destinacze2013.cz, a to následující 3 měsíce.
Vyhlášení výsledků proběhne během slavnostního
večera při oslavách 20 let existence agentury Czech-
Tourism v polovině prosince 2013.                

-red-
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Co na to říkáte?
Jak reagují lidé z okolí oceněných na to, že jejich
přátelé či kolegové získali Plaketu Rady města Lito-
myšle? Zeptali jsme se jich, co na to říkají? 
Jan Pikna, ředitel Smetanovy Litomyšle, o.p.s.: Jsem
moc rád, protože pan Rektořík si to určitě zaslouží.
V průběhu festivalu často vzpomínám na jeho bez-
konfliktnost, konstruktivnost, schopnost se s kaž-
dým věcně domluvit a vyřešit problémy bez
dlouhých řečí. To nám teď chybí. 
Iva Voříšková, Smetanova Litomyšl, o.p.s.: Je skvělé,
že Plaketu Rady města Litomyšl získal pan Jan Rek-
tořík, slušný člověk, který toho pro Litomyšl a pro
Smetanovu Litomyšl tolik udělal. Jsem ráda, že ho
znám a že s ním můžu pracovat. Přeji mu hodně
zdraví, sil a energie. A gratuluji! 
Mgr. Eva Rychtaříková: Ing. Jana Rektoříka znám asi
od roku 1990, především jako člověka, který ne-
zištně spolupracoval celá desetiletí se Smetanovou
Litomyšlí a stále pracuje pro město Litomyšl na
MěÚ. V jednání s ostatními lidmi je naprosto spo-
lehlivý a zodpovědný a současně vstřícný a srdečný.
Všechny jeho písemné záznamy jsou vždy precizně
zpracované a utříděné. Z celého jeho chování a jed-
nání je patrno, že všechno co dělá, dělá rád a má
rád lidi kolem sebe. Plaketu si rozhodně za svou ce-
loživotní práci pro Litomyšl zaslouží. 
Stanislav Leníček, ředitel Střední pedagogické školy Li-
tomyšl: Jsem si vědom toho, že je to pro nás obrov-
ská reklama. Jsou žáci, kteří jdou k nám do školy
proto, že slyšeli pěvecký sbor. Domnívám se, že
k tomu hodně přispěla vystoupení na Smetanově Li-
tomyšli a uspořádané koncerty. Tím se sbor zvidi-
telnil. Vlastně k ocenění Milana Motla přispěla škola
a já, protože on tam jen stojí a mává �.
Leoš Krejčí, ředitel Smetanova domu: Milan určitě
patří mezi výjimečné osobnosti města Litomyšle. Do-
kázal to již mnohokrát. Je to skvělý pedagog, hu-
debník teoretik, ale i praktik. Moje osobní zkušenost
s ním byla vždy velmi kladná a inspirující. Mám-li
mluvit za sebe, jsem rád, že si někdo jeho nená-
padné výjimečnosti všiml a ocenil. Co mi ale vrtá
hlavou je, čím ho město ocení, až jeho zásluhy mno-
honásobně narostou a navíc budou korunovány jeho
zasloužilým věkem?
Veronika Kladivová, asistentka sbormistra: Pana Motla
znám šest let, poznala jsem ho jako sbormistra,
potom mě připravoval jako sólistku sboru a teď
s ním již druhým rokem spolupracuji jako asistentka
při vedení Kosu. Znám ho jako člověka velmi praco-
vitého, obětavého i citlivého. Dokáže s velikou peč-
livostí do noci vybírat skladby pro sbor, umí
vyslechnout i rozptýlit „své Kosáky“ vtipem a záro-
veň povzbudit před nástupem na pódium. Myslím,
že Plaketa Rady města Litomyšle mu právem patří.

Ptala se Jana Bisová

strana 1 >
Vždyť taková ocenění získávají poněkud starší a za-
sloužilejší, než jsem já. Navíc nedávno mi Unie če-
ských pěveckých sborů udělila ocenění Sbormistr
junior. Tak jsem si říkal, jestli nejsem na takové oce-
nění už starý? Samozřejmě mě to ale potěšilo o to
víc a více si toho cením,“ reagoval Milan Motl. 
Od roku 1968 do roku 2009 udělilo město Litomyšl
devíti osobnostem titul čestný občan a mezi lety
1996 až 2005 ocenilo další osobnosti Cenami města
Litomyšle. Cenu za přínos litomyšlské společnosti

v minulosti obdrželi Ladislav Horáček, Terezie Šmo-
líková, vikář František Beneš a Miroslav Sobotka.
Zvláštní cenu za přínos městu získali Václav Havel,
Olbram Zoubek, Aleš Burian, tým UNESCO, Miroslav
Brýdl, Jan Kapusta, Jindřich Růžička, Bohdan Ko-
pecký, Ludmila Jandová a Alena Randáková. Po roce
2005, kdy byl institut Cen města Litomyšle z roz-
hodnutí zastupitelstva ukončen, byla pociťována
potřeba ocenit občany, kteří mnohé vykonali a kteří
by si to zasloužili. Současná rada města proto přijala
statut dvou cen – Plaketu Rady města Litomyšle

Jan Rektořík a Milan Motl 
oceněni plaketami Rady města

V předvečer Dne české státnosti udělil předseda
Senátu PČR Milan Štěch stříbrné pamětní medaile
Senátu PČR. Ve Valdštejnském paláci bylo oceněno
15 osobností ze světa vědy, kultury, sportu a spole-
čenského života, které se zvlášť výjimečným způso-
bem zasloužily o svůj obor či přispěly k dobré
pověsti České republiky v zahraničí. Oceněni byli
také ti, kdo se svou odvahou vyznamenali při zá-
chraně lidského života. Z rukou předsedy Senátu
toto ocenění převzal také Vojtěch Stříteský, dlou-
holetý umělecký ředitel a nynější dramaturg Mezi-
národního operního festivalu Smetanova Litomyšl,
a to „za zásluhy o rozvoj hudebního života".
„Vnímám toto ocenění nejen jako osobní, ale také
jako poctu pro celý festival Smetanova Litomyšl, pro
nějž mám tu čest již 30 let pracovat. Děkuji proto
všem kolegům z festivalového štábu, především
Janu a Evě Piknovým, spolupracujícím umělcům,
agenturám, samozřejmě návštěvníkům festivalu
a všem, kteří mi jsou nablízku a pomáhají mi v práci
i v životě," uvedl Vojtěch Stříteský.
Vedle Vojtěcha Stříteského medaili obdrželi také Jiří
Pavlica, vedoucí souboru Hradišťan, atleti Roman Še-
brle a Robert Změlík, vědec prof. MUDr. Jiří Bartek,
DrSc., Mgr. Ilja Hradecký, zakladatel občanského
sdružení Naděje, neurochirurg prof. MUDr. Eduard
Zvěřina, DrSc., imunolog prof. RNDr. Václav Hořejší,
CSc., Richard Konkolski, český mořeplavec, Mgr. Irena

Lovětínská Šlamborová, Ph.D., vedoucí týmu medicín-
ských aplikací, Michael March, americký básník, pře-
kladatel a publicista, Libor Peška, pracovník Povodí
Vltavy, jenž zachránil při letošních povodních život
člověka, Gjon Perdedaj, který se postavil ozbrojenému
lupiči ohrožujícímu život důchodkyně, prof. Jaroslav
Vostrý, dramatik, divadelní teoretik, historik, režisér,
a prom. fil. Vlasta Winkelhöferová, japanistka a pře-
kladatelka.
Záznam ze slavnostního aktu odvysílala Česká tele-
vize a ke zhlédnutí je také na jejím webu. 

-red-, foto archiv Senátu PČR

Vojtěch Stříteský oceněn za zásluhy
o rozvoj hudebního života

Pamětní medaili převzal Vojtěch Stříteský (vpravo) od
předsedy senátu Milana Štěcha

Starosta Michal Kortyš a oceněný Jan Rektořík Místostarosta Radomil Kašpar a oceněný Milan Motl

Víkendové lázeňské pobyty s doporučením Václava Žmolíka
Výzva pro ubytovatele a další podnikatelské subjekty 

Litomyšlské Lázně ducha byly odbornou porotou
v rámci agentury CzechTourism nominovány v ka-
tegorii Genius loci do finálového kola nové soutěže
o nejlepší nabídku v domácím cestovním ruchu s ná-
zvem DestinaCZE2013. I to je důkaz, že tato aktivita
má z hlediska cestovního ruchu smysl.
Potenciál však nemá „pouze“ víkendová akce Otví-
rání lázeňské sezóny, ale celoroční fungování Li-
tomyšle jako lázní ducha. Tak, jako jsou klasické
lázně zaměřené na léčbu a rekonvalescenci těla,
považujeme Litomyšl za místo, kde můžete obnovit
své síly duševní. A to kdykoli. 
Na komisi pro kulturu, cestovní ruch a spolkový

život byla rozpracována myšlenka vydání letáku
s pracovním názvem Litomyšl - lázeňské víkendové
pobyty. Leták by mohl motivovat k návštěvě našeho
města dosud nerozhodnuté lázeňské hosty, pří-
padně ty, kteří do této chvíle o existenci lázní
ducha nevědí. Hoteliérům a dalším podnikavým sub-
jektům nabídneme zdarma reklamu v tomto letáku,
který bude město a spřátelené subjekty distribuovat
především mimo Litomyšl. Každý balíček by měl mít
lákavý název, krátký emotivní úvod (cca 200 znaků)
a v heslech popsanou náplň pobytu. Důležitá je sa-
mozřejmě také cena za balíček, která by měla být
garantovaná minimálně na celý kalendářní rok,

ideálně však do otevření další lázeňské sezóny.
Vzhledem k tomu, že celý projekt není jednoduché
vysvětlit písemně, svoláváme k tomuto tématu pra-
covní schůzku, kde se pokusíme výhody tohoto spo-
jení vysvětlit. Jednání se bude konat v úterý 8. října
od 16 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Lito-
myšl a povede ho starosta Michal Kortyš.
Na závěr dodejme, že se podařilo získat pro tento
projekt také moderátora Otvírání druhé lázeňské se-
zóny Václava Žmolíka, který pobyt v lázních ducha
čtenářům osobně doporučí.      

Michaela Severová,
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu 

a Cenu Purkmistra Laška. Historicky první dekoro-
vanou osobností Cenou Purkmistra Laška byla dok-
torka Hana Šmákalová, Plaketu Rady města
Litomyšle obdržel v roce 2011 herec Jan Kačer, vloni
dirigent Ondrej Lenárd. 

Jana Bisová, foto František Renza



11

Slova moudrých: Pravda má jednu velkou vý-
hodu, člověk si nemusí pamatovat, co řekl. 

A. Rodin

Své významné životní jubileum oslavili naši spo-
luobčané:
80 let – Ludmila Stříteská
85 let – Dr. Ivo Pejčoch, Marie Drbalová,
Marie Zindulková (Pohodlí)
91 let – Jarmila Pavlíková
93 let – Anna Maternová
Všem blahopřejeme a do dalších let přejeme
hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:
Ladislav Drahoš, Dolní Újezd – Martina Hrs-
tková, Dolní Újezd, Petr Charamza, Praha –
Blanka Kubová, Libodřice, Vojtěch Sucharda,
Dvůr Králové nad Labem – Jana Vopátková,
Litomyšl, David Fikr, Dolní Přím – Daniela
Osecká, Dolní Přím, Miroslav Jašek, Nové
Dvory – Věra Šulcová, Nové Dvory, Stanislav
Kanči, Litomyšl – Denisa Pompová, Sloven-
sko, Radim Vašek, Litomyšl – Jaroslava Pa-
kostová, Litomyšl, Zdeněk Pokorný, Borová
– Blanka Hápová, Borová, Petr Šťastný, Ústí
nad Orlicí – Veronika Dostálová, Hradec Krá-
lové, S. Ch. Miller, Spojené království – Lenka
Hegerová, Brno, Miroslav Jagoš, Litomyšl –
Markéta Váňová, Ústí nad Orlicí, Vojtěch Šo-
tola, Vráž – Michaela Demelová, Litomyšl,
Radek Holcman, Litomyšl – Martina Kuncová,
Litomyšl, Radek Táborský, Žacléř – Jana Kau-
rová, Čistá, Jiří Šitina, Holice – Monika Vo-
hralíková, Poběžovice, Libor Drobný, Osík –
Lucie Košutová, Zlín, Tomáš Vomočil, Sedliště
– Aneta Hánělová, Litomyšl, Jan Lampárek,
Opatovec – Eva Žvátorová, Opatovec, Tomáš
Marek, Litomyšl – Jarmila Horáčková, Lito-
myšl, Tomáš Daněk, Svitavy – Michaela Mac-
ková, Svitavy, Olli Antero Lainto, Finsko –
Jana Poláchová, Svitavy, Lukáš Vágner, Vy-
soké Mýto – Lucie Ropková, Vysoké Mýto,
Petr Šimek, Javorník – Hana Valachová, Ja-
vorník, Radek Nešpork, Vysoké Mýto – Tereza
Hebiková, Pardubice, David Millich, Sloupnice
– Kateřina Sloupenská, Ústí nad Orlicí, Jan
Mikulka, Řícmanice – Monika Zrůbková, Říc-
manice
Novomanželům přejeme hodně lásky k vytvo-
ření krásného a šťastného domova.

Jubilejní ZLATOU SVATBU oslavili manželé Na-
děžda a Zdeněk Mikulečtí, DIAMANTOVOU
SVATBU oslavili manželé Jitka a Zdeněk Černí
z Litomyšle.
Do dalších společných let přejeme hodně zdraví
a pohody.

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Václavem Kvapilem (73 let), Zdeňkou Mike-
šovou (89 let)
Vzpomínáme. Věra Kučerová, SPOZ

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

Společenská
kronika 

Dne 1. října oslavila naše maminka, babička
a prababička, paní Jitka Adamská 80. narozeniny.
Za její lásku a obětavost jí do dalších let přejeme
hodně zdraví, spokojenosti, životního elánu a du-
ševní pohody.                             synové s rodinami

Dne 18. října 2013 uplyne rok od
úmrtí naší milované manželky, ma-
minky a babičky, paní Margity Sirot-
kové. Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. S láskou vzpomí-
nají             manžel a děti s rodinami

Chtěla bych poděkovat vám všem
účastníkům Benefičního koncertu X̌ilt pro Matýska,
konaného 6. 9. 2013. Byl to krásný večer s pěknou
muzikou skupiny X̌ilt v příjemném prostředí Spor-
tovního areálu za sokolovnou. Díky vám byla vy-
brána poměrně vysoká finanční částka, kterou jsme
odevzdali rodině nemocného chlapečka. Děkujeme
za peněžní dary, které velmi pomůžou malému
i jeho rodině. Tento koncert ukázal, že lidé jsou vší-
maví k problémům druhých a jsou ochotni kdykoliv
pomoci. Děkujeme.                       Hana Honzíková

Ať žije Matýsek! Znělo z úst kapelníka X̌iltu, ale
hlavně jsme mohli konstatovat, že dobří lidé jsou
a že jich je mnoho. Benefiční koncert 6. 9. 2013 za
sokolovnou to potvrdil. Plný areál, nádherné počasí
a hlavně přišli lidé všech generací, kteří chtěli pod-

pořit a přispět na léčbu postiženého osmiměsíčního
Matýska, který trpí těžkou nemocí. 
Rodičům i prarodičům držíme palce. Děkujeme or-
ganizátorům koncertu za jeho uspořádání. A díky
všem dárcům!                                Jaroslav Jiráček

Připojujeme se k díkům za projekt města Lito-
myšle „Křížem krážem prázdninami“ a za možnost
posílat do centra naši dcerku. Přestože nenavštěvuje
školu v Litomyšli, vyšli jste nám vstříc a naše Míša
tu prožila krásné prázdninové dny plné her, výletů,
koupání a pátečního kuchaření za pedagogického
dozoru milých, mladých paní učitelek, které dětem
skvěle rozuměly. Jejich propracovaný pestrý pro-
gram děti zaujal. Děti se do centra těšily a rodiče se
mohli v klidu věnovat své práci. 
Děkujeme městu a personálu za tuto pomoc.

rodina Hübschtova s babičkou
Ráda bych touto cestou vyjádřila velké poděko-

vání všem, kteří se podílí na organizování prázdni-
nové zájmové činnosti s názvem Křížem krážem
prázdninami. Mně jako zaměstnané matce tento
projekt vytrhl „trn z paty“ v době prázdnin, kdy
každý z nás rodičů řeší jak vyplnit dlouhý volný čas
našich ratolestí. A má dcera ocenila nápaditý pestrý
program, uzpůsobený i vrtkavému počasí. 
Ještě jednou díky za tuto aktivitu města pro děti.

Veronika Tauerová

Kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce

Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez
a kde zloději vykopávají a kradou. Ukládejte si po-
klady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději
nevykopávají a nekradou. Neboť kde je tvůj poklad,
tam bude i tvé srdce.  Matoušovo evangelium 6,19-21
Tohle slovo z Kristova kázání na hoře i nás staví
před otázku: Kde je můj poklad? Co je tím nejcen-
nějším v mém životě? Do čeho investuji a na co spo-
léhám? Možná si vzpomenete na uhlobarona z jedné
hry Divadla Járy Cimrmana, který říká, že důl je díra
v zemi a tu přece nemůže nikdo ukrást. Dnes se
smutkem konstatujeme, že ukrást se dá snad
opravdu všechno 
a že zloději jsou vždycky o krok napřed před těmi,
kteří je chytají. Nechráníme si proto jen peníze
a hmotný majetek, ale i nápady. Vynálezci mají své
chráněné patenty, umělci bedlivě střeží svá autorská

práva a pečlivě jsou dnes střeženy i různé bakalář-
ské, magisterské a doktorské práce na univerzitách,
neboť i zde docházelo a dochází k vykrádání.
V mnoha lidech tak roste nejistota, nemůžeme si
být jisti ničím a nikde. Co ale znamená to Kristovo
„nebe“, kde se nekrade? Asi málokdo by si myslel,
že je nám tu doporučováno investovat do leteckého
průmyslu, případně do kosmických programů, ale
jak dnes přiblížit význam tohoto tradičního ter-
mínu? Trochu podobné je to možná i s výrazem
„srdce“, ale zde je ještě patrnější, že se nejedná
o krevní pumpu, nýbrž o to, co tvoří podstatu na-
šeho lidství, co mu dává smysl a hloubku. A také
opravdovou radost a skutečný pokoj, který nám
žádná z věcí tohoto světa sama o sobě nemůže dát,
ale ani vzít. Ne, nejde o nějaké skutečnosti ze zá-
světí, ale o vyjádření prosté pravdy, že to jediné, co
nám nemůže nikdo vzít, je to, co jsme sami druhým
dali. Ne z vypočítavosti, která zase bude zklamána
a provázena pocitem podobným okradení, ale z ra-

zamyšlení

Poděkování, blahopřání a vzpomínky

Poděkování 
panu Urbánkovi

Děkujeme za Vaši trpělivost. Děkujeme za Vaše
vlídné zacházení. Děkujeme za Vaše nepřeberné zna-
losti. Děkujeme za odborné přednášky o flóře
i fauně. Děkujeme za Váš čas, který jste nám vždy
s úsměvem věnoval. Přejeme Vám do budoucna stále
takovou vzornou, lidskou a přívětivou spolupráci
mezi Vámi a naší II. MŠ. Setkání s Vámi, jsou vždy
příjemná, poučná a neopakovatelná.

Za kolektiv II. MŠ Litomyšl
Hana Kosková, ředitelka MŠ, foto Ivana Mlejnková

dosti a vděčnosti za to, čím jsme my sami byli někým
nesobecky obdarováni. Kéž bychom si uvědomili, že
podobně jako naložíme s košíkem plným hub, které
sami nesníme, ale rozdáme, smíme naložit i s mnoha
dalšími věcmi, které jsme dostali darem.

Štěpán Klásek, 
farář Církve československé husitské

Poděkování
městské policii
Trvalá úspěšnost litomyšlských jarmarků spočívá ne-
jenom na samotných prodávajících a kupujících, ale
i na dohledu nad slušností a regulérností obchodo-
vání. Městská policie vykonává tuto službu občanům
již po mnoho let a možno říci, že svědomitě a zda-
řile. Strážníci pan Rajman a Veselík právě kontrolují
doklady trhovce. Zajímají se i o kvalitu zboží a i hy-
gienu prodeje. Za což jim děkujeme.

Text a foto Zdeněk Mikulecký
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seriál

Původní podobu budovy známe z Veselíkova obrazového
souboru.

Kopie vysvědčení pana Pantůčka z reálné školy. Je na
něm podepsán také A. Jirásek.

Kolem školy byly vysoké zahrádky, scházelo se po scho-
dech středem na silnici.

Zahrádky byly odstraněny v roce 1960 a škola dostala
novou fasádu.

Jídelna pro žáky byla do osmdesátých let v bývalém hos-
tinci Veselka.

Stará fotografie třídy s učiteli z třicátých let (řed. Paďour
uprostřed).

Za druhé světové války se chlapecká škola střídala se žáky
gymnázia. V budově gymnázia byla umístěna vojenská
nemocnice.

Do roku 1958 byl ředitelem školy Fr. Šťerba, na snímku s
tehdejším učitelským sborem.

První počítačová učebna s počítači české výroby byla ve
škole po roce 1998. Na obrázku sedí děti z Černobylu,
které byly v Litomyšli na ozdravném pobytu.

Současná základní škola má výrazný sportovní charakter,
o který se mimo Vl. Novotného zasloužili také ředitel P.
Doseděl a V. Cimburek.

Věta vyrytá na školní lavici je stále pravdivá.Ve dvoře budovy byly zahrady a školní pozemky. Dnes zde
stojí budova jídelny. Na místě bývalého obecního domku
je dnes moderní hřiště.

Škola na Zámecké ulici má již úctyhodný věk. Začalo se v ní učit v roce 1873. Dnes po 140 letech v ní sídlí 1. zá-
kladní škola. V počátku byla postavena pro reálné gymnázium a učil v ní také několik let Alois Jirásek. Po slou-
čení gymnázií školu obsadily obecná a měšťanská chlapecká škola. Text a foto připravil Miroslav Škrdla

PROFI ÚKLIDOVÉ SLUŽBY – ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, ČALOUNĚNÍ, MYTÍ OKEN...
Více na tel. 602 331 119 nebo www.profi-servis.cz

Masáže Michaela Litomyšl
Toulovcovo nám. 151, tel. 607 533 237

www.masaze58.webnode.cz

Po stopách let minulých
140 let budovy základní školy - díl 22.
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má opravdu smysl, a knihy nosili o sto šest. Pak ale
nastal problém, jak knihy do Užhorodu dopravit.
Původně je měla odvézt dodávka Krajského úřadu
Vysočina, ale nikdo jsme si dopředu nedokázali
představit, kolik knih se nám sejde. Díky osobnímu
nasazení paní Kateřiny Nedvědové z Jihlavy se po-
dařilo najít sponzora s dostatečně velkým autem,
který v červnu knihy dopravil do Užhorodu. Dnes
už slouží těm, kterým byly určeny.
V srpnu se zástupci Kraje Vysočina v rámci své pra-
covní cesty do jejich partnerského regionu Zakar-
patské oblasti Ukrajiny setkali také s panem
rektorem Užhorodské národní univerzity.
Pan rektor je požádal o předání oficiálního děkov-
ného listu ve slavnostních deskách naší knihovně
(je k nahlédnutí v čítárně knihovny) – děkovný list
převzal ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina pan
Zdeněk Kadlec (viz fotografie). A také porosil, aby
tlumočili jeho upřímné poděkování: „Děkujeme za
dar čtenářů a knihovny, také za Vaši osobní akti-
vitu, práci a vstřícnost. Užhorodská univerzita si Va-
šeho daru velmi váží, české knihy budou
významným přínosem pro univerzitní knihovnu,
centrum bohemistiky, pedagogy a především stu-
denty i ostatní návštěvníky.“
Já bych na tomto místě chtěla také poděkovat
všem, kteří se do sbírky zapojili.

Iva Pekníková, Městská knihovna Litomyšl, 
foto Kateřina Nedvědová 

Městská knihovna Litomyšl ve spolupráci s Krajem
Vysočina a pod záštitou senátora JUDr. Miroslava
Antla na konci loňského roku vyhlásila sbírku če-
ských knih pro univerzitní knihovnu v Užhorodu,
kde vzniklo nové centrum bohemistiky. Knihy byly
a jsou určeny jak pro studenty, kteří studují český
jazyk, tak pro naše krajany žijící v této oblasti.
Knihy jsme začali sbírat v listopadu 2012 a sbírku
jsme ukončili v únoru 2013. Celkem jsme shromáž-
dili kolem 3000 knih. Pro představu naplnily 56
beden od banánů. My knihovnice jsme byly nad-
šené, jaký ohlas měla sbírka u nejen našich čtenářů,
ale i v Chocni, Vysokém Mýtě, Lanškrouně, České
Třebové. Všichni se s námi shodli, že je to věc, která

Nové knižní tituly v městské knihovně
Volfová Jitka - Smlouva s Adamem, Serno Wolf - Dok-
torka z Boloně, Barna Adam – Dravec, Grisham John
– Podfuk, Steel - Přátelé navždy, Koontz Dean - Ta-
jemný Thomas, Caspari - V zemi korálového stromu,
Lannert – Vykoupení, Matson Morgan - Amy & Roger,
Rendell Ruth – Krypta, Becker - Róziny dcery, Boianjiu
- Věčný národ se strachy, Thomas Rosie - Kašmírový
šál, Harris - Broskve pro otce Francise, Hříšné myš-
lenky, Mac Dermid - Konec hry, Matthews - Letní
snění, Potter - S tebou už nikdy, Pancol - Veverky
z Central parku, Duran - Vévoda dvojí krve, Quick
Amanda - Ztracená noc, Vopěnka - Nebarevné vzpo-
mínky, Miller – Čistý, Gaiman Neil - Oceán na konci
uličky, Davis Jon - Ryba mimo vodu, Aiken Joan -
Schovanka Eliza, Miller Raine - Aféra Blackstone.
Nahá, Miller Raine - Aféra Blackstone. Všechno…,
Cornwell – 1356, Nosková Věra – Proměny, Smith L.
J. - Stefanovy deníky, Sandford - Ukradená oběť,
Černá - Johana z Rožmitálu, Robb J. D. - Každý má

motiv, Roberts Nora - Pohanský kámen, Walden Laura
- Posvátná přísaha, Patterson - Provinilé manželky,
Fröhling - Ukradený život, Mannel - Vůně pouštní
růže, De la Motte – Buzz, Brown Sandra - Drsný chlap,
Gardner Lisa - Chyť mě, Mead - Indigové kouzlo, Irving
John - V jedné osobě, Fencl Ivo - Styky s Jorikou,
aneb…, Mahler - Nekamenujte proroky, Šimánek Leoš
- Cestování je můj život, Čermáková - Karel Roden,
Čermák Petr - Tomáš Klus, Kindermann - Habsburkové
bez říše, Entrup Boris - Make-up za 10 minut, David
Petr - 50 výletů na rozhledny, Pawlowská - Zeptej se
mámy aneb…, Weigel – Autoškola, Dobelli Rolf -
Umění správného…, Eckertová - Bezpečnost dětí na…
, Vnenková - Je mi padesát - no a?, Kovařík Petr - Pu-
tování s knihou, V dobré kondici i po…, Kavka Kamil
- Čas dluhů aneb co byste…, Makovský - Nad Biskajem
čeká smrt, Dostálová Iva - Angličtina nejen do auta,
Janoušek - My tři a já, Bauer Jan - Ženy z rodu Lu-
cemburků

říjen 2013
kalendárium Litomyšle

140 let - 11. 10. 1873 se narodil v Litomyšli KAREL
VESELÍK, pokračovatel rodu knihkupců a naklada-
telů. Významný kulturní pracovník města, člen Vlas-
timilu. Byl nadšeným fotoamatérem a zachytil tvář
Litomyšle v první polovině 20. století. Skleněné ne-
gativy z jeho činnosti jsou uloženy v místním
muzeu a v okresním archivu.
125 let - 15. 10. 1888 zemřel v Litomyšli JOSEF VA-
LOUCH, úředník města a městský kronikář. Člen re-
volučního výboru 1848. Byl zakládajícím členem
pěveckého spolku Vlastimil.
105 let - 16. 10. 1908 se narodil ve Vokově na Pel-
hřimovsku VÁCLAV STRAKA, profesor matematiky. Od
roku 1941 působil na litomyšlských středních školách.
100 let - 9. 10. 1913 se narodil v Litomyšli ZDENĚK
MANČAL. Byl hlasatelem československého rozhlasu
v Praze a 5. 5. 1945 v 12.45 ohlásil národu začátek
Pražského povstání.
75 let - 19. 10. 1938 zemřel v Praze FRANTIŠEK PÁCAL,
sólista opery Národního divadla v Praze. Narodil se
v Litomyšli, kde také často pohostinsky zpíval.
75 let - 8. 10. 1938 zemřel v Praze JOSEF KOŘENSKÝ,
učitel, spisovatel a významný český cestovatel. Ně-
kolik let před odchodem do Prahy vyučoval také na
základních školách v Litomyšli.
70 let - V říjnu 1943 byli v koncentračním táboře za
odbojovou činnost proti německým okupantům po-
praveni občané z Litomyšle: EDUAD KRÁL, JAROSLAV
KREJČÍ, BOHUSLAV NOVOTNÝ, JAROSLAV PLŠEK.

100 let - V roce 1913 byl v Litomyšli jedním z měst-
ských spolků KLUB ČESKÝCH CYKLISTŮ. Jeho před-
sedou se stal obchodník Václav Marel, jednatelem
byl zvolen Ladislav Kasal, rovněž obchodník.
35 let - Při festivalu Smetanova Litomyšl v roce 1978
byly uvedeny tři Smetanovy opery: TAJEMSTVÍ, DVĚ
VDOVY a PRODANÁ NEVĚSTA. Zároveň se konal v
rámci SL koncert pěveckých sborů Východočeského
kraje za účasti 700 pěvců. U základní školy byl také
odhalen pomník ke stému výročí narození ZDEŇKA

NEJEDLÉHO.
200 let - Uplynulo od
doby, kdy na místech
bývalého popraviště byl
odhalen skromný pom-
ník. Ten byl při rekon-
strukci přemístěn do
míst na kopci směrem k
Morašicím. Přičiněním
katolické církve, spon-
zorů a města se na
tomto pomníku objevil
nový kříž a na zadní
stěně pomníku jsou tři
nápisy: pomník vznikl v
roce 1813,        druhý
nápis: obnoveno 1913 a
další nápis je ze sou-
časné doby: 2013.
Připravil Miroslav Škrdla

Sbírka českých knih 
pro Zakarpatskou Ukrajinu 

Skupina pracovníků, kteří
rekonstruovali pomník s kří-
žem na Šibeničním vrchu
nad Litomyšlí. Foto archiv
Miroslava Škrdly

PEČENÍ KOLÁČŮ
CUKROVÍ *DORTY
ZÁKUSKY* ŘEZY* ROLÁDY

Mičíková Lenka
Dolní Újezd 500, 569 61

Mob.: 736 645556
kolace.lenka@seznam.cz

Přijímám objednávky
na vánoční cukroví.
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Tříminutovou Wakeboardingovou hru se světlem
(USA) vystřídá výjezd do nejvyššího motoricky do-
sažitelného sedla na světě ve filmu Indickým Hima-
lájem na kole (CZE, 29 min.). 
Ve 20.00 hodin začneme krátkým filmem o dalším pu-
tování Simpleride party po nejlepších a méně zná-
mých bike spotech celého světa Sicílie - Etna (CZ, 6
min.). Film Die Schöne und der Hai (GER, 44 min.) nás
zavede mezi žraloky. Ze Saigonu na Thajské ostrovy
Sicilan (CZE, 41 min.) se dostaneme v dalším filmu. 
Pondělí 4. listopadu 
Od 16.00 hodin ujedeme na kole pouští, horami, ro-
vinami proti větru celkem 4800 km během 12 dní
a to ve filmu Kdo spí, nevyhraje (CZ, 22 min.).
V krátkém filmu Aksel Lund Svindal: Freeskier (NOR,
6 min.) se představí olympijský vítěz v Super G,
dvojnásobný šampión Světového poháru v alpském
lyžování a čtyřnásobný mistr světa Svindal. Odvá-
žného lezeckého sólistu Alexe Honnolda poznáme
ve filmu Honnold 3.0 (USA, 33 min.). První pondělní
blok uzavřeme dokumentem z peruánské a kolum-
bijské Amazonie Amazonas - a sustainable life in the
rainforest (AUT, 32 min.).
Blok od 18 hodin zahájíme krátkým filmem Der
Filmbringer (CHE, 2 min.) a poté se vydáme hluboko
do venezuelské džungle za čtyřmi belgickými horo-
lezci ve filmu Venezueal Jungle Jam (BEL, 58 min.).
V dalším krátkém filmu si představíme deset nejlep-
ších windsurfařů světa, kteří se sešli u irského po-
břeží v hrabství Kerry k úvodní zastávce Red Bull
Storm Chase, film se jmenuje Honba za bouří (USA,
4 min.). Ve filmu Embéčkem kolem světa (CZE, 35
min.) se dozvíte, jak to dopadne, když se dva brat-
ranci, studenti psychologie a žurnalistiky, bez ja-
kýchkoli znalostí automechaniky vypráví na cestu
kolem světa. 
Pondělní blok zakončíme od 20.00 hodin Seskokem
z Mount Everestu (AUT, 4 min.), krátkým snímkem
Věřím, že mohu snít (CZE, 8 min.) a příběhem čtve-
řice extrémních kajakářů ve filmu Kongo: Velký pro-
jekt Inga (USA, 81 min.). 
Úterý 5. listopadu
Filmové pokračování světového knižního bestselleru
Born to Run o partě českých ultramaratónců s ná-
zvem Run Free - Poselství Bílého koně (CZE, 34
min.) zahájí první úterní blok od 16.00 hod. V krát-
kém klipu Where The Trail Ends: Best of (USA, 4
min.) se vrátíme ke kořenům MTB - nekompromis-
nímu freeridu drsnou krajinou. Ve filmu Two on K2
(POL, 46 min.) podnikneme expedici na severní
stěnu K2 a s extrémním kajakářem se v klipu Ulti-
mátní jízda Steva Fischera (USA, 4 min.) vydáme na
africkou řeku Zambezi. První úterní blok zakončí
spot A Temporada (BRA, 5 min.) o dni, který se zdál
být jen dalším dnem lezení, ale…
V prvním snímku druhého úterního bloku Berry
Routines (CZE, 8 min.) se představí freestyle BMX
jezdec světové třídy Michael Berry Beran. Nicoalas
a Lorise Falquerovy natočili po 15 letech cestování
po světě film A secret spot (CHE, 50 min.), na který
se můžete také těšit v rámci letošního ročníku fes-
tivalu. Úterní podvečerní blok uzavře extrémní jízda
na kajaku světového šampiona Sama Suttona z No-
vého Zélandu ve filmu River God 2 (GER, 26 min.). 
Poslední letošní blok zahájí od 20.00 hodin sestřih
nejlepších mountainbikerů světa v klipu Nine
Knights MTB 2012 (AUT, 5 min.). Portrét Romana
Dubského Šalený vychodňar (SVK, 15 min.), jedi-
ného Slováka, který se věnuje extrémnímu sportu
basejumping, bude předposledním vysílaným fil-
mem. Nakonec nás čeká First Descent (USA, 110
min.) o pěti nejlepších snowboardistech světa, kteří
přijíždí na Aljašku změřit své síly v extrémním zá-
vodě ve snowboardingu.
Předprodej vstupenek bude probíhat v Knihkupectví
Paseka Litomyšl, případně na místě v den projekcí.
Vstupné na projekce je 50 Kč.      Michaela Severová,

tisková mluvčí města Litomyšl 

Mezinárodní festival
outdoorových filmů
se v Litomyšli zabydlel 

Reakce na článek „Pojem SKUTEČNÝ
turistický ruch v Litomyšli stále neznáme“

Se zájmem jsem si v zářijové Lilii přečetl příspěvek
zastupitele Odstrčila týkající se SKUTEČNÉHO turis-
tického ruchu. Článek je jako obvykle míněn jako
sžíravá kritika neschopnosti vedení města (a také
jeho občanů - používá se slovo „my“), tentokrát
v oblasti turismu. A opět jako obvykle, stal se mi
zdrojem výtečného pobavení. Začnu autorovým „vy-
pjetím“ – řekl bych, že bude napříště lépe se méně
vypínat a raději trochu vypnout. Pan Odstrčil si vy-
bral Šumavu, nepochybně krásný kout naší země,
jako prostředek k porovnání s poskytovanými turis-
tickými službami a lákadly v Litomyšli. Jen tak mi-
mochodem zde srovnává velmi různorodé území
o rozloze cca 1000 km2 s městečkem o deseti tisících
lidí a třicetkrát menší rozloze.  Posuďte sami: Český
Krumlov, Vltava, Zlatá Koruna, Rožmberk, Lipno,
Špičák, Černé jezero, Hartmanice atd. …a proti
tomu Litomyšl. Krumlov je klenot, ano, tečka. Vl-
tava je plná lidí jako Václavák, což je pro pana Od-
strčila šok. U Lipna (zde mě moc pobavil autorův
major „Těrasky“) je lanovka na kopec a velké par-
koviště s obchody, kde jsou sice zase spousty lidí,
ale tentokrát to je fajn, protože z lanovky vypadnou
každých 10 sekund 4 ks turistů, co platí 250 Kč za
svezení a panu Odstrčilovi se to moc hezky počítalo.

Jo, a mají tam taky velkou klouzačku. Nakonec byl
ale rád, že z toho mumraje unikl do národního
parku, kde byly bohužel zase tisíce hlučných lidí.
Pak navštívil nějaké hrady, které se mu tedy také
velmi líbily, protože je fanda do historie, ale zase
(to už je fakt smůla!) tam byly tisíce lidí. Kolem
a kolem, dle pana Odstrčila nějak takhle vypadá
skutečný turistický průmysl, což prý „viděl v pří-
mém přenosu“ (tak nevím, byl tam osobně, nebo
koukal na telku?). A my v Litomyšli se pouze vy-
mlouváme na to, že nemáme velkou řeku, hory, lesy
a národní park, ale ve skutečnosti nám chybí ná-
pady a chuť. A proto tady máme jen Smetanku a víc
nic, ani ty tisíce lidí ne. Každý ať se podívá kolem
sebe a udělá si názor sám. Já ten svůj mám, a přes-
tože nejsem vždy srozuměn s kroky města v této
i jiných oblastech, taková tragédie, jakou nám po-
pisuje pan Odstrčil, to podle mě rozhodně není, na-
opak. Má-li on v zásobě tolik nápadů a chuti, jak je
z jeho příspěvku patrné, proč je neuskuteční? Někdo
nebo něco mu snad brání? Zde použiji zlidovělou
otázku autorova oblíbeného majora Terazkyho: ‚Po-
vädzte mi, pán Odstrčil, čo vy si predstavujete pod
takým slovom skutočný turistický ruch v Litomyšli?‘
Mohl byste nám to nastínit? Nebo nemáte nic, jen
neukojené ambice a přebytek žluči, a proto měsíc
co měsíc kydáte v Lilii hnůj na všechno a všechny
kolem?                                            Robert Pikna

z dopisů čtenářů

Tři otázky Radka Pulkrábka

Na zářijovém Zastupitelstvu města Litomyšle vznesl
Radek Pulkrábek (Patriot - SNK) otázky týkající se
projektu Revitalizace zámeckého návrší.

Jiráskova ulice měla být zrekonstruovaná asi
během čtyř pěti měsíců. Už je to rok a půl a stále zůs-
tává uzavřená. Kdy bude Jiráskova ulici otevřena?
Primárně vznikl skluz z důvodu archeologie. Nyní je
zpoždění velmi významné a město to velmi trápí.
Do toho se nám v roce 2013 přidala další skutečnost,
a to probíhající velká investice v regionálním
muzeu. To narazilo na archeologii také a muselo
předělávat projekt vstupního objektu. I zde tak do-
cházelo ke zpoždění investice. Prostor před muzeem
bychom sice už mohli dláždit, ale v současné době
se zde budou do země zakládat piloty. Práce bude
provádět velmi těžká technika charakteru pásových
strojů. Rozhodli jsme se tedy nedělat povrch do-
čista, když nám tam přijede „tank“ a všechno nám

rozbije. Termín spuštění Jiráskovy ulice byl tedy po-
sunut do konce listopadu. Otevření Jiráskovy ulice
má ještě souvislost s dalším projektem v prostoru
pošty, kde je špatný technický stav povrchů. Toto
místo chceme opravit a k tomu máme na stole pro-
jekt, který se bude soutěžit. Říkali jsme si, že při
této příležitosti budeme hledat společný charakter
ulice. Při vjezdu do náměstí bude velmi decentní re-
tardér stejného charakteru jako na druhém konci
a myslíme si, že to pomůže zklidnění lokality a zá-
roveň to bude řešit bezbariérovost.  

Jak je to s termíny dokončení projektu na zámec-
kém návrší? Stihneme vše v termínech letošního roku,
případně jsou termíny upravené tak, aby to nemělo
vliv na čerpání dotace? Evidentní je záležitost piaris-
tické koleje, kde je pravděpodobné, že započetí stavby
letos nebude a určitě to bude mít vliv na dotaci. 
Všechny termíny a všechny změny podléhají schva-
lovacímu procesu nejen dozorových orgánů, ale
především ministerstva kultury. Dokončení pří-
stavby se přesouvá do konce prázdnin příštího roku.
Záleží na tom, jak proběhne administrativní část,
která především závisí na ministerstvu. 

Bylo nám z dotace něco kráceno nebo se dodržely
všechny termíny? Není v jednání, že se něco krátit
bude? 
Krácení dotace samozřejmě souvisí s nesplněním ně-
jakého termínu. V tom případě by nám byla dotace
krácena. Musím ale říct, že nic podobného nám
zatím nehrozí.
Na otázky odpovídal místostarosta Litomyšle Rado-
mil Kašpar.                                                 -red-

Toulovcovy prázdninové pátky pomáhají dětem! 
Již od roku 2000 se v Litomyšli bavíme a zároveň
pomáháme dětem. Tak zní podtitul známé celostátní
sbírky Pomozte dětem, kterou spravuje Nadace roz-
voje občanské společnosti.    
Také v rámci letošního jubilejního ročníku Toulov-
cových prázdninových pátků jste házeli do kasičky
kuřátka Pomocníčka drobné i větší peníze. Celkem
bylo během devíti prázdninových pátků vybráno
úctyhodných 37.600 Kč. Za sebou máme celkem již
neuvěřitelných 132 Pátků, během kterých bylo vy-
bráno již více než 500 tisíc Kč!  

Děkujeme vám, že i v době, kdy máte někteří tzv.
hlouběji do kapsy, jste ochotni pomáhat těm, kteří
se nemají tak dobře jako vy!  
Nadace rozvoje občanské společnosti bude v letoš-
ním ročníku sbírky rozdělovat více než 11,5 miliónů
Kč. V polovině října končí druhý termín podávání
individuálních žádostí a 14. února 2014 třetí. Pra-
vidla a podmínky přidělování dotací naleznete na
www.pomoztedetem.cz nebo na www.nros.cz. 

za organizátory
Michaela Severová, Město Litomyšl 
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Události ve fotografiích

Marie Manrique de Lara obcházela zámkem: V podvečer
a v noci 31. srpna se na zámku v Litomyšli uskuteč-
nila Hradozámecká noc, která se nesla ve španělském
duchu. A proč právě ve španělském? Zámek si totiž
připomínal první majitelku, španělskou šlechtičnu
Marii Manrique de Lara y Mendoza, manželku Vrati-
slava II. z Pernštejna. Návštěvníci Hradozámecké noci
tak okusili španělské dobroty, moravská a španělská
vína, ale i 1. lekci španělštiny, divadelní prohlídky
zámku, na nichž se zjevovala Marie Manrique, a to
vše za tónů španělské hudby. Malí hosté se navíc
mohli zúčastnit soutěže o zajímavé ceny ze zámku.

Foto Tomáš Čermák

Závěr prázdnin s modeláři: Letecký den ve Vlkově při-
lákat přes dvě stovky návštěvníků: Letecký den pořá-
daný 31. srpna Spolkem leteckých modelářů Litomyšl
se vydařil. Ideální počasí, velké množství dokonale
zpracovaných modelů, realistické letové ukázky - to
vše přispělo k dobré náladě a pohodě na závěr prázd-
nin cca 250 diváků.                  Text a foto Milan Hýbl

Modely z Litomyšle obdivovali hendipovaní: V sobotu
7. září se uskutečnilo 9. skutečské létání pro hendi-
kepované. Úspěšného vystoupení pilotů, parašutistů,
skautských skupin, kulturních programů se zúčastnila
i skupina Spolku modelářů z Litomyšle. Účastníci ob-
divovali dokonale zpracované modely a akrobatickou
sestavu p. Češky a Kavana.       Text a foto Milan Hýbl

Zámecké nádvoří plné květin: Nádherné květinové
vazby ve spojení s neméně krásnými svatebními šaty,
to byla Květinová show tentorkát na litomyšlském
zámku. Květinovou přehlídku 19. září uspořádala
Střední škola zahradnická a technická Litomyšl. Mladí
zahradníci tak měli možnost předvést květinové mo-
dely a klasické či extravagantní svatební kytice. Kvě-
tinové show se zúčastnili i zástupci francouzské
ambasády.

Tradiční jarmark na Smetanově náměstí: Na 21. září si
Litomyšl pro své obyvatele, ale i návštěvníky přichys-
tala Starodávný jarmark na Smetanově náměstí. Ob-
líbená akce opět přilákala své příznivce, a řemeslníci
tak o kupující neměli nouzi. A pokud chtěl někdo jen
posedět, pojíst a popít, zahrálo mu k tomu některé
z pěti hudebních seskupení. 

O e-Aukci se besedovalo ve Smetanově domě: V úterý
10. září se ve Smetanově domě konala beseda se zá-
stupci firmy eCENTRE, litomyšlské radnice a info-
centra, na níž byli občané blíže seznámeni s možností
snížení nákladů za elektřinu a plyn prostřednictvím
e-Aukce. Již na besedě byl zahájen sběr podkladů po-
třebných pro zařazení do e-Aukce. Sběr pak pokračoval
až do 23. září v Informačním centru Litomyšl.
Všechny podklady si poté převzal zástupce společnosti
eCENTRE, která je vyhodnotí a stanoví kritéria e-
Aukce. Pokud půjde vše podle předběžného harmono-
gramu, mohli by někteří občané Litomyšle začít šetřit
za elektřinu a plyn od 1. dubna 2014. 

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

Bystré u Poličky – prodej rodinného domu 6+2 v do-
brém stavu s garáží a menší upravenou zahradou. ÚT
plynové, připojen na vodovod, kanalizaci, elektro.
Č.908. Cena: 1 050 000,- Kč
Chotěnov – prodej zrekonstruované částečně roubené
chalupy 3+1 v oblíbené rekreační oblasti, ve výborném
stavu, s obytným podkrovím, udržovanou zahradou
a bazénem. Č.899. Cena: 1 100 000,- Kč
Vračovice – prodej zemědělské usedlosti v centru
menší obce s uzavřeným dvorem, garáží, stájí a samo-
statnou stodolou, 7 km od Vysokého Mýta. Vlastní
studna a za stodolou zahrada s ovocnými stromy.
Č.898. Cena: 690 000,- Kč
Litomyšl – prodej pěkného bytu 2+1 (68 m2) ve IV.NP
panelového domu. Byt po rekonstrukci, dům zateplený.
Plastová okna, zděné byt. jádro, kuch.linka s vestavě-
nými spotřebiči, zasklená lodžie. 
Č.871. SLEVA! Cena: 1 350 000,- Kč
Litomyšl – prodej stavebního pozemku s RD 4+1 ve
výstavbě v lokalitě Záhrad’. Předpoklad dokončení
12/2013, výměra parcely 802 m2. Cena je uvedena za
dokončený RD vč.pozemku.
Č.867. Cena: 3 600 000,- Kč
Němčice u ČT – prodej rod. domu se 2 byty 2+1
a zahradou mírně ve svahu u domu. Každý byt má
samostatný vchod. Klidná lokalita, příjemné soukromí
v obci 5 km od Litomyšle.
Č.853. SLEVA! Cena: 795 000,- Kč
Litomyšl – prodej pozemku o výměře 365 m2 vhodného
pro stavbu RD s podnikáním na Jiráskově náměstí. Inž.
sítě jsou přivedeny na hranici pozemku. Dle ÚP je poze-
mek veden v obytné zóně.  Č.912. Cena: 400 000,- Kč
Litomyšl – prodej vilky se 2 byty (2+1, 3+1) a pěknou
udržovanou zahradou. Byt 3+1 je po rekonstrukci,
plast. okna, ÚT plynové, krbová kamna. Vhodné k byd-
lení, podnikání i jako investice. Zajímavá cena – 2 byty
za cenu jednoho. Č.905. Cena: 2 330 000,- Kč
Svitavy-Lačnov – prodej částečně zrekonstruovaného
domu 3+1 se zahradou o výměře 1453 m2 v klidné
lokalitě Svitav s dobrou dostupností do centra. Vytápění
plyn.kotlem i kamny na tuhá paliva.
Č.730. SLEVA! Cena: 1 050 000,- Kč
Makov – prodej zachovalého původního stavení
s uzavřeným dvorem, zemědělskou částí s podstájemi
a prostornou půdou. U domu menší zahrada. Zavedena
voda, elektro, vytápění lokálně kamny.
Č.635. SLEVA! Cena: 480 000,- Kč
Strakov – prodej  staršího domku 4+1 na klidném
místě blízko centra obce, částečně podsklepený. ÚT na
tuhá paliva, napojen na vodu a elektro. 
Č.889. Cena: 1 000 000,- Kč
Újezdec – prodej haly v blízkosti areálu JZD, vjezd
u hlavní silnice, možnost napojit vodu i elektro. Vhodné
pro menší výrobnu, skladovací prostory, popř. jiný
menší provoz. Č.872. Cena: 1 300 000,- Kč
Jedlová – Hamry – prodej krásné chaty 3+kk na
prosluněném místě uprostřed lesů s výhledem do údolí.
Smíšená 3 podlažní budova, krb, krbová kamna,
koupelna, WC, terasa. Č.868. Cena: 896 000,- Kč
Litomyšl – pronájem obchodu 25 m2 v přízemí zadního
traktu zděného domu na Toulovcově náměstí. Obchod
21 m2, soc. zázemí. Prostory jsou po rekonstrukci,
vhodné pro obchod, kanceláře, služby.
Č.901. Cena: 7 000,- Kč/měs.

ASTROVÍKEND
IX. DNY TAJEMNA A ZDRAVÍ 

Zámek Litomyšl, 2.a 3. listopadu
So 9 - 18 h, Ne 10 - 17 h.

Porady s léčiteli, astrology, 
diagnóza zdravotního stavu, aut. kresba, 

irisdiagnostika, výklad z ruky 
a karet, su-jok, byliny atd.

Přednášky. Informace 739 018 692. 

www.ASTROVIKEND.czwww.facebook.com/litomysl.lilie
Lilie na facebooku:
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Chcete zpívat
ve Vlastimilu?

Labyrint světa 
v Husově sboru
Labyrint světa v divadelním zpracování Víti Marčíka
Nová inscenace Teátru Víti Marčíka  na motivy La-
byrintu světa a ráje srdce vznikla, jak říká scénarista
a herec Vítězslav Marčík, po několikaletém hledání
odvahy a drzosti zdramatizovat tuto známou knihu
Jana Amose Komenského. K definitivnímu rozhod-
nutí ho přivedla zkušenost recitace úryvků z tohoto
díla ke stejnojmenné varhanní skladbě Petra Ebena
v roce 2010. Představení vyprávěné za pomoci lou-
tek a kulisy, která je obrazem labyrintu, je dopro-
vázeno i originální současnou hudbou vytvářející
zvláštní napětí s mírně archaickým, a přece velmi
šťavnatým Komenského jazykem. Premiéru mělo
toto představení v minulém roce v Českých Budějo-
vicích a letos v říjnu s ním Vítězslav Marčík přijede
do Litomyšle.
Srdečně vás zveme na jeho vystoupení do Husova
sboru na Toulovcově náměstí v pátek 11. října 2013
v 17.00 hod.! Vstupné na představení je dobrovolné.
Za Náboženskou obec CČSH v Litomyšli Štěpán Klásek

Do Holandska pro nové podněty

Nizozemský partner Litomyšle Roden obdržel grant
Evropské unie pro pořádání semináře zabývajícího
se sociální problematikou. K účasti přizval i Lito-
myšlský Evropa Club, jehož úkolem bylo vybrat
mladé nezaměstnané, důchodce, ale i odborníky
z MÚ, speciální školy, domovy důchodců, charity,
kteří se mohli kvalifikovaně ke zvolené oblasti vy-
jadřovat.
Program dvoudenního semináře byl velice seriozní.
Nizozemští lektoři přednášeli na témata: Jak zasta-
vit nezaměstnanost mladých lidí, Péče o staré lidi

v domovech důchodců, Péče o seniory u nich doma,
Péče o zdravotně i mentálně handicapované. Ke kaž-
dému tématu následovala diskuse a výměna zkuše-
ností. Péči v praxi jsme měli možnost vidět v jejich
domě pečovatelské služby De Hullen,v novém spe-
ciálním domově např. pro mladé s Dawnovým syn-
dromem, v tzv. Thomasově domě. Vhodné propojení
přednášek, diskusí a exkurzí vytvářelo vhodné pro-
středí pro zajímavé podněty pro všechny účastníky
semináře. 
Vedení Rodenu věnovalo mimořádnou pozornost
celé akci, starosta města nejen osobně přivítal
všechny účastníky, ale byl přítomen i dalšímu pro-
gramu. Dokonce ubytoval ve svém domě členy naší
výpravy.
V době semináře zahájil průvodem tradiční Roden-
markt, největší tamní událost. Měli jsme možnost
rovněž navštívit vernisáž díla českého skláře Svo-
body.
Doufejme, že za podobných podmínek proběhne
v příštím roce obdobný program v Litomyšli. Zvolená
sociální problematika zasluhuje výjimečnou pozor-
nost v celém světě a spolupráce v této oblasti mezi
Litomyšlí a Rodenem je dlouhodobá.

Petr Jonáš, foto Jaromír Drábek

Že zorat pole není žádné umění? Omyl. Už od roku
1963 se v České republice konají pravidelné národní
soutěže v orbě. Rovnou na mistrovství republiky
v Benešově, které se uskutečnilo v sobotu 21. září,
trénovali studenti Střední školy zahradnické a tech-
nické v Litomyšli. A výsledek? Patrik Chromý ze Sta-
šova, absolvent školy, který vloni v Klatovech
skončil mezi juniory čtvrtý a celkově byl osmý v re-
publice, se nyní umístil v juniorech na třetím a cel-
kově na sedmém místě mezi všemi oráči. Ostatní
studenti se zúčastnili poprvé a zatím získávali zku-
šenosti.
„Z naší školy jely na mistrovství čtyři týmy. Porota
na soutěži hodnotí, kdo v daném čase co nejlépe
zoře úsek dvacet krát sto metrů. Všichni na to na
to mají tři hodiny,“ vysvětlil učitel a trenér Lukáš
Staněk. Zorat pole ve slušném čase, a aby to za trak-
torem pěkně vypadalo, je ale doslova věda. „Hlavně
aby tam nebyl kopec hlíny, ale bylo to do roviny.
Musí se štelovat hloubka a záběr a pak jet především
rovně. To je nejdůležitější,“ popsal student Zdeněk
Šmíd. Důležité je také plochu správně rozměřit
a také mít dobrý pluh. 

Mistrovství republiky v orbě 
se zúčastnili i studenti technické školy 

Že jste toto všechno netušili? Pak se v roce 2015
můžete přijít podívat na Mistrovství republiky
v orbě, protože: „Kluci mají předpoklady, že se
budou zlepšovat a připravovat na další ročníky, ze-
jména na rok 2015, kdy bude mistrovství v Dolním
Újezdu,“ dodal Lukáš Staněk.

Text a foto Jana Bisová

Trénink na poli nad Litomyšlí 18. září. 

RESTAURACE
NA SÍDLIŠTI
Vás zve ve dnech
18. 10. – 20. 10. 2013 na
Bramborákové hody
7. 11. – 10. 11. 2013 na
Svatomartinské husy
23. 11. – 24. 11. 2013 na
Domácí zabíjačku
Těšíme se na Vaši návštěvu
Rezervace na tel. 461613261

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.

Pěvecký sbor Vlastimil opět čeká nabitý program.
V listopadu uvedeme s ostatními sbory Pavlicovu
Missu brevis, v prosinci vystoupíme na adventních
koncertech a na jaře budeme s Litomyšlským sym-
fonickým orchestrem a sbory z okolních měst uvá-
dět Stabat mater Antonína Dvořáka. 
V loňském roce přišlo do našeho sboru 5 nových
zpěváků. Nechcete to být v letošním roce právě vy,
kdo se k nám přidá? Přijít můžete na některou z pra-
videlných zkoušek, které se konají vždy ve čtvrtek
od 19.00 hod. v ZUŠ, nebo napsat na e-mail cerna-
lit@gmail.com.                                   Hana Černá
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Dotace na zabezpečení sgrafit
litomyšlského zámku schváleny

Pardubický kraj usiluje o záchranu jediné památky
UNESCO na svém území. Rada Pardubického kraje
schválila na základě návrhu náměstkyně hejtmana
Jany Pernicové dotaci 100 tisíc korun na zabezpe-
čení sgrafitové výzdoby zámku v Litomyšli. Velké
plochy sgrafit vykazují řadu poškození a vyžadují
akutně restaurátorský zásah. Jedná se také o jejich
komplexní ochraně. 
V současné době restaurátoři připravují základní za-
jištění nejohroženějších úseků fasády. „Sgrafita na
zámku v Litomyšli bedlivě sledujeme a v posledních
letech se jejich stav neustále zhoršuje. Jsem potě-
šena, že prostředky kraje napomůžou k záchraně
větších ploch výzdoby fasády,“ uvedla náměstkyně
hejtmana Jana Pernicová zodpovědná za oblast škol-
ství, kultury a památkové péče. Současně probíhá
příprava na mezinárodní setkání odborníků na re-
staurování sgrafit, které se uskuteční ve dnech 15.–
16. října 2013 na zámku v Litomyšli. Restaurování
sgrafitové výzdoby zámku v Litomyšli staví před pa-
mátkovou péči zásadní otázky, jakými jsou obnova
lunetové římsy na severní a východní fasádě nebo
konstrukční ochrana sgrafitového pláště. Setkání,

které pořádá Fakulta restaurování Univerzity Pardu-
bice a Národní památkový ústav, podpoří Pardubický
kraj dotací 15 tisíc korun. „Považuji plánované me-
zinárodní setkání za důležité pro status památky
UNESCO. Domnívám se, že výsledky z tohoto jednání
budou použity pro zadání komplexního projektu
ochrany a restaurování litomyšlských sgrafit, tak
aby byl obhájitelný před odbornou veřejností,“ do-
dala náměstkyně hejtmana Jana Pernicová. Zvýšený
zájem kraje o zachování hodnot památky UNESCO
se rovněž realizuje prostřednictvím dotace 40 tisíc
korun na úpravu modelu litomyšlského zámku,
který bude proveden v prostorách Fakulty restauro-
vání Univerzity Pardubice v Litomyšli.
Sgrafitová výzdoba zámku byla zahájena už roku
1580 a na zámeckých fasádách ji nacházíme ve dvou
variantách. Tzv. psaníčkové sgrafito, které je pře-
vážně na vnějších fasádách a na třetím nádvoří
a sgrafito figurální. Psaníček je na celém zámku přes
osm tisíc a už při jejich vzniku se dodržovala zásada,
že jednotlivé motivy se na žádném z psaníček nesmí
opakovat.

-red- 

Máte v plánu pořádat v roce 2014
nějakou akci? Dejte o ní vědět!

Hlavním komunikačním tématem pro rok 2014 bude
Hvězdná Litomyšl. Na svém posledním zasedání se
na tom shodla komise pro kulturu, cestovní ruch
a spolkový život. Důvodů je hned několik. V dubnu
2014 si budeme připomínat 100 let od narození li-
tomyšlského rodáka a jednoho z největších astro-
nomů všech dob Zdeňka Kopala. Březnovou akcí
Vyvalte sudy, narodil se nám Bedříšek oslavíme 190
let od narození dalšího slavného rodáka Bedřicha
Smetany. Výročí bude mít i Smetanova Litomyšl
a pomník Bedřicha Smetany…věříme, že nás čeká
opravdu hvězdný rok. 
Také pro rok 2014 připravuje město ve spolupráci
s informačním centrem kalendář akcí. Dejte nám
prosím vědět, jaké akce a kdy plánujete. Věříme, že

kulturní, sportovní či společenské akce jsou vý-
znamným motivátorem k návštěvě našeho města.
Distribuci kalendáře akcí na rok 2014, ve kterém
uveřejníme všechny akce, o kterých budeme
v daném termínu informováni, bychom rádi zahájili
již koncem tohoto roku. Proto prosíme o zaslání va-
šich akcí do konce října na adresu
ic@litomysl.cz. Během listopadu proběhne sazba
a tisk tak, aby se v prosinci mohl již leták rozeběh-
nout do světa. 
Všechny nahlášené akce zveřejníme samozřejmě
také v kalendáři akcí na webu města Litomyšl. Dě-
kujeme vám za spolupráci!

Michaela Severová,
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu 

RESTAURACE
NA SÍDLIŠTI
nabízí:
• staročeská kuchyně
• denní menu

(výběr z několika druhů hotovek)

• svatební a smuteční hostiny
• firemní i soukromé akce
• školení, rauty, cattering
• sledování sportovních 

zápasů na projektoru
• každý pátek v provozu udírna!

(i přes zimu)

• kapacita: 70 lidí - restaurace,
30 lidí - salónek

www.restauracenasidlisti.cz
tel. 461 613 261

www.facebook.com/RestauraceNaSidlisti

LITOMYŠL - viz kalendář akcí

SVITAVY
• 8. října od 19.00 / Fabrika
Karel Plíhal - Vzduchoprázdniny - koncert
• 29. října od 19.00 / Fabrika
Screamers - travesti show
• 30. října od 19.00 / Fabrika
Irena Dousková: Darda - humor, kterým pře-
krýváme smutek. Dramatizace románu Darda
spisovatelky Ireny Douskové v provedení Di-
vadla Na Jezerce

POLIČKA
• 1. října od 19.00 / Tylův dům
Lucia Šoralová a La Alma - recitál, momen-
tálně asi nejlepší tuzemská šansoniérka před-
staví nejen tento žánr
• 5. října od 15.00 / Tylův dům
Rozmarýnka - koncert krojované dechové
hudby v rámci Dne seniorů
• 21. října od 19.00 / Tylův dům
Komici s.r.o. - stand-up představení, ve kte-
rém se představí Ruda z Ostravy, M. Knor a I.
Pazderková

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
• 21. října od 19.00 / kinosál muzea
Ray a Michael Coonyovi : Tři bratři v nesnázích -
fraška plná humorných záměn i dramatic-
kých zvratů s nečekanou pointou
Více na www.moravskatrebova.cz nebo
www.kctmt.webnode.cz

VYSOKÉ MÝTO
• 12. října od 20.00 / klubová scéna
Volant, Punk floid, Vision days - jedinečný
koncert tří punkových legend
• 26. října od 13.00 / klubová scéna a spole-
čenský sál
3. bubenický festival Vysoké Mýto - G. Borlai
(Maďarsko), T. Losowski (Polsko) M. Vajgl
(Olympic), P. Sas (Čechomor), O. Pomajsl (Vl-
tava) a další. Více na www.bubenickyfesti-
val.cz
• 4.–18. října / Galerie Ve Zvonici
Štětcem, špachtlí, ohněm, kladivem - vystavují
sochař K. Bureš a malíř B. Jirgle

Českomoravské
pomezí zve
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Reportáže litomyšlské televize můžete zhlédnout
také na internetových stránkách www.cms-tv.cz.
Podívejte se například na:
• V městských lesech padly další jasany
• Jemné obrazy z pravé ovčí vlny v galerii
• Zastupitelstvo v září 2013
• Konference odhalovala také příčiny etnického napětí
• Decimuž triatlon 2013
• Plakety Rady Města za r. 2013
• Hradozámecká noc ve španělském stylu

litomyšlská TV na internetu

Výstava drobného zvířectva 
místních chovatelů 

V sobotu 21. září se v areálu Základní organizace Če-
ského svazu chovatelů (ZO ČSCH) v Litomyšli usku-
tečnila výstava drobného zvířectva. Z návštěvy měly
radost především děti, protože k vidění bylo třeba
exotické ptactvo, králíci, holubi nebo drůbež. 
Právě výstava je nejlepší možností, jak mohou cho-
vatelé veřejnosti představit své úspěchy a zároveň
se dozvědět, jak si jejich zvířata stojí ve stanove-
ných normách. „Každý školený i neškolený chovatel
se snaží přiblížit standardu. My máme výhodu
v tom, že máme školené posuzovatele. Na akci, jako
je tato výstava, zjistíme, jakým směrem šlechtění se
u jednotlivých druhů zvířat ubíráme,“ vysvětlil Vác-
lav Černý, jednatel ZO ČSCH v Litomyšli. „Každé ple-
meno musí mít předepsaný standard, který se
posuzuje. V případě, že tento standard zvířata ne-
splňují, tak se vylučují nebo ztrácejí body a záleží
na chovatelích, jestli je použijí do dalšího chovu,“
sdělil Stanislav Lusk, který je již 67 let chovatelem
holubů a na sobotní výstavě získal za své jedince
výborná hodnocení. „Když už máte chov dlouho,
není tak těžké odchovat dobrého holuba. Já kon-

krétně ve svém chovu mám takovýchto holubů pět.
V letošním roce získali nezávisle na sobě pětkrát
čestnou cenu. Jinak mám čestných cen kolem pa-
desáti,“ dodává s úsměvem chovatel a pokračuje:
„Když někdo propadne chovatelství holubů, tak už
se toho asi nikdy nezbaví.“ 
Místní organizace svazu chovatelů má v současné
době 33 členů, kteří jsou jak z Litomyšle, tak z okol-
ních obcí. „Na stav chovatelství, který se dnes pre-
zentuje, je to dost dobrá členská základna.
V případě mladých chovatelů je to u nás ale trošičku
horší. Teď je období, kdy nemáme žádného mladého
chovatele, ale na tom budeme pracovat,“ řekl Václav
Černý, který tak vyzývá mladé se zájmem o chova-
telství, aby se do litomyšlského svazu přihlásili. Zá-
zemí pro tuto zálibu již chovatelé mají v pronajatém
objektu bývalých sběrných surovin za aukční halou,
který se jim podařilo svépomocí upravit. 

Text a foto Jana Bisová

Ples naruby
Po menší pauze jsme se my, skauti z Litomyšle, roz-
hodli opět nabídnout veřejnosti kousek skautské
plesové zábavy.
Jak tomu bylo i v minulých letech, podzim se stal
naším cílem. Proto vás, všechny naše příznivce,
s velkou radostí a nadšením do příprav zveme na
Skautský ples. Aby se vám datum dobře pamatovalo
a vy nepřišli o zábavu, termín je stanoven na pátek
22. 11. 2013. Brány do Lidového domu se vám ote-
vřou v 19.30 hod. 
Neméně důležitým místem je knihkupectví Paseka,
kde si budete moci v průběhu října zakoupit lístky.
Letošní téma není zcela obvyklé. Necháme vás po-
pustit uzdu fantazii a jedenkrát v životě se na tak
kulturní akci, jako je ples, obléknout naruby. Jakým
způsobem to pochopíte, ztvárníte a obléknete se, je
pouze na vás. Sice to není podmínka pro účast na
akci, ale my budeme potěšeni, když nás v tom ne-
necháte a výzvu přijmete. 
Těšíme se na vás a v listopadu vše převrátíme na-
ruby! Další informace se můžete dozvědět na webo-
vých stránkách litomyšlského skautského střediska
http://litomysl.skauting.cz/ nebo na Facebooku
v událostech Skautský „Ples naruby".

Za přípravný tým Markéta Karlíková ml.

Pronajmu byt 3+1
ve zděném domě s vlastním plyn. topením

(prostřední byt) v klidné lokalitě.
Nájemné 5 400 Kč + energie. Tel. 725 007 140.

Prodám byt 2+1
v osobním vlastnicví v Litomyšli.

Dům po revitalizaci, blízko centra. 
Info: 606 751 160.

Příspěvky, které se do tohoto čísla Lilie nevešly,
najdete na www.litomysl.cz/lilie v rubrice Co se
nevešlo. Přečíst si můžete:
• Omluva za zrušený spoj
• Mladá Smetanova Litomyšl oslavila čtyřicítku
• Animátoři projektu Anomalia vytvořili v Litomyšli

již druhý film
• Do Naděje děti míří za kamarády, zábavou i doučo-

váním
• Nominujte i vy osobnosti, kterých si vážíte, termín

je do konce října
• Zahrádkářská výstava
• Přehlídka středních škol a učilišť
• Dopravní výchova v terénu pro žáky speciální školy
• Děti pamatovaly na hasiče i letiště
• Strkanice na základní škole
• Obec Lubná se představuje
• Oslavy 50 let od otevření budovy ZŠ v Trstěnici
• Leoš Šimánek: Medvěd v jahodišti
• Hradišťan zahraje pro Rytmus Chrudim

co se do Lilie nevešlo
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Výstavu v Galerii Sofia 
navštivte s chytrým telefonem

Až do 29. listopadu můžete v Galerii Antik Hotelu
Sofia navštívit výstavu Evy Gwuzdové s názvem
Ohlédnutí, souvislosti, ozvěny. Výtvarnice pracující
s přírodními materiály zde představuje tapiserie, ob-
razy, objekty i textilní grafiku. Zvídavého návštěv-
níka, jehož mobilní telefon je vybaven technologií
NFC, jistě potěší možnost získat z popisek děl více
informaci. 
Životní jubileum Evy Gwuzdové 
Umění Evy Gwuzdové se vyvíjelo stranou oficiálních
trendů. Počátky byly předznamenány grafickou
tvorbou, později se její zájem soustředil na textil.
Osobitého tvůrčího výrazu však dosáhla poté, co ob-
jevila výtvarné vlastnosti přírodních materiálů. Byla
to bavlna a hedvábí, které upravovala starobylou
technikou indonéské batiky. Z tohoto období po-
cházejí nejen tapiserie inspirované byzantskými iko-
nami, ale také originální kreace módních oděvů.
„Výstava je členě na tři části,“ prozrazuje Eva Gwuz-
dová a pokračuje: „V jedné části je k mému život-
nímu jubileu takové ohlédnutí za mojí minulou
tvorbou, což jsou ty realističtější obrázky. V další
části navazuji na to, co jsem dělala, a dnes, po le-
tech, se to snažím vidět jinýma očima. To jsou ty
abstraktnější věci. Pak je tam jakási návaznost,
která to všechno tak trochu spojuje a tak trochu
rozděluje, což jsou Ozvěny Byzance. Čirou náhodou
jsem viděla reprodukce ruských ikon a zjistila jsem,
že technika, kterou jsem tehdy pracovala – batika,
jistým způsobem navazuje na praskliny v lacích sta-
rých ikon. Tato technika mi vlastním způsobem
umožnila zreprodukovat tyto obrazy.“ Díla Evy
Gwuzdové mají téměř intimní kouzlo, a není proto
divu, že oslovují především ženy. 
Do galerie s chytrým telefonem
Jakousi přidanou hodnotou této expozice je mož-
nost využití chytrých telefonů k získání informace
o vystavených dílech. Galerie totiž začala využívat
technologii NFC (Near Field Communication), která
je používaná především v bankovnictví. „To, co mi
chybí v různých galeriích, je využití toho, že když
člověk přijde, tak si díla může nahrát, přehrát, vzít
sebou. V rámci zvýšení atraktivity galerie pro naše
návštěvníky i turisty jsme proto již v květnu 2013
uvedli pilotní projekt pro majitele mobilních zaří-
zení s technologií NFC a virtuální Galerii Sofia,“ vy-
světluje Mgr. Vilma Petrova, ředitelka hotelu Antik
Hotel Sofia Litomyšl a Galerie Sofia. V praxi je to
velmi jednoduché. Chytrý telefon s technologií NFC
se přiloží k části popisku díla označeného logem ga-
lerie a symbolem a návštěvník hned získá více in-
formací. „Telefon se spojí s webem a dá
návštěvníkovi k dispozici ke stažení náhled díla,
může si ho zarezervovat, koupit plus další věci,“ po-
pisuje Ing. Michal Jáchim, konzultant pro technický
rozvoj galerie. Údaje o díle je dokonce možné si do
telefonu uložit k pozdějšímu prostudování.   

Galerie ve druhém desetiletí
Galerie Sofia letos vstoupila do dalšího desetiletí své
existence. Věnuje se převážně prezentaci děl sou-
časných autorů českých i zahraničních, k trendům
patří mimo jiné i akce na podporu amatérských
autorů spjatých s Litomyšlí a okolím a podpora mla-
dých, zařazení dvou cyklů výstav s názvy „Prostor
pro neprofesionální výtvarníky z Litomyšle a okolí“
a „Prostor pro mladé“, kde dává galerie mladým vý-
tvarníkům možnost seznámit veřejnost se svojí
prací.                                 Text a foto Jana Bisová

Česko-slovenské
hvězdy v Galerii 
Miroslava Kubíka
Sedm českých a slovenských výtvarníků se na čtr-
náct zářijových dní zabydlelo ve Smetanově rodišti,
aby zde v rámci 2. ročníku Sympozia Litomyšl vy-
tvořilo překvapivá, otevřená, živelná, chytrá a ná-
zorově kontroverzní díla, která jsou až do 1.
prosince k vidění na výstavě Česko-slovenské
hvězdy v Galerii Miroslava Kubíka. 
Česko-slovenské hvězdy 
Letošního sympozia se účastnili umělci nejmladší
a mladší střední generace - Václav Girsa, Marek Me-
duna, Luděk Rathouský, Adam Štech, Andrej
Dúbravský, Viktor Frešo a Katarína Janečková.
„Máme radost z osazenstva, které jsme do Litomyšle
pozvali. Rád bych vyjádřil naději, že si umělci pobyt
v Litomyšli užili, že pro ně byl inspirativní, nasáli
atmosféru a že jsou sami spokojeni s tím, co vytvo-
řili,“ uvedl za Galerii Miroslava Kubíka Martin Kubík.
Všichni umělci již mají zřetelné místo v kontextu
československého umění, objevili se na řadě skupi-
nových i samostatných výstav a představují velmi
živou součást aktuálního uměleckého dění. Někteří
se pohybují výlučně na poli malby, která je výrazná,
divoká, zřetelně osobní a při vší spontánnosti také
koncepčně promýšlená. „Malbu pojímám jiným než
tradičním způsobem. Spíše ji vnímám jako přístup
k životu, napodobování světa, hledání možností
a forem zobrazení. Hledám v lidech principy, které
by jim lépe vyhovovaly,“ uvedl Luděk Rathouský
a dodal: „Tady jsem využil příležitosti, protože jsem
jinak hodně zaneprázdněný, a vzal si velké sousto
– věc, kterou jsem měl v hlavě, a pak jsem si oživil
moje oblíbené téma pomníčků při cestách.“ Jeho ko-
lega Václav Girsa naopak na sebe nechal působit
zdejší prostředí. „Snažil jsem se ve věcech, co tady
dělám, vycházet z toho, co na sympoziu zažiju,
z vnějších podnětů. Dopředu jsem neměl připrave-
nou žádnou ideu,“ prozradil umělec.  
Přistiženi při činu
O tom, jak díla vznikají, se mohla přesvědčit i ve-
řejnost během dne otevřených dveří. „Ten byl určen
pro školy, kroužky výtvarné výchovy, místní stu-
denty restaurátorství a všechny ostatní zájemce.

Smetanovo náměstí 91, tel., fax: 461 612 767

NOVINKA OD 1.ŘÍJNA 2013 - POLEDNÍ MENU
PO - PÁ 11.00 - 14.00 HOD

POLÉVKA + HLAVNÍ JÍDLO JEN 69 KČ 
DENNĚ JINÉ MENU

PIZZA PRŮMĚR 45 CM OD 100 KČ
PO CELÝ DEN 1/4 PIZZY  PRŮMĚR 45 CM  JEN 27 KČ

(POUZE S SEBOU)
PO - ČT 14.00 - 21.00 HOD - 20% SLEVA NA PIZZU

(PLATÍ PŘI KONZUMACI V RESTAURACI I PŘI ODBĚRU S SEBOU)
KE KAŽDÉ PIZZE S SEBOU 1 NEALKO NÁPOJ ZDARMA.

KAŽDÝ MĚSÍC JINÉ AKCE!!!

PIZZERIA BELLA NAPOLI

Koupím pozemek  
nejlépe se stavbou k demolici na pěkném

místě. Zn. rekreace! Tel: 734 255 150

Městská galerie
hledá dílo
Josefa Matičky
Městská galerie Litomyšl připravuje velkou repre-
zentativní výstavu Josefa Matičky, která se usku-
teční v létě 2014 v městské obrazárně a bude hlavní
výstavou galerie v rámci Smetanovy výtvarné Lito-
myšle. Výstava se pokusí představit všechny etapy
umělcovy tvorby a ukázat i jeho málo známá díla.
Dále připravujeme úplný soupis Matičkova díla, což
by mělo vést k poznání a zhodnocení jeho tvorby.
Obracíme se proto na všechny, kdo vlastní Matič-
kovy obrazy, dokumenty, fotografie, zvukové či
video nahrávky a předměty týkající se Josefa Ma-
tičky, ale i vzpomínky na tohoto umělce a člověka,
aby kontaktovali Městskou galerii Litomyšl a po-
mohli nám zdokumentovat rozsah tvorby Josefa Ma-
tičky, malíře, jehož život i tvorba byly spojené právě
s Litomyšlí. Kontakt: e-mail: tomanova@galerie.li-
tomyšl.cz, tel.: 461 614 765.         Zuzana Tomanová

Nešlo o hromadnou návštěvu, ale zejména o nabídku
možnosti zhlédnout umělce při jejich práci na dílech
přímo v ateliéru. Pro nás je to i o tom, že chceme
zpřístupnit sympozium městu, studentům, aby to
mělo i vyšší význam, než že se tady umělci zavřou
a budou tvořit,“ vysvětlila vedoucí marketingu spo-
lečnosti Kubík a.s. Jana Horáková. Nabídky využila
například pedagogická škola, umělecká škola z Ústí
nad Orlicí, gymnázium, a dokonce i jedna základní
škola. 
Nová tradice na kulturním poli Litomyšle 
Druhý ročník Sympozia Litomyšl s názvem Česko-
slovenské hvězdy se v Litomyšli konal od 1. září
a vyvrcholil vernisáží 14. září v Galerii Miroslava Ku-
bíka. „My jsme se rozhodli založit tradici Sympozia
v Litomyšli a jsme moc rádi, že se nám druhý ročník
vydařil stejně jako první,“ zhodnotil počin Martin
Kubík.                                Text a foto Jana Bisová
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pozvánky 

Keltové obsadí 
Litomyšl
Hudební pardubická skupina Beerberries zahraje
koncert keltské hudby v sobotu 12. října od 19.30
hodin v zámecké jízdárně v Litomyšli.
Diváci si poslechnou irské tradicionály v podání ab-
solventů pardubické konzervatoře. Mladí hudebníci
hrají spontánně, zejména na irský buben bodhran
a akordeon. Hopsání a výkřiky na podiu jsou jejich
přirozeným projevem, který jim velmi sluší. Kapela
Beerberries je vycházející hvězdou na hudebním
nebi. Pro posluchače, kteří si chtějí koncert prožít
i tancem, bude připraven taneční parket. Prodej
vstupenek je hodinu před začátkem pořadu na
místě. Ukázka hudby je zde: www.bandzone.cz/be-
erberries.
Výtěžek z koncertu věnuje pořadatel Dobré divadlo
na pohádky pro děti. Více informací je na stránkách
www.DobreDivedlo.cz.                         Tomáš Langr

Výchova k víře, 
naději a lásce
Česká křesťanská akademie v Litomyšli vás zve na
přednášku PhDr. Jiřiny Prekopové s názvem „Výchova
k víře, naději a lásce". Přednáška se uskuteční v aule
Gymnázia Aloise Jiráska v Litomyšli ve středu 16.
října 2013 v 19 hod. Paní Prekopová bude po před-
nášce podepisovat své knihy, které si zájemci budou
moci na místě zakoupit. Anna Klusoňová, 

členka místní skupiny ČKA v Litomyšli

Poslední akce projektu ACR
V sobotu 5. října 2013 od 9.00 do 14.00 hodin se na
fakultě restaurování v Litomyšli uskuteční praktický
workshop Jak pečovat o historickou stavbu – roubené
konstrukce. Workshop povedou Mgr. art. Luboš Ma-
chačko, Ing. arch. Tomáš Filouš a Pavel Nešťák. 
Cílem workshopu je seznámit účastníky se základní
problematikou péče o roubené stavby, s příčinami po-
škození dřevěných konstrukcí, možnostmi jejich sa-
nace či případného nahrazení poškozených částí
novým materiálem. Účastníci budou mít možnost se-
známit se s konkrétními příklady rekonstrukcí roube-
ných staveb a také se zúčastnit komentované
prohlídky poloroubeného stavení, jehož rekonstrukce
probíhala pod dohledem zástupců státní památkové
péče. Veškeré praktické dotazy zodpoví přítomní lek-
toři – architekt, tesař/truhlář, restaurátor, majitelé
roubených stavení. Přijďte se přesvědčit, že roubené
stavby jsou vhodné na rekreaci i trvalé bydlení!
Svou účast, prosím, potvrďte: eva.novotna@upce.cz
tel. +420 737 111 507. 
Na úterý 8. října 2013 od 17.00 hod. je v Městské
knihovně Litomyšl připraven vzdělávací kurz Česká
kulturní krajina. Životní prostředí památek, který
povede Mgr. Petra Hečková, Ph.D.
V sobotu 12. října 2013 od 9.00 do 13.00 hod. se
opět na fakultě restaurování v Litomyšli odehraje
praktický workshop Od archeologických nálezů po

staré mince aneb Jak pečovat o drobné památky
z kovu. Workshop povede Milan Rychlý.
Archeologické nálezy, stará kování na truhle po ba-
bičce, cínové nádobí, mince či militaria. Ať už se
jedná o sbírkový předmět v muzeu, v soukromé
sbírce nadšence či stále fungující součást domácího
inventáře, o uměleckořemeslné předměty a starožit-
nosti z kovu je třeba správně pečovat. Samostatnou
kapitolou jsou archeologické nálezy. Pokud vás tato
problematika zajímá, nezapomeňte přijít na prak-
tický workshop! 
Svou účast, prosím, potvrďte: eva.novotna@upce.cz
tel. +420 737 111 507. 
Úterý 15. října 2013 od 16.00 hod. je v Městské
knihovně Litomyšl vyhrazeno vzdělávacímu kurzu
Kultura a prostor pro život. České země uprostřed
Evropy. Cyrilometodějská tradice a její odkaz dne-
šku. Přednášející bude Mgr. Petra Hečková, Ph.D.
Do městské knihovny můžete přijít i v úterý 22.
října 2013 od 17.00 hodin, aby vás Ing. Martina
Ohlídalová, Ph.D. seznámila se Základy péče o pa-
mátky pro drobné majitele památek. Opět se jedná
o vzdělávací kurz.
Vstup zdarma na všechny akce!
Ars Regio Civitas – Občanské vzdělávání pro kulturu,
region a demokracii r.č. CZ.1.07/3.1.00/37.217.

Eva Novotná

Pražský filmový
orchestr opět
ve Smetanově domě
Po úspěšném dubnovém koncertu filmové hudby ve
Smetanově domě se Pražský filmový orchestr spo-
lečně se svým osmadvacetiletým dirigentem Jiřím
Koryntou opět vrací do Litomyšle. Diváci se na něj
mohou těšit 30. listopadu od 19.30 hodin opět ve
Smetanově domě. 
Tento symfonický orchestr, složený rovněž z mla-
dých hráčů, se jako jediný v republice věnuje inter-
pretaci nejlepší filmové hudby moderní
kinematografie. Tentokrát si mohou diváci vychut-
nat například hudbu z filmů Čelisti, Harry Potter
nebo Psycho. 
Více informací na www.praguefilmorchestra.com.
Vstupenky můžete objednávat na tel. čísle 731 172
038 a již nyní jsou v předprodeji v Informačním cen-
tru Litomyšl.                             Zdeňka Koryntová

Klavírní večer s Danielem Junem
Srdečně vás zveme na klavírní koncert Daniela Juna,
který se bude konat ve čtvrtek 17. října 2013
v 19.30 ve Smetanově domě v rámci Litomyšlských
hudebních večerů. V programu uslyšíte skladby J.
S. Bacha, J. Haydna, S. Rachmaninova, F. Liszta
a S. Verhelsta. Jako host vystoupí na trombón On-
dřej Jiskra.
Daniel Jun se o hudbu zajímal již od raného dětství,
nicméně klavír začal studovat až od devíti let na
ZUŠ Bedřicha Smetany v Litomyšli v klavírní třídě
Marie Heylové. Po úspěchu na Národní soutěži ZUŠ
v roce 2005, kde obsadil druhé místo, se rozhodl pro
studium klavíru na Konzervatoři P. J. Vejvanov-
ského v Kroměříži v klavírní třídě Vandy Jandové
a naplno se věnovat hudbě a hře na klavír. Již za
studií se věnuje pravidelné koncertní činnosti, za
posledních několik let má na kontě více než 100
koncertních vystoupení na mnoha místech v České
republice a v zahraničí a účastní se řady mezinárod-
ních mistrovských interpretačních kurzů. Na JAMU

v Brně působil od roku 2007 jako studijní model kla-
vírního oddělení a spolupracuje při svém studiu také
s dalšími významnými českými i zahraničními pi-
anisty. 
V březnu 2010 se stal finalistou 29. ročníku Mezi-
národní klavírní soutěže Bedřicha Smetany v Plzni
a v současné době se připravuje na řadu zahranič-
ních soutěží, stejně tak na desítky dalších sólových
klavírních recitálů u nás i v zahraničí. V únoru 2012
se stal vítězem talentových zkoušek v oboru hra na
klavír na HF JAMU v Brně. V březnu 2012 provedl
v Lipsku Sonátu h moll od Ference Liszta a další
vrcholná díla klavírní literatury na velkém koncertě
věnovaném zemřelým osobnostem Opery Lipsko.
V dubnu 2012 úspěšně absolvoval konzervatoř kla-
vírním koncertem č. 1 Es dur od Ference Liszta za
doprovodu Symfonického orchestru Konzervatoře
P. J. Vejvanovského. V říjnu 2012 nastoupil do kla-
vírní třídy Aleny Vlasákové na JAMU v Brně.

Jiřina Macháčková

www.bclit.org

Jsme tu pro vás:
Po – Čt:
17.00 – 24.00
Pá, So:
14.30 – 01.00
Ne:
14.00 – 22.00

Billard Centrum
Litomyšl

50%
sleva
na kulečník

o víkendech

v Lidovém domě

kulečníková
herna

Týden knihoven 2013 
Ve dnech 30. září - 5. října se koná celostátní akce
Týden knihoven. Program akcí Městské knihovny
v Litomyšli je následující:
Po 30. 9. - 9.00-17.00 - nonstop čtení
15.00 - „Deset nej“ – představení 10 nejoblíbeněj-
ších zvukových knih z našeho fondu
Út 1. 10. - dopoledne (hodina bude upřesněna) - 3x
beseda s Martinem Vopěnkou, autorem knih pro děti
i dospělé, koná se v sálku knihovny 
odpoledne - Literární procházka po stopách spiso-
vatelů v Litomyšli + odpoledne pro děti na dětském
oddělení „Malování Heleny Zmatlíkové“
St 2. 10. - 9.00 - průvod masek, letošní téma průvodu
je„Postavy z knížek Miloše Macourka a postavy na-
kreslené Helenou Zmatlíkovou“, poté divadelní
představení dramat. kroužku ZUŠ

16.00 - přednáška K. Skopové „Posvícení“ spojená
s prezentací nové knihy „Chrudimský kuchtánek“
Čt 3. 10. - 13.30–14.30 - předávání cen za literární
a výtvarnou soutěž k projektu Kde končí svět – Nej-
moudřejší je číslo. 
14.30 - vypravěčská soutěž „Povídejme si děti“
16.00 - „Malířka, kreslířka a grafička Ludmila Jandová“
Pá 4. 10. - 13.00–16.00 - „Hrátky pro děti od sta do
pěti“
So 5. 10. - 8.00-11.00 - mimořádně otevřeno i dětské
oddělení, na dětském oddělení výstava „Super kniž-
ních tipů pro mladší a starší teenagery“
8.00-11.00 - výroba šperků - zájemci si přinesou 20
korun na materiál
V Týdnu knihoven zaplatí nově zaregistrovaní čte-
náři o 20 korun méně.                                  -red-
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Folk-rocková benefice 
pro charitní sestřičky v Litomyšli

Dobrovolnické centrum při Farní charitě Litomyšl sr-
dečně zve širokou veřejnost na folk - rockový bene-
fiční koncert,  jehož výtěžek bude použit na nákup
nového auta pro sestřičky z charitní ošetřovatelské
služby. Koncert se koná  26. 10. v sále Lidového
domu v Litomyšli od 18 hodin.
Jako hlavní hvězda vystoupí legendární písničkář
Jaroslav Hutka, autor velkého hitu Náměšť (Krásný
je vzduch) a jiných krásných folkových a zlidově-
lých skladeb. Mezi další interprety, kteří vystoupí,
patří skupina Trio de Janeiro, o kterých recenzent

napsal: „Naživo ze sebe dokáží vytrhat všechno. Po-
dobnou show plnou latinskoamerických rytmů
a funkové energie u nás nikdo jiný nenabízí." Dále
janovská kapela Hadry z těla, která už 19 let brázdí
hudební vlny svým hradním folkpunkem. Neméně
zajímavým vystupujícím je mladý český písničkářský
objev, častý předskokan Tomáše Kluse a vítěz něko-
lika soutěží, mimo jiné Czechtalent 2013, Michal
Horák.
Vstupné je 200 Kč, pro studenty 150 Kč. 

Jakub Mašek, koordinátor dobrovolníků

Odpolední čaje 
v Lidovém domě
slaví 15 let
V neděli 20. října oslavíme na Odpoledních čajích
jejich patnáctiletou historii. První akce se konala
25. října 1998 s názvem „Nedělní posezení s hudbou
k poslechu i tanci“. U jejich zrodu stály nadšené
dámy Lidmila Valentová, Zdeňka Šplíchalová, Věra
Rybenská, Marie Kroužilová, Emilie Kubešová a další,
které přišly s nápadem pořádat odpolední zábavu
„pro všechny dříve narozené, vdovy a vdovce, pro
všechny, kteří nechtějí být sami“. Nejenže měly
dobrý nápad, ale také se po mnoho let aktivně a ne-
zištně podílely na jeho uskutečňování. Prodávaly
vstupenky u pokladny, obsluhovaly v občerstvení,
které zpočátku bylo improvizované na stolku na
chodbě, než se přesunulo do nově vybudovaného
baru ve společenském sále. Pamětníci jistě rádi na
tu dobu zavzpomínají. 
Od té doby se tyto nedělní akce konají pravidelně
každý měsíc, kromě letních prázdnin.  Během let
došlo jen k drobným úpravám v názvu přes Posezení
pro seniory až k nynějšímu Odpolední čaje pro dříve
narozené. Ale hlavní smysl zůstává stále stejný. Je
to možnost poslechnout si pěkné písničky, de-
chovku i moderní, zatančit si, setkat se se známými.
Prostě příjemně strávit nedělní odpoledne. A bývá
tady opravdu veselo. Kdo jste to ještě nezkusil, při-
jďte se podívat. Čaje jsou pro nás všechny, kdo jsme
„jen trošku dříve narození“. 
Další termíny jsou: Trnkové 20. října, Kateřinské 17.
listopadu, Silvestrovské 29. prosince, Plesové 26.
ledna a Karnevalové 23. února. Těšíme se na vás.

Hana Šauerová, Farní charita Litomyšl

Kroužek Jihočechů
Osmá schůzka Kroužku Jihočechů v roce 2013 se
koná ve čtvrtek 17. 10. od 17. 00 hod. v salónku re-
staurace U Slunce. Na programu je přednáška paní
Heleny Slepičkové „Významné osobnosti rodu
Schwarzenberků a jejich sídla v Čechách a na Mo-
ravě“. Srdečně zveme i případné hosty.

Jana Kroulíková

Posvícenská zábava
na Pohodlí
Sdružení dobrovolných hasičů z Pohodlí vás srdečně
zve v sobotu 5. října na tradiční Posvícenskou zá-
bavu do kulturního domu. Začínáme ve 20 hod.
K tanci i poslechu zahraje Vepřo – knedlo - zelo. Ob-
čerstvení zajištěno. Těšíme se na vás.   Jan Lněnička

1.nekuřácká
restaurace
v centru Litomyšle

Každý den
můžete vyhrát
oběd zdarma.

Přijďte ochutnat
svou výhru!

Obědy podáváme od 11 do 15 hodin

Restaurace
v Lidovém domě

Komentovaná prohlídka 
budovy muzea v rekonstrukci

Zajímá vás, jak pokročila rekonstrukce muzea po
roce stavebních prací? A co nalezli archeologové
před muzeem? Chcete se podívat do prostor, které
budou v budoucnu veřejnosti nepřístupné? Zveme
vás na unikátní komentovanou prohlídku muzea
v rekonstrukci. Prohlídka se uskuteční v rámci ma-
ratónu akcí pod názvem ArchiMyšl 2013, kterou po-
řádá město Litomyšl ve spolupráci s dalšími
organizacemi u příležitosti Světového dne architek-

tury. Prohlídka muzea se uskuteční v neděli 6. října
ve 13, 15 a 17 hodin. Sraz v zámeckém IC.
Návštěva muzea bude spojena s prohlídkou ostatních
rozestavěných budov na zámeckém návrší. Komento-
vanou prohlídku zámeckého návrší v rekonstrukci
a regionálního muzea povede starosta Litomyšle Mi-
chal Kortyš a ředitel muzea René Klimeš. Z kapacitních
důvodů je nutná předchozí rezervace v litomyšlském
informačním centru. Vstup je zdarma. -red-

Burian-Křivinka v městské galerii
Víte, co spojuje Toulovcovo náměstí, Domov mlá-
deže VOŠP a SPgŠ či tribunu stadionu na Černé hoře?
Je to architektonická kancelář Burian-Křivinka,
která všechny tyto stavby realizovala. V městské ga-
lerii bude v pátek 4. října v 17 hodin zahájena vý-
stava, která představí tvorbu tohoto
architektonického ateliéru, výstava potrvá v domě
U Rytířů až do 3. listopadu.
Architektonická kancelář Burian-Křivinka vznikla
v roce 1991 v Brně, zabývá se občanskými stavbami
pro privátní i soukromý sektor, ve svých realizacích
klade důraz na jasné hmotové řešení, výslednou
formu, ale často odlehčuje použitím transparentních

materiálů, což dokládají i stavby v Litomyšli, např.
budova 3. základní školy a městské sportovní haly,
za kterou získala Čestné uznání v GRAND PRIX Obce
architektů ČR.
Městská galerie se touto výstavou připojí k pro-
gramu ArchiMyšle, v pondělí 7. října budou probíhat
komentované procházky pro žáky základních a stu-
denty středních škol, a to nejen po výstavě, ale i po
Toulovcově náměstí a dalších veřejných plochách,
které ateliér Burian-Křivinka upravoval. 
Komentované prohlídky si je nutné rezervovat: e-mail:
tomanova@galerie.litomyšl.cz, tel.: 461 614 765.

Zuzana Tomanová

ISHA trio koncertuje v Litomyšli
Ve středu 9. října 2013 přijede do Litomyšle sopra-
nistka Lucie Rozsnyó , flétnistka Jana Pavlíčková
a klavíristka Sára Žalčíková ,členky ISHA tria, které
přijaly pozvání Gymnázia Aloise Jiráska, aby hrály
na již tradičním podzimním koncertu. 
ISHA trio bylo založeno v roce 2007 na půdě Janáč-
kovy akademie múzických umění v Brně. Jak už
jména našich hostů i název tria napovídají, jedná se
o čistě dámskou „jízdu“.
Jana Pavlíčková vystudovala HAMU v Praze u J.
Válka a brněnskou konzervatoř ve třídě B. Růžič-
kové, kde jako nejlepší absolventka obdržela stipen-
dium Nadace Leoše Janáčka. Je vítězkou několika
národních i mezinárodních soutěží (Anglo-Czecho-
slovak Trust, Londýn 2006, Concorso Internazionale
Di Musica Pietro Argento, Itálie - Gioia del Colle
2007, 2008). Několikrát získala stipendium Nadace
ČHF za interpretaci soudobých skladeb. 
Lucie Rozsnyó vystudovala operní zpěv na JAMU
v Brně. Absolvovala studijní stáže ve Vídni, v Linci
a pracovní stáž v Zürcher hochschule für Kunste
v Curychu. 
Na mezinárodní pěvecké soutěži Leoše Janáčka získala
1. cenu a současně obdržela ocenění za nejlepší inter-
pretaci české soudobé skladby. Další ocenění získala
na Internationale Sommerakademie Prag-Wien-Buda-
pest za nejlepší interpretaci díla Leoše Janáčka. V roce
2012 obdržela 1. cenu ABA Music Award.

Jako sólistka hostovala v Národním divadle v Brně,
Praze a Bratislavě. 
Sára Žalčíková - laureátka prestižní mezinárodní kla-
vírní soutěže Concorso Pietro Argento v Itálii. Ab-
solvovala Církevní konzervatoř v Kroměříži v oboru
klavír a HAMU v Praze u P. Toperczera a I. Kahánka.
Na JAMU v Brně také vystudovala obor kompozice
pod vedením Ivo Medka. Získala mnohá ocenění
z domácích i mezinárodních soutěží a je vyhledáva-
nou interpretkou soudobé hudby.
Vystoupila na koncertních pódiích v zemích Evropy
a USA. Zúčastnila se mezinárodních mistrovských
kurzů pod vedením Eliso Virsaladze, Avo Kouyumji-
ana, Frederica Lagarda, Arcadi Zenzipéra aj. Spolu-
pracuje s vynikajícími českými sólisty a soubory
(Veronika Böhmová, Fortyfingers, Ensemble Mari-
jan). Zabývá se multimediální kompozicí a interak-
tivní improvizací. Její skladby zazněly v USA,
Španělsku, Německu, Slovensku a na festivalech
soudobé hudby v ČR. 
Více informací se dozvíte na www.ishatrio.cz
Repertoár tria zahrnuje skladby od baroka až po
hudbu soudobou, na kterou se soubor specializuje.
Proto na koncertě mimo jiné zazní skladby B. Mar-
tinů, M. Štědroně, L. Beria, G. Ligetiho a I. Medka.
Gymnázium A. Jiráska vás srdečně zve na koncert
ISHA tria dne 9. října 2013 v 19.00 hod. do auly
školy. Vstupné dobrovolné.           Ivana Pulgretová
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Hard Burger
je opět tady 
Locomotive, Sebastian aneb fanoušci metalu si při-
jdou na své v pátek 1. 11., kdy se v litomyšlské Ko-
telně uskuteční již podeváté minifestival tvrdé
muziky Hard Burger. Jako hlavní tahák vystoupí če-
skokrumlovská kapela Locomotive, která se pohy-
buje na scéně od roku 1995. Masivní hard core metal
řízlý trashem ve stylu spřízněných Pro-Pain ctí
především údernost a nekompromisní, ultimátní
řežbu plnou robustních kytarových rifů, explozivní
rytmiky a hrdelního řevu. Dalším vystupujícím bude
Sebastian - kultovní kapela českého alternativního
hard core a metalu, jejíž základy byly položeny
v roce 1986. Tato letohradská kapela patří mezi za-
kladatele hard cz scény, jako Root, Master's Ham-
mer, Debustrol, Kryptor, Krabathor, Insania,
Kurtizány a Našrot. Charakteristická byla a je hud-
bou na pomezí metalu, hard core a alternativního
rocku s českými texty. Dále zahraje chrudimská
metal-hardcorová petelice Pavilon9 a z Poličky do-
razí deathmetalcorové uši potěšit kapela Extinction.
Jestliže máte rádi tvrdou a agresivní nakopávající
hudbu s živelnou show plnou moshingu a energie,
neměli byste na této akci chybět.    Milan Lipavský

Na člunech přírodou Severní 
Ameriky s Leošem Šimánkem

Leoš Šimánek je známý tím, že společně s celou
rodinou – manželkou, synem a dcerou – podniká
náročné expedice a cesty do těch nejzazších koutů
naší planety. Nejzajímavější ze všech byla bez po-
chyby plavba na nafukovacích člunech podél po-
břeží Aljašky v severním Pacifiku. Zážitky z této
plavby nyní prezentuje Leoš Šimánek ve své nově
sestavené panoramatické live-diashow Aljaška –
Pobřeží Pacifiku: Na člunech panenskou přírodou
Severní Ameriky, kterou představí 2. listopadu od
15.00 a 19.00 hod. ve Smetanově domě v Lito-
myšli. Diashow doplňuje vydání fotografické
knihy Pobřeží Pacifiku, kterou vydal v nakladatel-
ství Action-Press. 
Celé krátké severské léto mohli Šimánkovi obdi-
vovat zcela jedinečnou panenskou přírodu. Byli
nadšeni krásou ledovcových velehor, množstvím
divokých zvířat a pohostinností místních obyva-
tel. V šesti, doprovázeni dvěma přáteli, vypluli
z přístavního městečka Haines, které leží na bře-
zích fjordu Lynn Canal. V národním parku Glacier
Bay, největší ledovcové zátoce Aljašky, se setkali
se stádem velryb – keporkaků a pozorovali je při
naprosto specifickém způsobu lovu ryb. Proplou-
vali kolem kolonie lvounů a viděli četné medvědy
baribaly i grizzly. Na koncích fjordů se jim na-
skytla úžasná podívaná na lámající se ledovce.
Z Glacier Bay pokračovali členové expedice v plavbě
kolem pacifického pobřeží dál do světoznámého zá-
livu Prince William Sound. Dominantnost tamních
hor, mohutnost ledovcových splazů a nedotčená

příroda konkurovala všemu předešlému.
Nechyběly i dramatické momenty. U jednoho z le-
dovců uvěznily expedici kry, kde k rozdrcení
člunů scházelo velmi málo. Jinde jen o vlásek
unikli napadení rozzuřeného grizzlyho. Tyto zcela
nepředvídatelné situace však neznamenají, že by
Šimánek riskoval. Plně si uvědomoval přítomnost
ostatních a hlavně nejmladšího člena expedice –
šestileté dcery.
Více informací o autorovi, jeho diashow a knihách
(včetně internetového knihkupectví) najdete na
webových stránkách www.leossimanek.cz. Před-
prodej vstupenek na diashow je v Informačním
centru na Smetanově náměstí. 

-red-, foto archiv Leoše Šimánka

NÁVRH A CENOVÁ NABÍDKA ZDARMA!
720 134 827 • jobotruhlarstvi@seznam.cz

ZAKÁZKOVÉ
TRUHLÁŘSTVÍ JoBo

"poctivá práce z masivu"

4.–6. 10. 9.00-17.00 Zahrada východních Čech - 15. zahrádkářská výstava • výstavní areál v Častolovicích 
So  5. 10. 19.00  Don Quijote de la Mancha - divadelní představení uvádí Divadlo Klauniky z Brna • Sokolovna Bystré
St-Čt 9.-10. 10. Přehlídka středních škol a učilišť • Vyšší odborná škola a Střední škola technická v České Třebové (Skalka 1692) • St 12-17, Čt 8-17
Pá 11. 10. 20.00  Základní taneční kurz pro dospělé páry - 1. lekce kurzu s Ing. Janem Lexmanem • Kulturní dům Čistá
Pá-So 11.-12. 10. Kurz řezbářství pro mírně pokročilé - cena včetně materiálu 950 Kč, více na www.sebranice.cz/san • Sebranice
Po 14. 10. 19.00 Hradišťan - 4. ročník benefičního koncertu, předprodej IC Chrudim, v divadle a objednat lze i telefonicky • divadlo Karla Pippicha v Chrudimi 
Čt  17. 10. 17.30  Austrálie - další z cestovatelských přednášek Jiřího Máry a jeho rodiny • Komunitní sál MFD Bystré
So  19. 10. 19.00  Posvícenská zábava - hraje MIX • Sokolovna Dolní Újezd
So 26. 10. 13.00  Sejdeme se ve škole - vyprávění spisovatelky Elišky Polanecké, přednáška k výstavě obrazů IRIS • ZŠ Sebranice
Ne 27. 10. 18.00  Lampionový průvod - při příležitosti 95. výročí vzniku samostatného Československého státu • Dolní Újezd

KAM DO OKOLÍ

Kapela Pohoranka pokřtí své CD
V sobotu 26. 10. 2013 od 18 hod. se ve Smetanově
domě v Litomyšli uskuteční křest CD kapely Poho-
ranka. Kmotrem bude Miloň Čepelka, jako host vy-
stoupí kapela Bojané z Dolních Bojanovic (vítěz
Zlaté křídlovky 2002). Celým programem provede
Karel Hegner. Kapela Pohoranka je známá z lito-
myšlských koncertů i okolních vystoupení. Vede ji
Jan Pohorský, který dlouhá léta učí na zdejší hu-
dební škole a je členem Dechového orchestru Sme-
tanova domu. Vstupenky budou v předprodeji
v Informačním centru Litomyšl. 
Milí čtenáři a milovníci dechové hudby, jste srdečně
zváni!                    Václav Boštík a Jaroslav Jiráček, 

foto archiv Pohoranky

V sobotu 26. října 2013 od 18.00, 19.00, 20.00,
21.00 a 22.00 hodin jsou na závěr letošní turistické
sezóny připraveny poslední noční prohlídky. V kaž-
dou celou hodinu po odbití zámeckých hodin budou
moci návštěvníci vstoupit do doby valdštejnské
a projít si zámek nejen v neobvyklou hodinu, ale
i s netradičním výkladem. Průvodci jim budou pů-

vodní obyvatelé zámku, postavy historické i fan-
taskní. Dozvědí se od nich o denním životě zámec-
kých pánů i sloužících, ale i něco z historických
klepů a historek.
Délka prohlídky je cca 40 minut. Prohlídku je lépe
předem rezervovat na tel: 461 615 067 nebo na ka-
lova@pardubice.npu.cz. -red-

KACHNÍ
A KRÁLIČÍ

HODY

Hotel Zlatá Hvězda 
Vás zve na tradiční

17.–20. října 2013
Rezervace na tel. 461 615 338.
Srdečně zve personál hotelu.
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Inzerce
Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, staré ban-
kovky, tuzexové bony, losy, staré akcie, jízdenky ČSD,
celé sbírky - větší množství - pozůstalost po sběrateli.
Platím v hotovosti nejvyšší možné ceny.Info: ti-
skarna@komurka.cz nebo tel.: 724 22 92 92. • Máte
doma, v garáži nebo ve stodole motocykl zn. Jawa -
ČZ a nepotřebujete ho, překáží vám a sháníte peníze?
Nabízím odkup motocyklů zn. Jawa do roku výroby
1970. Platba na místě a v hotovosti. Tel.: 739 067 695.
• Prodám velmi pěkný manažerský notebook zn. Dell,
úhl. 36 cm, DVD, WiFi, Windows XP Professional, vý-
borný stav, jen 3 900 Kč. I na dobírku. Tel.: 604 961
269. • Prodám asi 200 různých mincí, Evropa a svět
20. stol., pouze dohromady, 3 Kč za ks. Na dobírku.
Tel.: 723 509 549. • Prodám karavan bez TP, vhodný
na zahradu nebo stavbu. Funkční el. rozvody 220
voltů a plynový vařič. Karavan lze prohlédnout v obci
Budislav. Cena 10 000 Kč. Dotazy na tel: 736 452 274.
• Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, staré
bankovky, tuzexové bony, losy, staré akcie, jízdenky
ČSD, celé sbírky - větší množství - pozůstalost po sbě-
rateli. Platím v hotovosti nejvyšší možné ceny. Info:
tel.: 724 22 92 92. • Prodám sport. kočárek Tako
Sportster ve výborném stavu. Používaný ¾ roku,
barva pískovo-černá. Široká kolečka, nánožník, taška.
Vše jako nové. Poř. cena 3 800 Kč, prodám za 2
000 Kč. Tel.: 728 023 751. • Prodám starožitné skříně
z pozůstalosti, světlé lesklé barvy,rozměry - výška 178
cm, šířka 120 cm a hloubka 58 cm, celkem 3 ks, cena
za komplet 4 000 Kč. Tel.: 737 555 565. • Prodám ply-
nový kotel Destila 31. Cena dohodou. Tel.: 737 555
565. • Prodám velmi pěkný manažerský notebook,
úhl. 36 cm, DVD, WiFi, Windows XP Professional, jako
nový, jen 3 900 Kč. I na dobírku. Tel.: 604 961 269.
• Hvězdářský dalekohled - teleskop pro začínající as-
tronomy, kompletní souprava včetně hledáčku, kom-
pasu, stativu, nový v orig. balení, cena pouze 800 Kč.
Mohu zaslat i na dobírku. Tel.: 604 961 269. • Prodám
cihly, asfaltovou lepenku – bitagit, latění, babku -
klepání kosy. Tel.: 607 744 568. • Koupím Škoda
Fabia od roku výroby 2009. Tel.: 736 275 567.

HLEDÁTE LEPŠÍ CENU? NAKUPUJTE PŘÍMO OD VÝROBCE!

KAMENICTVÍ POLIČKA
NABÍZÍ

Výrobu všech druhů pomníků včetně příslušenství. Vše z kvalitních materiálů.
Opravy starých pomníků. Zaměření, návrh a cenová kalkulace zdarma.

Dále vyrábíme: levné pečící kameny, panelové hrobky,
plotové desky včetně sloupků, skruže, dlažby, meliorační žlaby

Veterinární ordinace Litomyšl
MVDr. Pavla Könyüová
Zámecká 1176 (vedle LDN)
tel. 725 172 304

připravila akci:

• sleva 15% na odstranění zubního kamene
• sleva se v ztahuje na v šechny stomatologické úkony

(odstranění zubního kamene ultrazvukem, extrakce zubů)
• zároveň Vám ráda poradím vhodné krmení a prostředky 

dentální hygieny pro Vašeho zvířecího miláčka

ŘÍJEN – MĚSÍC DENTÁLNÍ HYGIENY

Tel. 461 725 464 • mobil: 605 727 844 • E-mail: kamenictvi@policka.cz
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Pozor, spinning 
sezóna začíná
Pomalu se ochlazuje, na venkovní aktivity začíná
být zima. Mnozí z nás přemýšlí, jak a kde se nejlépe
udržet v kondici nebo „shodit pár přebytečných kil“.
Právě k tomu je určený spinning. 
Spinning je energeticky účinné cvičení na stacionár-
ních kolech. Tento program je vhodný pro všechny
věkové kategorie a úrovně zdatnosti. Tempo a zátěž
si určuje každý podle sebe. Nenásilným způsobem
se pracuje na fyzičce a zároveň pročišťuje mysl.
Spinning je příjemným odreagováním od denních
starostí. Během jedné hodiny se vyzkouší různé
styly jízdy za doprovodu příjemné a motivující
hudby pod vedením profesionálních instruktorů. 
Spinning je vhodný pro ty, kteří chtějí pečovat
o svoji postavu, protože je ideálním prostředkem na
hubnutí. Při jedné 45minutové lekci se spálí 400 až
600 kcal, což je 12x více než při aerobiku. Navíc se
při spinningu nezatěžují klouby. Pravidelný spin-
ning trénink pomáhá účinně tvarovat a zpevňovat
postavu. 
Spinning samozřejmě umožňuje specializovanou pří-
pravu pro všechny druhy sportů. S pomocí měřiče
tepové frekvence lze simulovat konkrétní tréninko-
vou zátěž - vytrvalost, rychlost, výbušnost i inter-
valový trénink. Pro svoji vysokou účinnost je
spinning běžně používán pro zlepšení kondice např.
hráčů v NHL. 
V Litomyšli máte možnost vyzkoušet spinning mimo
jiné ve Spinning centru Stratílek, které vzniklo mezi
prvními spinning centry v České republice. Profesi-
onální instruktoři s mnoholetými zkušenostmi rádi
poradí a pomohou s tréninkem. V tomto spinning
centru se během jízdy pracuje také s frekvencí šla-
pání (kadencí), kterou lze pomocí computerů pohlí-
dat tak, aby jízda byla co nejefektivnější. Lekce pro
začátečníky i pokročilé! Slevy pro studenty! První
lekce pro nováčky zdarma! Speciální 120minutové
lekce pro cyklisty a sportovce! Budeme se na vás
těšit! Rezervace a info: +420 724 033 548.

Veronika Stratílková

Když vzplane ohnivá voda
Pod pojmem „hořlavá kapalina“ si každý z nás před-
staví nejspíše tu, s níž nejčastěji zachází. V každém
případě byl indiánský název „Ohnivá voda“ velice
výstižný, i když hasiče spíše zajímají jiné následky
než spálené patro po požití silné lihoviny.
Samotný název hořlavá kapalina není tak docela
přesný. Víme, že sama kapalina jaksi za nic nemůže.
Nebezpečí vzniká až v okamžiku, kdy se začne vy-
pařovat. V té chvíli ve směsi se vzdušným kyslíkem
vznikne výbušná směs. Páry hořlavých kapalin jsou
těžší než vzduch a drží se při zemi. Namítnete, že
k požáru je potřebná určitá koncentrace par. To je
pravda, když se podíváme, při jakých teplotách se
začínají některé kapaliny vypařovat, zjistíme, že do-
sáhnout takové koncentrace není nijak obtížné.
Pokud se podíváme například na benzín, jeho bod
vzplanutí je – (ano mínus) 24 °C a hranice výbuš-
nosti při koncentraci 1–8 %. 
Nejnebezpečnější jsou samozřejmě hořlavé kapaliny
I. třídy: již zmíněný benzín, toluen či líh. II. třída
zahrnuje petrolej, terpentýn, některé nátěrové
hmoty a další látky s bodem vzplanutí od 21°C do
55 °C a reprezentantem III. třídy je například mo-
torová nafta, mazut a další kapaliny s bodem vzpla-
nutí 55 °C až 100 °C. Pozor, pokud jsou hořlavé
kapaliny II. a III. třídy zahřívány, je nutno jejich

nebezpečnost posuzovat tak, jako by patřily do
I. třídy.
Poznali jsme, jak nebezpečné jsou páry hořlavých
kapalin, můžeme tedy na první místo zařadit boj
proti výparům. Nevystavujeme hořlaviny působení
tepla a místnost, v níž je používáme, by měla být
patřičně větrána. Sebelépe větraná místnost nebude
k ničemu, pokud si při práci s acetonem zapálíme
cigaretu a podobně. 
Nádoby by měly být výrazně označeny a mimo po-
užívání pečlivě uzavřené. Neskladujme je u zdrojů
tepla a v místech s nebezpečím jejich rozlití.
Moderní domácnost bývá hořlavými kapalinami vy-
bavena dostatečně. Jsou to přípravky na mytí oken,
odstraňovače skvrn, někde v domácím baru jsou
i ohnivé vody a také  i něžné pohlaví přechovává
hořlaviny v podobě laků na vlasy, na nehty, odla-
kovače a další kosmetické výrobky.
Zkrátka, bez chemie se dnes už těžko obejdeme v ja-
kékoliv oblasti našeho života. Nejde tu však o to,
zbavit se jejich výhod a schopností. Je třeba mít na
zřeteli, jak málo stačí k tomu, aby se z ochotného
pomocníka změnila v úhlavního nepřítele. 

Karel Zeman
(zveřejněno v rámci plnění plánu preventivně

výchovné činnosti města pro rok 2013)

• ZIMNÍ PNEU ZA INTERNETOVÉ CENY OD 600,-!
• NOVÉ I POUŽITÉ PNEU A DISKY SKLADEM
• KOMPLETNÍ SLUŽBY PNEUSERVISU

ZA PŘÍZNIVÉ CENY

KPT. JAROŠE 405, LITOMYŠL (U KRUHOVÉHO OBJEZDU)

www.LevnePNEU.com.   tel.777 339 009

Ulice B. Němcové 157, Litomyšl. 
po-pá: 7:30-17:30, so: 8:00-12:00

jiný čas dle domluvy.

Ke standartním úkonům jsme si připravili
spoustu novinek:
● Pánské barvy Alfapartf Milano -
Pětiminutové pánské barvy, které přirozeně
kryjí šedivé vlasy, postupně se z vlasů
vymývají.
● Parní žehlička - zjemňuje vlasové
vlákno, použitá séra se uvolňují přímo
do vlasů, připravuje vlasy k narovnání.
● Ultrazvuková žehlička - pomocí
infračervených paprsků a ultrazvukových vln
se za studena zažehlí keratinová maska
dovnitř vlasů.
V kadeřnictví je možnost zakoupení
dárkových poukazů,
kartáčů tangle teezetr, gumiček invisible
a profesionálních přípravků.

Naši práci jste mohli shlédnout 
na modní přehlídce zahradnické školy, 
kde jsme česali účesy modelek.

Lenka Urbanová - tel. 605 749 685
Lenka Lázničková - tel. 603 534 067

KADEŘNICTVÍ HOLIČSTVÍ
POD KLÁŠTEREM

Pronajmu byt 3+1
ve zděném domě s vlastním plyn. topením

(prostřední byt) v klidné lokalitě.
Nájemné 5 400 Kč + energie. Tel. 725 007 140.
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NOVĚ OTEVŘENO!

NEJLEPŠÍ VÝKUPNÍ CENY!NOVĚ OTEVŘENO!

NEJLEPŠÍ VÝKUPNÍ CENY!

NEJVĚTŠÍ
KOVOŠROT V ČR

Nechte si 
zaplatit 
za váš odpad!

PENÍZE LEŽÍ NA ZEMI…

Jste běžná domácnost nebo firma? 
Podívejte se, kolik máte ve svém okolí 
železného a papírového odpadu, 
který můžete zpeněžit, místo jeho likvidace 
v komunálním odpadu, za který platíte.

Svoz většího množství zajistíme našimi auty!
Firmám možnost přistavení kontejneru!
Individuální přístup!

PROVOZOVNA LITOMYŠL
SOKOLOVSKÁ UL.
(vedle čerpací stanice AGIP 
„U Vejmana“)
MOBIL: 725 863 125

PROVOZNÍ DOBA:
PO – PÁ 7.30 – 11.30

12.00 – 16.00
SOBOTA 7.30 – 11.30
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PLATÍM HOTOVĚ.  Tel. 734 231 272

Koupím zemědělské
pozemky

Rozpačité počínání
fotbalistů Jiskry
Počínání fotbalistů Jiskry v novém ročníku nejvyšší
třídy Pardubického kraje je hodně rozpačité. Ne že
by hráli špatně, ale úplně je pustilo tzv. hrací štěstí.
Přemíra příležitostí, ale míč do soupeřovy branky
přímo záhadně nemůže najít cestu… Marná snaha
byla i v zápase s Poličkou 8. září o alespoň vyrov-
nání. Drtivý závěr utkání s výsledkem 2:3 (1:0).

Text a foto Zdeněk Mikulecký

Litomyšl x Polička: A zde, jak vidíte, ochránilo hosty
břevno (hráči Jiskry v bílém).

31. ročník Decimuže 2013 – 
- Memoriálu Huberta Stratílka ml.

Konec prázdnin patří již tradičně v Litomyšli sportu
– konkrétně závodu v triatlonu zvaném Decimuž.
Proto se v pátek 30. srpna sešlo v areálu plaveckého
bazénu několik desítek závodníků a závodnic všech
věkových kategorií, aby úderem 17. hodiny odstarto-
vali na trať tohoto oblíbeného závodu. Ideální slu-
nečné počasí přilákalo na start 145 mužů a žen, což
také svědčí o velké a stabilní popularitě tohoto pod-
niku. Kromě již tradičních hobby účastníků ozdobilo
startovní pole i několik aktivních závodníků s licencí
včetně mistryně republiky v této disciplíně Jany Ji-
rouškové. Všechny čekala klasická trať zahrnující 400
metrů plavání v bazénu, následovaná 18 km okruhem
na kole a na závěr 4,2 km běhu. Vzhledem k vyso-
kému počtu účastníků je start organizován ve dvou
vlnách, aby v bazénu nedocházelo k nadměrné tlače-
nici. Po výběhu z bazénu následuje rychlé oblékání
do cyklistických propriet a odjezd na okruh cyklis-
tické části. Po příjezdu zpět do depa se závodníci pře-
zouvají a vybíhají na běžecké okruhy směrem do

lesoparku Černá hora. Po skončení závodu se všichni
účastníci přesouvají do areálu za sokolovnou, kde ná-
sleduje vyhlášení výsledků ve všech kategoriích, pře-
dání hodnotných věcných cen a poté již bohaté
občerstvení se zábavou do pozdních večerních hodin.
První místa v celkovém pořadí patřila samozřejmě
licencovaným závodníkům. Absolutními vítězi se
stali Tomáš Kabrhel z EKOL ELITE TRIATLON TEAMu
a Jana Jiroušková z týmu SK ORBEA CZECH MAS-
TERS. Kompletní výsledky, fotografie a další zajíma-
vosti naleznete ve vývěskách Domu sportu Stratílek
nebo na stránkách www.stratilek.cz.
Organizátorům z Domu sportu Stratílek a Cyklo Stra-
tílek Sport Klubu se opět podařilo připravit kvalitní
a profesionálně zajištěný podnik, který díky skvě-
lému počasí navštívilo i mnoho diváků, kteří skvěle
fandili, a odměnou jim byly téměř profesionální vý-
kony vítězných závodníků. Ale i všichni ostatní
účastníci prokázali skvělé nasazení a předvedli, že
tento sport se dá dělat i bez velkého tréninku a dra-
hého materiálního vybavení, jen tak, pro radost.
A rozpětí mezi nejmladším (14 let) a nejstarším (65
let) závodníkem svědčí o tom, že tento závod není
náhodou označován jako setkání generací. 
Všem závodníkům je třeba poblahopřát k dosaženým
výsledkům a zároveň poděkovat všem, kteří se po-
díleli na organizaci tohoto závodu. Je moc hezké,
že se v dnešní době najdou lidé, kteří pomáhají při
zabezpečení tratě jen pro dobrou věc a pro radost.
Díky těmto lidem je možné takový závod zorgani-
zovat. Stále narůstající počet spokojených startují-
cích motivuje hlavní organizátory Veroniku
Stratílkovou a Huberta Stratílka k dalším ročníkům,
a už teď se na vás těší, jako již tradičně, poslední
srpnový pátek.                       Veronika Stratílková

V. ročník Memoriálu bratří Klejchů
Poslední pátý ročník Memoriálu bratří Klejchů se
konal 8. 9. 2013 na ploše letiště Aeroklubu Polička.
Soutěž provázela nepřízeň počasí, silný vítr 10 m/s,
který unášel volně létající modely daleko od starto-
viště. Při tak silném větru je i tato plocha malá.
Přesto i v tomto silném větru devět žáků a deset se-
niorů bojovalo v pěti kategoriích po pěti startech.
Vybojované body za jednotlivé umístění se započí-
távají do celkového žebříčku republiky.
Z našeho soutěžního týmu Letecko-modelářského
klubu Litomyšl se stal nejúspěšnějším nejmladší
soutěžící Honzík Cimburek z III. ZŠ Litomyšl a sta-
nul v kategorii „H“ jako třetí na stupních vítězů.
Jediná zúčastněná žena v soutěži z Modelklubu Cho-
ceň stanula jako první v kategorii seniorů - F1H.

Statistika memoriálů 2009-2013: v průběhu pěti let
soutěžilo 44 žáků a 65 seniorů (i opakovaně), cel-
kem se vystřídalo 109 závodníků. Výsledky domá-
cích soutěžících: žáci – dvě místa první, dvě místa
druhá a osm míst třetích, senioři – dvě místa třetí.
Celkem bylo nalétáno 1 052 startů v čase 13 hodin
47 minut. Letošním pátým a posledním ročníkem
byla ukončena série soutěží volně létajících modelů,
protože současná doba této disciplíně nepřeje.
V dnešní době je volný pohyb v terénu problémový
z hlediska soukromého majetku. Mnoho zaintereso-
vaných osob nepovažuje tuto činnost za sportovní
disciplínu, přestože je fyzicky velmi náročná, bohu-
žel také časově a finančně. Soutěžení splňovalo
vždy pro mládež tvořivá a sportovní kritéria, stavba
letadel učila děti trpělivosti, houževnatosti a pocho-
pení základů aerodynamiky a mechaniky letu. Vše
vždy záleží na pochopení rodičů, osob odpovídají-
cích za mimoškolní činnost mládeže a neposlední
řadě zájmu dětí. Dle mého názoru v příštích letech
již neuspořádá náš klub žádnou soutěž tohoto for-
mátu volně létajících modelů. Děkuji všem zúčast-
něným za jakoukoliv podporu tohoto sportu. 

Za LMK Litomyšl letu zdar Jindřich Krčmář, 
foto Václav Cimburek
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Motokrosař Orionu
Smola vyhrál 
závěrečný závod MS 
Poprvé ve své kariéře si František Smola vyzkoušel
jít na bednu až na ten nejvyšší stupínek v seriálu
mistrovství světa kubatury MX3, která měla poslední
dějství ve slovenské Šenkvici. Jezdec týmu Orion Li-
tomyšl měl v Šenkvici výborné starty a v samotných
jízdách bral třetí a druhé místo. Celkově to tak dalo
na zlatý věnec a areálem v Šenkvici u Pezinoku za-
zněla česká státní hymna na počest nejlepšího zá-
vodníka. Druhý skončil Němec Brockel a třetí loňský
obhájce titulu Walkner z Rakouska. Další Čech Mar-
tin Michek, který loni jezdil v barvách Orionu, ob-
sadil na Slovensku až čtvrtou příčku a ta mu
zaručila opět titul vicemistra světa v této třídě. Svě-
tový primát poprvé pro Slovinsko vybojoval Klemen
Gerčar z českého týmu UFO Racing. Smola nakonec

3. Regionální turnaj v rybolovu
Dne 14. 9. 2013 v České Třebové na rybníku „Pařezák“
skončil pátým kolem třetí ročník Regionálního tur-
naje v rybolovu. První kolo pořádala naše litomyšlská
organizace na Vodní nádrži v Budislavi, druhé kolo
proběhlo v Lanškrouně, třetí ve Svitavách a čtvrté
v Jimramově. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem
48 soutěžících z níže uvedených rybářských organi-
zací. Konečné pořadí je dle celkově dosažených bodů
ze všech pěti kol: 1. Lanškroun, 2. Jimramov, 3. Li-
tomyšl, 4. Svitavy a 5. Česká Třebová. 
Hlavní idea těchto setkávání, stejně jako v předcho-
zích ročnících, zcela splnila svůj účel a smysl. Po-
znali jsme další přátele a navštívili zase jiné,
nepoznané rybářské revíry. Vztahy se mezi kama-
rády ještě více prohloubily a mezi organizacemi
vzniká spolupráce na dobré a přátelské úrovni.

Každý ze soutěžících si z každého kola odvážel kromě
hezkých zážitků s patřičným adrenalinem i pohár
nebo medaili a plno hezkých cen od sponzorů. 
Touto cestou chci upřímně poděkovat za finanční
podporu městu Litomyšl, panu Lorencovi, majiteli
H.R.G. spol. s r.o. Litomyšl a panu Milanu Kotlárovi
z Budislavi. Za věcné dary také děkuji Saint Gobain
Adfors CZ s.r.o Litomyšl a společnosti Xavergen a.s.
provozovna Desná. Za technickou pomoc je třeba
poděkovat Obecnímu úřadu v Budislavi. 
Velký dík patří také všem příznivcům a podporova-
telům tohoto turnaje. Za obětavé nasazení, mnohdy
v extrémních klimatických podmínkách, za jejich
čas a dobrou reprezentaci děkuji všem soutěžícím
z naší místní organizace. Petrům Jandíkovi a Rosy-
palovi, Mirkům Říhákovi a Novákovi, Jirkovi Jakub-
covi, Lukáši Vajrauchovi a Josefu Pěčkovi.
Za přípravu skvělého pohoštění pro zúčastněné a za
pomoc při organizaci děkuji panu Miloši Rejmanovi
z Budislavi, Zdeňku Kmoškovi, Zdeňku  Laštovicovi,
Františku Opletalovi a Milanu Hanykovi.
Při loučení v České Třebové jsme si slíbili podzimní
setkání stejně jako loni na soukromém rybníčku
„Kuba“ a zimní setkání, a to opět na svitavské „Ros-
ničce“. Tam budeme plánovat příští, už čtvrtý ročník
rybářského turnaje, na který se už podle reakcí
všichni moc a moc těší. 
Podrobnosti a fotogalerie je na našem webu:
www.crsmo-litomysl.wbs.cz.

Text a foto Jaroslav Bryška, místopředseda ČRS MO
Litomyšl, hlavní organizátor a autor projektu

Minikopaná
Litomyšl
V pondělí 2. září 2013 v 17.30 hod. se na umělé
trávě hřiště Jiskry Litomyšl opět začala hrát mini-
kopaná. Po letní přestávce odstartovala sezóna
2013/2014. Každé pondělí spolu bude až do 28. 10.
2013 svádět duely 13 mužstev o umístění v tabulce,
aby následně na jaře v play-off zabojovalo nejlepších
osm o titul mistra Litomyšle v minikopané. V době
uzávěrky tohoto čísla jsou odehrána již 4 kola to-
hoto ročníku a zde vám nabízíme aktuální tabul-
kový stav.
1. SK Slavia – 12 b., 2. Slavoj Ahoj – 10 b., 3. Sokol
Tokyjo – 9 b., 4. Sedliště – 7 b., 5. Taurus Trans – 7
b., 6. SK Litomyšl – 6 b., 7. T&T Trade – 5 b., 8. Rest.
U Kolji – 4 b., 9. VH Tržek – 4 b., 10. Combo – 3 b.,
11. Sokol Palermo – 1 b., 12. Gambrinus – 0 b., 13.
AC Dárečci – 0 b.
Veškeré info o dění v minikopané Litomyšl je na we-
bovkách: www.minikopana-litomysl.cz.

Jiří Gult

• Zakládání trávníků
vč. pokládky travního koberce

• Frézování pařezů
• Terénní úpravy
• Zahradní koupací jezírka
• Automatická závlaha

NÁVRHY - PROJEKTY - REALIZACE - ÚDRŽBA

Tel.: 603 267 124         www.gardenservis.cz

OKRASNÉ ZAHRADY,
VEŘEJNÁ A KRAJINNÁ ZELEŇ

Omluva
Omlouváme se paní Ing. Renatě Břeňové, že v mi-
nulém čísle Lilie byla otištěna chybná verze jejího
inzerátu Garden servis.                                 -red-

• POLEDNÍ MENU od 75 Kč
• STUDENTSKÉ MENU za velmi výhodné ceny
• VÝTEČNÁ KUCHYNĚ (minutky, pizza,...)
• PRAVIDELNÉ VÍKENDOVÉ AKCE
• PŘÍJEMNÁ TERASA S VENKOVNÍM GRILOVÁNÍM

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

v seriálu MS bere pátou pozici, mrzet ho může pod-
nik na Ukrajině, kde měl technické problémy s mo-
tocyklem, a proto tam nezískal ani jeden bod.
Frantův stájový kolega Petr Bartoš zajel na Sloven-
sku taky dobře, když se dostal v rozjížďkách vždy
do elitní desítky. Petr nakonec ve světovém že-
bříčku postoupil na deváté místo a i on na tom mohl
být ještě daleko lépe, kdyby nepřišlo zranění kot-
níku, kvůli kterému musel vynechat dvě Velké ceny.
Naši borci nyní mají před sebou finálový podnik do-
mácího šampionátu v Kramolíně u Nepomuku, kde
Franta je prozatím třetí, navíc Smola se dostal do
nominace na MS družstev společně s Neugebauerem
a Michkem budou reprezentovat Českou republiku
na dráze v německém Teutschenthalu.

Za Orion Racing Petr Kovář, foto Miroslav Jireček
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Městský bazén, tel.: 461 315 011
U Plovárny, Litomyšl, 570 01
- info o otevírací době na www.bazen-
litomysl.cz nebo na tel. 461 315 011
Plavecká škola Ráček:
• Po dopoledne - plavání batolátek (p. Stránská)
• Po 17.00 - cvičení pro těhotné (p. Neugebaue-
rová)
• Út 16.00 - plavání rodičů s dětmi (3-5 let)
plavání pro děti 5-7 let bez rodičů
plavání pro děti 8-10 let - začátečníci
plavání pro děti 8-10 let - pokročilí
• Út 17.00 - zdokonalovací kurz dospělých
a starších dětí a mládeže
• Čt 11.30 - plavání a cvičení pro seniory
Více na www.bazen-litomysl.cz, případně na te-
lefonních číslech 606 051 995 nebo 461 315 011.
Plavecký oddíl Sports Team Litomyšl:
• Po, St 15.00 - plavecká přípravka

16.00 - zdokonalovací plavání
17.00 - sportovní plavání

Info na www.sportsteam.cz nebo
info@sportsteam.cz a na tel. +420 731 434 758.

Sportcentrum, tel. 732 908 499
Tenis, squash, bowling, badminton
Po-Ne 10.00-22.00
• více na www.sportcentrum-lit.cz

Sportovní areál za sokolovnou, tel. 777 947 718
- otevřeno denně za příznivého počasí od 9.30,
možnost pronájmu sportovišť na tenis, nohejbal,
volejbal, petanque - rezervace sportovišť na tel.
777 947 718
- bohaté občerstvení, nová terasa, koutek pro
děti, sledování sportovních přenosů na plazmo-
vých televizorech, možnost konání kulturní
a společenské akce

Spinning Centrum Stratílek, tel. 724 033 548
45minutové LEKCE, rezervace na tel. 724 033 548
• Po 10.00, 17.OO - Spin Flex, 19.00, 20.00

• Út 8.00, 16.00, 17.45 - 60 minut, 19.30
• St 6.30, 10.00, 17.00 - Spin Flex, 18.30, 20.00
• Čt 8.00, 16.00- Spin Flex, 17.45 - 60 minut, 19.30
• Pá 16.00, 17.30 - 120 minut
• So 10.00, 17.00
• Ne 10.00, 18.00
www.stratilek.cz

FIT-LINE Lucie Jandíková, tel. 777 288 770
Ve Fitcentru FILA u zimního stadionu:
• ZUMBA • ZUMBATONIC • AEROBIK „OBRÁCENĚ"
• K2 HIKING • HATHAJÓGA • JUMPING 
• MIX PRO ŽENY • FLOWIN 
- rozpis lekcí a rezervace na www.jandikova.cz

Sauna Litomyšl, tel. 777 947 718
letní sezóna:
Čt 18.00-22.00 bez omezení

AE-ZU free dance + posilování
Tělocvična gymnázia A. Jiráska (vchod zezadu)
St 18.00-19.00 
Adriana Vítková, adrianavit@seznam.cz

Cvičební sál Veselka, Samurai klub bojových
umění a sportů, tel. 776 88 77 19
• Karate: Po 17.00-18.00, St 17.00-18.00,
Pá 17.00-18.30 (Jiří Kohák, tel. 775 99 88 69)
• Fitbox: Po, Čt 18.00-19.00 
(Lenka Seklová, tel. 776 88 77 19)
• Jóga: Út čas bude upřesněn
(Petra Bálská, tel. 608 834 129)
• Pilates: Út 17.00-18.00 (tel. 737 744 550)
• Kickbox: Čt 19.00, Ne 16.00
(Petr Gregor, tel. 732 338 093)
• Zumba: Po 19.00 
(Renáta Kopecká, tel. 737 514 923)
• Vasrmánek - cvičení s dětmi (tel. 777 113 173):
- malé děti: Út nebo St dopoledne (bude upřes-
něno) 
- starší děti: Út 16.00
• Taneční studio Scarlett: Pá 13.00-16.00 
(Šárka Hnátová, tel. 732 608 654) 

Sport, cvičení Podzimní Litex
Aerobic Show
V sobotu 9. listopadu se v Městské sportovní hale
v Litomyšli uskuteční LITEX AEROBIC SHOW - pod-
zim s módou, pohybem, tancem a dobrou náladou.
Lekce povedou profesionální a v Litomyšli žádaní
lektoři Lenka Velínská - Nike Elite instruktorka,
Roman Ondrášek - prezentér na prestižních akcích
a mezinárodních kongresech aerobiku a fitness,
Paweł Oracz (PL) - mezinárodní školitel a prezentér
IFAA International Fitness & Aerobic Academy, René
Mihal (Austria) – velice oblíbený a žádaný Zumba
Jammer, usměvavé Zumba lektorky Lucie Tvrdo-
ňová, Jana Uhlířová a za pánskou část Zumbu roz-
jede sympaťák Vilém Matyáš. Rozhodně se máte na
co těšit. 
Navíc vás čekají hodnotné dárky od partnerů akce,
bohatá tombola, masáže, líčení, stánky partnerů…
Celou akcí bude provázet herec a moderátor Miroslav
Šimůnek.                     Karel Jandík, foto Jiří Ježek

Dětský jezdecký sport 
má na Suché zelenou

Dne 14. září 2013 se v areálu Jízdárny Suchá konaly
Jezdecké hry pro děti na pony a velkých koních.
Celkem bylo připraveno 6 soutěží - dvě jízdy zruč-
nosti a čtyři parkury od 40 do 90 cm. Soutěže se tě-
šily opravdu velkému zájmu dětí, což je v této
počítačové době velkým příslibem.
V první soutěži, jízdě zručnosti (33 startujících), zví-
tězil jeden z mála chlapců - Nick Trčka v sedle žlu-
tého pony Kim (Scuderia Scala). Ztížená druhá
soutěž byla Jízda zručnosti se skoky, kde přemoži-
tele nenašla mezi 31 dvojicemi šikovná jezdkyně
Šárka Mikešová s Karlen Czech Creek (Hřebčín Kar-
len).
Parkury byly zahájeny na výšce 40 cm, zde nejlep-
šího výsledku dosáhla, z 26 přihlášených dvojic, do-

mácí Nikolka Tivodarová s černým pony Indián (JK
Hřebčín Suchá). Ve stejném počtu uchazečů o pr-
venství se v parkuru 60 cm stal po rychlém a čistém
rozeskakování vítězem desetiletý Leošek Černohor-
ský na velkém koni Sissi Dona (Stáj Černohorský).
Na parkuru 80 cm se mezi dvacítkou soutěžících nej-
lépe umístila po pěkném výkonu Magda Slavíčková
s pony Bleskem (Stáj Čánka) a v nejobtížnější sou-
těží dne parkuru 90 cm, zvítězila bronzová z MČR
v drezuře pony Terezka Lipavská s Rozárkou (JK
Sloupnice).
Slavnostně byly také vyhlášeny celoroční soutěže
podpořené Jezdeckými potřebami Mauricio. Do třech
kategorií se započítávaly výsledky ze čtyř Jezdec-
kých her, konaných v areálu Jízdárny Suchá
v dubnu, květnu, červu a nyní i v září:
PONY POHÁR 3013 (jízdy zručnosti + parkur 40 cm):
Šárka Mikešová (Hřebčín Karlen), 2. Veronika Seve-
rová (JK Útěchov), 3. Anička Drdlová (JK Kunčina)
DĚTSKÝ SKOKOVÝ POHÁR 2013 (parkury 60 + 80
cm): Anička Slušná (Stáj Slušný), 2. Magda Slavíč-
ková (Stáj Čánka), 3. Leošek Černohorský (Stáj Čer-
nohorský) a Tereza Stráníková (Hřebčín Karlen)
POHÁR STÁJE MANON 2013 (parkur 90 cm): Denisa
Menšíková (JK hřebčín Suchá), 2. Pavla Benešová
(JK Vysoké Mýto), 3. Jiří Skřivan ml. (Stáj Manon)
Všem jezdcům srdečně gratulujeme! Více najdete na
www.stajmanon.cz

Mirka Skřivanová, foto Jan Kameník

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

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

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

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

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

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

• výroba kuchyňských pracovních desek, parapetů

záruka, korektní jednání samozřejmostí

KAMENICTVÍ
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St   2. 10. 6.00-21.00 Plavecká soutěž měst - přijďte si zdarma zaplavat 100 m volným způsobem na čas • Městský bazén Litomyšl
Pá  4. 10. 22.00-24.00 Prodloužené večerní koupání • Městský bazén Litomyšl
So  5. 10. 9.00 Podzimní jezdecké závody - ZM-S, oblastní mistrovství seniorů • Jízdárna Suchá
       9.30 a 11.15 Jiskra Litomyšl x Třemošnice - fotbalové utkání krajského přeboru žáků • Městský stadion Černá hora
    16.00 Jiskra Litomyšl x ŽSK Třemošnice - fotbalové utkání krajského přeboru mužů • Městský stadion Černá hora
Ne 6. 10. 9.00 Fotbalové utkání - krajská miniliga přípravek • Městský stadion Černá hora 
    13.00 Turnaj ve stolním fotbálku • Cafebar Underground 
    16.00 Jiskra Litomyšl x Dolní Újezd B - fotbalové utkání okresního přeboru mužů • Městský stadion Černá hora
Po 7. 10. 17.30 Taurus Trans x Sokol Tokyjo / Sedliště x Sokol Palermo - 6. kolo minikopané • hřiště Jiskry Litomyšl s umělým trávníkem 
    18.10 AC Dárečci x Rest. U Kolji / SK Slavia x T&Trade - 6. kolo minikopané • hřiště Jiskry Litomyšl s umělým trávníkem 
    18.50 VH Tržek x SK Litomyšl / Combo x Gambrinus - 6. kolo minikopané • hřiště Jiskry Litomyšl s umělým trávníkem 
Pá 11. 10. 16.00 Běžím pro školu v Africe. S Hučkou - čtyřiadvacetihodinový štafetový běh, doprovodný program • hřiště na Lánech
So 12. 10. 9.00 Fotbalové utkání - krajská miniliga přípravek • Městský stadion Černá hora
    10.00 Dětský šampionát 2013 - drezura + parkur 40, 60 a 90 • Jízdárna Suchá 
    16.00 Jiskra Litomyšl x FC Hlinsko - fotbalové utkání krajského přeboru mužů • Městský stadion Černá hora
Ne 13. 10. 9.30 a 11.15 Jiskra Litomyšl x Moravská Třebová - fotbalové utkání krajského přeboru žáků • Městský stadion Černá hora
    16.00 Jiskra Litomyšl x Březová nad Svitavou - fotbalové utkání okresního přeboru mužů • Městský stadion Černá hora
    17.00 HC Litomyšl vs. HC Spartak Polička - krajská hokejová liga mužů • krytý zimní stadion
Po  14. 10. 17.30 Sokol Tokyjo x Rest. U Kolji / T&Trade x VH Tržek - 7. kolo minikopané • hřiště Jiskry Litomyšl s umělým trávníkem 
    18.10 Taurus Trans x Slavoj Ahoj / Sokol Palermo x Combo - 7. kolo minikopané • hřiště Jiskry Litomyšl s umělým trávníkem
    18.50 SK Litomyšl x AC Dárečci / Gambrinus x SK Slavia - 7. kolo minikopané • hřiště Jiskry Litomyšl s umělým trávníkem
So  19. 10. 14.00 10. kolo Litomyšlského poháru 2013 • DDM Litomyšl (každé úterý od 17.30 Litomyšlská Stiga-liga v DDM Litomyšl)
    11.00 Drezurní veřejný trénink - Z-L + pony • Jízdárna Suchá
Ne 20. 10. 17.00 HC Litomyšl x HC Hlinsko - krajská hokejová liga mužů • krytý zimní stadion 
Po 21. 10. 17.30 Sedliště x Sokol Tokyjo / Rest. U Kolji x Gambrinus - 8. kolo minikopané • hřiště Jiskry Litomyšl s umělým trávníkem
    18.10 SK Litomyšl x T&Trade / SK Slavia x Taurus Trans - 8. kolo minikopané • hřiště Jiskry Litomyšl s umělým trávníkem
    18.50 Combo x Slavoj Ahoj / AC Dárečci x Sokol Palermo - 8. kolo minikopané • hřiště Jiskry Litomyšl s umělým trávníkem
Pá-St 25.-30. 10. Podzimní prázdniny pro děti s výukou jízdy na koni • Jízdárna Suchá  
So 26. 10. 13.00 Veřejný trénink a hobby soutěže - pony, 70-110 cm • Jízdárna Suchá - pískové kolbiště
    14.30 Jiskra Litomyšl x SK Pardubičky - fotbalové utkání krajského přeboru mužů • Městský stadion Černá hora
Ne 27. 10. 9.30 a 11.15 Jiskra Litomyšl x Lanškroun - fotbalové utkání krajského přeboru žáků • Městský stadion Černá hora
    14.30 Jiskra Litomyšl x Mladějov - fotbalové utkání okresního přeboru mužů • Městský stadion Černá hora
    17.00 HC Litomyšl x HC Sl. Moravská Třebová - krajská hokejová liga mužů • krytý zimní stadion
Po 28. 10. 17.30 Sokol Tokyjo x VJ Tržek / Rest. U Kolji x Combo - 9. kolo minikopané • hřiště Jiskry Litomyšl s umělým trávníkem
    18.10 AC Dárečci x SK Slavia / T&Trade x Slavoj Ahoj - 9. kolo minikopané • hřiště Jiskry Litomyšl s umělým trávníkem
    18.50 Gambrinus x Taurus Trans / SK Litomyšl x Sedliště - 9. kolo minikopané • hřiště Jiskry Litomyšl s umělým trávníkem
Pá-Ne 1.-3. 11. Drezurní soustředění s Danielou Čápovou • Jízdárna Suchá
Ne 3. 11. 17.00 HC Litomyšl x HC Světlá nad Sázavou - krajská hokejová liga mužů • krytý zimní stadion

KAM ZA SPORTEM

Poběžte s námi pro školu v Africe! S Hučkou
Chcete prospět dobré věci, svému zdraví a dozvědět
se něco více o chudobě v Africe? Přijďte si s námi
zaběhat! Litomyšlští skauti a skautky pořádají 11.–
12. října tradiční štafetový běh „Lánská hučka“. Le-
tošní, devatenáctý ročník přitom bude výjimečný –
bude spojený s celostátní sbírkou „Postavme školu
v Africe“ pořádanou skauty a Člověkem v tísni. Za
každý uběhnutý kilometr dostaneme od sponzorů

peníze a celá získaná částka bude připsána na účet
sbírky, tedy na stavbu škol v Etiopii. 
Čtyřiadvacetihodinový štafetový běh odstartujeme
na hřišti na Lánech v pátek v 16 hodin. Na místě
vás bude po celou dobu čekat bohatý doprovodný
program – například fairtradová čajovna, malování
na obličej, aktivity a hry s africkou a rozvojovou té-
matikou a informační stánek. V pátek od 20 hodin

budeme promítat tematický dokumentární film
a následně debatovat s Annou Mackovou, která
Etiopii několikrát navštívila. 
Pokud si s námi nepřijdete zaběhat na Lány, máte
možnost přispět na sbírku i v centru města. Po oba
dny budete moci na náměstí potkat dvojici skautů
s kasičkou v ruce. V pátek vás také rádi uvidíme
v našem infostánku u věže, kde si ti mladší budou
moci složit puzzle Afriky nebo vyluštit zábavný
africký kvíz o ceny a ti starší se dozví bližší infor-
mace o celé sbírce a dalších rozvojových tématech. 
Vybrané peníze dosud pomohly postavit a vybavit
v Etiopii, jedné z nejchudších zemí světa, již 14 škol.
Tisíce etiopských dětí však na svojí šanci dosáhnout
vzdělání a vymanit se tak z chudoby stále čekají.
I etiopské děti mají své sny. Pomozme jim je splnit!

Za litomyšlské skautské středisko
Tereza Pulgretová a Jana Harušťáková

Jiří Skřivan dvojnásobným vítězem

Finále Skokového poháru České pojišťovny pro čtyři
nejlepší jezdce sezony se kvapem blíží. Jasným fi-
nalistou již dnes je Jiří Skřivan s Kalisto, který se
v srpnu účastnil i Mistrovství Evropy v Dánsku, což

mu přineslo velmi cenné zkušenosti. Finále si pojis-
til vítězstvím 1. září ve Velké ceně Plzně 2013, kde
do nejtěžší soutěže závodů nastoupilo celkem 25
dvojic. Ze dvou kol na výšce 150 cm dvojice získala
pouze jednu chybu a nejlepším časem si zajistila pr-
venství. Tento rok to bylo již druhé vítězství v rámci
Velké ceny Skokového poháru, to první se této dvo-
jici podařilo v červenci na Velké ceně Frenštátu pod
Radhoštěm, která proběhla při extrémních teplo-
tách.  Druhým jistým finalistou je další přední český
jezdec Jiří Hruška, zatímco zbývající dvě finálové
pozice ještě nejsou na 100 % obsazeny. O tom roz-
hodne poslední závod Velká cena Hořovic, kde se
také uskuteční tolik očekávané finále. 
Stáj Manon poskytuje i odbornou výuku pro začína-
jící i pokročilé jezdce v Jezdecké škole v areálu Jíz-
dárny Suchá u Litomyšle. Zájemce od 8 let srdečně
zveme, horní hranice není omezená.

Mirka Skřivanová, foto archiv Stáje Manon

Výstava
v městském bazénu
Návrh revitalizace objektu plovárny, který byl již
představen na výstavě v zámeckém infocentru, bude
k vidění též v Městském bazénu Litomyšl. Diplo-
mové práce studentek Fakulty umění a designu Uni-
verzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem MgA.
Michaely Jungrové a MgA. Veroniky Jezdinské si
můžete prohlédnout ve vstupní hale od poloviny
října v provozní době bazénu.    Miroslava Kovářová


